CCDSH  táv s®mozgatás, kupolavezérlés és fókuszálás
Bevezetés
Ezen dokumentum röviden összefoglalja a Piszkés/S hmidt rendszeren jelenleg üzemel®, félig automatizált
táv s®-pozi ionálási, kupolamozgatási és fókuszálási rendszert.

A rendszer az m5-ös mér®gépr®l, egy terminál-ablakból használható. Ez a program jelenleg támogatottan a
qpaso2 kamera-vezérl®vel párhuzamosan használható, azaz a képeket továbbra is a qpaso2-vel készítjük, míg
a táv s® mozgatásáról, a kupola pozi ionálásáról és a fókuszálásról közvetve
dsh program gondoskodik. A
dsh program (illetve a háttérben futó mod_ps ht m.so modul) jelenleg a következ® támogatott funk iókkal
rendelkezik:

•

a táv s® automatikus ráállásítása egy adott pozí ióra, koordináták alapján  a ráállás pontossága
jelenleg ívper

•

nagyságrend¶.

a kupola automatikus állítása és a táv s® mozgásának követése  így emberi beavatkozás nélkül a
kupola folyamatosan követi a táv s® helyzetét (akár egész éjszakán keresztül), nem kell kézzel tekergetni
a kupolát.

•

fókusz-pozí ió lekérdezése és változtatása.

•

óragép leállítása és bekap solása.

•

at-lámpák kap solgatása.

•

a kupola résének nyitása és zárása.

Ezen dokumentum a továbbiakban a

dsh

program általános használatát és az egyes, fentebbi funk iók

megvalósítását foglalja össze.

Általános használat

dsh programot a

A

shell paran ssorából indíthatjuk. Sikeres indítás után megkapjuk a promptot:

CCD>
dsh egyes paran

A

sait ezen prompt után kell begépelni, majd a paran sokat a gép végrehajtja. Noha ha

bármi fennakadás van a rendszerben, a program a paran ssor kiadása el®tt ezt jelzi, a biztonság kedvéért
gy®z®djünk meg, hogy minden rendben fut-e:

•

A paran ssorba begépelt `module` paran snak az alábbi listát kell kiadnia:

CCD> module
mod_ps ht m.so [mount℄ [dome℄ [fo us℄
CCD>
•

A paran ssorba begépelt `status` paran s pedig mutatja, hogy az egyes egységek készen állnak-e a
mérésre:

CCD> status
Mount: ready # 0 idle ura=36.9558 ude =59.5149 st=180.6252 mx=0,0,0
Dome:
ready # 0 tra king
Fo us: ready # 0 idle
CCD>
Itt a `status` paran snál az egyes sorokban a kett®skereszt után az egyes eszközök nyers státuszinformá iója látható.

1

A me hanikánál (mount) az idle az a nyugalmi állapot, mikor a táv s® óragépe követi az eget vagy nin s
mozgásban (leállított óragép mellett). A slewing állapot, mikor a me hanika épp az egyik pontról a másikra
áll át. A kupola (dome) esetén az idle mikor a kupola maga nyugalomban van, a tra king pedig az, mikor
követi a táv s® mozgását  így a táv s® folyamatosan kilát a résen, nem kell nekünk kézzel beavatkozni. A

dsh

program indítása után a kupola állapota azonban a fenti példával ellentétben idle szokott lenni az

esetek nagy részében, ha éppen

sak most kezdjük a mérést.

Ráállás adott pozí ióra
A `slew` paran s segítségével állhatunk át egy kívánt pozí ióra:

CCD> slew ra=12:34:56 de =+33:44:55
CCD>
A paran s után a rektasz enzió és dekliná ió értékeit adjuk meg, egy

ra=...

ill.

de =...

felvezetéssel. Ha

a program elfogadta a paran sban megadott pozí iót, a promptot azonnal visszakapjuk. Amennyiben nem,
azaz a kért pozí ió nagyon ala sonyan vagy netalántán a horizont alatt van, akkor hibajelzést kapunk. A
rektasz enzió és dekliná ió értékeit tradí ionálisán adjuk meg, azaz a rektasz enziót óra:per :másodper , a
dekliná iót fok:ívper :ívmásodper

formában.

Amennyiben tehát a megadott koordináta helyes, a táv s® elkezd átállni a kívánt pozí ióra.

ionálási folyamatot a már fentebb bemutatott `status` paran son túl a `get

A pozí-

mount status`, `get mount

position`, `get dome status` és a `get dome azimuth` paran sok segítségével is gyelhetjük. Fontos, hogy
a mérést akkor kezhetjük el, mikor a `status` állapota mind a me hanikának (mount), mind a kupolának
(dome) a ready helyzetbe került:

•

ha a táv s® még mozog, akkor az állapotjelz® az busy és a nyers állapotban slewing értéket látunk;

•

amennyiben a kupola még forog, hogy a résen keresztül (majd) kilásson a táv s®, akkor az állapotjelz®
az szintén busy, és a nyers állapot az rotating.

Pozí ionálás leállítása
Amennyiben bármi miatt a táv s® mozgatását le kell állítani, használjuk a

CCD> set mount stop
CCD>
illetve a

CCD> set dome stop
CCD>
paran sokat. Ezeket kiadva a mozgatások leállnak, a kupola is elveszti a táv s®höz szinkronizált mozgását

(így a státusza ezutóbbinak nem tra king lesz, hanem idle). A mozgást újra a fentebb bemutatott `slew`
paran ssal lehet beindítani.
Ha

nem

szeretnénk, hogy a kupola automatikosan kövesse a táv s® mozgatását (azaz a `slew` paran s

után odaforduljon, illetve azt követ®en folyamatosan kövesse a rés a táv sövet), adjuk ki a

CCD> set dome auto off
paran sot. Flat-képek készítése el®tt például érdemes ezt a paran sot kiadni (lásd kés®bb, részletesebben).
Ha újra engedélyezni szeretnénk ezt a featúrát, akkor értelemszer¶en a

CCD> set dome auto on
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paran

sal állíthatjuk vissza ezt az (egyébként alapértelmezett) m¶ködést. Fontos itt megjegyezni, hogy a

kupolának a táv sövet való követése autonóm, így azt a fentebb bemutatott `set
lehet leállítani.

dome stop` paran sal
dome auto off` nem állítja le az épp aktuális követést, sak azt akadályozza
`slew` paran s után automatikusan oda forgassa a kupolát. Ha tehát bármi fur sa ok

Ez a `set

következ®
teljesen kézivezérlésre kap

meg, hogy a
miatt

solnánk át a kupola mozgatását, mindkét leállító paran sot használjuk:

CCD> set dome stop
CCD> set dome auto off
CCD>

Alaphelyzet
Amennyiben a mérést befejeztük és tokkal-vonóval zárjuk a kupolát, a táv sövet alaphelyzetbe továbbra is
sak a vezérl®pulton keresztül mozgassuk  ugyanis a szoftveres korlátozás jelenleg egy fokkal szigorúbb,
mint amennyit a S hmidt me hanikájának a közvetlen védelme megenged.
A kupolát alaphelyzetbe a

CCD> set dome azimuth=70
CCD>
paran ssal vihetjük.

Ez az a helyzet, mikor a t¶zjelz®t kényelmesen be lehet dugni, illetve a at-erny®

táv s®me hanikához képesti alapértelmezett helyzete is ez.
Itt jegyezzük meg, és határozottan fontos észben tartani, hogy a táv s® és a kupola mozgatása egy

dsh

autonóm küls® egységen keresztül történik, azaz a

program leállítása

hogy a mozgások leállnak, vagy hogy a rendszer alaphelyzetbe kerül.

alaphelyzetbe viv® paran sot adjuk ki, vagy legalább a `set

dome stop`

nem

vonja maga után azt,

Azaz a mérés befejeztével a fenti
paran

sal állítsuk le a kupolának

a mozgatását.

Fókuszálás
Az aktuális fókusz pozí iót a

CCD> get fo us
paran ssal kérdezhetjük le. Ez kiírja milliméterben a fókuszsík aktuális helyzetét. A fókuszt a `set

...` paran

fo us

ssal állíthatjuk, amennyiben ez szükséges:

CCD> set fo us 25.58

Flat-lámpák kap solása
A at-lámpákat a `set

dome light ...` paran ssal lehet bekap solni illetve kikap solni. Egész konkrétan,
0 ill 1 sorszámmal ellátottak. A  0 sorszámú lámpa a halványabb

két lámpa van most épp felszerelve, ezek a
(melyre 60, 30, 20, 20 és 5 másodper

az ajánlott expozí iós id® a 16803-as kamerával, rendre a B, V, R, I

és E sz¶r®k mellett), míg az  1 sorszámú lámpa a fényesebb. A lámpa sorszámát követ®en meg kell adni az

 on vagy  off kul sszavak egyikét, értelemszer¶en a bekap solásra vagy a kikap solásra. Azaz, például a

fényesebb lámpát a

CCD> set dome light 1 on
paran

sal kap solhatjuk be.

Fontos itt megjegyezni, hogy a kézi kap solók bekap solt állapotában (azaz mikor odamegyünk a kupolához, és kézzel felkap soljuk a kap solókat)

nem tudjuk a `set dome light ...off` paran

a lámpákat.
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sal kikap solni

Óragép leállítása
Az óragépet a

CCD> set mount tra k off
para

sal állíthatjuk le és értelemszer¶en a

CCD> set mount tra k on
paran s kap solja vissza. Itt is fontos megjegyezni és ismerni vezérl®pulttal vett logikai összekap solást: az
óragépet számítógépr®l
óragépet, akkor a `set

sak

kikap solni

tudjuk. Azaz, ha a pulton aus állásban, kikap solva hagytuk az

mount tra k on`

paran s nem fogja nekünk elíndítani a vezetést.

Résnyitás
A rést a

CCD> set dome slit open
illetve a

CCD> set dome slit lose
paran

sal tudjuk nyitni illetve zárni. Itt, a korábbiakkal (at-lámpák és óragép) párhuzamosan tudjuk

használni a pultot is meg a számítógépet is. Persze ez nem jelenti azt hogy érdemes is, de a pulton a kap soló
állása nem befolyásolja azt, hogy hogyan tudjuk a számítógépr®l vezérelni. A rés bármilyen mozgását a

CCD> set dome slit stop
paran s állítja le. Erre a gyakorlatban nem nagyon van szükség. A rés pillanatnyi állapotát a

CCD> get dome slit
0 és 1 közötti tört számot, annak függvényében hogy a rés mennyire van
1 a teljesen nyitott állapotot takarja. Ha negatív az érték, akkor valami
Fontos megjegyezni, hogy a jelenlegi implementá ió a nyitó/záró paran s után 2−3 másodper ig

paran s adja vissza. Ez visszaad egy
nyitva.

0 a teljesen

hiba történt.

hibát jelez, és

bezárt állapotot,

sak ezen ki si id® után lehet látni hogy a rés elkezdett mozogni. Amennyiben ett®l eltér®

helyzetben (stabilan, hosszú id®n keresztül) látjuk a hibajelzést, mindenképpen hibára kell gyanakodnunk
(elakadás, lekap solás, biztosíték kiégése, stb).

Fontos:

A rés távoli vezérlése minden esetben saját felel®sséggel jár! Csak akkor használjuk ezt a funk i-

onalitást ha

teljes bizonyossággal

meg tudunk gy®z®dni arról, hogy a rés bezáródott-e. Noha a fals pozitív

eseteket az eddigi fejlesztések és tesztelések során nem tapasztaltunk (azaz ha a `get

dome slit`

paran s

azt állította hogy a rés zárva van, akkor eddig tényleg zárva is volt), mindenképp haszáljunk más módszert
is arra, hogy meggy®z®djünk arról, hogy a rés bezárult. A legegyszer¶bben úgy tudjuk ellen®rizni, hogy egy
kamerával megnézzük, tényleg zárt állapotban van-e a kupola. A kamera típusa, helyzete még nem végleges.
◦

Ezen sorok írásakor egy ideiglenes kamerát tettünk ki, ami a t¶zjelz®höz képesti alaphelyzetben, azaz
azimut mellett gyel a rés irányában:
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70

A kamera képe jelenleg a

http://kisag.konkoly.hu/apal/web am/s hmidt-latest.php? am1 ideiglenes
sak az  1 sorszámú at-lámpa volt bekap solva. Azaz,

ímr®l érhet® el. A fenti kép is úgy készült, hogy
zárás el®tt adjuk ki a

CCD> set dome light 1 on
paran sot, indítsuk el a zárást:

CCD> set dome slit lose
majd menet közben folyamatosan frissítsük a kamera képét. Így szépen, valós id®ben láthatjuk ahogy a rés
bezárul. Amint látjuk hogy a rés teljesen bezáródott, kérjük le a

CCD> get dome slit
paran

sal a rés állapotát, és ha ez is egyértelm¶en zárt állapotra utal (0 értékkel), akkor feltehet®leg minden

rendben van.

Fontos

megjegyezni továbbá, hogy a résajtó m¶ködtetése, vagyis bezárása határozottan

táv s® (illetve a teljes mér®rendszer) leállítását.

nem

jelenti a

A teljes leállításhoz továbbra is hozzátartozik a t¶zjelz®

bekötése, a kupak visszatétele és a rendszer áramtalanítása.

További informá ió
A

dsh vezérl®program teljes

dokumentá iója a

http:// dsh.konkoly.hu/
ímr®l érhet® el található, angol nyelven. Ezen leírás a fenti paran sokon túl bemutat még számos egyéb
paran sot és szolgáltatást, amivel az észlelést kényelmesebbé tehetjük (saját kedven

objektumok deniálása,

égi koordináták kiszámítása és a mozgások nyomonkövetése, Nap és Hold helyzetének meghatározása, . . . ).
A fentebb hivatkozott leírás bemutatja a képek készítésének mikéntjét is. Az integrált (szintén
ból történ®) képkészítés jelenleg még nem támogatott hivatalosan, azt
amennyiben érdekl®dünk a dolog iránt.

A mérés megkezdéséhez el®ször is állítsuk le a

(mind a szervert, mind a klienst), majd adjuk ki a

dsh programból a
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dsh-

sak saját felel®sséggel próbáljuk ki,

qpaso2

rendszert

CCD>
CCD>
CCD>
CCD>
CCD>
CCD>
CCD>

module
module
define
define
define
define
define

mod_qpaso2server.so
mod_ifw.so --devi e /dev/ttyS0
filter 1 E "Clear"
filter 2 B "Bessel B"
filter 3 V "Bessel V"
filter 4 R "Bessel R"
filter 5 I "Bessel I"

paran sokat egymás után.

Ekkor a hivatkozott dokumentá ióban bemutatott többi paran

filter`, `set filter`, `a quire`, `sequen e`,

...)

sal (`get

van lehet®ség a sz¶r®ket vezérelni, képeket ill.

kép-

sorozatokat készíteni, valamint összetettebb szekven iákat is indíthatunk (több objektum automatikus lemérése, váltogatás

él-területek között, nagyobb mozaikuk készítése, automatikus fókusz-váltás a különböz®

sz¶r®kre, . . . ). Ezek a featúrák jelenleg még fejlesztési/tesztelési szakaszban vannak, és ugyan kellemesen
stabilan m¶ködnek (pár egyéb szempont és/vagy körülmény gyelembevétele mellett), azonban támogatás
még nin s hozzá.

Pozí ió és látómez®  él®ben
Hogy hova is néz pillanatnyilag a táv s®, azt a

http://

dsh.konkoly.hu/png/ps h/state/sky.png

ímen elérhet® képen tekinthetjük meg. Ezen a képen egy kis sárga négyzet mutatja a táv s® valós, méretarányos látómezejét és aktuális helyzetét. A kép maga automatikusan nem frissül, a böngész®vel kézzel kell

frissíteni, amennyiben ezt szeretnénk. A látómez® pozí iója él®ben is nyomon követhet®, azaz pl. a `slew`
paran s kiadása után gyelhetjük hogy áll át a me hanika egyik helyzetb®l a másikra.

A keringtet® és a kamera kap solgatása
A kupolatér alatt lev® helyiségben van a kamera h¶t®folyadékát keringtet® egység. Ez az egység, valamint
maga a kamera maga ki- és bekap solható távolról, szintén az
kap solgatásra

shell -b®l, az `energenie-manage` paran

m5.konkoly.hu

mér®gépen keresztül.

A

son keresztül van lehet®ség. Alapértelmezésben ez

a paran s kiírja hogy a keringtet® (CoolerCir ) és a kamera (CameraPower) milyen állapotban vannak:

$ energenie-manage
CoolerCir : off
CameraPower: on
A fenti példában a keringtet® kikap solt, míg a kamera maga bekap solt állapotban van. Ezt a két egységet
a megfelel®

-- ooler és -- amera kap

solókkal kap solgathatjuk, mely kap solóknak az argumentuma vagy

"on", vagy "off" kell legyen (megfelel®en annak, hogy bekap solni, vagy kikap solni szeretnénk az adott

eszközt). Például a keringtet®t a

$ energenie-manage -- ooler on
CoolerCir : on
CameraPower: on
paran

sal kap solhatjuk be.

Kap solás után a program az alapértelmezett m¶ködéshez hasonlóan kiírja

hogy melyik egység milyen állapotban van.
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Hibaelhárítás, lehetséges hibák
A lehetséges hibaforrások nagyjából három részre oszthatóak:

•

a szoftveres küls® vezérl®modul nem m¶ködik vagy nem elérhet®;

•

a hardveres küls® modul (TCM) nem m¶ködik;

•

a vezérl®pult illetve maga a teljes rendszer nin s áram alatt.

Amennyiben az els® problémára gyanakszunk (pl. a

dsh program induláskor kiírja hogy a mod_ps ht m.so

plugin-t nem bírja feléleszteni), nézzük meg, hogy az a vezérl®modul ad-e életjelet, rajta van-e a hálózaton.
Shell-b®l, ezt a

ping 193.225.174.141
paran ssal tehetjük meg. Amennyiben jön válasz, nézzük meg, hogy a vezérl®szerver fut-e. Amennyiben fut,
akkor az

e ho | so ket -q 193.225.174.141 8873
paran s azonnal és hibajelzés nélkül lefut.
Amennyiben a második vagy a harmadik eset merül fel (TCM probléma), akkor a

dsh

látszólag jól

elindul, azonban a kiadott `status` paran s a me hanikára (mount) az error jelzést adja, és a nyers státusz
állapot az általában unrea hable.

Ekkor gy®z®djünk meg, hogy valóban mindent felkap soltunk-e, és a

TCM egység valóban össze van-e kötve a vezérl® dobozával (lásd következ® fejezet).

A slew paran s
El®fordulhat, nagyritkán, hogy a `slew` paran s látszólag jól lefutott, a `get

mount position` paran

s által

mutatott koordináták is pár század fokra megegyeznek már a kívánt értékkel, a táv s®mozgatás azonban

beragad és a `status` az folyamatosan `busy` marad. Extrémebb esetben a különbség nagyobb is lehet (több
fok). Ekkor két dolgot tehetünk:

•

vagy kezdjük el a mérést nyugodtan, hiszen a táv s® már majdnem odaért a

élba (kivéve persze ha

több fok az eltérés).

•
•

vagy adjuk ki ujra a `slew

...`

paran sot, ugyanazon koordinátákkal/objektummal amivel az el®bb.

vagy, ha teljesen biztosra akarunk menni, adjuk ki a `set

a `status` az `ready` lesz, és

ezután

mount stop` paran sot, várjuk meg amíg
...` paran sot, ugyanazon koordináták-

adjuk ki ujra a `slew

kal/objektummal amivel az el®bb.
A két op ió közül viszont

sak az egyiket válasszuk, hiszen ha mérés közben mozgatjuk a táv sövet, akkor a

kép bemozdul.
Ígyis, úgyis, ha a fenti jelenséget tapasztaljuk, akkor küldjünk egy hibajelentést, melyben az alábbiak
mindegyike szerepel:

•

a

élpont koordinátái (RA, De ), a megadott pontosságig bezárólag;

•

az akutális, `get

•

a `get

mount position` paran

mount status` által

s által mutaottot koordináták; valamint

kiírt teljes sor.

Ez a hiba egy összetettebb eektus eredménye melynek javítása rajta van a listán de nagyon nehezen reprodukálható (azaz hardveres eredet¶, hogy mikor jön el® az

sak a

sillagok állásától függ. . . ). Azonban a

fenti hibajelentés keretein belül elküldött adatok nagyban megsegítik a javítást.
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Ügyeleteseknek: átszerelés, összeköttetések, . . .
A mozgatások vezérlését a S hmidt kupolájában található két vezér®egység végzi:

A képen a bal oldalon lev® egység a TCM vezérl®  ami a táv s®, kupola és a fókuszáló elektronikáját
közvetlenül meghajtja.

A magasabb szint¶ vezérlést a kép jobb oldalán lev® kisebb doboz látja el.

Ez

a világos-szürkés-barna soros (RS232-es) kábelen keresztül van összeköttetésben a TCM vezérl®vel (ezen
RS232-es kábel

satlakozója pirossal van bekarikázva). A kis doboz a (képen éppen) zöld, középs®

kozón keresztül kap solódik az internetre (jelenleg a

193.225.174.141 IP-számmal).

A

hálózaton keresztül éri el ezt az eszközt.
Amennyiben a kis vezérl®egységgel bármi helyben megoldhatatlan gond lenne (és
akkor), úgy az RS232-es
portjára

satlakozót a pirossal jelölt helyr®l húzzuk ki, majd az

satla-

dsh program így,

sak és kizárólag

m9-es régi mér®gép megfelel®

satlakoztassuk rá:

A kérdéses aljzatot az a fenti ábrán szintén pirossal jelöltük. A számítógép házán ezen aljzat felett egy kis
l

el felfestett nyíl is látható.
Amint a TCM egység soros kábelét a kis dobozból visszatettük az

m9-es gép fentebb jelölt

satlakozójára,

úgy a régi Windows-alapú vezérl®programot minden további nélkül használhatjuk.

Fontos megjegyzés:
hobbiból, passióból

A régi

m9-es

vezérl®gépre

nem tesszük át a

sak és kizárólag

mint vésztartalék van szükség. Csak úgy

satlakozásokat, mondván hogy ez most így kényelmesebb. Amennyi-

ben a jelenlegi vezérl®rendszer stabilan m¶ködik még egy adott ideig (pár hónap), az
a kupolatérb®l.
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m9-es vezérl®gép kikerül

