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 Omschrijving context  

De “energietransitie” is een maatschappelijk thema en heeft grote gevolgen voor onze toekomstige 

energievoorziening in brede zin. Als er wordt gekeken naar (toekomstige) gevolgen voor het elektriciteitsnet, zijn 

er diverse aspecten te benoemen die aandacht vragen: 

 Er moeten steeds grotere aantallen elektrische auto’s worden opgeladen.  

 Er worden grootschalige zonneparken aangesloten op ons elektriciteitsnet. 

 Er gaat meer elektrisch gekookt worden. 

 Er zal meer elektrisch verwarmd gaan worden. 

Ons huidige elektriciteitsnet is niet ontworpen op deze situatie waarin er meer elektriciteit wordt gevraagd en er 

wordt gesproken over netverzwaring om deze veranderingen aan te kunnen. De stap naar verzwaring van het 

elektriciteitsnet is misschien helemaal niet nodig als we slimmer omgaan met de situatie. Het huidige 

elektriciteitsnet wordt bedreven met wisselspanning en we kunnen o.a overstappen naar gelijkspanning. Hierdoor 

kan er meer energie worden getransporteerd over dezelfde kabel en als we dat doen dan kunnen we de stromen 

die over ons elektriciteitsnetwerk lopen ook beter sturen. Hierdoor is het minder nodig om met sterk over-

gedimensioneerde kabels te werken. Binnen deze opdracht ligt de focus op het sturen van stromen in een DC net.  

Omschrijving opdracht 

In deze opdracht maken we gebruik van een eenvoudig dc-net 

met een 48 Vdc. De Universal Four Leg (U4L), te zien in de 

afbeelding hier naast. De U4L bestaat uit vier halve bruggen 

aangestuurd vanuit een Arduino Nano. Alle spanningen en 

stromen aan de uitgang kunnen uitgelezen worden. Dit zou het 

in theorie mogelijk maken om diverse motoren te kunnen 

aansturen. De opdracht is dan ook om verschillende BLDC 

motoren te kunnen aansturen. De aansturing kan doormiddel 

van sensored or sensorless gerealiseerd worden. Zorg er dan 

ook voor dat er een proef opstelling gerealiseerd wordt waarin 

je dit kunt testen en goed kunt doormeten. Ook kan een 

gelijkstroommotor aangestuurd worden vanuit de U4L. Het is 

de bedoeling dat beide motoren op toerental geregeld kunnen 

worden. De Arduino Nano kan vervangen worden voor een 

STM32F303 (72Mhz) om een hogere snelheid te behalen, deze 

controller past in precies in de footprint van de Nano. De 

controller staat bij deze opdracht niet vast en er kan overwogen 

worden om voor een andere controller te kiezen die beter 
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geschikt zijn voor motor stuuring. Belangrijk is wel dat dit door toekomstige studenten gebruikt gaat worden om 

het principe van een motor sturing duidelijk te maken. De opstelling/code/beschrijving dient zo behapbaar 

mogelijk gemaakt te worden. De volgende stap voor deze opdracht is een motor sturing voor een echte 

elektrische auto, de aansturing met de U4L zal de fundering zijn om in het vervolg de echte hoge vermogens te 

regelen. 

 

Op te leveren producten 

Aan het eind van de stage worden de volgende zaken opgeleverd: 

 

 PVA met een duidelijke analyse, wat is er nodig om het gewenste resultaat te behalen (eerste week). 

 Simuleer de werking van het concept met behulp van CASPOC Simulations Research. 

 Bouw een testopstelling waarmee de werking in de praktijk getest kan worden.  

 Schrijf code om een motor stabiel te kunnen regelen m.b.v. de U4L als hardware. 

 Verifieer de werking van de motor sturing en valideer de metingen met de resultaten van de simulatie. 

 Ontwerp een demonstratiemodel te gebruiken in een student-proof omgeving, interactief.  

 Onderzoeksresultaten in het format van een Engelstalige Paper (maximaal 6 pagina’s) met aanvullend 

een uitgebreide Appendix (ontwerprapporten van o.a. simulaties/code/etc. ) en dient gedaan te worden 

in www.overleaf.com. 

 Wekelijkse technische voortang wordt bijgehouden in een apart www.overleaf.com document. 

 Een PowerPoint presentatie en een A1 poster met alle project resultaten, tevens een A1 poster die de 

werking van deze demonstratieopstelling duidelijk moet maken. 

 Alle informatie dient op een centrale Google Drive geplaatst te worden. 

http://www.overleaf.com/
http://www.overleaf.com/

