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1 ÚVOD A MOTIVACE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Oblast aplikací elektrických akčních členů určených k nasazení v civilním 

letectví se v posledních letech začíná rozvíjet především díky podpoře EU v rámci 

strategické agendy ACARE 2020 all-electric aircraft a projektů jako je např. 

CLEAN SKY, ACTUATION 2015 a ESPOSA. V rámci těchto strategických 

agend a velkých projektů probíhá výzkum a vývoj za účasti předních světových 

výrobců a technologických firem v oboru. V rámci jednotlivých projektů jsou 

testovány moderní technologie, stanovovány metodiky vývoje pro prokazování 

spolehlivosti, definovány postupy testování atd., a to vše za účelem zvýšení 

spolehlivosti a bezpečnosti, snížení provozních nákladů, emisí a celkové 

pořizovací ceny. Hlavními aspekty jsou pak zkrácení vývojového času, s tím 

souvisejícího procesu certifikace, prodloužení doby života zařízení a snížení 

nákladů spojených s údržbou a servisem. 

Proto je hlavní motivací disertační práce prokázat vhodnost nasazení EC 

motorů do těchto aplikací, a to právě kvůli příznivým vlastnostem těchto motorů 

z pohledu ceny, spolehlivosti a bezporuchovosti provozu. Z tohoto záměru plyne 

i nutnost návrhu řídicího systému, který bude řídit komutaci EC motoru a 

komunikovat s nadřazeným řídicím systémem tak, aby EC motor s řídicí 

jednotkou mohl nahradit stávající koncepci mechanicko-hydraulických aktuátorů. 

Tato nová koncepce přináší následující výhody: 

• zvýšení spolehlivosti a robustnosti řídicího systému, 

• snížení zástavbového prostoru a hmotnosti aktuátoru,  

• větší variabilitu a přesnost řízení,  

• možnost monitoringu provozních stavů,  

• prodloužení životnosti,   

• prodloužení servisních cyklů. 

Tyto pozitivní vlastnosti podporují hlavní ukazatele, které ovlivňují rozvoj a 

technickou úroveň inovací letecké techniky a dále stávající environmentální, 

bezpečnostní a ekonomické aspekty letecké dopravy.  

2 VYMEZENÍ OBLASTI ŘEŠENÍ  

Disertační práce je primárně zaměřena na návrh řídicích algoritmů určených k 

řízení vybraných palubních systémů, které jsou nasazeny v kritických aplikacích, 

v nichž jako akční člen je použit motor s elektronickou komutací (EC motor), 

někdy označovaný jako Brushless Direct Current motor (BLDC). Pojmem 

kritické aplikace jsou pak označovány aplikační oblasti, ve kterých je kladen 

maximální důraz na bezpečnost, spolehlivost, odolnost vůči prostředí, a které 

musí být vyvíjeny v souladu s definovanou předpisovou základnou. Dodržení 

všech pravidel kladených na vývojový cyklus zařízení je kontrolováno patřičnou 

certifikační autoritou.  

2.1 KRITICKÉ APLIKACE V LETECTVÍ 

Na kritické aplikace v letectví jsou kladeny enormně vysoké požadavky na 

jejich bezpečnost, a proto prosazení nových technologií do této oblasti je velice 
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složité a hlavně nákladné. Především musí být prokázána minimálně stejná 

spolehlivost a bezpečnost, jakou mají v současnosti používané technologie. Vývoj 

a prosazení nových technologií trvá i několik let, a proto je zapotřebí na začátku 

vývoje aplikovat a prosadit nejnovější trendy, aby na konci vývoje byla dosažena 

potřebná užitná hodnota navrženého systému. 

Současné technologické trendy v letectví v rámci koncepce „more-electric 

aircraft“ vedou k nahrazení stávajících hydraulických systémů inteligentními 

akčními členy na bázi elektrických servopohonů, které zvyšují výslednou užitnou 

hodnotu, snižují rozměry, výslednou hmotnost, servisní náklady, atd. 

Ve prospěch náhrady stávajících typů aktuátorů hovoří i analýzy provedené 

v EU, které předpokládají nasazení nových technologií šetrných k životnímu 

prostředí a zajišťujících udržitelný technologický rozvoj, jmenovitě „More 

Electric Aircraft, Green Aircraft, Clean Sky, Horizont 2020“ po r. 2020 [1], [2]. 

Již nyní jsou tyto trendy podporovány aktivní politikou EU ve formě finanční 

podpory projektů VaV v oblasti letecké techniky, jako např. projekty MOET, 

CESAR, SCARLETT, ACTUATION 2015 a ESPOSA. V rámci ČR v oblasti 

letecké techniky jsou garantem těchto trendů zájmové a profesní skupiny sdružená 

pod názvem Asociace leteckých výrobců České republiky (ALV ČR) a Svaz 

českého leteckého průmyslu (SČLP).  

3 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem disertační práce je komplexní návrh řídicích algoritmů 

elektrických akčních členů pro použití v letectví, kde je výkonovým členem 

bezkartáčový stejnosměrný (EC, BLDC) motor. Řídicí algoritmy budou navrženy 

na základě požadavků na palivový systém, a to s ohledem na požadavky, 

standardy a normy vyžadované v civilním leteckém průmyslu a budou reflektovat 

moderní trendy, využívané v těchto aplikacích. Navržené řídicí algoritmy budou 

verifikovány na funkčním vzorku vysokotlakého palivového čerpadla, které 

zajišťuje dodávku paliva do leteckého motoru APU (Auxiliary Power Unit). Kvůli 

bezpečnosti budou nejdříve řídicí algoritmy otestovány na hydraulickém standu, 

který simuluje reálný palivový okruh motoru APU a poté bude funkčnost, 

robustnost a dynamika navržených algoritmů optimalizována na komplexním 

modelu řízeného systému, skládajícího se z EC motoru a palivového systému. 

Dalším cílem této práce je prokázání vhodnosti uplatnění metody MBD ve 

vývojovém cyklu leteckých aplikací. Jedním z výstupů bude vytvoření metodiky 

testování, prokazování a vyhodnocování robustnosti, spolehlivosti a životnosti 

elektrických systémů, nasazených do těchto aplikací. Neméně důležitým 

aspektem práce bude také tvorba metodiky zajištění životního cyklu vývoje dle 

požadavků na certifikaci v civilním letectví a příslušných norem, které byly 

zmíněny v úvodních pasážích této práce. Součástí práce bude také analýza a 

stanovení metodiky pro detekci, estimaci a vyhodnocení poruchových stavů 

založená na analýze poruchových stavů, tzv. Fault tree analysis. Na základě této 

analýzy bude do modelu implementován monitoring provozních stavů a validace 

vstupních signálů.  
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4 ZVOLENÁ METODIKA ZPRACOVÁNÍ 

V leteckém průmyslu jsou elektrické pohony použity pro méně kritické 

systémy, které jsou převážně klasifikovány v kategorii DAL E nebo D, kde jejich 

chyba nemá následky na provoz letounu. V těchto aplikacích jsou převážně 

použity klasické stejnosměrné motory s mechanickým komutátorem. Velkou 

nevýhodou těchto aplikací je krátký servisní interval kvůli opotřebení komutátoru. 

Aby byla prokázána vhodnost použití eklektického pohonu pro kritické aplikace 

v letectví, bude pro řešení disertační práce zvolena aplikace klasifikovaná 

v kategorii DAL B, jejichž chyba způsobuje hazardní stav a přípustná 

pravděpodobnost selhání této aplikace za 1 hodinu letu je menší než 10-6. Do této 

kategorie kritičnosti spadá funkce dodávky paliva do leteckého motoru APU. 

4.1 POPIS VYBRANÉ APLIKACE 

Vybranou kritickou aplikací, na kterou se disertační práce zaměří, je proto 

vysokotlaké palivové čerpadlo FMP, které zajišťuje dodávku paliva do leteckého 

motoru APU. Průtok paliva je řízen dle požadavku nadřazeného řídicího systému 

Electric Control Unit (ECU). Blokové schéma palivového systému s nadřazenou 

řídicí jednotkou je uvedeno na Obr. 1. 

Výstup paliva z 

FMP do turbíny

Systémová architektura APU

FMP

ECU (Řídicí jednotka APU )

Vstup paliva z 

dopravního čerpadla

28 VDC připojení 

na palubní síť

Kontrolní rozhraní 

mezi ECU a FMP 

Otáčky turbíny

Kompresor

Spalovací 

komora

Vstřikovací 

trysky

Turbína, 

výstupní

 tryska difuzor

Výstup paliva z 

FMP do turbíny

Systémová architektura APU

FMP

ECU (Řídicí jednotka APU )

Vstup paliva z 

dopravního čerpadla

28 VDC připojení 

na palubní síť

Kontrolní rozhraní 

mezi ECU a FMP 

Otáčky turbíny

Kompresor

Spalovací 

komora

Vstřikovací 

trysky

Turbína, 

výstupní

 tryska difuzor

APU

 

Obr. 1. Systémová architektura APU 

Vysokotlaké palivové čerpadlo FMP se skládá z následujících základních částí: 

• řídicí jednotky FPC, 

• EC motoru, 

• snímače polohy, 

• palivové pumpy a 

• pojistného stop ventilu 3WSV. 

Blokové schéma FMP je znázorněno na Obr. 2. Elektronická řídicí jednotka 

FPC řídí EC motor, který pohání hydraulické palivové čerpadlo. Řídicí jednotka 

je napájena nominálním napětím 28 VDC z palubní napájecí sítě a komunikuje 

s nadřazenou řídicí jednotkou ECU po sériové komunikační lince RS422. Po této 

digitální komunikační lince jsou zasílány do ECU všechny měřené parametry, 

chybové hlášení, informace o aktuálních otáčkách a průtoku. Z ECU je vysílán 
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pouze požadavek na průtok paliva. Digitální komunikační linka je zálohována 

analogovými signály s informací o požadovaném průtoku paliva a zpětná vazba 

do ECU s informací o aktuální dodávce paliva. Dále je pak komunikační linka 

zálohována diskrétními signály s informací o provozním stavu FMP a ovládacím 

signálem z ECU pro zapnutí a vypnutí dodávky paliva. Pojistný stop ventil na 

výstupu z palivové pumpy je ovládán přímo z ECU. Jedná se o bezpečnostní 

prvek v případě závady na palivovém čerpadle.  

Řídicí jednotka FPC

REQ_Fuel

FLOW_FB

START/STOP

FAULT

RS422

Diskrétní Halovy 
snímače

Mechanická část palivového 
čerpadla

PHASE_W

PHASE_V

PHASE_UU_28V

U_28PMG

EC motor

GND

HALL_A

HALL_B

HALL_C

U_10V

Řídicí magnety

Magnetické 
pole

Řídicí jednotka

PUMP

3WSV

Fuel inlet

Fuel outlet

Hřídel

F_temp

TT

Snímač 
teploty 
paliva

   

Obr. 2. Blokové schéma elektronicky řízeného vysokotlakého dávkovacího 

palivového čerpadla  

5 ARCHITEKTURA ŘÍDICÍ JEDNOTKY FPC 

Na základě definovaných požadavků a s přihlédnutím k požadované 

spolehlivosti byla navržena systémová architektura řídicí jednotky, která je 

znázorněna na blokovém schématu, viz Obr. 3. V blokovém schématu jsou žlutě 

vyznačeny interní signály a šedě vnější rozhraní, které koresponduje s 

uvedenou architekturou FMP, uvedenou v kapitole 4.1.  

Systémová architektura jednoznačně rozděluje alokaci jednotlivých funkcí na 

HW a SW. Tedy všechny funkce v bloku SYS-ARCH-30 jsou alokovány 

k implementaci na SW úrovni a ostatní funkce budou implementovány v HW.  

V řídicí jednotce, jsou pro zvýšení spolehlivosti zdvojeny kritické funkce a 

implementovány HW ochrany těch částí, jejichž výpadek může způsobit zastavení 

motoru a nemožnost signalizace chyby FMP nadřazenému systému ECU. Seznam 

těchto funkcí je uveden v Tab. 1. 
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Obr. 3. Architektura řídicí jednotky 

Další funkce, která je zálohována je detekce polohy rotoru prostřednictvím 

snímání BEMF a signálem z Halových snímačů. Tato redundance je zvolena 

s ohledem na splnění požadavku na zachování funkce v případě výpadku jednoho 

Hallova snímače polohy. 

Řídit motor pomocí dvou signálů z Hallových snímačů je možné, protože 

chybějící signál lze estimovat na základě aktuálních otáček, aktuálního stavu 

zbývajících validních snímačů a jejich posloupnosti. Problém ovšem spočívá ve 
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vyhodnocení okamžiku, v kterém došlo k chybě snímače. Zvláště u aplikací, které 

mají požadavek na rychlou otáčkovou změnu, je těžké rozlišit, zda signál 

z Hallova snímače je validní nebo přišel dříve popřípadě později. Při špatném 

vyhodnocení dojde k předčasné nebo opožděné komutaci, díky které dojde ke 

ztrátě polohy rotoru nebo k vyvolání nadproudu. Žádná metoda pro vyhodnocení 

chyby Hallova snímače se v praxi neosvědčila, a proto v rámci systémové 

architektury bylo snímání polohy zdvojeno. 

Název Podmínka aktivace Akce  Funkce 

implementována  

Podpěťová ochrana U_28VC < 9,4 V Odstavení motoru a 

záznam provozních dat 

do paměti 

HW / SW 

Podpětí napájení 

MCU 

(U_3V3 < 2,9 V) nebo 

(U_3V3A < 2,9 V) 

Reset MCU a 

signalizace chyby FPC 

přes FAULT 

HW 

Externí watchdog MCU přestane 

pomocí SW_TRIG 

resetovat watchdog 

Signalizace chyby FPC 

přes FAULT  

HW 

Detekce nadproudu I_MOT > 100 A Odstavení motoru a 

signalizace chyby FPC  

HW / SW 

Bezpečné odstavení 

motoru 

(START/STOP signál 

= STOP) nebo 

(FAULT_ST signal = 

FAULT) 

Odpojení horních 

tranzistorů můstku  

HW 

Detekce vysoké 

teploty elektroniky 

TF, TP TC > 115 °C 

Výběr 2 ze 3. 

Odpojení motoru a 

signalizace chyby FMP 

HW / SW 

Interní napájení Hlavní napájení < 

Záložní napájení 

FPC je napájena ze 

záložního napájení 

HW 

Záznam dat do dvou 

paměťových míst a 

zabezpečení 

kontrolním součtem 

CRC  

Uložený kontrolní 

součet není shodný s 

vypočítaným 

Přepnutí na druhé 

paměťové místo a 

opětovné přepsaní 

poškozených dat 

SW 

Tab. 1. Kritické funkce a HW ochrany 

Hlavní funkcí řídicí jednotky je řízení otáček motoru EC na základě požadavku 

na dodávku paliva, která je zasílána v % z nadřazeného systému ECU. Řídicí 

systém ECU může nastavit požadovaný průtok v rozsahu od 0 do 130 % 

prostřednictvím komunikační linky RS422 (primární) nebo pomocí analogové 

proudové smyčky 4 až 20 mA REQ_Fuel (záložní). Po obdržení požadavku, 

jednotka FPC zkontroluje jeho validitu, a na základě výsledku provede výběr 

platné hodnoty z analogové a digitální linky. Platná hodnota je následně předána 

do bloku kalibrace. 

Vzhledem k požadavkům na zástavbové rozměry, odolnost vůči vnějším 

vlivům a rychlou odezvu při změně požadavku na průtok, není možné k regulaci 

použít snímač průtoku nebo průtočného množství dodávaného paliva. Proto 

k regulačním účelům dodávky paliva byla zvolena otáčková zpětná vazba, která 
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je přímo úměrná průtoku paliva. Díky této zpětné vazbě je ovšem nutné přepočítat 

požadované množství paliva v % na požadované otáčky v min-1. V bloku 

kalibrace tedy dochází k přepočtu % na min-1 a úpravě požadavku dle aktuálních 

provozních podmínek, a to z důvodů dodržení požadované přesnosti dodávky 

paliva. Proto je požadavek na průtok kalibrován na základě kalibrační tabulky, 

která je pro každé čerpadlo specifická. Tato kalibrace eliminuje výrobní 

mechanické nepřesnosti a různé účinnosti jednotlivých čerpadel. Účinnost 

palivového čerpadla a dodávané průtočné množství paliva je závislé také na 

aktuální teplotě paliva, a proto je třeba ještě provést korekci požadovaných otáček 

na základě aktuální vstupní teploty paliva F_TEMP. Výsledná hodnota otáček je 

použita jako žádaná veličina otáčkového regulátoru.    

Aktuální otáčky v min-1 vstupující jako zpětná vazba do otáčkového regulátoru, 

jsou počítány v bloku Detekce polohy rotoru & výpočet otáček. Otáčky jsou 

počítány z rychlosti změn logických úrovní Halových snímačů a z detekcí BEMF 

v okamžiku průchodu nulou. V tomto bloku se určuje i poloha rotoru v závislosti 

na kombinaci signálu Halových sond a na základě detekce průchodu nulou na 

volné (nenapájené) fázi motoru. Dále pak se vyhodnocuje validita vstupních 

signálů. 

Validní informace o poloze a aktuální rychlosti vstupuji do bloku Estimátor 

polohy rotoru & komutační logika, ve kterém se na základě těchto informací 

určuje okamžik komutace a komutační poloha na základě komutační tabulky. 

K určení okamžiku komutace je v tomto bloku implementován algoritmus pro 

určení okamžiku komutace a estimace aktuální polohy rotoru mezi změnami stavů 

na halových senzorech a mezi průchody BEMF nulou. Okamžik komutace je 

nutné dopočítat kvůli eliminaci nepřesnosti nalisování řídicích magnetů a osazení 

Halových snímačů. Díky těmto nepřesnostem není možné okamžik změny stavu 

na signálu Halova snímače spojit přímo s okamžikem komutace. Také u 

bezsenzorového snímání polohy rotoru není okamžik komutace roven okamžiku 

detekce průchodu BEMF nulou, ale správný okamžik komutace je posunut o 30° 

elektrických. Tento blok tedy bere v potaz výše uvedené skutečnosti a dopočítává 

okamžik změny komutační polohy, a to i v případě že dojde k výpadku některého 

ze snímačů polohy.  

Řídicí algoritmus popsaný výše je aktivován signálem START / STOP z ECU 

a zadáním platné hodnoty požadavku na průtok. Z FPC do ECU je následně přes 

sériové komunikační rozhraní zasílána aktuální hodnota průtoku. Tato informace 

je zálohována pomocí proudové smyčky FLOW_FB. 

Podrobnější popis řídicího algoritmu, BIT testů a monitorovacích algoritmů 

stavu jednotky je uveden v následujících kapitolách. 

6 ŘÍZENÍ MOTORU 

Tato kapitola se věnuje návrhu řízení motoru palivového čerpadla FMP. Řízení 

motoru je implementováno do řídící jednotky, která se skládá z HW a SW a 

vychází ze systémové architektury popsané v kapitole 5. 
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6.1 MODEL BASED DESIGN (MBD) 

Aby bylo možné navrhnout optimální řídicí algoritmus pro FMP, byl vytvořen 

model řízeného systému, který je složen z modelu EC motoru a palivového 

čerpadla. Model EC motoru byl sestaven na základě matematického popisu. Aby 

byl model co nejpreciznější, jsou výkonový H-můstek a jednotlivá statorová 

vinutí modelovány elektrickými prvky z knihovny SimPower. Díky tomu lze 

měřit napětí a proudy v jednotlivých fázích. Model je pro lepší orientaci rozdělen 

do tří částí, a to na mechanickou, elektrickou a senzorovou část. Mechanická část 

zahrnuje i model palivového čerpadla. 

K otestování takto vytvořeného modelu bylo nutné vytvořit model řídicí části. 

Pro otestování modelu je sestaveno senzorové řízení na základě informace o 

poloze rotoru z Halových snímačů. Model řídicí elektroniky je zobrazen na Obr. 

4.  

 

Obr. 4. Model řídicí jednotky FPC 

6.1.1 Vyhodnocení výsledků sestaveného modelu 

Na základě porovnání simulačních výsledků s reálnou odezvou palivového 

čerpadla včetně palivového okruhu lze konstatovat, že model je funkční a 

dostatečně přesný. Bohužel kvůli použití elektrických prvků z knihovny 

PowerSystems a implementaci PWM generátoru je model hodně výpočetně 

náročný a pro použití např. při optimalizaci regulátorů nebo řídicích algoritmů 

prakticky nepoužitelný. Proto je pro tuto činnost použit zjednodušený model 

motoru řízeného systému.  

Problém vystává se simulačním ověřením komutačního algoritmu na základě 

informací z Halových snímačů a z detekce polohy rotoru z indukovaného napětí, 
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protože bez takto složitého modelu nelze algoritmus odzkoušet. Nicméně 

vzhledem k výpočetní náročnosti modelu je nesmyslné do modelu přidávat řídicí 

algoritmus pro určování polohy rotoru z indukovaného napětí, protože jeho ladění 

by bylo neoptimální. Rychlejší, a tedy i efektivnější variantou se jeví řídicí 

algoritmus navrhnout pouze ideově a na základě těchto návrhů jej přímo 

naprogramován do cílového MCU s následným testováním na reálném systému. 

6.2 SYSTÉMOVÁ ARCHITEKTURA SW  

SW architektura respektuje systémový návrh a vlastnosti zvoleného MCU 

TMS320F28035. Tento procesor se především vyznačuje rozdělením na dvě 

výpočetní jednotky Control Processor Unit (CPU) a Control Law Accelerator 

(CLA). CLA je možné nezávisle na CPU programovat a má přímý přístup k PWM 

a AD periferiím. Data si s CPU vyměňují přes paměťový modul SRAM. 

SW implementovaný v CPU je odpovědný za všechny funkce vyjma 

zpracování měření BEMF, určování polohy rotoru a komutaci. Jednotlivé SW 

moduly včetně vzájemných vazeb jsou zobrazeny na Obr. 5. 

Po zapnutí napájení jsou všechny SW moduly inicializovány a následně 

provedeny Power-up Buil-In Tests (PBIT). Všechny kritické funkce jsou 

spouštěny na základě přerušení a jejich vykonávání se řídí pomocí nastavené 

priority. Všechny nekritické funkce jsou spouštěny periodicky z task scheduleru. 

Nejkratší perioda vykonávání jednotlivých úkolů je 1 ms. 

Modul „sys“ provádí inicializaci MCU včetně nastavení oscilátoru, PLL, 

watchdogu, inicializaci task scheduleru a dalších. Během této inicializace se 

kontrolují data v paměti flash pomocí modulu „flash“. Tento modul vyčítá data a 

kontrolním součtem CRC verifikuje jejich konzistenci. V případě zjištěné chyby 

se přes modul „error“ nastaví digitální výstup „FAULT“, kterým je nadřazenému 

systému ECU hlášena kritická chyba a řídicí algoritmus se nespustí. Tato kontrola 

je prováděna i během vykonávání programu a je spouštěna modulem „cbit“. 

Modul „error“ spolupracuje s vybranými moduly a zajišťuje vyhodnocení 

chybových hlášení z jednotlivých modulů. V případě zjištěné kritické chyby 

nastaví digitální výstup „FAULT“ přes modul „gpio“ obsluhující digitální 

vstupy/výstupy. Tento modul také sestavuje chybová hlášení, která jsou přes 

komunikační modul „comm“, který je odpovědný za zpracování a přípravu 

komunikačních dat posílaných přes periferní modul „sci“, zasílána po sériové 

lince do nadřazenému systému ECU. 

Modul „spi“ nastavuje a zajišťuje komunikaci se všemi bloky ze systémové 

architektury, které komunikují po komunikační sběrnici SPI. Mezi tyto bloky 

patří: 

• externí pamětí FRAM, do které se zapisují data připravená modulem „fram“,  

• snímače teploty, jejichž hodnoty jsou následně zpracovány v modulu 

„temp“, 

• externí D/A převodník, který slouží k nastavení zpětné proudové smyčky 

„FlowFb“, která nese informaci o aktuálním průtoku paliva a její hodnota je 

nastavována modulem „clio“. 
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Obr. 5. Architektura SW  

Externí paměť FRAM obsahuje kalibrační hodnoty pro čerpadlo, kalibraci 

analogových vstupů, kalibrační hodnoty pro nastavení proudové smyčky 

„FlowFb“, konstanty regulátoru, konstanty pro zpracování a vyhodnocení signálů 

z Hallových snímačů a BEMF, diagnostická data, chybová hlášení a identifikační 

data zařízení. Tato paměť je rozdělena na jednotlivé sektory, do kterých jsou data 

zaznamenávána podle svoji kritičnosti. Každý sektor je zabezpečen vlastním 

CRC, které je při vyčítání dat kontrolováno a při zápisu přepsáno. Validita dat je 

kontrolována cyklicky a v případě chyby některého kritického sektoru např. 

kalibračních hodnot pumpy nebo AD dojde k přepnutí na defaultní hodnoty a 

jednotka se přepne do degradovaného módu. 

Analogové vstupy jsou čteny a zpracovávány modulem „adc“, jehož měření je 

synchronizováno a spouštěno z modulu „pwm“. 

Řízení motoru je zajištěno modulem „motor“, který dostává požadavek na 

dodávku paliva z modulu „pump“ a řídí rozběh motoru včetně jeho běhu. 

Otáčkový regulátor je implementován v modulu „regul“. Výstup z tohoto modulu 

je předáván do modulu „pwm“. Požadovaná střída PWM je následně předána 

modulu „cla-pwm“, který je odpovědný za komutaci motoru. Moduly, které jsou 

implementovány v CLA, jsou spouštěny přerušením od PWM, což znamená že 

během jednoho přerušení se vykoná veškerá funkce implementovaná v CLA a 

nedochází zde k žádné asynchronní události, která by mohla při nevhodném 

časování rozhodit komutaci motoru. 

6.2.1 Komutační algoritmus 

Celý komutační mechanismus běží v koprocesoru CLA a proces je 

synchronizován s cyklem PWM, jak je znázorněno na Obr. 6. Periferie PWM 

generuje dva signály pro spuštění konverze AD kanálů, které jsou 

synchronizovány na střed intervalu PWM ON a na střed intervalu PWM OFF. 

Konverze AD kanálů je rozdělena do následujících tří skupin: 



Simulační modelování elektrických pohonů pro vybrané kritické aplikace 

15 | S t r á n k a  

 

1. převod signálu U_28VC, 

2. převod fázových napětí BEMF_U, BEMF_V a BEMF_W,  

3. převod zbývajících AD kanálů.    

STŘÍDA
 PWM

PWM 
PERIODA

PWM_A

PWM_B

CLA

ADC 2

PWM_OFF

1

PWM_ON

2

PWM_OFF

1

PWM_ON

2

PWM_OFF

1

PWM_ON

3 3 3

BEMF HALL ESTIMATION COMMUTATION U_28VC HALL ESTIMATION COMMUTATION

 

Obr. 6. Návrh sekvence komutace  

První dvě skupiny AD kanálů jsou zpracovávány v CLA. První skupina vyvolá 

po ukončení konverze funkci „pwm_on“.  Tato funkce provádí kalibraci a převod 

AD hodnoty na napětí U_28VC s následnou úpravou střídy PWM na základě této 

aktuální naměřené hodnoty. Druhá skupina kanálů AD vyvolá funkci „pwm_off“ 

po provedení převodu AD hodnot fázových napětí. Tato funkce provede kalibraci 

naměřených AD hodnot s následnou detekcí průchodu BEMF nulou na volné fázi 

motoru (bezsenzorové řízení). Obě funkce zpracovávají stavy Hallových snímačů 

a určují v případě změny stavu na Hallových snímačích nebo při průchodu BEMF 

nulou polohu rotoru a komutační mechanismus popsaný níže. Třetí skupinu AD 

kanálů zpracovává, CPU, protože obsahuje pouze signály, které nejsou časově 

kritické a jsou využívány jen pro diagnostiku a záznam provozních dat. 

První dvě skupiny AD kanálů jsou zpracovávány v CLA. První skupina vyvolá 

po ukončení konverze funkci „pwm_on“.  Tato funkce provádí kalibraci a převod 

AD hodnoty na napětí U_28VC s následnou úpravou střídy PWM na základě této 

aktuální naměřené hodnoty. Druhá skupina kanálů AD vyvolá funkci „pwm_off“ 

po provedení převodu AD hodnot fázových napětí. Tato funkce provede kalibraci 

naměřených AD hodnot s následnou detekcí průchodu BEMF nulou na volné fázi 

motoru (bezsenzorové řízení). Obě funkce zpracovávají stavy Hallových snímačů 

a určují v případě změny stavu na Hallových snímačích nebo při průchodu BEMF 

nulou polohu rotoru a komutační mechanismus popsaný níže. Třetí skupinu AD 

kanálů zpracovává, CPU, protože obsahuje pouze signály, které nejsou časově 

kritické a jsou využívány jen pro diagnostiku a záznam provozních dat. 

Komutační schéma je znázorněna na Obr. 7. Hlavní myšlenka tohoto způsobu 

komutace spočívá v aktualizaci polohy rotoru v každém PWM ON a PWM OFF 

čase, což odpovídá frekvenci 40 kHz. Poloha rotoru se aktualizuje na základě 
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posledních platných otáček motoru. Tato poloha je mezi změnami stavů na 

Hallových snímačích nebo mezi průchody BEMF nulou pouze odhadována. Mezi 

těmito událostmi se poloha rotoru mění konstantní rychlostí. Při příchodu 

platného stavu z Hallových snímačů nebo při platné detekci polohy rotoru z 

BEMF dojde ke zpřesnění aktuální polohy rotoru. Kdykoli poloha rotoru dosáhne 

další komutační fáze, modul „cla_pwm“ změní budicí PWM signály podle 

aktuální komutační fáze. 

Korekce PWM na základě 
naměřené hodnoty U_28VC

AD konverze

PWM ON PWM OFF

Detekce průchodu BEMF 
nulou a jeho verifikace 

Zpracování a verifikace stavů 
Hallových snímačů

Aktualizace / predikce úhlu 
rotoru a aktualizace hodnoty 

otáček

Komutace

 

Obr. 7. Návrh sekvence komutace. 

Každá změna stavu Hallova snímače je klasifikována buď jako platná nebo 

neplatná na základě aktuálně odhadované polohy rotoru s přihlédnutím k limitům 

rychlosti otáčení a dynamiky aktuátoru. V případě detekce neplatné události na 

Hallově snímači se tento snímač vyhodnotí jako neplatný a již dále se nebere při 

komutaci v úvahu. Ke zvalidnění snímače může dojít až po obdržení 18 platných 

stavů. V případě, že je Hallův snímač vyhodnocen jako nevalidní, modul pro 

zpracování Halových snímačů tento signál simuluje a podle aktuální rychlosti 

vyvolává změny na daném snímači. Toto je důležité hlavně pro základní kontrolu 

validity stavů Halových snímačů, která spočívá v kontrole jejich posloupnosti a 

neplatných kombinací. Pokud by se simulace snímače neprováděla, došlo by 

k neplatnému znehodnocení i ostatních snímačů, které mohou být validní. Pokud 

jsou všechny Hallovy snímače vyhodnoceny jako nevalidní, probíhá pouze 

komutace bezsenzorová. 

Regulátor rychlosti běží jako task na 10 ms v CPU (modul „regul“). Aktuální a 

požadovanou rychlost motoru získává z modulu „motor“. Modul „regul“ vypočítá 

nový akční zásah a výslednou hodnotu požadované střídy PWM předá modulu 

„cla_pwm“, který je spouštěn na frekvenci 40 kHz. 

6.3 OVĚŘENÍ NAVRŽENÉHO ALGORITMU 

Funkčnost navrženého řídicího algoritmu bude prokázána vůči vybraným 

zákaznickým požadavkům, které jsou spojeny s řízením motoru. Vykonány a 

vyhodnoceny jsou následující testy: 
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• mapování přesnosti otáčkové regulace, 

• mapování dynamiky řízení, 

• detekce chyby Hallových snímačů. 

6.3.1 Mapování přesnosti otáčkové regulace 

Souhrnné výsledky testu jsou zobrazeny na Obr. 8. Tento graf barevně odlišuje 

získané výsledky pro jednotlivé způsoby komutace. 

 

Obr. 8. Přesnost a stabilita otáčkové regulace v %  

6.3.2 Mapování dynamiky řízení  

Test je proveden pro skokové změny uvedené v Tab. 2 

Skoková změna Naměřený čas Výsledek 

z otáček 

min-1 

na otáčky 

min-1 

Dosažení 

ustálení průtoku 

Překmit  Čas dosažení 

95 % průtoku 

1000 5000 160 ms 1,5 % 88 ms Splněno 

1000 7000 168 ms 2 % 100 ms Splněno 

9000 5000 148 ms 0 % 96 ms Splněno 

Tab. 2. Vyhodnocení dat z testů dynamiky průtoku 

6.3.3 Detekce chyby Hallových snímačů 

Záznamy z výsledků testu jsou provedeny pro různě dlouhé výpadky na 

Hallových snímačích včetně náhodného generování chyby. Výsledky jsou 

zobrazeny na následujících záznamech z osciloskopu. 

Z naměřených výsledků je patrné, že navržený algoritmus pro detekci chyby na 

Halových snímačích, včetně opětovného zvalidnění po odeznění chyby, funguje 

korektně dle návrhu. Výpadek jakéhokoliv Halova snímače neovlivní otáčky 

motoru a tím ani dodávku paliva. Při rychlé změně otáček není falešně detekován 

žádný výpadek Hallova snímače. 
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Obr. 9. Chyba na Hallově snímači o délce 1 ms  

 

Obr. 10. Náhodně generovaná chyba na Halových snímačích 

7 NÁVRH DIAGNOSTICKÝCH ALGORITMŮ  

K základním diagnostickým algoritmům patří monitoring měřených veličin, 

digitálních vstupů / výstupů a kontrola interních procesů s následným 

vyhodnocením jejich validity na základě definovaných akceptačních kritérii. 

K provedení této diagnostiky je nutná dobrá znalost aplikace tak, aby nastavená 

kritéria odhalovala korektně vzniklé chyby a nebyly hlášeny falešné příznaky. 

Tento přístup patří do diagnostických algoritmů „ad hoc“, tedy chyba je 

detekována, až nastane. To může být hlavně u kritických aplikací velkým 

problémem, proto moderní trendy v této oblastí cílí na predikční diagnostické 

algoritmy, které jsou schopny chybový stav buď predikovat a tím předejít 

hazardnímu stavu, nebo naopak prodloužit servisní interval. Druhý z uvedených 

přístupů se u leteckých aplikací zatím příliš často nepoužívá, protože vyžaduje 

data z provozu, a elektronický modul, který hodnoty zaznamenává a vyhodnocuje. 

Právě to představuje zásadní problém, protože u již v minulosti a současnosti 

aplikací fungujících delší dobu je sice k dispozici dostatečné množství provozních 

dat, ale chybí řídicí elektronika, která by data zpracovávala. Na druhé straně u 

nových aplikací naopak chybí měřená data a u aplikací, které mají životnost 30 

let a více a pracují v různých provozních podmínkách, je nasbírání 

reprezentativního vzorku dat poměrně časově náročné. 
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Na základě výše uvedeného se výrobci leteckých aplikacích uchyluji pouze 

k tomu, že u nových aplikací zaznamenávají data a nechávají si dostatečný 

výpočetní výkon, aby po nasbírání dat je mohli vyhodnotit a následně tyto 

predikční algoritmy implementovat. Tato disertační práce je zaměřena na obě dvě 

skupiny těchto diagnostických algoritmů s cílem pokusit se o návrh predikčního 

algoritmu, který bude v cílové aplikaci testován.    

7.1 DETEKCE CHYBOVÝCH STAVŮ 

Detekce chybových stavů je vždy svázána s konkrétní aplikací, pro kterou je 

detekční algoritmus navrhován. Všechny navržené testy nelze provádět bez změn 

ve všech provozních módech, některé lze provádět jen při specifických 

podmínkách a u některých je třeba měnit akceptační kritéria na základě 

provozního stavu, ve kterém se právě aplikace nachází.  

Cílem této práce není navrhnout detekční algoritmy pro jednu konkrétní 

aplikaci, ale definovat obecné přístupy a základní myšlenky jednotlivých testů, 

které je možné využít u elektronických systémů postavených na MCU, které řídí 

trojfázově napájený motor.  

Detekční algoritmy jsou vykonávány takzvanými Built-in-Tests (BIT), které 

jsou implementovány do řídicího SW. Tyto testy se dělí podle toho, jak často a 

v jakém okamžiku jsou vykonávány. 

BIT testy se dělí do následujících základních kategorií:  

• Power Built-in-Test (P-BIT) – tato skupina testů je vykonávána po zapnutí 

napájení v takzvaném „power-up-módu“. Tato skupina testů zajistí detekci 

chyb před spuštěním hlavních funkcí zařízení. 

• Continous Built-in-Test (C-BIT) – tato skupina testů je vykonávána 

v operačním módu a tyto testy se provádí cyklicky s určitou periodou nebo 

při změně stavu. 

• Initiated built-in-test (I-BIT) – tato skupina testů se provádí na vyžádání 

uživatele a může být rozšířená o P-BIT, které se nemohou dělat periodicky. 

7.2 DETEKCE AKTUÁLNÍHO ŽIVOTNÍHO STAVU 

ZAŘÍZENÍ 

Pro detekci aktuálního stavu celého zařízení FMP se jeví jako nejvhodnější 

sledovat elektrický příkon v závislosti na provozních podmínkách a požadované 

dodávce paliva s následným porovnáním s nominální hodnotou příkonu pro daný 

pracovní bod. Na základě těchto naměřených dat lze sestavit predikční algoritmus, 

který podle aktuálního trendu degradace odhadne, kdy dojde k limitní hodnotě, 

která je již neakceptovatelná. Tato metoda klade vysoké nároky na paměť, protože 

je nutné zaznamenávat velkého množství dat. Aby byla tato metoda realizovatelná 

je nutné navrhnou metodu komprese dat tak, aby požadavky na paměť byly 

akceptovatelné. Navrhovaná metoda je následující: 

• vytvoří se víceúrovňové zásobníky, 

• sledovaný signál je průměrován po definovanou dobu, 

• N naměřených hodnot je uloženo v nejnižším zásobníku,  
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• když je nejnižší zásobník naplněn, vypočítá se průměrná hodnota, která se 

zapíše do zásobníku o úroveň výš, 

• nejnižší úroveň zásobníku se vyprázdní, znovu se zaznamenávají hodnoty a 

celý proces se pak následně opakuje, 

• takto je možné použít takový počet zásobníků, který pokryje požadovanou 

dobu záznamu pro vyhodnocení.   

Takto zaznamenávané hodnoty příkonu, poskytují dobrý přehled o kontinuální 

degradaci zařízení během provozu. Aby byl detekční algoritmus funkční, je nutné 

stanovit pro každý pracovní interval prahovou hodnotu příkonu, která stanovuje 

neúměrné zatížení, způsobené např. zadíráním ložisek, opotřebením čerpadla, 

ucpanými vstřikovacími tryskami atd. Při dosažení této prahové hodnoty je 

detekována chyba.  

Z výše popsaného detekčního algoritmu lze udělat algoritmus predikční tím, že 

budeme ze zaznamenávaných hodnot vypočítávat trend a zjišťovat, kdy bude při 

tomto trendu dosažena prahová hodnota. 

Pro navrhovaný algoritmus jsou definovány následující předpoklady: 

• spotřeba se bude zvyšovat s časem exponenciálně, 

• v dané úrovni zásobníku musí být zaznamenány minimálně tři hodnoty, aby 

mohla být provedena exponenciální extrapolace. 

Takto navržený algoritmus lze použít pro všechny elektronicky řízené aktuátory.    

8 METODIKA PRO ODHALENÍ SLABÝCH MÍST 

NÁVRHU 

K odhalení slabých míst návrhu nového produktu slouží testovací metoda 

nazývaná Highly Accelerated Life Test (HALT). Tato metoda umožňuje nalezení 

defektů a nejslabších míst návrhu mechanických i elektrických částí nového 

produktu již ve fázi vývojového cyklu, kdy odstranění těchto nedostatků není tak 

nákladné a časově náročné, jak po zavedení produktu do sériové výroby. Produkty 

tímto způsobem otestované a na základě výsledků testů upravené, jsou 

spolehlivější a jejich finální návrh je robustní.  

Princip této testovací metody spočívá v zatěžování výrobku za hranicí jeho 

operačních a návrhových limitů. Výrobek je zatěžován teplotou, rychlými změny 

teploty, vibracemi a kombinací vibrací a teplot. Testovací sekvence začíná méně 

destruktivními testy a pokračuje destruktivnějšími. 

8.1 ANALÝZA DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

Po optické kontrole a provedení funkčních testů při pokojových podmínkách 

nebyla nalezena žádná funkční závada. Protože všechny detekované chyby byly 

spojeny s měřením teploty paliva, je analýza výsledků zaměřena právě na tuto 

část. Jelikož po demontáži jednotky a opětovné montáži jednotky na testovací 

zařízení se chyba měření deaktivuje, bude pravděpodobně problém způsoben 

přívodem měřené teploty do řídicí jednotky. 
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Obr. 11. Přípravek pro připojení motoru a snímačů  

K měření teploty paliva je využit odporový snímač PT100, a protože je 

testována pouze řídicí jednotka, je tento snímač simulován pomocí odporů. 

Simulovaná hodnota je do řídicí jednotky přiváděna přes přípravek, viz Obr. 11. 

Přes tento přípravek jsou přiváděny ještě signály z Hallových snímačů a připojení 

fází motoru. Toto připojení je stejné jako u finální aplikace. Na tento přípravek se 

nasadí řídicí jednotka, která obsahuje pružné kontakty, které dosednou na 

vytvořené snímací plošky DPS. 

Použité pružné kontakty, dle datasheetu výrobce, by měli zvládat při 2/3 

stlačení zatížení zrychlením až 90 g. Na základě přeměření rozměrů připojení 

řídicí jednotky k testovacímu přípravku lze konstatovat, že pružné piny mají 

dostatečný kontakt.  

 

 Obr. 12. Záznam měřící plochy teploty paliva pod mikroskopem  

Další kontrola byla provedena mikroskopem. Kontrolovány jsou plošky, které 

přivádí signál měřené teploty a do kterých se pružný pin přitlačí. Detail záznamu 

je na Obr. 12, kde je vidět, že pružný pin po měřící ploše během testu cestuje, a 

dokonce je vidět že došlo k zapíchnutí mimo měřící plochu. Toto je tedy příčina 

toho, proč byla vždy detekována chyba spojená s měřením teploty. 

Ze získaných výsledků lze konstatovat, že nejslabším místem návrhu je 

připojení mezi řídicí jednotkou a snímačem paliva. Proto je nutné toto spojení 

vyměnit za robustnější řešení, které spočívá v použití konektorů.  
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9 METODIKA A PROKÁZÁNÍ VYŽADOVANÉ 

ŽIVOTNOSTI 

K prokázání vyžadované životnosti a k stanovení servisního intervalu nebo 

doby do generální opravy zařízení se používají testy zrychleného stárnutí 

v anglické literatuře označované jako Accelerated Ageing Test (AAT). Jedná se 

o metodiku určenou k odhadu životnosti nového produktu před nasazením do 

provozu. Princip zkoušky spočívá ve zvýšeném provozním namáhání produktu 

nad jeho rámec operačních limitů.  Díky zvýšenému namáhání se zkrátí doba 

testování a výrobek lze dříve uvést na trh. Této metody se využívá hlavně u 

produktů, které mají stanovenou životnost v řádu desítek let, a právě do této 

kategorie spadají letecké aplikace. Vyžadovaná životnost se u leteckých aplikací 

běžně pohybuje kolem 20 let a více.   

Po uvedení do provozu se u takto prokázaných zařízení měří a sbírají data 

z reálného provozu, která se následně analyzují a na základě těchto výsledků je 

životnost výrobku zpřesňována a prodlužována. V běžné praxi se stanovují pro 

první výrobky kratší servisní intervaly. Během servisu se vyhodnotí nasbíraná 

data, zařízení se otestují, zjistí se jejich stav a na základě těchto dat jsou následně 

intervaly prodlužovány.  

9.1 VÝSLEDKY AAT 

Testování bylo provedeno dle testovací procedury na testovacím pracovišti. 

Řídicí jednotka prošla celým testem prokazujícím 30 let života bez zjištěné 

závady. 

Po dokončení testů byla jednotka demontována a provedena optická kontrola. 

Fotografie prokazující stav jednotky po testech je uvedena na Obr. 13. Kromě 

změny barevného odstínu použitého laku, není detekovaná žádná jiná viditelná 

závada. K prokázání kompletní funkčnosti a výkonosti byla jednotka otestována 

výrobními testovacími postupy, které se skládají z testů jednotlivých desek až po 

akceptační testy celého zařízení, které jsou prováděny při teplotách -55 °C, 25 °C 

a +85°C. Žádný z testů neprokázal chybnou funkci. Jen při porovnání výsledků 

kontroly měřených AD hodnot při výrobě a po testech byly naměřené hodnoty na 

horním limitu povolených tolerancí. Po provedení rekalibrace, byla jednotka opět 

plně funkční a měřené hodnoty jsou uprostřed povoleného intervalu. Na základě 

tohoto zjištění je doporučena rekalibrace jednotky po 20 letech života.  

 

Obr. 13. Testovaná jednotka FPC 
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10 PŘÍNOSY DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavní teoretické přínosy disertační práce lze shrnout do následujících bodů: 

• návrh a ověření nových řídicích algoritmů pro senzorové a bezsenzorové 

řízení stanovené třídy EC motorů včetně jejich optimalizace a simulačního 

ověření v prostředí Matlab/ Simulink, 

• návrh algoritmů pro detekci poruch, anomálií a verifikaci vstupních signálů, 

• návrh robustní řídicího algoritmu pro senzorové, bezsenzorové nebo 

kombinované řízení EC motoru, 

• návrh testovacích metodik pro prokázání požadované životnosti zařízení 

(Accelerated Ageing Test) a zrychlených životnostních testů (High 

Accelerated Life Test – HALT). 

Přínosy disertační práce po praktické stránce je možné shrnout do 

následujících bodů: 

• sestavení systémové architektury řídicí jednotky FPC s ohledem na 

požadavky finalisty a aplikační oblasti civilního letectví, 

• ověření řídicího algoritmu pro senzorové, bezsenzorové nebo kombinované 

řízení EC motoru, 

• sestavení komplexního modelu elektrohydraulického aktuátoru včetně 

metodiky pro monitoring provozních stavů, 

• zařízení, které bylo na základě představených řešení navrženo, získalo 

typový certifikát a je sériově vyráběno pro aplikační oblast v letectví,   

• ověření moderních technologií a vývojových trendů a pro návrh akčních 

členů inteligentních strojních soustav a získání nového „know-how“ 

pro uplatnění těchto technologií v leteckých aplikacích. 

Pedagogické přínosy 

Za hlavní pedagogický přínos této disertační práce lze považovat využitelnost 

výsledků pro další pedagogickou činnost v rámci bakalářských a diplomových 

závěrečných prací z oblasti automatizace, mechatroniky, letectví, spolehlivosti a 

bezpečnosti a dalších vědních oborů. V rámci řešení disertační práce vyvstaly 

nové technické problémy, které je možné dále rozvíjet a hledat nová řešení a 

přístupy v rámci doktorského studijního programu. Především je možné dále 

pracovat na ověření navržených predikčních algoritmů pro odhad životnosti a na 

základě získaných výsledků tyto algoritmy buď modifikovat, nebo zvolit jiný 

přístup. 
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11 ZÁVĚR 

Disertační práce na téma „Simulační modelování elektrických pohonů pro 

vybrané kritické aplikace“ je zaměřena na oblast stanovených aplikací v civilním 

letectví. Vybranou aplikací, na kterou se tato práce zaměřuje, je elektricky 

poháněné a elektronicky řízené dávkovací palivové čerpadlo, které dodává palivo 

do leteckého motoru typu APU. Kritičnost této aplikace byla klasifikována 

v kategorii DALB, jejichž chyba způsobuje hazardní stav a přípustná 

pravděpodobnost selhání této aplikace za 1 hodinu letu je menší jak 10-6. 

Elektrické akční členy v kritických aplikacích musí splňovat náročné 

požadavky na extrémní provozní podmínky, které se pohybují na samotné hranici 

možností technického řešení.  

S ohledem na výše popsané aspekty byl pro palivové čerpadlo zvolen jako 

pohon EC motor, a to především kvůli své vysoké životnosti, zástavbovým 

rozměrům a stejnosměrnému napájení, které je vyžadováno finální aplikací. 

Nicméně tento druh stroje pro zajištění své funkce vyžaduje řídicí elektroniku, 

která řídí jeho komutaci. Z provedených analýz se ukázalo, že právě řídicí 

elektronika je nejslabším článkem aplikace s ohledem na svoji spolehlivost. Proto 

se práce primárně zaměřuje na návrh robustního algoritmu EC motorů, který by 

splnil všechny požadavky na tuto aplikaci kladené.   

Na základě provedené analýzy současného stavu poznání se ukázalo, že 

současně nabízená řešení řídicích systému pro EC motory nesplňují požadavky na 

řízení kritických aplikací určených pro oblast letectví, a to především z důvodu 

vyžadované spolehlivosti algoritmu, odolnosti vůči vnějším vlivům a vedení 

vývoje v souladu s leteckými normami s následnou certifikací. Drtivá většina 

dávkovacích čerpadel aktuálně používaných v leteckých aplikacích je založena na 

bázi hydro-mechanických aktuátorů, které jsou velké, těžké, neumožňují 

monitoring parametrů, ale na druhou stranu jsou spolehlivé a ověřené. Ambicí je 

tedy navrhnout a prokázat použitelnost elektrického/elektronického systému, 

který bude do této aplikační oblasti implementován jako náhrada v současnti 

používaných systémů. 

V práci je v úvodní části provedena analýza požadavků a určení kritických 

funkcí analýzou FTA. Na základě této analýzy byly specifikovány části pohonu a 

funkce, které je třeba analyzovat a navrhnout řešení, která by minimalizovala 

výskyt chybových stavů. Na základě těchto výsledků byla navržena systémová 

architektura včetně definice vyžadované funkčnosti jednotlivých částí.  

Následující část disertační práce navazuje na systémovou architekturu a 

obsahuje v jednotlivých krocích návrhy řešení všech komponent, nutných k řízení 

motoru od snímání polohy rotoru až po řídicí algoritmus. Navržené přístupy jsou 

simulačně ověřeny a v případě nalezených nedostatků jsou navržena nová řešení, 

která tyto nedostatky odstraňují. Součástí této části je i ověření metody MBD a 

vývojového V-cyklu pro návrh těchto časově kritických částí. Na základě 

demonstračního ověření řízení motoru pomocí HIL a analýze generovaného kódu 

z modelu bylo zjištěno, že tento přístup není vhodný pro nízko úrovňový SW, 
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který má být optimalizován na výkon, a proto následný řídicí algoritmus byl 

navržen ideově a jeho navržená funkčnost byla testována přímo na cílové 

platformě. Naopak, jako efektivní se ukázala metoda MBD při návrhu a 

simulačním ověření řídící regulační smyčky. Regulační struktura byla kompletně 

navržena a optimalizována v prostředí Matlab/Simulink. V tomto prostředí byl 

navržen i komplexní model celého systému, který byl výpočetně náročný a pro 

optimalizaci a ladění regulátoru nepoužitelný. Proto byl tento model 

optimalizován a výpočetně nejnáročnější části spojené se simulací EC motoru 

nahrazeny modelem na základě stavového popisu. U tohoto typu modelu sice 

nelze simulovat a ladit nejkritičtější část řízení motoru, kterou je detekce polohy 

rotoru a komutační algoritmus, ale pro potřeby ladění regulátoru je tento model 

dostatečný. Následující část této kapitoly je zaměřena na definici systémové 

funkčnosti řídicího SW. Je navržena architektura SW včetně popisu funkčnosti a 

alokací funkcí na jednotlivé moduly. Hlavní pozornost je věnována návrhu 

redundantního komutačního algoritmu na základě senzorového a bezsenzorového 

řízení motoru včetně vyhodnocení a ošetření chybových stavů. Poslední část této 

kapitoly se zaměřuje na ověření navrženého řídicího algoritmu na palivovém 

čerpadle a standu, který simuluje reálný palivový systém. K ověření byly vybrány 

testy mapování přesnosti otáčkové regulace, mapování dynamiky řízení a detekce 

chyby Hallových snímačů bez ztráty funkčnosti. Z výsledků testů je zřejmé že 

zařízení plní požadavky na něj kladené, ale také byly specifikovány nedostatky, 

které však jsou řešitelné a možná řešení jsou v disertační práci navržena., Tato 

problematika by mohla být řešena a rozvíjena v navazujících bakalářských, 

magisterských a disertačních pracích, nebo v jiných VaV projektech. 

Další část disertační práce je věnována návrhu monitorovacích algoritmů 

provozních stavů elektroniky a celého systému. Kapitola je rozdělena na dvě části, 

z nichž jedna obsahuje algoritmy a principy pro detekci chybových stavů řídicí 

elektroniky včetně určení jejich kritičnosti a času, kdy jsou vykonávány. Druhá 

část je zaměřena na vyhodnocení provozních stavů celého zařízení včetně návrhu 

moderních metod pro predikci životnosti zařízení a doby do poruchy. 

Experimentální ověření funkčnosti predikčních algoritmů nebylo možné ověřit, 

protože zatím není k dispozici dostatečné množství reprezentativních dat 

z provozu zařízení, a proto by bylo vhodné na tu to oblast v další vědecké činnosti 

navázat, tuto dále rozvíjet a upravovat dle charakteru nasbíraných dat.   

Poslední část práce tvoří návrh metodik pro odhalení slabých míst návrhu 

(HALT) a pro testy zrychleného stárnutí (AAT), které slouží k prokázání 

vyžadované životnosti. Pro každý test jsou vyspecifikovány podmínky testů, 

navržen průběh testů, definovány akceptační kritéria pro jejich vyhodnocení a je 

vyspecifikováno vybavení zkušeben pro jejich provedení. Součástí disertační 

práce je i provedení těchto testů včetně vyhodnocení výsledků, analýzy 

chybových stavů a návrhu nápravných opatření. 

Všechny výše uvedené výsledky a postupy byly využity a ověřeny při návrhu 

reálného palivového čerpadla, které získalo typový certifikát pro motor eAPU pro 

oblast civilního letectví.    
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ABSTRAKT 

Disertační práce na téma „Simulační modelování elektrických pohonů pro 

vybrané kritické aplikace“ je zaměřena na oblast stanovených aplikací v civilním 

letectví. Vybranou aplikací, na kterou se tato práce zaměřuje, je elektricky 

poháněné a elektronicky řízené dávkovací palivové čerpadlo, které dodává palivo 

do leteckého motoru typu APU. Disertační práce ucelenou formou popisuje 

vývojový cyklus tohoto zařízení a prokazuje splnění všech vyžadovaných 

kritických funkcí. Při vývoji deklarovaného zařízení jsou maximální měrou 

aplikovány moderní přístupy z oblasti matematického modelování, simulace, 

verifikace, monitorování a predikce provozních stavů leteckých zařízení s cílem 

prokázat vhodnost jejich nasazení s ohledem na snížení času vývoje, snížení 

vývojových nákladů, prodloužení životnosti, prodloužení servisních intervalů, 

zvýšení uživatelského komfortu a snížení ceny, a to vše při zachování vyžadované 

spolehlivosti. Tato práce si rovněž klade za cíl prokázat a ověřit vhodnost nasazení 

elektronicky komutovaných stejnosměrných motorů do kritických aplikací 

v oblasti civilního letectví. K tomu je nezbytné navrhnout robustní řízení pohonu, 

které splní požadavky na stanovenou spolehlivost.  

 

ABSTRACT 

The dissertation thesis „Simulation Modelling of Electrical Drives for Selected 

Critical Applications“ focuses on the area of given applications in civil aviation. 

The selected application that the thesis deals with is an electrically driven and 

electronically controlled fuel pump supplying fuel to an aviation engine of the 

APU type. The thesis gives a comprehensive description of the design cycle of 

the unit and demonstrates implementing of all the required critical functions. In 

the course of the design of the unit modern techniques in mathematical modelling, 

simulation, verification, monitoring and prediction of the operation status of 

airborne equipment were used to the utmost extent. The purpose of these was to 

show the suitability of their application with regard to decreasing design time and 

cost, increasing lifetime and servicing intervals, as well as increasing user comfort 

and decreasing product serial price. At the same time the required reliability of 

the product was to be kept. The thesis also aims to prove and verify the suitability 

of electronically commutated dc motors in critical applications in civil aviation. 

To reach this goal, it is necessary to design a robust drive control which would 

meet the given reliability requirements. 

 

 

 

 


