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Instrukcja
Obs³ugi

ver. 1.1

W instrukcji opisano krok po kroku 
wszystkie czynnoœci, które nale¿y wykonaæ 
by prawid³owo zmontowaæ kopu³ê ScopeDome. 
Producent zaleca monta¿ kopu³y zgodnie 
z procedur¹ podan¹ w tym dokumencie. 
Wykonanie monta¿u w podanej kolejnoœci 
gwarantuje sprawne dzia³anie zmontowanej kopu³y, 
a jednoczeœnie pozwoli unikn¹æ 
niepotrzebnych czynnoœci i straty czasu 
podczas monta¿u kopu³y.
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Rys. 1 - Schemat kopu³y - widok z przodu
A. Lewy bok przód
B. Lewy bok ty³
C. Lewy bok œrodek
D. Prawy bok przód
E. Prawy bok ty³
F. Prawy bok œrodek
G. Klapa
H. Tylni panel
I.   Przedni panel

Rys. 2 - Schemat kopu³y - widok z góry 
           - numeracja elementów

Kolejnoœæ czynnoœci

  1. Przeczytaj ze zrozumieniem ca³¹ instrukcjê.
  2. Zmontuj pierœcieñ podstawy.
  3. Zmontuj zêbaty pierœcieñ napêdu 
  4. Przykrêæ do klapy g³ówne rolki prowadz¹ce 
      i wsporniki rolek bocznych klapy
  5. Dokrêæ do pierœcienia zêbatego zewnêtrzn¹ os³onê
  6. Wypoziomuj i wycentruj zêbaty pierœcieñ napêdu
  7. SprawdŸ czy pierœcieñ swobodnie siê obraca 
  8. Dokrêæ do pierœcienia boki, przód i ty³ kopu³y
  9. OsadŸ klapê na kopule
10. Dokrêæ boczne rolki klapy
11. SprawdŸ czy klapa swobodnie otwiera siê i zamyka
12. Zamontuj napêd obrotowy i napêd klapy, 
      home sensor, enkoder, taœmê czyszcz¹c¹ enkodera
      wy³¹czniki krañcowe, falowniki, skrzynkê 
      ³¹czeniow¹ klapy, sterownik ScopeDome
 13. Po³¹cz wszystkie elementy zgodnie ze schematem
 14. SprawdŸ dzia³anie wy³¹czników krañcowych
 15. Zainstaluj oprogramowanie steruj¹ce kopu³¹

Przygotowanie do monta¿u

1. SprawdŸ czy masz wszystkie elementy 
    kopu³y i niezbêdne narzêdzia.
2. Przygotuj miejsce monta¿u kopu³y. 
    Potrzebny ci bêdzie równy plac o 
    wymiarach oko³o 8x8m.

Narzêdzia niezbêdne 
do monta¿u kopu³y

 1. DŸwig (o udŸwigu miñ 300 kg)
  2. Drabina o wysokoœci co najmniej 5m
  3. Podest monta¿owy
  4. Liny asekuracyjne do pozycjonowania
      elementów kopu³y
  5. Œrubokrêt automatyczny
  6. Dwa zestawy kluczy do œrub z ³bem szeœciok¹tnym
  7. Wiertarka i wiert³a 
  8. Miernik uniwersalny
  9. Nó¿ do obcinania przewodów
10. Co najmniej 5 osób do pomocy 
      przy pozycjonowaniu elementów kopu³y

PLJak Zacz¹æ ?
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Zapoznaj siê z ze zdjêciami 
na CD-Rom

Ka¿de zdjêcie jest warte wiêcej ni¿ 1000 s³ów.
Przed monta¿em zapoznaj siê ze zdjêciami, 
które do³¹czamy na p³ycie CD-Rom. 
Zdjêcia znajduj¹ siê w katalogu:
Instrukcja Monta¿u Zdjêcia

Harmonogram pracy

Monta¿ kopu³y zajmie oko³o czterech dni:
1. Przgotowanie do monta¿u, zapoznanie siê 
    z dokumentacj¹, planowanie, wyjaœnienie
   wszelkich w¹tpliwoœci
2. Roz³adunek kopu³y, dok³adne obejrzenie 
    czêœci i przygotowanie placu budowy
3. Monta¿ base ringu, pierœcienia napêdu i klapy
4. Monta¿ kopu³y przy pomocy dŸwigu
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Typowe rozwi¹zania

Ze wzglêdu na rozmiar kopu³y, kluczow¹ kwesti¹
dla jej odpornoœci na wiatr jest mocowanie kopu³y 
do wieñca obserwatorium. Du¿a powierzcnia kopy³y
wymusza bardzo powa¿ne potraktowanie 
problemu naporu wiatru. Przy projektowaniu 
obserwatorium nale¿y kierowaæ siê takimi samymi 
zaleceniami jak dla zwyk³ych dachów.
Na rysunkach obok przedstawiamy zalecane 
przez nas sposoby mocowania kopu³y.

PLMocowanie pierœcienia podstawy kopu³y do wieñca obserwatorium

Inne rozwi¹zania

Na do³¹czonym dysku CD-Rom prezentujemy 
jeszcze inne rozwi¹zania mocowania kopu³y. 
Jeœli ¿aden z typowych projektów 
nie zadowala Pañstwa - prosimy o kontakt, 
napewno bêdziemy w stanie przedstawiæ  
optymalne w Pañstwa przypadku rozwi¹zanie 
mocowania kopu³y do wieñca obserwatorium.

Rys. 3 - Typowe rozwi¹zanie

Rys. 4 - Mocowanie kopu³y za pomoc¹ 
             stalowych obejm 

str. 3

anchor
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base ring
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cog-rim plate
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base ring
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for concrete
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dome roll

cog-rim plate
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Osadzenie base ringu kopu³y na 
wieñcu obserwatorium 

Budowê obserwatorium nale¿y rozpocz¹æ od 
przymocowania base ringu do wieñca 
obserwatorium. Jest to g³ówny element 
konstrukcyjny obserwatorium  decyduj¹cy o jego 
ddpornoœci na wiatr. Niestety nie wiemy 
dok³¹dnie jak Pañstwo rozwi¹zali t¹ kwestiê, 
za³¹czamy rysunek jak nale¿a³oby to zrobiæ. Byæ 
mo¿e potrzebne bêd¹ Pañstwu specjalne klamry 
mocuj¹ce base ring do wieñca obserwatorium. 
Warto je zamówiæ przed przyst¹pieniem do 
monta¿u kopu³y.

Wstêpnie zmontowany base ring  (wraz z 
kó³kami obrotowymi i wspornikami bocznymi) 
zostanie dostarczony najprawdopodobniej w 
trzech czêœciach. Czêœci base ringu nale¿y 
skrêciæ tak by tworzy³y okr¹g. Najlepiej zrobiæ to 
wprost na wieñcu obserwatorium. Po wysirodko- 
waniu base ring nale¿y przytwierdziæ do wieñca 
obserwatorium zgodnie z rysunkami 
obok.
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PLNumeracja elementów i roz³adunek kopu³y
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Rys. 5 - Schemat kopu³y - widok z góry
A. Lewy bok przód
B. Lewy bok ty³
C. Lewy bok œrodek
D. Prawy bok przód
E. Prawy bok ty³
F. Prawy bok œrodek
G. Klapa
H. Tylni panel
I.   Przedni panel

Numeracja elementów

Wszystkie elementy kopu³y s¹ ponumerowane po 
okrêgu zgodnie ze schematem na rysunku nr. 5.

Numery elementów zosta³y naniesione na base ring, 
zêbatkê napêdow¹, fartuch i boczne elementy kopu³y. 
Kopu³ê nale¿y sk³adaæ poczynaj¹c od base ringu 
poprzez pierœcieñ zêbaty, fartuch po g³ówne 
laminowane czêœci boczne uk³adaj¹c je jedna nad 
drug¹ zgodnie z naniesion¹ na nie numeracj¹.

Przed monta¿em nale¿y przeczytaæ ca³¹ dokumentacjê 
i zapoznaæ siê z do³¹czonymi zdjêciami. Obejrzeæ 
wszystkie czêœci i ustaliæ, w jakich miejscach bêd¹ 
montowane. Dok³adnie zaplanowaæ i wyobraziæ sobie 
krok po kroku monta¿ kopu³y. Upewniæ siê, 
¿e wszystkie osoby z ekipy montuj¹cej kopu³ê wiedz¹ 
co, jak i kiedy maj¹ zrobiæ. Sprawdziæ czy mam 
wszystkie niezbêdne elementy, materia³y i narzêdzia.

Roz³adunek kopu³y 

Pierwszym problemem, z jakim siê zetkniemy bêdzie 
roz³adunek kopu³y.
Kopu³a przyjedzie zapakowana na dwóch paletach. 
Najproœciej jest wy³adowaæ dwie paczki przy pomocy 
wózka wid³owego. Druga mo¿liwoœæ to roz³adunek 
poszczególnych elementów przy pomocy dŸwigu 
wprost z ciê¿arówki. Trzecia mo¿liwoœæ to zdejmowanie 
z tira poszczególnych elementów kopu³y rêcznie, przy 
pomocy co najmniej oœmiu osób. 

Pojedyñcza paleta wa¿y ok 400 kg. 
Wszystkie elementy kopu³y wa¿¹ ³¹cznie oko³o 1200 kg.
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Monta¿ podstawy kopu³y 
zêbatka, ograniczniki boczne, 
os³ona zewnêtrzna

Kolejne etapy monta¿u podstawy kopu³y widoczne s¹ 
na rysunkach na p³ycie CD-ROM: 
Base_Ring_0.pdf do  Base_Ring_5.pdf

Monta¿ pierœcienia podstawy rozpoczynamy od u³o¿enia 
jego 12 czêœci na wieñcu obserwatorium. Nastêpnie 
nale¿y skrêciæ wszystkie 12 elementów pierœcienia 
podstawy przy pomocy p³ytek pozycjonuj¹cych 
(rys. 7, element H) tak by mo¿liwie dok³adnie tworzy³y 
okr¹g. 

Do skrêcania pierœcienia podstawy u¿yj œrub M6x15.
Do prawid³owego dzia³ania kopu³y nie jest wymagana 
zbyt du¿a dok³adnoœæ okrêgu tworzonego 
przez pierœcieñ podstawy. W zupe³noœci wystarczy, 
jeœli elementy pierœcienia podstawy utworz¹ elipsê 
o œrednicach ró¿ni¹cych siê o oko³o 3 cm.

Kolejnym etapem jest przykrêcenie do pierœcienia 
podstawy rolek prowadz¹cych kopu³ê. Rolki prowadz¹ce 
s¹ wstêpnie przykrêcone przez nas na pierœcieniu 
podstawy. 

Nastêpnie do pierœcienia nale¿y dokrêciæ wsporniki 
bocznych ograniczników ruchu kopu³y (rys. 10 element G). 
Poniewa¿ niezbêdna bêdzie regulacja wysokoœci 
bocznych ograniczników ruchu kopu³y (rys. 10 element H) 
nie nale¿y dokrêcaæ œrub ³¹cz¹cych oba elementy. Na 
pocz¹tek mo¿na skrêciæ element G i H tylko dwiema 
œrubami.

Jednoczeœnie z pierœcieniem podstawy mo¿na skrêcaæ 
pierœcieñ zêbaty kopu³y.

Zmontowany pierœcieñ postawy wraz z pierœcieniem 
zêbatym kopu³y po wyregulowaniu luzów ograniczników 
ruchu mo¿na przymocowaæ na sta³e do wieñca 
obserwatorium.
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Rys. 7
A-Dome
B-Outside shield
C-Rotate plate
D-Observatory base
E-Base ring
F-Inside shield
G-Rotate plate mounting bracket
H- Base ring mounting bracket

M6x15

M10x30
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Rys. 6
A-Dome
B-Outside shield
C-Rotate plate
D-Observatory base
E-Base ring
F-Inside shield
G-Dome roll

M6x40



ScopeDome.com
2010 Slupsk -  Poland

PLPoziomowanie rolek obrotowych kopu³y

str. 6

Poziomowanie rolek obrotowych 
kopu³y

Po przymocowaniu na sta³e do wieñca obserwatorium 
pierœcienia postawy nale¿y wstêpnie wypoziomowaæ 
pierœcieñ zêbaty. Jest to kluczowe dla poprawnego 
dzia³ania napêdu obrotowego kopu³y. Poziomowanie 
pierœcienia jest mo¿liwe dziêki œrubom reguluj¹cym 
wysokoœæ rolek prowadz¹cych kopu³y 
(rys. 10 element G). Prawid³owo zmontowana kopu³a 
powinna daæ swobodnie obracaæ siê jedn¹ rêk¹. 

Po zamontowaniu elementów kopu³y niezbêdna bêdzie 
dodatkowa niewielka regulacja rolek prowadz¹cych 
kopu³ê - niweluj¹ca ich przesuniêcia wynikaj¹ce 
z obci¹¿enia ciê¿arem kopu³y.

Wszystkie rolki prowadz¹ce powinny byæ 
mocno dociœniête do pierœcienia zêbatego. 

Rys. 9
A-Base ring
B-Obserwatory wall

Rys. 8
A - Base ring
B - Base ring mounting plate
C - Dome Roll
D - Centering bracket mounting plate
E - Centering bracket
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Monta¿ pierœcienia zêbatego kopu³y

Pierœcieñ zêbaty jest kluczowym elementem napêdu 
i konstrukcji kopu³y. Od jakoœci jego monta¿u zale¿y 
dzia³anie napêdu obrotowego kopu³y. 

Bardzo istotne jest zmontowanie go tak by tworzy³ 
mo¿liwie dok³adny okr¹g. Dopuszczalne ró¿nice œrednic 
okrêgu tworzonego przez pierœcieñ zêbaty nie powinny 
przekraczaæ 4 mm. Pomiary œrednic nale¿y wykonywaæ 
przy pomocy dalmierza laserowego. 

Elementy pierœcienia zêbatego nale¿y skrêcaæ przy 
pomocy p³ytek pozycjonuj¹cych (rys. 7,  element G) 
œrubami M10x30. Po osadzeniu pierœcienia na rolkach 
prowadz¹cych nale¿y zwróciæ uwagê czy œruby 
pierœcienia zêbatego nie zawadzaj¹ o ograniczniki ruchu 
kopu³y (rys. 10, element H). Jeœli któraœ ze œrub zawadza 
o ogranicznik nale¿y j¹ po prostu skróciæ przy pomocy 
szlifierki k¹towej. Przepraszamy za t¹ niedogodnoœæ przy 
monta¿u, ale to pierwsza budowana przez nas kopu³a o 
tym rozmiarze. Niestety w projekcie nie uwzglêdniliœmy 
wysokoœci nakrêtek.

Poprawnie skrêcony pierœcieñ napêdu powinien daæ siê 
swobodnie obracaæ jedn¹ rêk¹. 

Podczas obracania pierœcienia zêbatego proszê zwróciæ 
szczególn¹ uwagê na kó³ka zêbate ograniczników 
centruj¹cych kopu³ê. Najprawdopodobniej niezbêdna 
bêdzie niewielka regulacja ich po³o¿enia. Ograniczniki 
nale¿y ustawiæ tak, by podczas obracania pierœcieñ 
zêbaty by³ ustawiony na œrodku obserwatorium. 

Odstêp miêdzy ko³em zêbatym ogranicznika 
a pierœcieniem zêbatym nie powinien byæ wiêkszy 
ni¿ 2-3 mm. Generalnie (ze wzglêdu na napêd kopu³y) 
istotne jest by pierœcieñ zêbaty obraca³ siê z mo¿liwie 
jak najmniejszym luzem i tworzy³ mo¿liwie dok³adny 
okr¹g. Regulacjê po³o¿enia ograniczników nale¿y 
przeprowadziæ przed monta¿em g³ównych elementów 
kopu³y.

Uwaga: miejsce styku zêbatki pierœcienia napêdu 
i kó³ek zêbatych ograniczników ruchu stwarza du¿e 
niebezpieczeñstwo wypadku. Podczas obracania 
pierœcieniem napêdu proszê zachowaæ szczególn¹ 
ostro¿noœæ. 
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M14x40

M6x20

M6x15

M6x35

M6x20

Rys. 10
A-Dome
B-Outside shield
C-Rotate plate
D-Observatory base
E-Base ring
F-Inside shield
G-Centering bracket mounting plate
H-Centering bracket

silicon

Monta¿ zewnêtrznej os³ony 

Do wypoziomowanego pierœcienia zêbatego 
nale¿y przed monta¿em g³ównych elementów 
kopu³y dokrêciæ zewnêtrzn¹ os³onê 
(rys10, element B) przy pomocy œrub M6x20. 

Monta¿ wewnêtrznej os³ony 

Monta¿ tego elementu (rys. 10,  element F) 
najlepiej jest przeprowadziæ po zmontowaniu 
ca³ej kopu³y (œruby M6x20). 

Najprawdopodobniej ze wzglêdu na wielkoœæ 
elementów pomocne bêdzie wczeœniejsze 
przeniesienie wewnêtrznej os³ony do 
obserwatorium. Po zamontowaniu wewnêtrznej 
os³ony uszczelnij szczelinê pomiêdzy ni¹ 
a os³on¹ zewnêtrzn¹ silikonem.
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Monta¿ g³ównych elementów kopu³y

Kopu³ê mo¿emy podzieliæ na cztery g³ówne sekcje: 
boki, przód, ty³ i klapê.

Wydaje mi siê, ¿e w przypadku obserwatorium AMOS 
najlepiej bêdzie do monta¿u zorientowaæ kopu³ê 
przodem w kierunku dachu obserwatorium. U³atwi to 
dostêp do klapy, któr¹ podczas monta¿u bêdzie nale¿a³o 
podpieraæ wspornikiem z drewna.

Monta¿ boku kopu³y

Lewa czêœæ kopu³y  elementy A B C
Monta¿ rozpoczynamy od posadowienia na pierœcieniu 
zêbatym (po zamontowaniu zewnêtrznej os³ony) 
elementów A i B kopu³y. 

P³aszczyzny z³¹czenia elementów A i C oraz B i C nale¿y 
przed skrêceniem posmarowaæ klejem SIKA (rys.13, 
silicon). Podobnie nale¿y uszczelniæ z³¹cze pomiêdzy 
elementami A, B i C a pierœcieniem zêbatym (rys.10, 
silicon). Pozwoli to na dodatkowe wzmocnienie 
konstrukcji kopu³y oraz jej dok³adne uszczelnienie. 

Przy silnych wiatrach w górach jest to naszym zdaniem 
niezbêdny krok podczas monta¿u.

Wykorzystuj¹c uchwyty do lin przy pomocy dŸwigu 
podnosimy elementy A i B na wieniec obserwatorium 
i ustawiamy w miejscu zgodnym z numeracj¹ czêœci. 
Otwory mocuj¹ce powinny pasowaæ do siebie. 
Gdyby nie pasowa³y, nale¿y je po prostu nieco 
rozwierciæ. 

Nastêpnie przykrêcamy elementy A i B do pierœcienia 
zêbatego przy pomocy œrub M14x40 (rys. 10). 

Po dokrêceniu elementów A i B do pierœcienia 
podnosimy dŸwigiem element C i osadzamy go na jego 
miejscu. Prawdopodobnie ze wzglêdu na kszta³t górnego 
z³¹cza uszczelniaj¹cego bêdzie to jeden z najbardziej 
skomplikowanych etapów monta¿u. Podczas osadzania 
elementu C niezbêdne bêdzie u¿ycie sporej si³y i pomoc 
kilku ludzi. W czasie monta¿u nale¿y lekko naci¹gn¹æ 
element C, tak by wpasowa³ siê w z³¹cze na górze 
kopu³y (proszê nie baæ siê trzasków wydawanych przez 
kopu³ê podczas jej wyginania, laminat to elastyczny 
materia³). W razie naprawdê du¿ych k³opotów górne 
z³¹cze uszczelniaj¹ce mo¿na po prostu odci¹æ, a miejsce 
z³¹czenia elementów A i C oraz B i C uszczelniæ na 
koniec przy pomocy dowolnej taœmy i silikonu. Nie ma to 
wp³ywu na wytrzyma³oœæ konstrukcji  z³¹cze ma pomóc 
jedynie w uszczelnieniu górnej czêœci kopu³y.

Tak zestawione elementy A B i C skrêcamy razem ze 
sob¹ na krawêdziach przy pomocy œrub M8x35 (rys. 13).

Rys. 11 - Kolejnoœæ monta¿u boku kopu³y
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Rys. 13 - Schemat z³¹cza elemetów A-C i B-C
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Rys. 12 - Kolejnoœæ monta¿u boku kopu³y

1

2

2

3

3

4

C

B

4

A

1



ScopeDome.com
2010 Slupsk -  Poland

Monta¿ przedniego i tylnego panela kopu³y PL

str. 9

Prawa czêœæ kopu³y  elementy D E F

Analogicznie do elementów A B i C skrêcamy 
elementy D E i F.

Przed monta¿em tylnego panelu kopu³y nale¿y jeszcze 
zamontowaæ wspornik ustalaj¹cy odleg³oœæ pomiêdzy 
praw¹ a lew¹ stron¹ kopu³y (rys. 14). 

Boki kopu³y po zmontowaniu maj¹ tendencjê pod 
w³asnym ciê¿arem do nadmiernego opadania w kierunku 
œrodka kopu³y. Przeszkadza to prawid³owym monta¿u 
tylnego panelu kopu³y. Ustawienie w prawid³owej pozycji 
boków kopu³y jest mo¿liwe dziêki specjalnemu 
wspornikowi, który nale¿y zamontowaæ przed monta¿em 
ty³u kopu³y. Przy pomocy wspornika ustaliamy odleg³oœæ 
boków kopu³y na ok. 162,7.cm (rys. 15)

Monta¿ tylnego panelu kopu³y  
element H

Po zmontowaniu obu boków kopu³y kolejnym krokiem 
jest instalacja ty³u kopu³y (element H). Przy pomocy 
dŸwigu podnosimy i osadzamy na miejscu tylny panel 
kopu³y. Przed jego ostatecznym przykrêceniem podobnie 
jak w przypadku boków kopu³y wzmacniamy przy 
pomocy kleju SIKA p³aszczyzny ³¹cz¹ce elementy B E i 
H. Z³¹czenie elementu H z pierœcieniem zêbatym równie¿ 
nale¿y wzmocniæ i uszczelniæ silikonem. Po osadzeniu 
tylnego panelu nale¿y w pierwszej kolejnoœci przykrêciæ 
go do pierœcienia zêbatego, a nastêpnie wkrêciæ œruby 
³¹cz¹ce go z elementami B i E.

Monta¿ przedniego panelu kopu³y  
element I

Monta¿ wykonujemy analogicznie jak w przypadku 
tylnego panelu kopu³y.

A D

I

wspornik

Rys. 14 - Wspornik rozpieraj¹cy

162.7 cm

B E

Rys. 15 - Mocowanie wspornika

162.7 cm

wspornik
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Monta¿ klapy  element G

Jest to najbardziej skomplikowany etap monta¿u kopu³y. 
Jednoczeœnie ze wzglêdu na ciê¿ar klapy najbardziej 
niebezpieczny. 

Przed monta¿em klapy do kopu³y nale¿y dokrêciæ 
aluminiowe listwy prowadz¹ce klapê (zdjêcie: 
Listwy_prowadz¹ce_klapê.jpg). 

Monta¿ klapy rozpoczynamy od przymocowania do klapy 
dziesiêciu g³ównych wózków prowadz¹cych (po piêæ na 
jedn¹ krawêdŸ klapy) zgodnie z rysunkiem nr. 16

Po zamontowaniu klapy niezbêdne bêdzie pod³o¿enie 
odpowiedniej iloœci podk³adek dystansowych (F) 
pomiêdzy p³ytki mocuj¹ce (D) a wsporniki kó³ek 
prowadz¹cych klapê (E), tak by oba kó³ka wózków klapy 
przylega³y do aluminiowych listew prowadz¹cych klapê.

Podczas monta¿u nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e 
klapa mo¿e swobodnie siê przesuwaæ. Stwarza to 
du¿e niebezpieczeñstwo dla osób montuj¹cych 
kopu³ê. Klapa poza po³o¿eniem na szczycie kopu³y 
bêdzie mia³a tendencje do zamkniêcia lub otworzenia 
siê. Jej ciê¿ar i szybkoœæ ruchu s¹ tak du¿e, ¿e 
mo¿liwe jest uciêcie rêki lub innych czêœci cia³a. 
Podczas monta¿u nale¿y zawsze uniemo¿liwiæ 
swobodny ruch klapy. Nale¿y to zrobiæ przy pomocy 
lin asekuracyjnych (rys. 19). 

Ponadto, poniewa¿ klapê podczas monta¿u bêdzie 
bardzo trudno otworzyæ lub zamkn¹æ rêcznie, nale¿y 
przygotowaæ sobie odpowiednie wsporniki, które 
pozwol¹ na zablokowanie jej pozycji na oko³o 1 metr 
przed jej ca³kowitym zamkniêciem i otworzeniem. 

Wsporniki monta¿owe klapy najproœciej jest wykonaæ z 
odpowiedni grubej deski z naciêciem z obu stron (rys. 
rys. 18)

A

B

C

D E
F

M10x40

Rys. 16 - Shutter Main Roll
A-Shutter
B-Dome
C-Shutter main roll
D-Shutter main roll mounting plate
E-Shutter main roll bracket

A

B

C

D

E

M5x15

M6x25

Rys. 17 -  Shutter left-right bracket
A-Shutter
B-Dome
C-Shutter left-right bracket
D-Shutter left-right bracket mounting plate
E-Shutter aluminum guide bars

M10x30

Monta¿ klapy PL
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Monta¿ klapy  cd.

Kolejnym krokiem jest przymocowanie do klapy szeœciu 
p³ytek mocuj¹cych wózków lewo-prawo  po trzy na jedn¹ 
krawêdŸ klapy (rys.17, element D)

Na aluminiowe listwy prowadz¹ce przed osadzeniem 
klapy nale¿y nasun¹æ wsporniki lewo-prawo klapy, po 
trzy na ka¿d¹ stronê. Najwygodniej bêdzie przed 
monta¿em klapy umieœciæ na koñcu aluminiowych listew 
prowadz¹cych dwa wsporniki z przodu i jeden z ty³u 
kopu³y rys.17, element C). 

Klapê ze wstêpnie zmontowanymi wózkami przy pomocy 
dŸwigu osadzamy na kopule asekuruj¹c jej ruch przy 
pomocy, co najmniej czterech ludzi (rys. 19).

Po tej operacji klapa powinna swobodnie przesuwaæ siê 
po kopule. Koniecznie musimy zadbaæ o to by na tym 
etapie unieruchomiæ j¹ przy pomocy lin. Ruch klapy 
nale¿y z du¿¹ uwag¹ kontrolowaæ przy pomocy lin 
asekuracyjnych lub wsporników stabilizuj¹cych jej 
po³o¿enie w krañcowych  pozycjach.

Nastêpnie dokrêcamy wsporniki lewo-prawo klapy do 
odpowiednich p³ytek mocuj¹cych (rys.17,element C).

Po sprawdzeniu czy klapa swobodnie siê przesuwa 
usuwamy wsporniki i liny podtrzymuj¹ce klapê podczas 
monta¿u i ostro¿nie (nie dopuszczaj¹c do jej 
swobodnego opadania) zamykamy klapê obserwatorium. 

To w zasadzie koniec monta¿y kopu³y. Pozostaje nam 
jedynie zamocowanie napêdów klapy i napêdu 
obrotowego kopu³y oraz wykonanie niezbêdnej instalacji 
elektrycznej. 

A

B

C

Rys. 18 - Shutter assambly bracket
A-Shutter
B-Front panel
C-special wood monting bracket

A

B

C

D

Rys. 19 - Shutter security
A-Shutter
B-Dome
C-Crane
D-Shutter positioning 
    and security rope

Monta¿ klapy PL
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Co warto jeszcze zrobiæ by dodatkowo zabezpieczyæ 
kopu³ê przed bardzo silnymi wiatrami. 

Kopu³a bêdzie posadowiona w górach i bêdzie czasem 
pracowaæ w bardzo ciê¿kich warunkach pogodowych. Warto 
dodaæ podzespo³y, które bêd¹ j¹ zabezpieczaæ w przypadku 
ekstremalnie du¿ych wiatrów (ponad 100 km/h). Tego typu 
rozwi¹zañ bez dodatkowych (niewspó³miernie du¿ych 
kosztów) nie da siê zautomatyzowaæ. 

Po zmontowaniu kopu³y nale¿y przede wszystkim po prostu 
œledziæ prognozy pogody. Jeœli zapowiadane s¹ bardzo silne 
wiatry, niezbêdne bêdzie moim zdaniem, dodatkowe rêczne 
zabezpieczenie kopu³y, przy pomocy czysto mechanicznych 
wzmocnieñ. 

Po pierwsze powinniœmy zadbaæ o dodatkowe 
zabezpieczenia klapy przed jej oderwaniem przez silny 
wiatr. Najprostszym rozwi¹zaniem jest dodanie dwóch 
du¿ych œrub na krawêdziach klapy wk³adanych rêcznie 
(a nastêpnie rêcznie demontowanych) ³¹cz¹cych klapê 
z kopu³¹. Mo¿na te¿ zaprojektowaæ specjalne dodatkowe 
obrotowe klamry (proste w obs³udze) mocuj¹ce na sta³e 
klapê do krawêdzi okna obserwacyjnego. Oczywiœcie po 
zablokowaniu klapy nie bêdzie mo¿liwe jej automatyczne 
otwieranie z poziomu komputera steruj¹cego 
obserwatorium. Obecnie pracujemy nad rozszerzeniem 
sterownika obserwatorium ScopeDome USB Card z 
dodatkowymi czujnikami uwzglêdniaj¹cym tak¹ sytuacjê. 

Kolejn¹ rzecz¹, o której warto pomyœleæ jest dodatkowe 
wzmocnienie mocowania obrotowej czêœci kopu³y do 
wieñca obserwatorium. 

Wydaje mi siê, ¿e i w tym przypadku najlepszym 
rozwi¹zaniem bêd¹ dodatkowe bardzo wytrzyma³e klamry 
(lub wprost œruby zamocowane w wieñcu obserwatorium) 
scalaj¹ce kopu³ê (czy te¿ jej aluminiowy pierœcieñ zêbaty) 
z wieñcem obserwatorium. 

Dodatkowe zabezpieczenia przed silnym wiatrem
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Automatyzacja Kopu³y - Wstêp

Wstêp

Automatyka kopu³y sk³ada siê z czterech czêœci:
- napêdu obrotowego
- napêdu klapy
- automatyki steruj¹cej
- oprogramowania zainstalowanego 
  na komputerze steruj¹cym

Rozmieszczenie elementów automatyki
Przed rozpoczêciem monta¿u nale¿y przemyœleæ gdzie 
bêdzie zainstalowany komputer steruj¹cy obserwatorium 
i sterownik kopu³y ScopeDome USB Card. Sterownik 
powinien znajdowaæ siê jak najbli¿ej komputera (najlepiej 
w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 1.5m). Jeœli temperatury w 
obserwatorium spadaj¹ poni¿ej -5 stopni nale¿y 
komputer i sterownik umieœciæ razem w jednej (najlepiej 
ogrzewanej i hermetycznej) szafie steruj¹cej. Warto te¿ 
pamiêtaæ, ¿e do komputera steruj¹cego bêdziemy 
najprawdopodobniej pod³¹czaæ kamery CCD. 
Wynika z tego, ¿e komputer powinien byæ umieszczony 
jak najbli¿ej teleskopu. 

Wszystkie podzespo³y: kartê ScopeDome, falowniki, 
enkoder, home sensor, wy³¹czniki krañcowe, Connection 
Box i silniki,  nale¿y zamontowaæ przed po³¹czeniem ich 
i u³o¿eniem kabli. 
Connection Box, falownik napêdu klapy, wy³¹czniki 
krañcowe i magnes Home Sensora montowane s¹ na 
czêœci obrotowej kopu³y blisko klapy, pozosta³e elementy 
montujemy na czêœci nieruchomej.

Klapa obserwatorium jest zasilana poprzez 14-to ¿y³owy 
kabel steruj¹cy. Podczas obrotów kopu³y nadmiar kabla 
powinien swobodnie owijaæ siê wokó³ s³upa teleskopu. 
Nale¿y zadbaæ o to by kabel podczas obrotów kopu³y nie 
blokowa³ siê. Ze wzglêdu na d³ugoœæ kabla steruj¹cego 
najlepszym miejscem na instalacje karty ScopeDome jest 
s³up teleskopu (œrodek obserwatorium).

Tips:
Automatykê kopu³y mo¿na testowaæ bez komputera 
steruj¹cego naciskaj¹c odpowiednie przyciski na karcie 
steruj¹cej. Zalecamy jednak wczeœniejsz¹ instalacja 
oprogramowania i pod³¹czenie karty do komputera – 
dziêki temu na ekranie mo¿na sprawdzaæ stan czujników 
karty.

Uwaga!!!
Nie wolno w³¹czaæ napêdu klapy przed przetestowaniem 
dzia³ania wy³¹czników krañcowych i kierunku obrotów 
silnika napêdu klapy. Nieprawid³owe dzia³anie napêdu 
grozi zniszczeniem kopu³y.

Uwaga!!!
Pod³¹czaj¹c zasilanie karty ScopeDome 
zwróæ uwagê na kolejnoœæ biegunów zasilania 230V 
(N/L/PE) – nieprawid³owe pod³¹czenie grozi 
uszkodzeniem portów USB komputera steruj¹cego.

Rys. 20
Arranging automation parts
A-Dome
P-Telescope Pier
B-ScopeDome USB Card
C-Observatory Computer
D-Encoder
E-Home Sensor
I-Dome Motor Inverter
M-Dome motor with gear
H-Dome Connection Box
J-Power plugs box
S-Dome stering wire

B

C

P

M

D

E

A

I

H

J

S

Rys. 21
Arranging automation parts
A-Shutter
B-Dome rear panel
C-Shutter cog-rim
D-Dome front panell
J-Special shutter cog-rim pads
E-Limit switch pads
F-Close limit switch
G-Open limit switch

1

1

2

2

3
3

4 4

A

C

B

J

D

E
F

G

PL

str. 13



ScopeDome.com
2010 Slupsk -  Poland

Kolejnoœæ czynnoœci

Napêd obrotowy

1. Zamontuj kartê ScopeDome, 
    falownik, enkoder i home sensor
2. Zainstaluj silnik napêdu obrotowego kopu³y
3. Wyreguluj wysokoœæ ko³a zêbatego silnika
4. Pod³¹cz okablowanie 
5. Przetestuj dzia³anie napêdu obrotowego

Napêd klapy

6. Zamontuj wsporniki boczne 
    g³ównej belki napêdu klapy
7. Przykrêæ do wsporników bocznych 
    g³ówn¹ belkê napêdu klapy
8. Ustaw silnik napêdu tak by ko³a zêbate 
    nie dotyka³y listwy zêbatej napêdu klapy
9. Zainstaluj wy³¹czniki krañcowe, 
    p³ytkê dociskow¹ wy³¹czników krañcowych, 
    falownik i Connection Box
10. Pod³¹cz okablowanie silnika, falownika oraz
      wy³¹czników krañcowych i po³¹cz 
      Connection Box z kart¹ ScopeDome
11. Przetestuj dzia³anie wy³¹czników krañcowych 
      i kierunek obrotów silnika klapy
12. Ustaw silnik klapy tak by ko³a zêbate by³y dociœniête 
      do listwy zêbatej napêdu klapy
13. Przetestuj dzia³anie napêdu klapy 
      w pozycji Open i Close 
      na jak najni¿szych obrotach silnika

UWAGA!!!
Przed przyst¹pieniem do monta¿u koniecznie 
dok³adnie obejrzyj wszystkie zdjêcia i ilustracje w 
plikach PDF na za³¹czonym do instrukcji dysku CD.

Automatyzacja Kopu³y  - Kolejnoœæ czynnoœci PL
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Napêd  Obrotowy

Przed pod³¹czeniem napêdu nale¿y dok³adnie 
wyregulowaæ rolki prowadz¹ce i wsporniki bocznych 
ograniczników ruchu kopu³y – chodzi o to by kopu³a 
obraca³a siê bez oporów. Wsporniki wyreguluj tak by 
kopu³a obraca³a siê centrycznie po pierœcieniu 
zostawiaj¹c na nich niewielki luz (ok. 1-2 mm). Wszystkie 
rolki prowadz¹ce kopu³y powinny byæ silnie dociœniête do 
pierœcienia zêbatego. W razie potrzeby wyreguluj ich 
wysokoœæ.

Home Sensor i Enkoder
Home Sensor s³u¿y do ustalania pozycji zerowej kopu³y. 
Najwygodniej jest zamontowaæ kontaktron sensora na 
jednym z wsporników bocznych kopu³y (wybierz wspornik 
najbli¿szy do karty ScopeDome), a magnes po 
wewnêtrznej stronie pierœcienia zêbatego (rys. 23). 
Przeœwit miêdzy magnesem a kontaktronem nie 
powinien byæ wiêkszy ni¿ 1.5 cm. 

Przed monta¿em silnika sprawdŸ czy Home Sensor 
dzia³a prawid³owo, czyli czy styki kontaktronu s¹ 
zwierane podczas przechodzenia magnesu nad 
czujnikiem (u¿yj omomierza lub pod³¹cz kartê 
ScopeDome do komputera i odczytaj stan czujnika z 
g³ównego ekranu programu).

Enkoder zliczaj¹cy po³o¿enie kopu³y umieœæ na tym 
samym wsporniku bocznym, na którym zamontowano 
Home Sensor. Zêby pierœcienia zêbatego powinny 
przechodziæ w œwietle czujnika enkodera, tak by na 
ka¿dym zêbie nastêpowa³o zliczenie jednego impulsu. 
Nie nale¿y wsuwaæ czujnika enkodera zbyt g³êboko, 
najlepiej jest ustawiæ koniec sensora w okolicy po³owy 
wysokoœci zêba. 

Na pierœcieñ zêbaty nale¿y nakleiæ z obu stron taœmê 
czyszcz¹c¹ enkoder. W³oski taœmy podczas 
przechodzenia przez enkoder powinny czyœciæ jego 
czujnik. Zapobiega to osiadaniu kurzu na czujniku 
enkodera.

Uwaga!!!
Enkoder jest bardzo delikatny i bardzo ³atwo go 
uszkodziæ. Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê by 
pierœcieñ zêbaty w ¿adnym wypadku nie zawadza³ 
lub nie obciera³ czujnika enkodera.

A

B

D

E

C

F

G

W

M

Rys. 22
A-Dome
B-Outside shield
C-Rotate plate
D-Observatory base
E-Base ring
F-Inside shield
M- Ra motor
G-Ra motor gear
W - cog-well

M6x20
M10x35

A

B

C

Rys. 23
A-Dome
B-Outside shield
C-Rotate plate
D-Encoder
E-Home Sensor
H-Centering bracket

Rys. 23
A-Dome
B-Outside shield
C-Rotate plate
D-Encoder
E-Home Sensor
H-Centering bracket

D

H
magnet

home

E

Automatyzacja Kopu³y  - Napêd Obrotowy PL
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Napêdo obrotowy - cd.

Napêd obrotowy pod³¹czamy do pierœcienia zêbatego 
kopu³y (rys. 22 lub 24). Zêbatkê napêdu nale¿y ustawiæ 
tak by pierœcieñ zêbaty kopu³y przechodzi³ przez jej 
œrodek. Zêbatka nie powinna byæ zbyt mocno dociœniêta 
do pierœcienia. Najlepiej jest zostawiæ ok. 0.5  mm luzu 
miêdzy pierœcieniem i zêbatk¹. 

Regulacjê po³o¿enia rolki zêbatej w pionie wykonujemy 
przy pomocy nakrêtek na osi rolki. Docisk rolki 
regulujemy zmieniaj¹c po³o¿enie modu³u silnika.

Podczas testowania napêdu nale¿y zwróciæ uwagê na 
kó³ka zêbate wsporników bocznych. Naciskaj¹c przyciski 
CW lub CCW wykonaj kilka obrotów kopu³y i sprawdŸ czy 
kó³ka wsporników nie s¹ zbyt mocno dociskane do 
pierœcienia zêbatego. W razie potrzeby poluzuj œruby 
mocuj¹ce wsporniki i obracaj¹c kopu³ê pozwól by same 
u³o¿y³y siê na w³aœciwym miejscu.

Jeœli silnik krêci siê w przeciwnym ni¿ spodziewany 
kierunku zamieñ miejscami kable przy wyprowadzeniach 
1 i 2 na falowniku napêdu kopu³y.

Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo u¿ytkowania kopu³y po 
zainstalowaniu silnika, enkodera i home sensora nale¿y 
niezw³ocznie dokrêciæ wewnêtrzn¹ os³onê napêdu.

Info dla AMOS
Na wspornikach bocznych nie ma nawierconych otworów 
do mocowania Enkodera i Home Sensor, nale¿y je 
wykonaæ samemu. Do ich wywiercenia nie trzeba 
demontowaæ wspornika bocznego.

Uwaga!!!
Zachowaj szczególn¹ uwagê podczas regulacji 
wsporników bocznych. Silnik obracaj¹cy kopu³ê jest 
bardzo mocny. W³o¿enie palca lub wci¹gniêcie 
ubrania miêdzy pierœcieñ zêbaty a kó³ka wsporników 
mo¿e spowodowaæ powa¿ny uraz.

A

B

D

E

C

F

G

W

M

Rys. 24
A-Dome
B-Outside shield
C-Rotate plate
D-Observatory base
E-Base ring
F-Inside shield
M- Ra motor
G-Ra motor gear

Rys. 24
A-Dome
B-Outside shield
C-Rotate plate
D-Observatory base
E-Base ring
F-Inside shield
M- Ra motor
G-Ra motor gear

M10x80

Automatyzacja Kopu³y  - Napêd Obrotowy

C

B
D

E

Rys. 25
Shutter Automation
A-Shutter
B-Dome rear panel
C-Shutter cog-rim
D-Shutter cog-well
E-Hole for cog-rim in rear panel 

A
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Napêd klapy

Instalacje napêdu klapy nale¿y rozpocz¹æ od monta¿u 
wsporników bocznych g³ównej belki napêdu (rys. 26). 
Najpierw przykrêcamy wsporniki do pionowego elementu 
rynny prowadz¹cej klapê (element F na rys. 26).  
Nastêpnie wk³adamy w otwory œruby mocuj¹ce g³ówn¹ 
belkê (element G na rys. 26) i przy ich pomocy 
przykrêcamy g³ówn¹ belkê napêdu do wsporników. Silnik 
napêdu nale¿y wstêpnie przy pomocy œrub reguluj¹cych 
jego wysokoœæ ustawiæ tak, by ko³a zêbate napêdu nie 
dotyka³y listew zêbatych (rys. 25) przymocowanych do 
klapy. 

Po przykrêceniu wsporników nale¿y zwróciæ uwagê, czy 
œruby mocuj¹ce wsporniki nie zahaczaj¹ o wózki klapy i 
nie blokuj¹ ruchu klapy. W tym celu nale¿y rêcznie 
otworzyæ i zamkn¹æ klapê kopu³y.

Nastêpnie zainstaluj wy³¹czniki krañcowe ruchu klapy i 
pod³¹cz silnik do sterownika ScopeDome. Miejsce 
instalacji wy³¹czników zaznaczone jest na rys. 21. 
Wy³¹czniki krañcowe wspó³pracuj¹ z p³ytk¹ dociskow¹ 
wy³¹czników zamontowan¹ na klapie kopu³y (element E 
rys. 21). 

Automatyzacja Kopu³y  - Napêd Klapy

A

B

C
D

1

E

Rys. 26
Shutter motor mounting - step 1
A-Shutter
B-Dome top
C-Shutter aluminum guide bars
D-Shutter motor mounting plate
E-Roll for line to up main shutter motor plate
F, G - mounting screw

A

B

C

2

D

u
p
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o
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F F

E
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G

Rys. 27
Shutter motor mounting - step 2
A-Shutter
B-Dome top
C-Shutter aluminum guide bars
D-Shutter motor mounting plate
E-Shutter motor main mounting plate
F-Mounting rope toget up shutter plate
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Napêd klapy - cd.

Po pod³¹czeniu okablowania sprawdŸ dzia³anie 
wy³¹czników i kierunek obrotów silnika napêdzaj¹cego 
klapê:
- naciœnij przycisk Close na karcie ScopeDome - silnik 
  powinien krêciæ siê w takim kierunku 
  by klapa zamyka³a siê
- naciœnij wy³¹cznik krañcowy Close 
  (na przodzie kopu³y) – silnik powinien siê zatrzymaæ
- naciœnij przycisk Open na karcie ScopeDome - silnik
  powinien krêciæ siê w takim kierunku 
  by klapa otwiera³a siê
- naciœnij wy³¹cznik krañcowy Open 
  (na szczycie kopu³y) – silnik powinien siê zatrzymaæ

Jeœli silnik krêci siê w przeciwnym ni¿ spodziewany 
kierunku zamieñ miejscami kable przy wyprowadzeniach 
1 i 2 na falowniku napêdu klapy.
Wy³¹czniki krañcowe nale¿y wyregulowaæ tak by 
zatrzymywa³y silnik ok. 2-3 cm przed ca³kowitym 
zamkniêciem lub otworzeniem klapy. Najlepiej jest 
wstêpnie ustawiæ maksymalne wychylenie osi wy³¹cznika 
(tak by zatrzymywa³ klapê jak najwczeœniej). Dopiero po 
sprawdzeniu dzia³ania napêdu mo¿na zmieniæ ustawienie 
wy³¹czników tak by klapa zatrzymywa³a siê we 
w³aœciwym miejscu. Próby dzia³ania napêdu 
przeprowadŸ na jak najni¿szych obrotach silnika (ok. 
50% maksymalnej szybkoœci - obroty silnika mo¿na 
regulowaæ przy pomocy pokrêt³a na falowniku).

Po sprawdzeniu kierunku obrotów silnika i dzia³ania 
wy³¹czników krañcowych mo¿na ju¿ umieœciæ silnik 
napêdu klapy na jego w³aœciwej pozycji. U¿ywaj¹c œrub 
reguluj¹cych wysokoœæ silnika klapy podnieœ go tak by 
ko³a zêbate napêdu zag³êbi³y siê na ca³¹ ich wysokoœæ w 
listwie zêbatej klapy (rys. 25). Nastêpnie podnieœ jeszcze 
o 2-3 milimetry silnik tak by ca³y ciê¿ar klapy spocz¹³ na 
ko³ach zêbatych napêdu klapy.
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Rys. 28
Shutter motor mounting - step 3
A-Shutter
B-Dome top
C-Shutter aluminum guide bars
D-Shutter motor mounting plate
E-Shutter motor main mounting plate
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Kilkukrotnie przetestuj dzia³anie klapy w 
skrajnych pozycjach (Open i Close). 

Jeœli klapa dzia³a prawid³owo to jest to koniec 
instalacji czêœci mechanicznej i elektrycznej 
napêdu kopu³y.

Rys. 29
Shutter motor mounting - step 4
A-Shutter
B-Dome top
C-Shutter aluminum guide bars
D-Shutter motor mounting plate
E-Main shutter plate mounting screw
F-Shutter motor up-down screw
G-Gear
M-Shutter Motor
H-Shutter cog-rim
J-Special shutter cog-rim pads
W-Shutter cog-well
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Instalacja elektryczna kopu³y

Zazwyczaj ka¿dy z naszych klientów wykonuje instalacje elektryczn¹ w 
obserwatorium we w³asnym zakresie. Na p³ycie CD do³¹czamy typowe schematy 
instalacji w obserwatorium. 

Jeœli nie maj¹ Pañstwo doœwiadczenia w wykonywaniu tego typu instalacji 
zalecamy skorzystanie z us³ug firm wykonuj¹cych typowe instalacje elektryczne 
(np. w domkach jednorodzinnych). Instalacje elektryczn¹ obserwatorium, mo¿e 
pod Pañstwa nadzorem wykonaæ dowolna firma zajmuj¹ca siê tego typu us³ugami. 

Poza schematami instalacji mo¿emy przekazaæ ogólne wskazania:

- podczas pod³¹czania zasilania karty ScopeDome USB Card do sieci 230V nale¿y 
koniecznie zwróciæ uwagê na prawid³owe przy³¹czenie jej do przewodu zerowego 
(N)  i fazy (L), ze wzglêdu na bezpieczeñstwo nale¿y równie¿ prawid³owo 
pod³¹czyæ przewód ochronny (PE)

- przed wykonaniem instalacji nale¿y zapoznaæ siê ze schematami blokowymi 
obserwatorium za³¹czonymi na p³ycie CD

- sterownik ScopeDome USB Card ma wbudowane sterowanie zasilaniem 
typowych urz¹dzeñ wyposa¿enia obserwatorium takich jak: teleskop, kamera, 
oœwietlenie i wentylacja. Warto przewidzieæ instalacje niezbêdnych gniazd 
(pod³¹czonych do karty ScopeDome) do zasilania tych urz¹dzeñ

- przewody ³¹cz¹ce trójfazowe silniki napêdzaj¹ce kopu³ê z odpowiadaj¹cymi im 
falownikami powinny byæ jak najkrótsze

- komputer steruj¹cy prac¹ obserwatorium w raz z kart¹ ScopeDome i inn¹ 
elektronik¹ warto umieœciæ w hermetycznej i ogrzewanej szafie steruj¹cej – czêsto 
w nocy temperatura spada poni¿ej zera, elektronika nie lubi niskich temperatur i 
du¿ej wilgotnoœci

- zazwyczaj do komputera steruj¹cego prac¹ obserwatorium (poza faz¹ testów) nie 
ma potrzeby pod³¹czania klawiatury i monitora, mo¿e wiêc byæ on zamkniêty w 
ma³ej szafce i najprawdopodobniej ciep³o wydzielane przez komputer wystarczy do 
jej podgrzania. Ca³e sterowanie obserwatorium mo¿na zrealizowaæ poprzez 
typowe oprogramowanie typu „zdalna konsola” (remote acces) – np. VNC Viewer 
lub Team Viewer

- przewody ³¹cz¹ce podzespo³y automatyki kopu³y mo¿na prowadziæ w rurkach lub 
poprzez ma³e otwory przewiercone we wzmocnieniach kopu³y

- jeœli planuj¹ pañstwo zdalny dostêp do obserwatorium gor¹co polecamy 
zainstalowanie pod kopu³¹ (a najlepiej równie¿ z zewn¹trz) kamer telewizji 
przemys³owej (CCTV) monitoruj¹cych pracê kopu³y i zainstalowanych w 
obserwatorium urz¹dzeñ, w szczególnoœci monta¿u teleskopu.

Oprogramowanie

Instrukcja instalacji oprogramowania steruj¹cego kopu³¹ jest dostêpna na stronie 
internetowej: www.ScopeDome.com
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