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Background
In cadrul programului Clean Sky, a fost dezvoltat sisteme de antrenare modular dedicat pentru validarea
integrarii echipamentului si sistemului electric, calitatea energiei produse si stabilitatea sistemului, de
asemenea este folosit ca demonstrator al maturitatii tehnologiilor si stemelor pentru marirea puterii
electrice al aeronavelor. In acest context, scopul proiectului ELTESTSYS a fost in a proiecta, realiza si
comanda teste pe banc, compuse din patru sisteme complete si identice de antrenare, pentru a fi
folosite la testarea starter-generatoarelor pentru aeronave concomitent cu bancul modular mentionat
anterior. Fata de alte bancuri de probe starter-generatoare, sistemul banc de probe ELTESTSYS trebuie
sa fie integrat cu toate auxiliarele si sistemele de control disponibile la fata locului si sa acopere cerintele
specifice: control total asupra unui profil de viteze/torsiune, asupra unui algoritm specific de control,
pozitia de sincronizare dintre doua drivere, fnctionarea in ambele sensuri de rotatie, in sistemul de
functionare sau la cedarea sistemului. Pentru a acoperi aceste cerinte au fost implementate solutii
inovative: folosirea unui reductor (pentru multiplicatorul turatiei bidirectional si birotational); folosirea
unei functii de sincronizator de viteza/pozitie intre doua sisteme driver, folosind un soft specializat
pentru configurarea si managementul sistemului in ansamblu. S-au folosit convertoare regeneratoare
pentru obtinerea unui mediu prietenos pe bancul de probe.
Obiective
Obiectivele proiectului au fost de realizare a patru "sisteme de antrenare a generatoarelor si startergeneratoarelor" care vor fi folosite in mediu laborator pentru a oferi putere mecanica de antrenare (sau
franare), la viteza controlata (sau cuplu controlat) unui set de echipamente electrice de testare pentru
aeronave. Echipamentele testate sunt masini electrice reversibile care la bordul aeronavei indeplinesc
doua functii: furnizeaza putere mecanica pentru pornirea motorului aeronavei si dupa startul acesteia
genereaza putere electrica la bordul aeronavei. Pana la maxim patru astfel de echipamente pot fi testate
simultan, independent sau interdependent, continuu si in conditii similare cu cele de pe aeronava. La
sfarsitul proiectului, Bancul de incercare ELTESTSYS, trebuie instalat la Cooper Bird®, Hispano Suiza, Paris
pentru a efectua testele starter/generator ale noului avion, in cadrul programului Clean Sky.

Descrierea activitatilor
Durata proiectului de 28 de luni a fost structurat in trei arii principale ingineresti: mecanic, electric si
control si achizitie de date. Studiul tehnic a fost impartit in 5 WP/activitati: WP1 Definirea sistemului,
WP2 Faza preliminara de proiectare, WP3 Faza detaliata de proiectare, WP4 Realizarea/asamblarea si
WP5 Comanda. Rezultatele activitatilor de proiectare (WP 1-3) au fost detaliate in documentele tehnice
(analize, descrieri, diagrame, desene) fiind folosite pentru fabricarea pieselor componente, asamblarea
si activitatilor de testare.

Modelul 3D al drive-ului ELTESTSYS
In WP4 Realizarea/asamblarea, bancul de probe ELTESTSYS a fost dezvoltat si testat conform
documentatiei de proiectare. Dupa ce a trecut de toate testele de fabricatie, faza de comanda (WP5) a
inceput. Bancul de probe a fost instalat si integrat la Cooper Bird®, Hispano Suiza, Paris, Franta unde vor
fi testate startere/generatoare de aviatie in corelatie cu un dispozitiv modular de testare dedicat pentru
demonstrarea maturitatii tehnologiei si sistemului pentru marirea puterii electrice la alte avioane.
Rezultate
Rezultatele proiectului este Bancul de probe ELTESTSYS complet realizat: hardware, componentele
rotationale si sculele specifice, software si documentatia. Ca hardware, bancul de probe este compus din
patru sisteme identice driver si un computer de control si stocare. Fiecare sistem driver contine un dulap
de control care incorporeaza un panou PC industrial cu placa rapida de achizitie de date, Driver si dulap
de putere electric. Driverul incorporeaza, pe bancul de sustinere sudat, motorul electric, multiplicatorul
de viteza si sistemul de lubrificare si cel de racire, interfata de montare pentru echipemantele ce
urmeaza a fi testate si folosesc doua cuplaje hidraulice si un masurator de torsiune fara contact care
masoara pana la 24.000 rpm. Toate cele patru sisteme de drivere pot lucra simultan, independent sau
interdependent, local sau comandate de la distanta, furnizand accelerare mecanica (sau franare) pentru
un set de generatoare de aviatie si /sau starter/generatoare. Oricare doua din patru drivere pot fi

sincronizate la viteza si pozitie. Software-ul control de test a bancului este o aplicatie personalizata
folosita in mod local (la displayul touch al dulapului electric) sau la distanta (prin Ethernet). Controleaza,
monitorizeaza si logheaza tot testul cat si parametrii de functionare ai bancului.

Controlul software ELTESTSYS
Bancul de probe a fost instalat si integrat la Cooper Bird®, Hispano Suiza, Paris, Franta unde vor fi
testate startere/generatoare de aviatie in corelatie cu un dispozitiv modular de testare dedicat pentru
demonstrarea maturitatii tehnologiei si sistemului pentru marirea puterii electrice la alte avioane.

ELTESTSYS montate pe pozitiile de functionare (Cooper Bird®)

