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I.  INLEIDING 

A.  ON Semiconductor Belgium 

De masterproef is in samenwerking met ON 

Semiconductor. Deze multinational is 

gespecialiseerd in halfgeleider oplossingen voor 

energie efficiënte elektronica. 

B.  Stappenmotor bench 

Stappenmotoren worden meer en meer gebruikt als 

een economische oplossing voor laag vermogen 

open lus positioneersystemen. Door het simpelweg 

sturen van pulsen naar de aanstuur elektronica, maakt 

de rotor een bepaalde hoekverdraaiing. De gekende 

vaste hoekverdraaiing of stap per puls maakt een 

terugkoppeling met sensor overbodig. Indien een 

stappenmotor wordt overbelast of wanneer de 

aandrijving tegen een obstakel botst, zal de rotor niet 

meer kunnen volgen op de aanstuur pulsen. De 

stappenmotor verliest stappen en wordt in het ergste 

geval volledig geblokkeerd. De langzaamaan 

blokkering wordt een zachte stall genoemd, de plotse 

volledige blokkering wordt een harde stall genoemd. 

Om deze stall effecten te kunnen detecteren wordt 

conventioneel gezien nog altijd een dure encoder 

gebruikt. 

 

Het bedrijf ON Semiconductor ontwikkelde een 

algoritme voor stall-detectie om zo een sensor-loze 

terugkoppeling te verkrijgen. Om deze gesloten lus 

aansturing te testen, werd gestart met de 

ontwikkeling van een stappenmotor bench door een 

vorige masterproef. De zachte stall wordt 

gegenereerd met een lastmotor die een bepaald 

lastprofiel oplegt. De harde stall wordt gecreëerd 

door een botsing tussen een uitschuifbare pen en een 

roterende pen, die gemonteerd is op de aandrijfas. 

Het is de bedoeling om verschillende, uit de praktijk 

bestaande toepassingen te simuleren met de test 

bench. Zo kan het gedrag van de stappenmotor 

worden bestudeerd bij specifieke toepassingen. 

Indien de test bench het stall detectie algoritme goed 

kan testen, zullen meerdere stappenmotor benches 

worden gebouwd. Deze kunnen dan worden 

meegenomen naar klanten om het stall-detectie 

algoritme te demonstreren bij hun toepassing. 

II.  DOELSTELLINGEN 

De stappenmotor bench is na de vorige masterproef 

nog niet volledig operationeel. De drive voor de 

lastmotor ontbreekt nog en een aantal zaken moeten 

worden geoptimaliseerd. De doelstelling van deze 

masterproef kan worden opgedeeld in drie 

onderdelen. Het eerste onderdeel omvat de 

optimalisering en voltooiing van de mechanische set-

up. Aan de hand van marktonderzoek, 

literatuuronderzoek en sterkte berekeningen via CAE 

software zal het bestaand ontwerp worden 

geëvalueerd en geoptimaliseerd. Hierbij zal de focus 

liggen op het ontwerp en de efficiëntie van de 

mechaniek die zorgt voor de eerder vernoemde stall 

effecten. Het tweede onderdeel omvat de 

automatisering en aansturing van alle componenten 

van de test bench. Het moet mogelijk zijn om de 

lastmotor, drive, rem, harde stall mechanisme en 

stappenmotor simultaan en efficiënt te kunnen 

aansturen vanuit één aanstuurprogramma in 

Matlab/Simulink. Dan pas kunnen betrouwbare, 

nauwkeurige metingen en testen worden uitgevoerd. 

De communicatie tussen het aanstuurprogramma en 

de test bench gebeurt via een dSPACE matrix. Een 

laatste onderdeel evalueert de veiligheid volgens de 

machinerichtlijn. De risico’s op letsels moeten 

beneden een voldoende veilige grens gebracht 

worden door gepaste veiligheidsmaatregelen te 

nemen. Dit moet de gebruiker toelaten om het stall 

detectie algoritme veilig te testen en te demonstreren.  

Stappenmotor bench 

Student: Megiel Daene,  

Promotoren: Tom De Ryck, Florian Verbelen 

In samenwerking met: ON Semiconductor Belgium        Academiejaar 2013- 2014 



 2 

III.  RESULTATEN 

A.  Mechanische optimalisatie 

Via theoretische berekeningen wordt een effectieve 

botsingskracht gevonden [1]. Deze is belangrijk voor 

de dimensionering van de aandrijving en het harde 

stall mechanisme. CAE simulaties wijzen uit dat de 

geoptimaliseerde roterende pen (rood op figuur 1) en 

zijn verbinding met de aandrijfas veel steviger zijn. 

Het harde stall mechanisme is dus nu wel bestand 

tegen de grote botsingskracht. Ook is de roterende 

pen uitgebalanceerd waardoor de onbalanskracht 

verwaarloosbaar is. De oorspronkelijke schadelijke 

trillingen zijn dus sterk verminderd. Bovendien is de 

dynamiek van de roterende pen en de uitschuifbare 

stall pen verbeterd. Door intelligente aanpassingen in 

het ontwerp is de inertie gedaald. 

 

Bij een positioneer aandrijving moet de verhouding 

van de last inertie op de motor inertie een bepaalde 

waarde hebben volgens de gewenste dynamiek [2]. 

Deze vuistregel moet worden gevolgd om 

instabiliteit en het verloren gaan van bewegingen te 

vermijden. Na een inertie analyse van de test bench 

is beslist om de oorspronkelijke rem en BLDC 

lastmotor te verwijderen. Deze hebben een 

ontoelaatbare grote inertie wanneer de vuistregel 

wordt gevolgd. Een nieuwe PMSM lastmotor met 

ingebouwde houdrem zorgt voor een daling van 95% 

van de totale inertie. Door een onder 

gedimensioneerde lastmotor te kiezen, is de inertie 

heel laag. De geforceerde koeling optie laat toe om 

toch het nodige hoge koppel continu te leveren, 

zonder dat de motor oververhit. Ook is de 

koppelstabiliteit beter bij de PMSM dan bij de 

BLDC. Daarnaast laat het gebruik van een drive toe 

een nauwkeurig, stabiel wenskoppel te genereren om 

een bepaald lastprofiel op te leggen. 

Figuur 1: Mechanische opstelling 

Een nadeel van de nieuwe lastmotor is dat de 

oorspronkelijke encoder niet meer kan worden 

behouden vanwege de bevestiging. In de plaats 

wordt een encoder gekozen, die is ingebouwd in de 

motor. Deze heeft een iets kleinere nauwkeurigheid 

maar is wel voldoende voor de meeste toepassingen. 

B.  Aansturing 

Alle componenten worden geautomatiseerd zodat 

deze kunnen worden aangestuurd en gecontrolleerd 

in één programma, geschreven in Matlab/Simulink. 

Daarvoor zijn een aantal mechanische en elektrische 

componenten noodzakelijk.  De elektrische 

componenten zijn gedimensioneerd volgens de 

cursus laagspanning [4]. Alle elektrische 

verbindingen en schakelingen  zijn gemaakt en 

gedocumenteerd in EPLAN® schema’s. Deze 

elektrische componenten worden geïnstalleerd op 

een schakelpaneel. 

 

Figuur 2: Schakelpaneel met elektrische componenten 

De lastmotor drive, stappenmotor drive, stall pen, 

veiligheidsrelais worden aangestuurd en 

gecontrolleerd door het aanstuurprogramma via de 

dSPACE matrix. De intelligentie zit dus in het 

aanstuurprogramma. Hier wordt  beslist wanneer het 

veilig is om een harde of zachte stall te genereren. 

Ook wanneer de drive in fout gaat of wanner de 

noodstop is ingedrukt zal het programma dit 

opmerken en de gepaste maatregelen treffen.  De 

actuele positie, die is opgemeten door de 

incrementele motorencoder zal hier worden 

bijgehouden zodat constant een absolute positie 

beschikbaar is. Al deze functionaliteit is eenvoudig 

beschikbaar en aanpasbaar voor de gebruiker via een 

grafische user interface, gemaakt in Matlab. 
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Figuur 3: Algemeen aanstuurschema 

C.  Veiligheid 

Na een risicoanalyse volgens Kinney zijn op gebied 

van veiligheid een aantal maatregelen genomen [3]. 

Deze zijn onder te verdelen in elektrische veiligheid 

en mechanische veiligheid. 

 

Om de gebruiker te beschermen tegen elektrisering 

en elektrocutie zijn de primaire 

veiligheidsmaatregelen zoals het gebruik van 

automaten, aarden van de volledige opstelling en het 

gebruik van veiligheidsspanning een noodzaak. Een 

noodstop met aparte reset, werkschakelaars met 

lock-out en correcte signalisatie van de mogelijke 

gevaren zijn ook verplichte maatregelen volgens de 

machinerichtlijn. Verder zijn bijkomende EMC 

maatregelen genomen zoals het gebruik van een 

lijnfilter, kabelafscherming en metalen wartels zodat 

wordt voldaan aan de norm EN 61800-3 klasse C1 

[5]. 

 

De mechanische veiligheid wordt vooral gerealiseerd 

door een transparante afscherming. De gebruiker kan 

zo geen enkel bewegende onderdeel aanraken en op 

die manier letsels oplopen. Ook tijdens de harde stall 

wanneer een botsing optreedt, worden mogelijke 

wegvliegende stukken tegengehouden. 

IV.  BESLUIT 

 

De mechanische setup is voltooid zodat zowel een 

harde stall als een zachte stall kan worden 

gegenereerd. Door het ontwerp van de componenten 

aan te passen, is de test bench steviger en zijn 

nadelige trillingen beduidend kleiner. Bovendien is 

de dynamiek van de test bench sterk toegenomen. Dit 

komt door een daling van 95% van de totale inertie. 

Daardoor kunnen heel dynamische toepassingen 

voor stappenmotoren gesimuleerd worden. 

Daarnaast kan een heel variabel, nauwkeurig 

lastprofiel worden opgelegd aan de stappenmotor 

met behulp van de PMSM en de drive. De stall 

mechanismen en toebehoren zijn geautomatiseerd. 

Alle componenten kunnen worden aangestuurd en 

gecontroleerd met behulp van één programma via 

een grafische user interface. De nodige 

veiligheidsmaatregelen zijn genomen zodat de 

gebruiker het stall-detectie algoritme voldoende 

veilig kan testen en demonstreren. 
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