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I.  INLEIDING 

A.  RTS 

RTS is een bedrijf dat gespecialiseerd is in alles wat 

te maken heeft met geluid-, data- en video 

communicatie. Dit gaat van kleine gespecialiseerde 

toepassingen tot projecten op grote schaal. Ze zijn 

actief in tal van sectoren zoals: maritiem, militair en 

openbare diensten.  

B.  Elektronisch stabilisatie platform 

Straalverbindingen of verbindingen met antennes 

met een smalle openingshoek zijn ontworpen om 

een dataconnectie te maken tussen twee veraf 

gelegen punten. Deze punten zijn vaste locaties 

waardoor eens de verbinding goed is afgeregeld dit 

zo blijft voor altijd. Het voordeel van dit soort 

verbindingen in vergelijking met de andere 

manieren is dat over een lange afstand een grote 

bandbreedte kan worden verkregen. 

Nu kwam RTS op het idee om straalverbindingen in 

te zetten op beweegbare applicaties zoals 

hoofdzakelijk schepen maar ook auto’s en 

helikopters. Daarmee zou het mogelijk zijn om 

grote hoeveelheden data in een korte tijd te 

versturen van het land naar het schip of een andere 

beweegbare applicatie en omgekeerd, iets wat met 

de bestaande systemen niet mogelijk is. Nu het 

spreekt voor zich dat hierbij de antenne niet vast 

kan worden gemonteerd op de beweegbare 

                                                           

 
 

applicatie. De antenne moet dus in een stabilisatie 

platform worden geplaatst zodat de verbinding 

tussen het land en de applicatie niet telkens wordt 

verbroken. 

Een mogelijkheid is om die in een mechanische 

stabilisator te plaatsen die zichzelf stabiliseert door 

middel van de zwaartekracht. Maar dit is in deze 

toepassing geen optie omdat de oriëntatie ten 

opzichte van het noorden en ten opzichte van de 

horizon steeds moet worden bijgestuurd. Dit is niet 

mogelijk met een mechanische stabilisator. Daarom 

moet worden overgegaan naar een elektronisch 

stabilisatie platform. Hiermee kan de antenne 

worden gestabiliseerd maar ook in een bepaalde 

oriëntatie bijgestuurd worden om de verbinding tot 

stand te brengen en te houden. 

Tot op heden wordt een systeem gebruikt dat 

elektronisch de beweging rond de topas corrigeert, 

maar om alle situaties aan te kunnen moet ook een 

correctie gebeuren rond de langs- en dwarsas. Dit 

soort platformen zijn tot op heden enkel 

beschikbaar voor militaire applicaties en zijn te 

duur om in te zetten in civiele toepassingen. Om die 

reden wordt een elektronisch stabilisatie platform 

ontworpen en gebouwd dat economisch 

verantwoord is om te gebruiken in civiele 

toepassingen. 

II.  DOELSTELLINGEN 

De doelstellingen van deze masterproef bestaat er in 

een elektronische stabilisatie platform te bouwen 

voor straalverbindingen. Hieronder verstaat men het 

ontwerpen van het frame, maar ook het bedenken 

van een gepaste sturing hiervoor. Hierbij moet wel 

rekening worden gehouden met een aantal eisen die 

door RTS worden opgelegd. Het platform moet ten 

eerste universeel inzetbaar zijn zodat het geschikt is 
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voor zo veel mogelijk antennes. RTS wil namelijk 

alle antennes die ze leveren ook in het systeem 

kunnen plaatsen. Daarom zijn onderstaande 

maximale specificaties opgelegd. 

Tabel 1: Maximale specificaties antenne 

Diameter antenne [mm] 600 

Gewicht antenne [kg] 4 

Diameter buis bevestiging [mm] 40 

 

Ook op het vlak van dynamica worden eisen 

opgelegd. Zo moet het platform aan onderstaande 

eisen voldoen om inzetbaar te zijn in alle applicaties 

waarvoor het in aanmerking komt. 

Tabel 2: Maximale dynamica platform 

 Snelheid 

[°/s] 

Bereik [°] 

Pan 90 0 tot 360 

Tilt 45 -45 tot +45 

Roll 45 -45 tot +45 

 

Omdat het systeem moet bruikbaar zijn op 

applicaties die onderhevig zijn aan grote 

valversnellingen moet het volledige frame een 

valversnelling aankunnen van vijf keer de 

zwaartekracht. Om de verbinding tot stand te 

houden moet het volledige platform in iedere 

vrijheidsgraad met een nauwkeurigheid van ±2 

graden werken. Deze nauwkeurigheid is niet enkel 

een eigenschap die afhankelijk is van het frame 

maar ook van de sturing. Er moet dus ook een 

correcte keuze worden gemaakt op het vlak van 

sensoren. De sturing mag op gelijk welke wijze 

worden opgebouwd. Verder is de eis van RTS nog 

dat het systeem volledig standalone kan werken. Er 

mag dus geen nood zijn aan externe signalen. 

Verder moet het systeem gebruiksvriendelijk zijn en 

volledig toegankelijk vanop afstand. Er moet dus 

een geschikte interface voorzien worden. 

III.  RESULTATEN 

Het frame is zodanig opgebouwd dat het volledig 

kan worden aangepast aan de grootte van de 

antenne. Het is ook zo dat het zwaartepunt van de 

antenne in het kruispunt van de rotaties kan worden 

gebracht. Dit heeft als voordeel dat de motoren 

kleiner kunnen gedimensioneerd worden omdat 

deze enkel het versnellingskoppel moeten leveren 

om aan de dynamische eisen te voldoen, en geen 

koppel om de antenne in zijn positie te houden. 

Hierdoor moet bij het dimensioneren van de 

motoren ook geen rekening worden gehouden met 

de mogelijkse valversnellingen omdat dit dan geen 

invloed heeft. Het volledige frame en lageringen 

zijn wel gedimensioneerd op een valversnelling van 

vijf keer de zwaartekracht bij een antenne met de 

maximale specificaties. Deze dimensionering 

gebeurde aan de hand van computer aided 

engineering waarbij alle mogelijke situaties (met en 

zonder gewichtsbesparing) zijn gesimuleerd. 

 

Het is ook zo dat het systeem zeer eenvoudig kan 

worden aangepast naar een twee- of één-assig 

platform, omdat in veel toepassingen niet altijd een 

compensatie nodig is op alle assen. Het volledige 

platform kan rond zijn topas 460° draaien, dit is zo 

gedaan om een overlap te voorzien zodat het 

platform niet telkens een volledige omkering moet 

maken bij een volledige rotatie. De kabelgeleiding 

is hier dus ook aan aangepast om het beschadigen 

van de kabels te vermijden. Het volledige platform 

is voorzien van een polyester omkasting om het 

binnendringen van stof en vocht in alle 

weersomstandigheden te vermijden. 

 

 

Figuur 1: 3D-model platform 

 

Voor het platform wordt een zelf ontworpen sturing 

voorzien. Hierbij is zoveel mogelijk aandacht 

besteed aan een zo goedkoop mogelijke maar toch 

performante sturing. Om het platform van een 

closed-loop regeling te voorzien moet eerst en 

vooral het setpoint worden bepaald. Hier wordt het 

setpoint bepaald aan de hand van gps-coördinaten. 

Er wordt altijd een vast punt ingesteld in de 
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controller en dan is er nog een gps-ontvanger 

voorzien op het platform om het variabel punt te 

bepalen. Hieruit kan dan de richting en oriëntatie 

van platform worden bepaald zodat een goede 

verbinding kan gemaakt worden. Natuurlijk moet er 

ook een feedback aanwezig zijn die binnen de 

gewenste nauwkeurheid valt. Hiervoor is op het 

bewegende deel van het frame een attitude and 

heading reference system aangebracht. Dit bestaat 

uit 3 mems versnellingsmeters, 3 mems gyroscopen 

en 3 mems magnetometers. Deze worden 

gecombineerd tot de volledige oriëntatie van het 

platform. Om bij de opstart van het systeem de 

oriëntatie van het platform te kennen zijn nog 3 

homingssensoren aangebracht. Deze worden in de 

regeling dan ook gebruikt om te verhinderen dat het 

platform meerdere rotaties in dezelfde richting 

maakt. 

 

Figuur 2: Input en feedback sturing 

Het platform wordt aangedreven door 

stappenmotoren, maar deze worden op snelheid 

gestuurd in plaats van op positie. De controller 

berekent de snelheid die nodig is om de fout in 

oriëntatie aan te passen. Deze snelheids-eis wordt 

dan doorgestuurd via een synchroon, serieel 

commando naar een 12 bit DAC. Dit analoge 

signaal wordt dan doorgestuurd naar een spanning 

gestuurde oscillator. Hieruit komt dan een blokgolf 

met een variabele frequentie wat resulteert in een 

bepaalde snelheid aan de motor. Deze componenten 

zijn zo gedimensioneerd dat ze voldoen aan de 

vooraf opgelegde dynamische eisen. Het voordeel 

van deze sturing is dat de controller geen rekenwerk 

heeft om pulsen te tellen en zich dus volledig kan 

focussen op de rest. 

 

Figuur 3: Sturing motoren 

Om de status van het platform te monitoren op 

afstand is nog een webserver voorzien waar de 

belangrijkste gegevens ter beschikking zijn. Dit 

werkt volledig onafhankelijk van de andere 

dataverbindingen om voldoende redundantie te 

kunnen garanderen.  

IV.  BESLUIT 

 

Met dit platform is het nu mogelijk om 

straalverbindingen op beweegbare applicaties te 

plaatsen. Hierdoor gaan heel wat nieuwe wegen 

open op het vlak van dataconnectie. Dit systeem is 

het eerste universele elektronische stabilisatie 

platform dat op de markt zal komen in zijn 

categorie. De basis van het platform is nu gelegd. 

De eerste korte testen zijn alvast veelbelovend. In 

de toekomst kunnen hierop nog verbeteringen 

gebeuren afhankelijk van de bevindingen tijdens het 

langdurig testen op een beweegbare applicatie.  

 

 

 


