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ZMODERNIZOWANY SYSTEM STEROWANIA
UKŁADEM WENTYLACJI

Streszczenie. W artykule opisano opracowany – zmodernizowany system sterowania układem
wentylacji w wyrobie JBR-15M. Przedstawiono stan dotychczasowy układu z opisanymi wadami. Na
schematach blokowych pokazano proponowane wersje rozwiza. W podsumowaniu – wnioskach odniesiono
si do uzyskanych efektów nowego rozwizania.
Słowa kluczowe: system sterowania, układ wentylacji, jednostka radiolokacyjna JBR-15M.

1.

WSTP

Przedmiotem niniejszego artykułu jest system sterowania układem wentylacji
mobilnej stacji radiolokacyjnej JBR-15M. Z uwagi na trudne warunki pracy i szeroki zakres
temperatury pracy stacji, jednym z istotnych systemów, zapewniajcym poprawn prac
aparatury elektronicznej, jest układ wentylacji. Stacja jest zbudowana na czteroosiowym
podwoziu TATRA 815. Na ramie umieszczona jest Kabina Nadawczo-Obróbkowa (KNO-15)
zawierajca aparatur elektroniczn i system sterowania wszystkich podzespołów stacji.
Warunki pracy wyrobu odpowiadaj wymaganiom okrelonym przez stron
odbierajc - Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej. JBR-15M ma
pracowa w temperaturze od -40oC do +55oC, przy wietrze do 30 m/s. Maksymalny poziom
opadów w granicach 200 mm/h, wilgotno maks. 98% przy +25oC [1].
Jednostka jest wyposaona w kompletny radar trójosiowy wraz z systemem
antenowym umoliwiajcym automatyczne wykrywanie i ledzenie do 120 obiektów na
wysokoci do 30 km. Radar pracuje w pamie S, jest to fragment widma fal
elektromagnetycznych w zakresie promieniowania mikrofalowego (2-4 GHz), który jest
typowym dla 10-centymetrowych systemów radarowych (1,55 do 5,2 GHz).
Systemy sterowania mobilnej platformy zarzdzaj wszystkimi podzespołami
zarówno elektrycznymi, jak i hydraulicznym, a całkowity czas przygotowania platformy do
pracy wynosi 20 minut.
Na rys. 1 pokazany jest widok stacji JBR-15M z zaznaczonymi klapami i wlotami
powietrza układu wentylacji.
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Rys. 1. Stacja radiolokacyjna JBR-15M z zaznaczonymi wlotami układu wentylacji
2.

SYSTEM STEROWANIA UKŁADEM WENTYLACJI

W wyrobach serii JBR-15 istniej dwie wersje systemów sterowania układem
wentylacji. Kady z systemów składa si z przekaników, układów elektronicznych
zamontowanych na obwodach drukowanych i elementów systemu automatyki zabudowanych
w skrzynce sterowania ruchami klap (SRK), zamontowanej wewntrz kabiny KNO-15. Na jej
wyposaeniu znajduje si, w zalenoci od wersji, sterownik PLC i/lub zestaw przekaników
elektrycznych. Odpowiadaj one za wymuszanie pracy siłowników elektrycznych
poruszajcych klapy zewntrzne i klapy wewntrzne, zmieniajc obieg powietrza
chłodzcego. Poprawne działanie tego systemu jest niezbdne do zapewnienia odpowiednich
warunków temperatury pracy wyposaenia elektronicznego składajcego si na instalacje
radarowe jednostki. Jednak w istniejcych rozwizaniach niewystarczajca była kontrola
połoenia klap, awarii, zaci, a take sygnalizacja wystpujcych uszkodze mechanizmów,
na który wpływ miały warunki atmosferyczne. W celu rozwizania problemu został
zaprojektowany i wykonany zmodernizowany system sterowania układem wentylacji
(zaimplementowany w skrzyni sterowania SRK), wyposaony w nowy układ sterowania, jak
i nowe podzespoły elektryczne, a take nowe oprogramowanie sterujce całym systemem.
2.1. Identyfikacja problemów systemu sterowania
Obecny system sterowania był poddany badaniom, które miały na celu identyfikacje
wystpujcych problemów systemu sterowania.
Najwaniejszym z wymogów był limit poboru prdu przez układ sterowania.
Wartoci graniczn jest 5A przy 24VDC, z których to w zalenoci od warunków
temperaturowych, około 0,5A niezbdne jest do pracy sterownika programowalnego PLC
(ang. Programmable Logic Controller). W przypadku poboru prdu wyszego ni 5A moe
doj do uszkodzenia sterownika PLC lub do trwałego uszkodzenia silników siłowników
liniowych.
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Drugim, niezwykle istotnym wymogiem jest dokładne zamknicie klap zewntrznych
(2 klapy górne i 2 klapy dolne - rys. 1), w celu uzyskania szczelnoci kabiny KNO-15 dla
układu filtrowentylacji.
Podana jest równie detekcja zacicia klap. Szczególnie istotne jest wykrycie
blokowania si klap w wyniku przymarznicia klapy do uszczelki, co moe wystpi
w przypadku zeszronienia stacji podczas pracy w obnionej temperaturze otoczenia.
Wedle najwaniejszych zalece klienta (odbiorcy stacji) nowy system sterowania
powinien:
− by wykonany w oparciu o istniejcy układ elektryczny i dotychczasowy schemat
podłcze przyłczy elektrycznych;
− nie dopuszcza do przekraczania wartoci dopuszczalnej poboru prdu;
− działa w sposób bezobsługowy;
− samoczynnie ponawia otwieranie i zamykanie klap w przypadku ich blokowania si.

2.2. System sterowania – stan dotychczasowy
W stacjach JBR-15 w pierwszej serii produkcyjnej zastosowano prosty układ
elektryczny oparty na dwuprzewodowej instalacji zasilajcej do kadego z siłowników.
Otwieranie bd zamykanie klap odbywało si za pomoc przekanika czasowego, który
zezwalał na prac kadego z siłowników przez zadany czas. System ten jednak ulegał
czstym awariom. Uszkodzeniom ulegały przekaniki i siłowniki odpowiadajce za ruchy
klap układu wentylacji. System nie generował adnych informacji o połoeniu klap.
Dotychczasowy układ elektryczny nie pozwalał take na uzyskanie wikszej iloci informacji
o połoeniu zewntrznych klap. Klapy wewntrzne posiadajce dwa wspólne czujniki
kracowe umieszczone przeciwstawnie, gwarantowały poprawn prac układu tylko
w przypadku zapewnienia równomiernej - współbienej pracy obu siłowników, co było
trudne do uzyskania.
Pojazdy JBR-15M po pierwszej modernizacji posiadały bardziej rozbudowany system
sterowania zabudowany w skrzyni SRK. Był on ju wyposaony w sterownik PLC
Compact-F firmy INTER CONTROL [2], zarzdzajcy prac siłowników poprzez
przekaniki. Sterownik naley do grupy urzdze przeznaczonych do zastosowa mobilnych.
Posiada stopie ochrony IP66K i dolny zakres temperatury pracy -40oC. Pogldowy schemat
układu sterowania pokazany jest na rys. 2.
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Rys. 2. Układ sterowania - pierwsza modernizacja (schemat blokowy)
Sterownik PLC w dotychczasowym układzie nie moe bezporednio sterowa
siłownikami z uwagi na dopuszczalne obcienie prdowe wyj sterownika. W zwizku
z tym wprowadzone zostały do układu przekaniki porednie załczajce siłowniki klap
wentylacji. Dodatkowo w kabinie KNO-15 wykonano złcza, które umoliwiły podłczenie
czujników Hall‘a, w jakie s wyposaone siłowniki elektryczne. Mimo tych zmian układ
sterowania nadal nie działał poprawnie, dochodziło do uszkodze w napdzie siłowników,
a take do uszkodze przekaników spowodowanych zacieciciem si siłownika w trakcie
pracy, co w przypadku silników na prad stały skutkuje prac na zwarciu. Sporadycznie
dochodziło take do uszkodze sterowników PLC. Wysoki pobór prdu około 4A dla
kadego z siłowników podczas pracy w obnionej temperaturze powodował ryzyko
uszkodze układu elektrycznego napdu siłowników.
2.3. Propozycje modernizacji układu sterowania
Prace nad zmodernizowanym systemem sterowania zaczły si od intensywnych
testów układu mechanicznego klap w celu lokalizacji problemów i moliwych ródeł usterek.
Testy przeprowadzono dla nastpujcych elementów systemu:
− sterownik programowalny Inter Control Compact-F [2];
− siłowniki liniowe Concens Con35(27) [3];
− mikroprocesorowe układy sterowania (płytka drukowana z układem
mikroprocesorowym) Concens C2-10 [4];
− mikroprocesorowe układy sterowania (płytka drukowana z układem
mikroprocesorowym) Electromen Oy LTD EM-241A-V1.5 [5].
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Po wstpnych testach kadego z elementów w komorze klimatycznej, rozwijano
równolegle trzy niezalene rozwizania w celu obserwacji uzyskiwanych wyników.
Pierwsze z proponowanych rozwiza [6] zakładało sterowanie układem wentylacji
w oparciu o zegar systemowy sterownika PLC. Wymuszajc inkrementacje bd
dekrementacje licznika odpowiadajcego odpowiedniej klapie układu wentylacji, mamy
informacje o wzgldnym i orientacyjnym połoeniu klapy. Dodatkowo uyto układy Concens
C2-10 [4] ograniczajce pobór prdu i sygnalizujce błd w przypadku przekroczenia
ustawionego limitu. Dzieje si tak w chwili zablokowania ruchu klapy, co wymusza prac
siłownika na zwarciu. Jednak opónienia powstajce w układzie sterowania powodowały
sumowanie si błdów połoenia. Prowadziło to do niedokładnego zamknicia klap, co jest
jednym z kluczowych wymogów potrzebnych dla uzyskania szczelnoci kabiny KNO-15.
Testy przeprowadzono dla trzech rónych wartoci zegara 10, 25 i 50ms. Najlepsze wyniki
(klapy działały w sposób symetryczny dla ruchu otwarcia i zamknicia, połoenie klapy
wyliczone w sterowniku odpowiadało rzeczywistemu połoeniu klapy) uzyskano dla wartoci
25 ms, na co mogła mie wpływ czstotliwo taktowania układu mikroprocesorowego
zabudowanego na płytce C2-10 [4].
Schemat blokowy tej wersji rozwizania przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Zmodernizowany układ sterowania – propozycja nr 1 (schemat blokowy)
Drugie z proponowanych rozwiza było analogiczne do wariantu pierwszego
(rys. 3), z dodatkowym wykorzystaniem sygnału błdu (praca na zwarciu) jako informacji
o zamkniciu klap zewntrznych. System taki daje moliwo kalibracji połoenia kadej
z klap w połoeniu bazowym, za jakie moemy przyj zamknicie wszystkich klap
zewntrznych. Problemem powstajcym w takim układzie jest moliwe zablokowanie układu
klap w trakcie zamykania, co moe zosta błdnie zinterpretowane przez sterownik jako
poprawna pozycja zamknicia.
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Trzecie z proponowanych rozwiza zawiera w sobie przeróbki osłon siłowników
klap zewntrznych. Proponuje si umieci układy Electromen EM-241A-V.5 [5] pod
obudow siłownika kadej z klap zewntrznych. Rozwizanie takie umoliwi nawet
w starych modelach stacji radiolokacyjnej uycie sygnałów z czujników Hall’a. System ten
wykorzystywa bdzie dwa odrbne systemy sterowania. Sterownik PLC i mikroprocesorowe
układy sterowania wymieniaj komunikaty o błdnej pracy siłownika lub informacje
o zakoczeniu procesu otwierania lub zamykania wszystkich klap. Układy EM-241A-V1.5
[5] realizuje sterowanie ruchem kadej z klap układu wentylacji, a sterownik PLC nadzoruje
prac tego układu, wymuszajc sygnały sterowania w przypadku wykrycia awarii lub
wystpienia zaci mechanicznych którejkolwiek z klap.
Schemat blokowy przedstawiono na rys. 4.

Rys. 4. Zmodernizowany system sterowania - propozycja nr 3 (schemat blokowy)

2.4. Zmodernizowany system sterowania wybrany przez stron zamawiajc
W wyniku przeprowadzonej analizy zalet i wad kadego z wariantów, rozwizanie
numer trzy zostało wybrane jako spełniajce postawione wymagania i zaakceptowane do
realizacji na wyrobach JBR-15M w postaci zmodernizowanej skrzynki SRK. W skład
zmodernizowanego systemu sterowania wchodzi obecnie sterownik INTER CONTROL
Compact F [2], 6 układów mikroprocesorowych CONCENS C2-10 [4] i układ elektryczny
dopasowania prdowego.
Widok zmodernizowanego układu sterowania zabudowanego w skrzynce SRK
pokazano na rys. 5.
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Rys. 5. Zmodernizowany układ sterowania zabudowany w skrzynce SRK

3. BADANIA ZMODERNIZOWANEGO SYSTEMU STEROWANIA
System sterowania został przebadany zgodnie z programem zawartym w Dzienniku
Bada [7] opracowanym przez autorów niniejszego artykułu i zaakceptowanym przez klienta
(stron odbierajc). Wykonane badania obejmowały:
− sprawdzenie poprawnoci działania systemu sterowania SRK w temperaturze
otoczenia;
− sprawdzenie poprawnoci działania siłowników liniowych z obcieniem zastpczym;
− sprawdzenie odpornoci na wibracje;
− sprawdzenie odpornoci na zmienne warunki klimatyczne od -40oC do +50oC;
− sprawdzenie działania siłowników w obnionej temperaturze otoczenia, -40oC;
− praktyczne sprawdzenie działania zmodernizowanego układu sterowania na wyrobie
JBR-15M.
Zmodernizowany system sterowania układem wentylacji przeszedł pomylnie testy
i badania sprawdzajce. Nowy system sterowania, którego widok rozłoenia podzespołów
pokazuje rys. 5, został dopuszczony do produkcji seryjnej.
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4.

WNIOSKI

Przyjte rozwizanie zapewnia spełnienie wymaga norm kompatybilnoci
elektromagnetycznej platformy. Zmiany w dotychczasowym układzie połcze wizek
elektrycznych mog skutkowa niespełnieniem powyszych wymogów.
−
−
−
−
−

5.

Opracowane, przebadane i zaimplementowane rozwizanie:
poprawia współczynnik awarii systemu sterowania;
podnosi bezpieczestwo pracy układu;
dziki zastosowaniu szeregu zabezpiecze (termistory, układy mikroprocesorowe,
kontrola poboru prdu), zapewnia nisk awaryjno mechaniczn i elektryczn;
ułatwia kalibracj systemu sterowania;
zapewnia detekcj błdów otwarcia klap i automatyzacj ponownego ich otwarcia.
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