
Mijn ponser bouwerij  deel 3 
 
 
DE ENCODER UITVOERING. 
 
 
Voor mijn freesbankje heb ik een tijdje geleden een aansturing gemaakt en omdat de zaak 
toch een onderhouds beurt nodig had had ik de gelegenheid om mijn idee voor een zwaarder 
pons bouwsel wat verder uit te werken. 
In plaats van zware stappers maak ik hier gebruik van gewone DC motoren. 
 
De plaatsbepaling van de arm en de rol gebeurt met een encoder. Daarvoor zijn in de sloperij 
genoeg van die dingen te vinden maar je kunt ze ook kant en klaar kopen. Officieel heten ze 
quadratuur encoders. Als je Googeld vind je er veel info over. 
Je kunt ze vinden in een ouderwetse PC muis, of bv in een printer. (In mijn sloop verhaal heb 
ik al aangeraden het streepjes lintje met de kop goed te bewaren!!). Die is bv rechtsreeks toe 
te passen op mijn schakeling. 
 
In mijn geval heb ik de encoders onderdelen  gebruikt die uit een plotter komen. 
 
De werkwijze. 
 
Vooraf moet er wel wat instelwerk gebeuren maar dat kan eenvoudig met een terminal 
programma. Mogelijk dat Piet een paar simpele aanpassingen wil maken in het 
handcommando deel van Midiser en dan kan het ook daar mee. 
 
Daarna werkt de zaak identiek aan de stapper uitvoering die ik eerder heb beschreven. 
 
De bouw 
Voor de aandrijving moeten redelijke gelijkstroom motoren worden gebruikt die niet meer 
dan 4A gebruiken bij 48 Volt ( dat is bijna 200 Watt !!!). de encoder moet op het bewegende 
deel worden bevestigd en verder zijn de ponserij en de controle punten met de lichtsluisjes 
gelijk aan mijn stapper uitvoering. 
 
De elektronica 
Die is uiteraard veel gecompliceerder dan de stapper uitvoering maar ik heb inmiddels al wel 
een printplaat layout dus is het voor een “bakker”met wat ervaring niet zo moeilijk. 
 Behalve dat de Pic de encoders registreert stuurt hij ook de motoren op volle kracht, mindert 
als hij in de buurt komt en remt meestal op tijd. Voor alle zekerheid kijkt hij nog even naar de 
stopstreep en corrigeert nog zonodig. Mocht de motor niet reageren zoals hij wil dan blijft hij 
eindeloos proberen, en kijk, hij mag dan wel veel vlugger zijn dan ik, maar is nou eenmaal te 
stom om fouten te maken. (en maar goed ook)  
 
De praktijk 
Die zal zich nog moeten bewijzen, ik heb geen zware ponser ,dus bij mij gaat het grootste deel 
weer terug  naar de machientjes in mijn schuurtje. 
 
 
Hans Sluiskil 27 maart 2009 
 



Hier nog een paar prentjes: 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

AANVULLING maart 2012 
 
Ik heb een en ander in mijn concept spel opnieuw gebouwd en uitgeprobeerd. Dit keer met 
kleine motoren maar de drivers kunnen per motor zeker 4 A aan, dus bij bv 24 V ruim 96 
Watt.. 
De werking is identiek aan de stapper printers maar voor de opstart moet er nog wel een en 
ander ingesteld worden. Zo moeten de encoders omgerekend worden en vooral de snelheid 
van de motoren worden bepaald. De sturing verplaatst de motor eerst op volle snelheid maar 
bij het naderen van de bestemming gaat hij over naar een langzamer gangetje, wanneer en in 
hoeverre kan per motor worden ingesteld. 
Bij mijn eerste uitvoering had ik de encoders op de motoras, maar dan stuit je op afwijkingen 
door de spelingen in de overbrenging. Nu zit de encoder direct op de arm en de transport rol. 
het maakt dan niet uit hoe de zaak in beweging wordt gezet. Ik heb een proef gedaan met 
ruitenwisser motoren en dat gaat prima. In deze test opstelling zijn uiteraard dit soort grote 
dingen onzin.. 
Deze uitvoering heeft een arm meet nauwkeurigheid van 0.04 mm en afhankelijk van de 
snelheids instelling doel afwijkingen van 0.1 mm en kleiner. 
Ik heb hier gebruik gemaakt van die grappige streepjes lintjes uit een gewone printer. ( zie 
mijn vorige verhaal over ponsers) 
De snelheid ligt bij deze wat hoger dan bij de stappermotor uitvoering maar zeker niet meer 
dan een 30% 
De hele aansturing is behoorlijk gecompliceerd en zeker geen “plug and play”. Daarom denk 
ik dat toepassing alleen zin heeft voor zware ponsers waarbij stappermotoren de zaak niet op 
gang krijgen. 
 



Belangstellenden kunnen van mij de print-layout (kan ook worden gemaakt bij mijn kennis) 
en alle info krijgen. 
 
Hans van Veldhuizen 
 
 
 


