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I.  DOELSTELLINGEN 

De thesis bestaat uit 6 verschillende 
deelopdrachten. 
 
1) Kennismaken met industriële motion 

controllers 
 

Verschillende drive leveranciers brengen 
industriële motion controllers op de markt 
(Siemens, Beckhoff, Lenze, …). Deze systemen 
bieden standaard al enkele oplossingen om veel 
voorkomende motion applicaties snel en 
eenvoudig op te starten. Op regeltechnisch vlak 
wordt daarvoor per as een positie/snelheid/koppel 
cascaderegelaar beschikbaar gemaakt. 
Bij aanvang van het project wordt kennisgemaakt 
met het Simotion platform van Siemens. In het labo 
zijn enkele testinstallaties beschikbaar 
(Ballenwerper, PSI-control case, …) waarop deze 
motion controller is geïntegreerd. 
 
2) Realisatie van een generiek Simulink blok 

 
Een Simulink blok ontwikkelen die specifiek gericht 
is op het aansturen van dc-motoren met 
incrementele encoders. Het blok heeft drie 
uitgangen die als stuursignalen naar de motor 
worden gestuurd, één voor de snelheid en twee 
voor de richting. Het blok heeft ook meerdere 
ingangen. Zo kan er in 2 modes gewerkt worden en 
zal naargelang de ingestelde mode, de gevraagde 
wenswaarde anders geïnterpreteerd worden. 

                                                           
 

Mode 1 = snelheidsregeling, Mode 2 = 
positieregeling. Een aantal parameters zoals Mode, 
P, I, D, CPR, GR zullen tijdens het actieve 
regelproces constant blijven en fungeren als 
configuratieparameters voor een specifiek 
systeem. Aangestuurd door de wenswaarde zullen 
snelheid en positie wel dynamisch veranderen 
tijdens het regelproces. 

 
3) Realisatie van een ingebed regelsysteem 

 
Een Ingebed systeem ontwikkelen die de richting, 
snelheid en positie van een dc-motor kan instellen 
via een regelkring. Het systeem is gericht op dc-
motoren die voorzien zijn van een incrementele 
encoder met twee uitgangen A en B. Incrementele 
encoders worden uitgelezen via kwadratuur 
decoders. Dit kan software- of hardware matig 
gebeuren. De verkregen informatie uit de decoder 
wordt gebruikt voor het bepalen van de snelheid 
en de positie van de as, die eventueel na een 
gearbox staat. De interfacing met de motorencoder 
gebeurt via een aparte module die uit het encoder 
signaal zowel de positie als de frequentie van de 
motor as berekent en doorstuurt via SPI naar de 
regelaar. 
 
4) Toepassen ingebed regelsysteem op een robot 

 
Als extra toepassing wordt gekozen om 1 as van 
een Scorbot V5 robot aan te sturen. De robot 
wordt aangesloten op de testopstelling. 
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5) Realisatie van een handleiding voor studenten 
 

De handleiding is een leidraad die kan gebruikt 
worden voor het geven van een workshop. Door 
het stapsgewijs volgen van deze leidraad moeten 
de studenten kunnen komen tot een werkende 
motorsturing. 
 
6) Realisatie regelsysteem stappenmotor 

 
Een ingebed regelsysteem ontwikkelen die positie 
en snelheid van een stappenmotor kan instellen via 
een regelkring. De stappenmotor wordt 
aangestuurd via een drive. De drive is gekoppeld 
aan de Arduino Mega 2560 -8bit MCU based on 
Rise architecture. 

 

II.  RESULTATEN 

 
Figuur 1: Opstelling 

Er is een programma geschreven in Simulink om 
een brushed dc motor via een low cost 
microcontroller aan te drijven. Met de 
encoderpulsen die via de externe module naar de 
microcontroller binnen gelezen worden, kunnen de 
positie en snelheid van de motor berekend 
worden. Er kan een snelheid of positie opgelegd 
worden. De positie kan een vaste waarde hebben 
maar er kan ook een traject opgelegd worden. De 
motor wordt via open lus of gesloten lus 
aangestuurd. 

Wanneer een dc motor met andere 
gearboxverhouding of verschillend aantal 

encoderpulsen gebruikt wordt, kan dit eenvoudig 
ingesteld worden in het programma. 

Om de P,I en D waarden te kennen voor de closed 
loop regeling wordt de Ziegler-Nichols-methode 
gebruikt. Hiervoor moet de scoop realtime 
waarden hebben. Omdat het programma gerund 
wordt op de PC is dit niet realtime. Er is gekeken of 
er betere scoopbeelden verkregen worden door 
bepaalde blokken te definiëren als ‘Processor In 
the Loop’ blokken. Hierdoor worden die blokken 
gerund op de microcontroller. 

Het programma is toegepast op 1 as van een 
Scorbot V5 robot. 

 

Figuur 2: Robot 

Er is ook een programma geschreven in Simulink 
om de stappenmotor (zie rechter bovenhoek in 
figuur 1) aan te sturen door middel van de 
microcontroller en Big Easy V1.2 drive. De richting, 
snelheid en ‘enable’ zijn instelbaar. 

III.  BESLUIT 

Alle opdrachten binnen de masterproef werden 
uitgevoerd. Deze thesis is de start van hierop 
meerdere verder bouwende masterproeven. De 
volgende masterproef kan bestaan uit het 
aansturen van de 5 robotassen en het vastnemen 
van een voorwerp met de grijper. 

 


