
Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa komponentów układu sterowania dla 

drugiego prototypu teleskopu SST-1M. Obejmuje on trzy grupy urządzeń: 

- układ napędowy 

- układ sterowania układem napędowym 

- układ sterowania teleskopem 

Wymagania szczegółowe dotyczące całości zamówienia: 

- wszystkie komponenty muszą być od jednego producenta. Wymagane jest to ze względu na 

większą funkcjonalność wynikającą z większej kompatybilności oraz ze względu na znacznie 

łatwiejsze rozwiązywanie ewentualnych problemów 

- wszystkie podzespoły muszą ze sobą współpracować i tworzyć jedną całość umożliwiającą  

sterowanie  teleskopem 

- dostarczony  układ  sterowania  dla teleskopu 1M-SST musi być kompatybilny z istniejącym 

już  systemem sterowania teleskopu MST opartym na komponentach firmy Rexroth z grupy 

Bosch. Wynika to z zaleceń CTA, aby systemy sterowania wszystkich teleskopów były w pełni 

kompatybilne. 

- jeśli komponenty są firmy innej niż Rexroth z grupy Bosch, dostawca powinien  zapewnić  

szkolenie  w  zakresie  umożliwiającym  uruchomienie  dostarczonych komponentów 

- sterowniki powinny mieć możliwość wgrania aplikacji napisanej i rozwijanej w programie 

IndraWorks. Wynika to z faktu, że Instytut posiada kod programu dla sterowników, który 

używany jest również przez MST.  

- dostawca powinien dostarczyć niezbędne oprogramowanie oraz dokumentację w języku 

polskim lub angielskim 

- realizacja  przedmiotu  zamówienia nie  może przekroczyć 8 tygodni od daty podpisania 

umowy  

- termin gwarancji na dostarczone komponenty min. 12 miesięcy. 

Opis struktury mechanicznej i logicznej układu napędowego 

Teleskop posiada dwie osie obrotu: oś azymutalną i elewacyjną, struktura obydwu 

jest identyczna. Głównym elementem każdej osi jest łożysko z przekładnią ślimakową 

z dwoma ślimakami (Rys. 1). Każdy ze ślimaków napędzany jest przez silnik elektryczny ze 

zintegrowaną przekładnią planetarną, sterowany poprzez dedykowany kontroler. W każdej 



osi zamontowany jest dodatkowy enkoder absolutny mierzący z dużą dokładnością położenie 

kątowe ślimacznicy i podłączony do jednego z serw. Odczyt z enkodera przekazywany do 

Drive PLC umożliwia precyzyjne sterowanie ruchami teleskopu z uwzględnieniem luzów na 

przekładniach. Za sterowanie układem napędowym odpowiada Drive PLC komunikujący się 

z kontrolerami silników poprzez protokół SERCOS. Jest również możliwość sterowania 

z Joysticka z wykorzystaniem wejść/wyjść cyfrowych w serwach. Karty sterownicze silników 

i firmware pozwalają na ewentualną przyszłą rozbudowę funkcjonalności SAFETY teleskopu 

o podstawowe funkcje. 

 

Rys. 1 Schemat funkcjonalny układu napędowego 

W procesie sterowania układem napędowym wykorzystywane jest sterowanie 

momentowe, prędkościowe i położeniowe. Pierwszy z silników, zwany Master, do którego 

podłączony jest dodatkowy enkoder sterowany jest położeniowo (w trybie pozycjonowania) 

lub prędkościowo (w trybie śledzenia)  w taki sposób, aby zniwelować uchyb pomiędzy 

położeniem zadanym i rzeczywistym odczytanym z dodatkowego enkodera. Drugi z silników 

danej osi sterowany jest momentowo w taki sposób, aby utrzymywać stałą różnicę pomiędzy 

momentami na silnikach, dzięki czemu niwelowane są luzy na przekładniach i dodatkowo jest 

zwiększona precyzja śledzenia (Rys. 2) 



 

Rys. 2 Odpowiedź pętli sterującej odpowiedzialnej za kasowanie luzów na przekładniach 

Opis układu sterowania teleskopem 

Układ sterowania teleskopem można podzielić na dwa podukłady: układ do 

sterowania ruchami teleskopu oraz układ zarządzający pracą teleskopu (Rys. 3). Każdy z tych 

układów posiada sterownik PLC jako jednostkę sterującą, nazwaną odpowiednio: Drive PLC 

dla układu sterowania ruchem teleskopu, i Supervisory PLC dla układu zarządzającego pracą 

teleskopu. 

Drive PLC jest dedykowany do sterowania ruchami teleskopu. Komunikuje się 

z serwami poprzez SERCOS III i umożliwia programowanie ruchów teleskopu 

z wykorzystaniem bibliotek PLCopen. Główne komendy oraz koordynaty dla ruchu napływają 

z OES (Observatory Execution System) z wykorzystaniem protokołu EtherNET i interfejsu 

OPC-UA. Sterownik posiada wbudowanego klienta OPC-UA. Drive PLC komunikuje się 

jednocześnie z Supervisory PLC (w skrócie: SPLC) poprzez PROFINET. 

Supervisory PLC jest dedykowany do zarządzania teleskopem: włączanie/wyłączanie 

elementów teleskopu, sterowanie urządzeniami teleskopu, monitorowanie poszczególnych 

urządzeń, monitorowanie istotnych parametrów takich jak temperatura, wilgotność 

krańcówki. SPLC komunikuje się z DPLC poprzez PROFINET, z krańcówkami elektronicznymi 

poprzez PROFIBUS i z modułami rozproszonych wejść/wyjść poprzez SERCOS. SPLC 

komunikuje się również poprzez interfejs RS-485 z chłodziarką (moduł komunikacyjny 

przyłączony do jednostki centralnej w szafie głównej) oraz kamerą (moduł komunikacyjny 

przyłączony do wyspy wejść/wyjść w skrzynce na czaszy teleskopu). Funkcjonalność 

Supervisory PLC jest również poszerzona o wyjścia i wejścia bezpieczeństwa w standardzie 

SIL 3, PL e, dzięki modułowi funkcyjnemu SAFETY CPU przyłączonemu do jednostki 



centralnej. Moduł ten pozwala na dołączanie modułów SAFETY do wysp wejść/wyjść 

i przesyłanie informacji za pomocą protokołu CIP Safety on Sercos. 

 

Rys. 3 Schemat układu sterowania teleskopem 

Wyszczególnienie komponentów układu napędowego 

Komponent szt 

1. silnik synchroniczny z magnesami stałymi, o następujących parametrach:  4 

- zakres prędkości obrotowej 0 – 5000obr/min    

- moment dla obciążenia ciągłego (temp. uzwojenia 60 C) >= 13Nm    

- moment maksymalny (S3) dla prędkości 3500obr/min >= 22 Nm    

- silnik musi mieć możliwość pracy na wysokości do 2500m npm    

- zakres temperatury pracy 0-40 °C    

- silnik musi posiadać hamulec sterowany elektrycznie napięciem 24V o momencie 

trzymania 19 - 23 Nm i czasie załączenia i wyłączenia < 200msec    

- silnik musi posiadać zintegrowany bezwzględny wieloobrotowy enkoder 13 

bitowy    

- wymagany minimalny stopień ochrony IP61   

- kabel zasilający silnik o długości 35m ze złączem pasującym do konwertera   

- kabel enkodera o długości 35m ze złączem pasującym do sterownika silnika   



Komponent szt 

2. motoreduktor z przekładnią planetarną o następujących parametrach:  2 

 - przekładnia 1/50    

 - moment wejściowy znamionowy min 10 Nm    

 - maksymalny dopuszczalny moment wejściowy >=20Nm    

 - maksymalna prędkość wejściowa >=5000obr/min    

 - maksymalny luz kątowy (backlash) =<6 arcmin    

 - motoreduktor musi być zintegrowany z silnikiem bez adapterów pośrednich    

 - wał wyjściowy z wpustem na klin o średnicy 40mm    

- stopień ochrony IP63   

Wyszczególnienie komponentów układu sterowania napędami 

Komponent szt 

3. zasilacz mocy DC dla serwonapędów o następujących parametrach:  1 

 - zasilanie 3x380V do 3x480V, 50/60 Hz    

 - moc 45 kW, cos φ >= 0.97   

 - wbudowany stycznik i rezystor ograniczający    

 - maksymalna moc strat =< 700W    

 3.1. Elementy połączeniowe zasilacza (szyna połączeniowa) 1 

 3.2. Filtr wejściowy zasilacza o następujących parametrach:  1 

 - zasilanie 3x380V do 3x480V, 65A 50/60 Hz    

 3.3. Dławik o następujących parametrach:  1 

 - zasilanie 3x380V do 3x480V, 65A, 50/60 Hz    

 - moduł mocujący do szafy sterowniczej  1 

 4. Sterownik silnika (pkt. 1) w technologii safety, ma posiadać:  4 

 - interfejs SERCOS III    

 - min. 2 złącza enkodera    

 - min. 2 regulatory PID dla wewnętrznej i zewnętrznej pętli    

 - musi posiadać wyświetlacz    

4.1. Firmware z obsługą zamkniętej pętli  4 

4.2. Karta MMC do przechowywania kopi parametrów sterownika 4 



Komponent szt 

4.3. Kabel mini-DIN RS232, 9 pin D-Sub dł. 2m do połączenia z PC  1 

4.4. Elementy montażowe dla sterownika (szyna połączeniowa) 4 

4.5. Osłona połączeń  4 

4.6. Akcesoria (wspornik mocowania ekranu kabla) 4 

4.7. Adapter do połączenia między kontrolerami technologii safety  4 

4.8. Kabel zasilający silnik 25m o przekroju dobranym do prądu silnika  2 

4.9. Kabel zasilający silnik 35m o przekroju dobranym do prądu silnika 2 

4.10. Kabel enkodera silnika 25m 2 

4.11. Kabel enkodera silnika 35m 2 

4.12. Kabel enkodera opcjonalnego ze złączem M23 17pin enkoderowym, dł. 25m 1 

4.13. Kabel enkodera opcjonalnego ze złączem M23 17pin enkoderowym, dł. 35m 1 

 5. Falownik (inwerter)  4 

 - prąd max. 54 A dla fs=4kHz    

 - częstotliwość napięcia wyjściowego 0-1600 Hz, fs =do 16kHz    

 - sprawność >= 95%    

Wyszczególnienie komponentów układu zarządzania teleskopem 

I. Drive PLC 

Komponent szt 

6. sterownik PLC :  1 

 - CPU: taktowanie min. 1GHz,    

 - Memory: min 256 MB RAM    

 - Interfejsy: Ethernet, SERCOS 3 (master)   

 - napięcie zasilania: 24V DC   

 - klasa ochrony: IP20 lub wyższa   

- możliwość pracy w temperaturze -10*C…+55*C i wilgotności 10%RH…90%RH   

- programowanie przez port ethernetowy   

- wbudowany klient OPC-UA   

 - minimalna wytrzymałość na wstrząsy: > 2g   

 6.1 Moduły rozszerzeń: RT-Ethernet (slave)   



 6.2. Złącza do podłączenia zasilania wejść/wyjść  1 

 6.3. Firmware zainstalowany w module pamięci (CF)  1 

 6.4. Oprogramowanie na DVD  1 

 6.5. Licencja na oprogramowanie z możliwością uaktualnienia (upgrade)  1 

 6.6. moduł 16 wyjść cyfrowych 1 

 6.7. moduł 16 wejść cyfrowych 1 

 6.8. Akcesoria niezbędne do połączenia i prawidłowego działania sterownika wraz 

z modułami  

II. Supervisory PLC 

Komponent szt 

7. sterownik PLC :  1 

 - CPU: taktowanie min. 1GHz,    

 - Pamięć: min 256 MB RAM    

 - Interfejsy: Ethernet, SERCOSIII (master)   

 - nominalne napięcie zasilania: 24V DC   

 - klasa ochrony: IP20 lub wyższa   

- możliwość pracy w temperaturze -10*C…+55*C i wilgotności 10%RH…90%RH   

- programowanie przez port ethernetowy   

- wbudowany klient OPC-UA   

 - minimalna wytrzymałość na wstrząsy: > 2g   

 7.1 Moduły rozszerzeń: RT-Ethernet (master), Profibus (master), Safety CPU (SIL 

3/PL e) 3 

 7.2. Złącza do podłączenia zasilania wejść/wyjść  1 

 7.3. Firmware zainstalowany w module pamięci (CF)  1 

 7.4. Oprogramowanie na DVD  1 

 7.5. Licencja na oprogramowanie z możliwością uaktualnienia (upgrade)  1 

 7.6. Moduł wejść analogowych 4AI 1 

 7.7. Moduł wejść temperaturowych 4RTD 1 

 7.8. Moduł komunikacji RS485 1 

 7.9. moduł 16 wyjść cyfrowych                                                            2 

 7.10. moduł 16 wejść cyfrowych                                                            2 



 7.11. Akcesoria niezbędne do połączenia i prawidłowego działania sterownika 

wraz z modułami  

III. Safety I/O 

Komponent Szt 

8. Wyspa wejść wyjść 1 

- interfejs SERCOS 3  

- możliwość pracy w temperaturze -10*C…+55*C i wilgotności 10%RH…90%RH  

- wsparcie dla CIP Safety on sercos  

- możliwość rozszerzenia o moduły cyfrowych i analogowych wejść/wyjść, 

wejść/wyjść w standardzie safety, moduł komunikacji RS485  

8.1. Moduł wyjść w technologii safety, 8DO 1 

8.2. Moduł wejść w technologii safety, 8DI 1 

8.3 Akcesoria niezbędne do połączenia i prawidłowego działania wyspy  

IV. Disch I/O 

Komponent szt 

 9. Wyspa wejść wyjść 1 

- interfejs SERCOS 3  

- możliwość pracy w temperaturze -10*C…+55*C i wilgotności 10%RH…90%RH  

- wsparcie dla CIP Safety on sercos  

- możliwość rozszerzenia o moduły cyfrowych i analogowych wejść/wyjść, 

wejść/wyjść w standardzie safety, moduł komunikacji RS485  

 9.1. Moduł wejść analogowych 4AI 1 

 9.2. Moduł wejść temperaturowych 4RTD 1 

 9.3. Moduł komunikacji RS485 1 

 9.4. moduł 16 wyjść cyfrowych 1 

 9.5. moduł 16 wejść cyfrowych 1 

 9.6. Akcesoria niezbędne do połączenia i prawidłowego działania wyspy  

 


