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I.  INLEIDING 

A.  Vansichen Lineairtechniek 

Vansichen Lineairtechniek is gevestigd in Hasselt 

en is een bedrijf dat zich focust op de verkoop en 

van lineaire componenten.  

B.  Probleemstelling  

Vele fabrikanten brengen tools op de markt die 

helpen bij de dimensionering van een aandrijving, 

maar deze helpen niet bij de keuze van een systeem. 

 

Indien er een vraag van een klant komt voor een 

bepaalde toepassing, zijn meestal meerdere lineaire 

systemen mogelijk. Welk systeem uiteindelijk het 

meest optimaal is voor die bepaalde toepassing, 

blijft nog de vraag.  

 

Wat vermeden moet worden, is het feit dat twee 

verschillende klanten met eenzelfde toepassing elk 

een ander antwoord verkrijgen van Vansichen. Dit 

door het feit dat elk bediend werd door een andere 

werknemer. Indien deze twee klanten met elkaar in 

contact komen en hun applicatie met elkaar 

bespreken, stelt zich de vraag waarom elk een 

andere oplossing kreeg. 

 

Vansichen heeft reeds een prototype ontworpen die 

verschillende mogelijke aandrijfsystemen aanreikt. 

Wat nog ontbrak in dit prototype was een finale 

                                                 
 

dimensionering en een rangschikking van alle 

systemen. 

II.  DOELSTELLINGEN 

De bedoeling van deze thesis is het ontwikkelen van 

een keuzeprogramma voor lineaire systemen, dat 

door het personeel geraadpleegd wordt voor de 

keuze van het aandrijfsysteem. Aan de hand van 

inputgegevens naargelang de toepassing worden er 

verschillende mogelijke oplossingen verkregen. 

Deze oplossingen moeten worden gerangschikt 

zodat de meest optimale oplossing aangereikt 

wordt. Het programma zou optioneel ook 

afmetingen en de bijhorende CAD files moeten 

kunnen genereren. 

 

Het uiteindelijke programma is de belangrijkste 

output en zal binnen Vansichen Lineairtechniek 

hulp bieden bij aanvragen van klanten. 

III.  RESULTATEN 

Met behulp van Visual Basic for Applications 

(VBA) wordt in Excel een programma opgebouwd 

dat verschillende systemen opzoekt uit verscheidene 

datasheets. Dit gebeurt aan de hand van berekende 

parameters zoals kracht en spoed. Daarenboven 

zullen bepaalde lineaire systemen moeten voldoen 

aan enkele controleparameters waarna op alle 

vastgestelde systemen een rangschikking wordt 

toegepast. Figuur 1 beschrijft de structuur van het 

programma. 
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Figuur 1: Overzicht programma 

A.  Visualisatie 

In Figuur 2 wordt het visualisatiewerkblad VAT 

voorgesteld. De linker pagina is voorzien van een 

Print button en drukknop Zoeken. Via de Print 

button wordt een pdf van beide pagina’s 

gegenereerd met als filenaam alle gegevens van de 

klant. De button Zoeken zal afhankelijk van de 

inputgegevens alle mogelijke lineaire systemen 

oplijsten op de rechter pagina. Op de linker pagina 

zijn verschillende sliders voorzien die het mogelijk 

maken de inputgegevens snel aan te passen aan de 

verwachtingen van de klant [1]. Een werknemer van 

Vansichen moet immers in staat zijn al deze 

gegevens eenvoudig en snel te veranderen terwijl 

hij de klant contacteert. 

 

 
Figuur 2: Visualisatiewerkblad VAT 

B.  Prototype BOS: Blokken Opbouw Systeem  

Het prototype BOS is opgebouwd uit drie 

werkbladen Horizontaal, Verticaal en een 

Overzicht.  De werkbladen Horizontaal en Verticaal 

bevatten een tabel die aangeeft of de aandrijving 

mogelijk is bij een bepaalde waarde van iedere 

input. Vanaf een bepaalde inputwaarde zal het niet 

meer mogelijk zijn om die aandrijving te gebruiken. 

De waarde duidt op het maximum dat de lineaire 

aandrijving kan leveren. Een voorbeeld wordt 

gegeven bij de slaglengte (Figuur 3). Indien er zich 

een ‘1’ in een vakje bevindt, dan betekent dit dat de 

slaglengte mogelijk is voor het bijhorend 

aandrijfmechanisme. Een ‘0’ betekent dat de 

slaglengte niet mogelijk is.  

 

Figuur 3: Voorbeeldtabel voor de slaglengte 

Voor ieder systeem worden alle overeenstemmende 

waarden, bepaald door het werkblad Horizontaal of 

Verticaal, opgelijst in het werkblad Overzicht. Dit 

maakt het mogelijk om een totaalscore te bepalen 

door alle scores te vermenigvuldigen. Daardoor zal 

een systeem enkel mogelijk zijn indien aan alle 

voorwaarden voldaan is. Een ‘1’ bij de totaalscore 

betekent dat het systeem mogelijk is, een ‘0’ 

betekent dat het systeem onmogelijk is. 

C.  Dimensionering 

Voor de dimensionering wordt gebruik gemaakt van 

vier soorten werkbladen. Enerzijds is er een 

InputOutput werkblad die alle inputgegevens 

verzamelt die nodig zijn voor de dimensionering. 

Het bevat ook alle output gegevens waar alle 

modellen zich zullen bevinden die werden 

teruggevonden uit de bijhorende datasheets. Als 

laatste bevat het werkblad InputOutput ook nog 

controlegegevens zoals kritisch toerental, 

knikkracht, … Deze gegevens zijn noodzakelijk bij 

de bepaling van een kogelomloopspindel en 

trapeziumspindel [2]. 

 

Anderzijds bevat de dimensionering een Berekening 

werkblad waar alle berekende waarden zich in 
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bevinden. De waarden die worden berekend zijn de 

gemiddelde kracht en het dynamisch draaggetal, dit 

zowel voor verticaal als horizontaal.  

 

Het derde soort werkblad dat bij de dimensionering 

hoort zijn de datasheets. In de Excel file zijn voor 

ieder lineair systeem de meest gebruikte datasheets 

toegevoegd. 

 

Als laatste bevat de dimensionering ook nog 

werkbladen die alle controlegegevens berekenen. 

Deze werkbladen worden door de verschillende 

leveranciers van lineaire aandrijfsystemen voorzien. 

Figuur 4 beschrijft de gehanteerde werkwijze bij de 

dimensionering. 

 

 
Figuur 4: Werkwijze dimensionering 

D.  Rangschikking 

Er wordt een tabel opgesteld waarbij ieder systeem 

een score krijgt van 1-16. Op deze manier worden 

scores gegeven op het mechanisch rendement, de 

verontreiniging, het onderhoud van het systeem, de 

nauwkeurigheid en de kostprijs [3]. De systemen 

worden telkens voor iedere specificatie geordend 

van het meest (16) naar het minst optimale (1). 

Iedere score wordt vermenigvuldigd met hun 

percentage dat aanspreekbaar is vanuit het 

visualisatiewerkblad. Ten slotte wordt een 

rangschikking toegepast op alle opgetelde scores. 

 

 
Figuur 5:Werkblad scores 

IV.  BESLUIT 

Het keuzeprogramma in deze thesis biedt het 

voordeel dat werknemers van Vansichen 

Lineairtechniek snel en efficiënt klanten kunnen 

bedienen. Eveneens zullen verschillende klanten 

telkens eenzelfde antwoord verkrijgen van 

verschillende werknemers, waardoor een latere 

discussie tussen klanten met eenzelfde toepassing 

vermeden wordt.  

 

Ondanks de vele menselijke factoren die in de 

keuze naar een lineair aandrijfsysteem aan bod 

komen, is het opzet van een keuzeprogramma toch 

geslaagd. Het programma wordt gebruikt als 

ondersteuning voor de werknemers van Vansichen 

Lineairtechniek en kan zeker niet gebruikt worden 

door iemand zonder ervaring op lineair vlak.  

 

Het programma kan het best vergeleken worden met 

een diagnose van een dokter waarbij deze diagnose 

ook werd vastgesteld door een 

computerprogramma, zoals dit ook door 

supercomputer Watson reeds wordt toegepast [4]. 

De dokter stelt een diagnose vast en deze bezit een 

zekerheid van 50%. De computer daarentegen stelt 

ook een diagnose vast, dit ook met een zekerheid 

van 50%. Indien beide diagnoses samengelegd 

worden, wordt een oplossing verkregen met een 

hogere zekerheid 90%. Met behulp van dit 

programma en de inbreng van de werknemers van 

Vansichen Lineairtechniek wordt een hogere 

zekerheid bekomen over het uiteindelijke resultaat. 

V.  REFERENTIES 

[1]  D. Collins, „Five Things to Consider When Choosing a 

Linear Actuator,” 23 September 2014. [Online]. 

Available: http://www.linearmotiontips.com/five-things-

consider-choosing-linear-actuator/. [Geopend 24 

September 2015]. 

[2]  W. Serruys, „Schroefaandrijvingen,” Serruys, Wim, 

Kortrijk, 2014. 

[3]  J. Monnich, „Choosing the Right Linear Drive Train,” 

Parker Hannifin Corporation, Irwin, 2014. 

[4]  W. V. Driessche, „Een computer met menselijke 

denkkracht? Tegen 2020,” De Tijd, pp. 54-55, 29 Maart 

2014.  

 
 


