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Figuur 1: Lineaire as voor servo en stappenmotor 

I.  INLEIDING 

A.  De stappenmotor algemeen 
De stappenmotor wordt in de industrie vooral 
gebruikt om te positioneren, en dit op laag vermogen.  
Deze motor wordt daarom soms gecatalogeerd onder 
de noemer fractional horsepower machines, dit komt 
overeen met motoren die minder dan 1pk of 736W 
aan vermogen produceren [1].  
 
Het gebruik van een stappenmotor heeft 
verschillende voordelen, alles begint bij de open loop 
werking van de motor. De aansturing van de motor is 
hierdoor vrij eenvoudig, hoofdzakelijk omdat er geen 
rekening moet worden gehouden met een 
terugkoppeling. Het niet aanwezig zijn van een 
positiesensor zorgt er deels voor dat deze motor 
behoort tot de goedkoopste range van motoren op de 
markt [1]. 
 

B.  Aansturing van de stappenmotor 
Een stappenmotor drive heeft slecht 3 digitale inputs 
nodig om de motor aan te sturen. De ENABLE om 
de motor onder stroom te zetten, een DIRECTION 
om aan te geven in welke zin de rotor moet bewegen, 

 

en als laatste de NXT pulsen om de rotor stapjes te 
laten zetten.  
De NXT pulsen zorgen voor de verplaatsing van de 
rotor. Elke puls heeft voor de ingestelde stapresolutie 
een bepaalde hoekverdraaiing. Deze stapresolutie 
wordt bepaald door de eigenschappen van de motor. 
Een veel voorkomende resolutie is 200 
stappen/omwenteling. Door het toepassen van 
microstepping wordt de stapresolutie fijner door de 
onderverdeling van elke volle stap in kleinere 
microstappen. De rotorverplaatsing wordt kleiner, en 
bijgevolg zal de beweging dus ook soepeler 
verlopen. 

C.  De servo motor 
 
Voor de aansturing van een servo motor wordt veelal 
een cascade regeling gebruikt. Deze bestaat uit een 
positie-, snelheids- en koppelcontroller. Elke 
controller moet correct en doordacht ingesteld 
worden. Bovendien wordt in de meeste gevallen een 
feed forward regeling ingebouwd om een nog 
snellere regelkring te verkrijgen. Deze moet op zijn 
beurt ook weer correct afgesteld worden. 
 
In tegenstelling tot de stappenmotor wordt een servo 
motor in closed loop aangestuurd. Een 
positieterugkoppeling is bijgevolg noodzakelijk voor 
een goede regeling. Dit is meestal een encoder of 
resolver die op de motoras aanwezig is. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Deze masterproef is opgebouwd in verschillende 
onderdelen. 
Het eerste deel was een marktstudie, dit bracht het 
toepassingsgebied van de stappenmotor in kaart.  

Hoogdynamische Stappenmotor Applicaties 
Student: Jens Vandooren  

Promotoren: Stijn Derammelaere, Bart Vanwalleghem 
In samenwerking met: UGent campus Kortrijk          Academiejaar 2013 - 2014 

                                                 



 2 

Uit deze studie werden ook de belangrijkste factoren 
voor een stappenmotor toepassing afgeleid. 
 
In een volgend deel werd de nodige tijd gespendeerd 
aan het ontwerp van stappenmotorsturingen. 
 
Het laatste deel is de vergelijking van de 
stappenmotor en servomotor aandrijving aan de hand 
van verschillende testen op een lineaire as (figuur 1). 
Voor dit laatste onderdeel moet een stappenmotor 
met drive worden gezocht voor de aandrijving van de 
as. De sturing wordt ontworpen voor het dSPACE 
platform, hiermee kan alles van in en outputs flexibel 
worden getest. Deze keuze maakt het ook mogelijk 
om de aansturing van de stappenmotor te 
programmeren in Matlab/Simulink. 

III.  TOEPASSINGEN VAN STAPPENMOTOREN 

De marktstudie laat zien dat stappenmotoren voor het 
overgrote deel worden gebruikt voor de 
positionering van een applicatie. Het werkingsgebied 
kan worden verdeelt in 3 groepen: de 
robotapplicaties, de volgerapplicaties en de 
kleptoepassingen. De applicaties werden telkens 
bestudeert op verschillende criteria, namelijk het 
energieverbruik, de repetitiviteit van de beweging, 
het koppelbereik en het snelheidsbereik.  
Dynamische volgerapplicaties lijken het meest 
uitdagend. Deze moeten snel kunnen reageren, 
hebben een koppelcurve en dus snelheidscurve die 
vele variaties vertoond, dit door het niet voorspelbaar 
zijn van de beweging. 

IV.  AANSTURING VAN STAPPENMOTOREN 

Voor de aansturing van een stappenmotor zijn 
verschillende onderdelen belangrijk. 
 

• Controller: Deze zorgt voor de aansturing 
van de drive, van hieruit worden de NXT 
pulsen verstuurd, wordt de Direction bepaald, 
stuurt het Enable signaal voor de drive, … 
 

• Drive: De drive verzorgt alle aansturing van 
de motor. De nodige inputs worden gekregen 
via een controller. Hier wordt ook de factor 
voor microstepping meegegeven. 
 

De H-brug in de drive maakt zowel een 
positieve als een negatieve stroom en 
spanning mogelijk [1]. Dit is noodzakelijk 
om op een efficiënte manier de draairichting 
van de rotor om te keren. 

 
De aansturing van de stappenmotor werd bekeken 
aan de hand van twee printplaatjes die werden 
ontworpen. Het verschil tussen deze 2 printplaten 
was het gebruikte platform voor de aansturing. 
Voor de ene printplaat wordt een ombouw gedaan 
van de aansturing. Er wordt gebruik gemaakt van een 
combinatie van het beschikbare drive programma en 
dSPACE. De NXT pulsen verlopen via dSpace, de 
Enable en Direction worden in het driveprogramma 
meegegeven. In figuur 2 wordt de hardware 
opstelling weergegeven. De communicatie met de 
driver verloopt via SPI-bus. 

 
Figuur 2: AMIs drive aansturing [2] 

 
De andere printplaat (figuur 3) is een volledig nieuw 
ontwerp, voor de aandrijving van 3 
stappenmotordrives. Deze drives zijn LAM 
Technologies USD 10606 drives met een pcb 
bevestiging [3]. De aansturing van deze drives wordt 
verwezenlijkt met een Arduino MEGA. 
 

 
Figuur 3: PCB aansturing drives 
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V.  VERGELIJKING TUSSEN SERVO AANSTURING EN 
STAPPENMOTOR AANSTURING 

 
De M1343021 stappenmotor van LAM Technologies 
wordt gekozen voor aandrijving van de lineaire as 
[4]. Deze motor werd gekozen op basis een 
compromis tussen het koppel en de 
vermogen/volume verhouding van de servo motor. 
Bij een snelle vergelijking kan wel gezien worden dat 
het voor stappenmotoren moeilijk is om hoge 
toerentallen te bereiken die de range van de 
servomotor volgen. Dit is zeker een probleem voor 
het koppel bij deze snelheden.  
De koppelkarakteristiek bij een stappenmotor zakt 
snel in elkaar bij hogere snelheden, dit door de hoge 
aanstuurfrequenties. Een stappenmotor heeft 
namelijk zijn maximale koppel bij stilstand. Dit komt 
door de inductantie van de motorspoelen, dit wil 
zeggen dat de spoelen een bepaalde tijd nodig hebben 
om de stroom op te bouwen. Hoe sneller er gewisseld 
wordt van spoel (frequentie ↑), hoe kleiner het 
interval voor stroom/koppel opbouw. 
Bij een servo motor ligt het nominale toerental vrij 
hoog en is er nog veel koppel beschikbaar bij hogere 
toerentallen. Dit is te zien bij de vergelijking van de 
curves van de servomotor en de stappenmotor, 
respectievelijk figuur 4 en figuur 5. 
 

 
Figuur 4: T-n karakteristiek servo motor [5] 

 
Figuur 5: T-n karakteristiek stappenmotor bij verschillende 

tussenkringspanningen [6] 

De lineaire positionering bij de servo aandrijving 
wordt gedaan aan de hand van de encoder op de 
motor. Bij de stappenmotor wordt gebruik gemaakt 
van een magneetstrook en een magneetsensor om de 
positie betrouwbaar te controleren. Via dit 
meetsysteem kan het stapverlies worden bekeken. 
Dit omdat bij te grote lastkoppels en/of frequenties 
het houdkoppel wel eens overschreden kan worden. 
Dit is dan tevens ook het nadeel aan deze open loop 
opstelling. 

VI.  BESLUIT 

De stappenmotor wordt hoofdzakelijk gebruikt voor 
kleinere positioneer toepassingen. 
De aansturing van een stappenmotor is een heel stuk 
eenvoudiger dan deze van een servo motor. Als 
geheel is de stappenmotor ook goedkoper dan de 
servomotor. 
Door de lagere toerentallen van de stappenmotor zal 
de aandrijving moeten worden herzien om dezelfde 
range van lineaire snelheden te kunnen behalen. 
Een mogelijke oplossing is een andere tandwielkast. 
namelijk een met een kleinere reductie factor, 
Hiervoor zal echter wel een motor met een groter 
koppel nodig zijn. 
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