
Modulaire machinesturingen  
en motion controllers  
krijgen professionele look
Applicatieverhaal



Om meer flexibiliteit te creëren schakelde ATOS Engineering 
over naar een modulaire opbouw van zijn machinesturingen  
en motion controllers. In de ME-IO behuizingen van  
Phoenix Contact vond het bedrijf een performante en ook 
 elegante oplossing om de modules een professionele look  
te geven. Via een online configurator krijgt ATOS Engineering 
behuizingen op maat, met de gewenste uitsparingen voor  
I/O’s en connectoren.

ATOS Engineering in Rotselaar is een 
wereldspeler in machines voor het testen 
van autogordels. Toen Sus Proost en 
Lisette Driessens het bedrijf in de jaren 
’80 oprichtten, was de oprolbare gordel 
nog maar pas op de markt. Heel wat 
wagens hadden toen op de achterbank 
zelfs nog geen autogordels. 

Vandaag zijn er precieze regels – al 
 verschillen die van land tot land – die 
 aangeven bij welke kracht en onder  
welke hoek gordels moeten blokkeren.  
De meeste autofabrikanten nemen daarin 
geen enkel risico en testen elke gordel 
voordat die gemonteerd wordt. De 
machines die daarbij gebruikt worden, 
komen van ATOS Engineering. Ook  
R&D labs en certificeringsinstellingen  
zijn er trouwe klanten.

Dat ATOS Engineering onbetwist 
 marktleider is in zijn niche, heeft te  
maken met de hoge graad van specialisatie 
van de machines. “De meeste kunnen een 

acceleratie tot 10g realiseren waarbij aan  
10 kHz gemeten wordt hoe de gordel 
reageert”, legt Sus Proost uit. “De gordels 
moeten ook blokkeren wanneer de auto  
onder een hoek terecht komt. Die hoek 
 kunnen we in de testmachines tot op een 
paar honderdsten van een graad meten.”

ATOS Engineering is met andere  
woorden specialist in snelle sturingen, 
hoogfrequente data-acquisitie en 
 geavanceerde motion control. Naast  
het ontwikkelen en bouwen van 
 testmachines voor gordels, wat wel  
de hoofdactiviteit is, voert het ook 
 regelmatig projecten uit voor derden 
waarin specifieke nood is aan deze 
 specialisaties.



Distributed I/O’s

Online configurator

Hoewel de meeste machines PC-gebaseerd 
zijn vraagt de hoge performantie in 
data-acquisitie en motion control om 
eigen, specifieke hardware. “In het verleden 
ontwikkelden we onze eigen PC boards met 
daarop ook de I/O’s en motion control. We 
hadden dan bijvoorbeeld een board waarmee 
we vier assen konden aansturen en tal van 
andere configuraties”, zegt Freek Rogge, 
hardware designer bij ATOS Engineering. 

“Vier jaar geleden is het idee ontstaan om 
over te stappen op een modulair concept met 

aparte modules voor I/O’s en motion control. 
Op die manier kunnen we standaardiseren  
en het aantal modules in een machine 
 aanpassen aan de specifieke behoeften. In 
grote machines hadden we ook nood aan 
 distributed I/O’s, wat dan meteen 
 meegenomen kon worden in het concept.”

In diezelfde periode speelde  
Phoenix Contact met de idee om  
van de behuizingen die het gebruikte  
voor zijn eigen producten een aparte 
 business unit te maken. Daaruit 

 ontstonden de ME-PLC en de ME-IO 
 productreeksen. Het zijn de behuizingen 
die we allemaal kennen van de  
Phoenix Contact producten maar  
ze worden op maat gemaakt met de 
uitsparingen die de klant nodig heeft.

“De modules worden op een DIN-rail 
 gemonteerd met een 5- of 7-polig bussysteem 
in de backpane”, zegt Account manager 
Gust Dierckxsens van Phoenix Contact. 
“Klanten kunnen dat vrij gebruiken voor de 
voeding en communicatie tussen de modules. 
Het voordeel van de bus aan de achterkant  
is dat ze voldoende afgeschermd is om 
EMC-invloeden te beperken. Aan de voorzijde 
kan de klant voor elke module zelf 
 configureren welke I/O klemmen, connectoren 
en LED’s hij nodig heeft. Die uitsparingen 
worden volledig op maat gemaakt, ook in 
kleine reeksen.”

Via een online configurator kunnen klanten 
dus zelf bepalen hoe hun modules er 
moeten uitzien. Gebruikers kunnen er  
ook verifiëren of de opstelling van hun 
keuze geldig is en tenslotte wordt aan  
de gewenste combinatie van modules  
een unieke productcode toegekend. 
 Klanten hebben er ook toegang tot de 
ontwerptekeningen en 3D data van de 
modules, aangepast aan de eigen 
 configuratie.

Geen overbodig luxe, vindt Freek Rogge 
die de nieuwe printkaarten die hij 
 ontwikkelde voor het modulaire concept 

de moeilijkste vindt die hij ooit maakte. 
“Het is een hele uitdaging om alles te doen 
passen in de compacte ruimte. De 3D data 
waren absoluut nodig om te zorgen dat alle 
afmetingen klopten en de componenten 
 precies op hun plaats stonden. In sommige 
modules moesten meerdere printen samen  
in de compacte behuizing passen.”



Het resultaat is nu dat ATOS Engineering 
meer flexibiliteit heeft om machines aan  
te passen aan de wensen en noden van  
zijn klanten. Meerdere stations in een 
machine betekent dat er ook meerdere 
meetmodules geplaatst worden. 

Voor de communicatie tussen de  
eilanden gebruikt ATOS Engineering  
een eigen  Ethernet protocol dat ook 
tijdsynchronisatie omvat. Op het 
 bussysteem aan de achterzijde van  
de modules wordt een CAN-protocol 
 gebruikt. Een centrale unit staat in voor 
de synchronisatie. Elke as heeft verder  
zijn eigen module voor motion control.

Elke module heeft aan de voorzijde de 
LED’s, connectoren en I/O’s die eigen  
zijn aan de functionaliteit van die  
module. Phoenix Contact biedt ook  
de mogelijkheid om stickers te bedrukken 
met een klantspecifiek ontwerp. 

“Daardoor ziet het er allemaal heel 
 professioneel en degelijk uit”, vindt Freek 
Rogge. “De modulaire opbouw geeft ons 
meer flexibiliteit en de oplossing is ook zeer 
compact, wat belangrijk is aangezien klanten 
steeds meer focussen op de floor space die 
machines innemen.”

Die machines worden overigens steeds 
geavanceerder want ook in de wereld  
van de gordels blijven nieuwe innovaties 
elkaar opvolgen. De nieuwste trend in 
high-end automodellen zijn gordels met 
een motortje die de bestuurder perfect 
vastgespen. Dankzij ATOS Engineering  
kan gegarandeerd worden dat elk van  
die gordels bij een ongeval zijn rol naar 
behoren zal vervullen.

Meer flexibiliteit

Meer weten?

Gust Dierckxsens  
Account Manager

Email: gdierckxsens@phoenixcontact.be

Tel.: 02 723 98 11
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ATOS Engineering in Rotselaar is een wereldspeler in machines voor het testen van autogordels. 


