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Abstract: This article covers a Bachelor’s thesis with an aim to design, assemble and test an elec-
tromechanical model of an aileron that would verify used control algorithms. Mainly those that
mitigate force fight between actuators and reduce mechanical stress affecting lifespan of the aileron.
Algorithms are implemented in a PLC which supplies power to actuators / sensors and controls the
position and movement of the aileron.
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1 ÚVOD

Příspěvek se věnuje realizaci a řízení elektromechanického modelu křidélka na křídle letounu. Algo-
ritmy polohového řízení plochy křidélka jsou implementovány do PLC společnosti B&R. Cílem práce
je vhodná realizace polohového řízení a zkoumání mechanického namáhání plochy křidélka s násled-
nou úpravou řídicích algoritmů pro snížení mechanického namáhání plochy křidélka. Důvody pro
implementaci vhodného řídicího aparátu, který by potlačil nebo odstranil namáhání plochy, vychází
z reálné situace v praxi, která je popsána níže.

2 POPIS PROBLÉMU

Řídicí plochy skutečných letounů (křidélka, směrová a výšková kormidla) jsou polohovány hydrau-
lickými aktuátory ve dvou základních provozních konfiguracích. Active-standby, kdy jeden aktuátor
působí na řídicí plochu a druhý je záložní pro případ poruchy a active-active, kdy oba aktuátory
působí na plochu současně. Druhé řešení přináší výhodu při dimenzaci aktuátorů, mohou být dimen-
zovány na menší výkon, než je tomu v konfiguraci active-standby. Současné působení aktuátorů však
může způsobovat protichůdné síly mezi aktuátory (aktuátory se navzájem přetlačují) a vznik torz-
ního momentu, který namáhá řídicí plochu letounu a snižuje životnost komponent. Protichůdné síly
jsou způsobeny rozdílnými odchylkami a tolerancemi aktuátorů, snímačů polohy a řídicí elektroniky,
vznikajícími částečně při výrobě jednotlivých komponent.

3 POPIS MODELU

V softwaru SolidWorks byla vytvořena vizualizace celého modelu, zobrazená na obrázku 1. Nosná
konstrukce přípravku je tvořena hliníkovými profily, které zajišt’ují potřebnou elevaci přípravku od
podložky pro volný pohyb plochy křidélka v požadovaném rozsahu. Většina komponent modelu byla
vytvořena v softwaru SolidWorks a vytisknuta na 3D tiskárně. Plocha křidélka je ve spodní části
záměrně ztenčena pro maximální pružnost při torzním namáhání tak, aby byl efekt mechanického
namáhání okem pozorovatelný a bylo možné zhodnotit dosažené výsledky omezení tohoto jevu. Mo-
ment síly motoru je na plochu křidélka přenášen přes vyfrézované duralové profily, které zajišt’ují
pevné spojení křidélka s jeho hřídelí. Stejnosměrný motor s planetovou převodovkou v roli aktuá-
toru polohuje přes pružnou spojku, kluznou spojku a řemen plochu křidélka. Poloha křidélka je dána
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jeho úhlovou výchylkou, která je snímána rotačním potenciometrem, umístěným na hřídeli křidélka, a
magnetickým absolutním enkodérem. Data o poloze křidélka jsou zavedeny do PLC, zpracovány řídi-
cími algoritmy a příslušný akční zásah je přiveden z PLC k stejnosměrnému motoru. Tím je uzavřena
regulační smyčka polohy křidélka. Z osové symetrie modelu a požadavku na konfiguraci aktuátorů v
režimu active-active plyne, že model obsahuje dvě totožné regulační smyčky.

Obrázek 1: Vizualizace modelu a realizace (1- DC motor, 2- pružná spojka, 3- kluzná spojka,
4- absolutní enkodér, 5- potenciometr)

4 REGULAČNÍ SMYČKA

Potenciometr je zapojen s předřadným odporem jako odporový dělič napájený napětím 24V tak, aby
úhel natočení odpovídal výstupnímu napětí 0-10V, měřenému modulem analogových vstupů PLC.
Pro absolutní enkodér s Hallovými sondami byl vytvořen jednoduchý plošný spoj a pouzdro pro čás-
tečnou ochranu před poškozením. Na řemenici v ose hřídele křidélka je umístěna vložka obsahující
neodymový magnet, jehož změnu magnetického pole při rotaci křidélka enkodér detekuje. Tento sen-
zor snímá polohu křidélka v krajních bodech plochy (potenciometry snímají polohu ve středu plochy),
je tedy možné určit míru zkrutu plochy mechanickým namáháním. Data ze snímačů jsou zpracovány
cyklickým programem v PLC, řídicí algoritmy v něm neběží spojitě, ale jsou spouštěny v diskrét-
ních časových okamžicích, časově posunutých o periodu vzorkování. Ta je dána zvolenou periodou
běhu cyklického programu. Program tak v diskrétních okamžicích určuje akční zásah, který je zpra-
cován modulem PLC pro řízení motoru. Modul generuje PWM signál o nastavitelné frekvenci a střídě
odpovídající akčnímu zásahu, kterým je stejnosměrný motor řízen [2].

5 TEST REALIZOVANÉHO MODELU

Realizovaný model (nekompletní) je zobrazen na obrázku 1. Pro aproximaci operátorového přenosu
soustavy v Laplaceově transforaci byly naměřeny přechodové charakteristiky soustavy, tzn. odezva
polohy křidélka na skokovou změnu řídicí proměnné typu int16, která určuje střídu PWM signálu
řídící motor [3]. Odezva je zobrazena na obrázku 2. Vertikální osa je cejchována v rozsahu pro-
měnné PLC typu int16, která ukládá hodnotu výstupu potenciometru z A/D převodníku. Z charakteru
soustavy je zřejmé, že se jedná o soustavu s astatismem prvního řádu, časová konstanta motoru byla
stanovena na hodnotu 50 ms. Přenos soustavy je tedy při periodě vzorkování Tvz = 10ms dán vztahem:

Fs(p) =
Ks

p(pT +1)
e−pTd =

0.09
p(0.05p+1)

e−0.015p (1)
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kde Ks je zesílení soustavy, T je časová konstanta motoru a Td časová konstanta dopravního zpoždění.

Obrázek 2: Odezva reálné soustavy a modelu soustavy na skok řídicí veličiny motoru

Obrázek 3: Blokové schéma diskretizovaného PI regulátoru s omezením sumační složky
(K - zesílení regulátoru, Tvz - perioda vzorkování, Ti - časová konstanta sumační složky)

Dopravní zpoždění je způsobeno součtem zpoždění půl periody vzorkovaní vlivem diskretizace a
zpoždění o periodou vzorkování při výpočtu akčního zásahu [1]. Tato aproximace byla provedena pro
úvodní test regulace dané soustavy a ověření správné funkce všech zásadních součástí modelu. Jako
regulační struktura byl zvolen diskretizovaný PI regulátor s omezením akčního zásahu a integrační
(sumační) složky (antiwindup) [1], implementovaný do cyklického programu PLC v jazyce C.

Pro návrh regulátoru bylo možné díky dopravnímu zpoždění, které umožňuje přivést aproximovanou
soustavu na mez stability, použít metodu Zieglera-Nicholse pro určení parametrů regulátoru s násled-
nou úpravou parametrů na základě chování regulované soustavy. Proporcionální zesílení regulátoru K
bylo nastaveno na hodnotu 200 a časová konstanta sumační složky Ti = 0,15s. Odezva soustavy na
změnu žádané polohy křidélka je zobrazena na obrázku 4. Žádaná hodnota polohy je reprezentována
proměnnou typu int16, vpravo je zobrazen akční zásah regulátoru, cejchován na hodnotu střídy PWM
signálu řídící motor. (Záporné hodnoty střídy znamenají opačný směr otáčení motoru.)

6 ZÁVĚR

První test prokázal, že při vychýlení křidélka z žádané polohy způsobuje akční zásah viditelný zkrut
plochy křidélka, což je pro studium namáhání plochy žádoucí. Parametry a strukturu regulátoru by
bylo vhodné upravit tak, aby byla regulace polohy bez překmitu. Dále se projevila slabá místa modelu,
zejména kluzná spojka vykazuje nelinearitu typu vůle v převodech a pružná spojka, která je vlivem
převodových poměrů výrazně mechanicky namáhána. Na modelu bude možné ověřit efektivitu navr-
žených softwarových metod pro minimalizaci mechanického namáhání křidélka a přenést dosažené
poznatky do praxe.
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Obrázek 4: Odezva regulované soustavy na skok žádané hodnoty polohy
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[3] KUBÍK, Stanislav, Zdeněk KOTEK a Miroslav ŠALAMON.Teorie regulace - II. Nelineární re-
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