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I.  INLEIDING 

Binnen het vermogensbereik tot 1,5kW is het voor 

motion applicaties niet altijd duidelijk welke 

motortechnologie het best geschikt is. De volgende 

motortypes komen hier het vaakst voor: Brushed 

DC-motoren (BDC), Brushless DC-motoren 

(BLDC), Permanent Magneet Synchrone Motoren 

(PMSM) en Stappenmotoren. Binnen het kader van 

het TETRA-project “AMoCAD” moet via een 

kwalitatieve vergelijking (theorie omtrent bouw en 

werking) en een kwantitatieve vergelijking 

(datasheetstudie en metingen van het werkings-

gebied en energie-efficiëntie) het onderscheid tussen 

de verschillende motortypes en hun toepassings-

gebieden verduidelijkt worden.   

II.  KWALITATIEVE VERGELIJKING 

A.  Brushed DC-motor 

Brushed DC-motoren zijn zeer eenvoudig qua 

werking en sturing en zijn vrij goedkoop. Bij 

aanleggen van een gelijkspanning is de motor reeds 

in staat om te draaien. Toerentalregeling gebeurt aan 

de hand van drives uitgerust met een H-brug. Om te 

positioneren is een encoder vereist. Stroom-

commutatie (verwisselen van stroomzin) van de 

rotorwikkelingen gebeurt mechanisch aan de hand 

van sleepborstels. Deze verslijten snel en zijn een 

beperking voor de levensduur van de motor.  

 
Figuur 1: BDC-motor met permanente magneet stator [1] 

B.  BLDC-motor 

Dit zijn motoren met permanente magneten op de 

rotor in plaats van stator en met trapezoïdale 

geïnduceerde spanningen (TEMK) in de statorfasen 

(figuur 3). Om een constant koppel te bekomen 

worden blokgolfvormige stromen gestuurd. Het 

moment van commuteren wordt doorgaans bepaald 

aan de hand van Hall-sensoren wanneer de TEMK 

een constante waarde bereikt. De combinatie van 

drive en Hall-sensoren is een goedkope, simpele 

manier om de motor in toerental te regelen. De Hall-

sensoren geven namelijk als feedback eveneens de 

snelheid van de rotor. BLDC-motoren hebben een 

groot toerentalbereik maar bij lagere snelheden kan 

koppelrimpel ontstaan door slechte commutatie-

momenten [2]. 

 
Figuur 2: BLDC-motor met geconcentreerde wikkelingen 
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C.  PMSM-motor 

PMSM-motoren zijn gelijkaardig aan BLDC-

motoren maar hebben sinusvormige TEMK’s en 

daaruit volgend sinusvormige statorstromen om een 

constant koppel te bekomen (figuur 4). De 

windingen liggen sinusoïdaal verdeeld in de 

statorgleuven om deze stroomvorm mogelijk te 

kunnen maken [3]. Deze aansturing beperkt de 

koppelrimpel en maakt de motor performanter dan 

BLDC-motoren. Om de TEMK en stroom in fase te 

houden, is het gebruik van een accurate 

positiefeedback noodzakelijk wat een extra kost met 

zich meebrengt.  

 
Figuur 3: TEMK (—) en optimale statorstroom (- - -) van 1 

fase van een BLDC-motor 

 
Figuur 4: TEMK (—) en optimale statorstroom (- - -) van 1 

fase van  een PMSM-motor 

D.  Stappenmotor 

In stappenmotoren (“steppers”) draait een vertande 

permanent magneet rotor volle stappen door het 

opeenvolgend bekrachtigen van de statorfasen 

gewikkeld rond vertande poolschoenen.  Door de 

fasen deels en gelijktijdig aan te sturen kunnen de 

gezette stappen verkleind worden. Ze kunnen als 

enige van de besproken motortypes open-loop 

gebruikt worden om te positioneren. Enkele nadelen 

zijn  koppelrimpel, lage rendementen en lage 

toerentallen. 

Figuur 5: Werkingsprincipe stappenmotoren [4] 

III.  KWANTITATIEVE VERGELIJKING 

De datasheetstudie vergelijkt vermogen, koppel, 

toerental, inbouwvolume, stroom, spanning, prijs, 

overbelastbaarheid,  versnelling en inertie tussen de 

4 motortypes (meer dan 100 motoren in totaal). 

Figuur 6 toont het nominale koppel in functie van het 

inbouwvolume. Stappenmotoren halen hoge koppels 

wat ze goed in staat stellen om in machines verwerkt 

te worden waar de ruimte beperkt is. De kost van een 

tandwielkast kan bovendien vermeden worden. 

PMSM-motoren halen hogere koppels dan BLDC-

motoren en BDC-motoren hebben de laagste 

nominale koppels van de onderzochte types. 

 

Figuur 6: Nominaal koppel i.f.v. inbouwvolume 

Figuur 7 toont de dynamica van de verschillende 

motortypes in de vorm van de maximale versnelling. 

BLDC-motoren halen bij lage vermogens en kleine 

uitvoeringen de hoogste versnellingen. Dit bevestigt 

het grote toerentalbereik. BDC-motoren halen 

eveneens hoge versnellingen bij lage vermogens 

waardoor ze nog veel terug te vinden zijn in kleinere 

hoge snelheidstoepassingen zoals ventilatoren. 

PMSM-motoren hebben constante en hoge maximale 

versnellingen over hun vermogensbereik.  

 

Figuur 7: Maximale versnelling i.f.v. vermogen 
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Figuur 8 toont de prijs van de motoren per eenheid 

met alle noodzakelijke hardware. Voor de werking 

van BDC-motoren is geen drive maar een 

stroombron vereist, BLDC-motoren en stappen-

motoren vereisen wel een drive en PMSM-motoren 

vereisen zowel een drive alsook positiefeedback, 

vaak in de vorm van een encoder. Tabel 1 geeft weer 

of positie- en snelheidsregeling mogelijk is met deze 

minimale configuratie. 

Tabel 1: Mogelijkheden van minimale configuratie motoren 

 BDC BLDC PMSM Stepper 

Positie-

regeling 
× × ✓ ✓ 

Toerental-

regeling 
× ✓ ✓ ✓ 

 

BLDC-motoren hebben een middelmatige 

aankoopprijs van motor en drive samen. Door de kost 

van een encoder en complexe drives zijn PMSM-

motoren de duurste van alle types. BDC-motoren 

zijn goedkoper dan de 2 voorgaande types, zeker bij 

kleine uitvoeringen. Ze zijn vrij complex van bouw 

waardoor de prijs van grotere motoren hoog kan 

worden. Stappenmotoren zijn per eenheid relatief 

goedkoop maar de prijs van de drive doet de 

combinatieprijs relatief snel stijgen.  

 

Figuur 8: Prijs motoren & noodzakelijke hardware 

IV.  BESLUITEN 

De volgende besluiten worden genomen uit de 

theoretisch vergelijking, datasheetstudie en 

metingen. Deze metingen zijn van het 

werkingsgebied en energie-efficiëntie van zes 

motoren: 1 motor als BLDC, 1 motor als BLDC en 

als PMSM, 2 stappenmotoren en 2 BDC-motoren. 
 

A.  Brushed DC-motor 

Door de goedkope en simpele regeling en hun hoge 

nominale snelheden bij kleinere varianten zijn deze 

motoren tot op vandaag nog steeds interessant. Bij 

grotere vermogens zijn het toerental en koppel 

beperkende factoren en presteren BLDC- en PMSM-

motoren op deze vlakken beter. De beperkte 

levensduur en de snel oplopende prijs bij hogere 

vermogens maakt deze motoren nog minder 

interessant.  

B.  BLDC-motor 

Het grote toerentalbereik en de eenvoudige 

toerentalregeling zijn grote troeven van BLDC-

motoren. Om als PMSM-motor te gebruiken, is een 

drive nodig die de motor kan aansturen aan de hand 

van een externe (niet  ingebouwde) encoder. Om te 

positioneren is eveneens een encoder vereist. 

C.  PMSM-motor 

PMSM-motoren vertonen een goede dynamica en 

nauwkeurige sturing. Ze zijn performant en halen 

hoge koppels, snelheden en versnellingen. De 

complexe aansturing en noodzakelijke encoder 

maken deze motoren echter de duurste optie.  

D.  Stappenmotor 

De meest prominente voordelen van stappenmotoren 

zijn hun hoge koppels in functie van de inbouw-

grootte en de goede positioneringseigenschappen. Ze 

vereisen echter altijd een drive maar de prijs van de 

motoren zelf is vrij laag. Nadelen zijn koppelrimpel 

en lage energie-efficiëntie. De lage vermogens en 

toerentallen beperken eveneens het toepassings-

gebied van deze motortechnologie. 
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