
 

 

 

 

I.  INLEIDING 

De keuze van een motor voor een industriële 

toepassing in het vermogensbereik tot 1.5 kW is niet 

altijd evident. Er is namelijk een ruime keuze tussen 

verscheidene motortypes die in bepaalde applicaties 

kunnen overlappen waardoor meerdere motortypes 

geschikt zijn voor een applicatie. Het keuzeproces 

voor een geschikte motor wordt vaak overgelaten aan 

de leverancier of is historisch gegroeid omwille van 

bekend zijn met de een of andere technologie. 

Recente evoluties in de technologie zorgen ervoor 

dat de meest geschikte motor niet degene is die 

voorheen werd gekozen. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Deze masterproef heeft als eerste doel om een 

duidelijk onderscheid te maken in het 

toepassingsgebied van verschillende motortypes. 

Aan de hand van deze kennis kan een geschikte 

motor geselecteerd worden door de 

machineontwerpers wat kan leiden tot een 

energiezuinigere, goedkopere en compactere 

opbouw van een machine. Er zijn verscheidene 

motortypes op de markt die in de industrie gebruikt 

kunnen worden maar in deze thesis wordt de 

aandacht beperkt tot de vijf meest courant 

voorkomende motortypes. De motortypes die hiertoe 

behoren zijn de DC-motoren met borstels (BDC), 

borstelloze-DC-motoren (BLDC), permanent 

magneet synchrone machines (PMSM), 

stappenmotoren(STEPPER) en inductie-

machines(IM). De uitwerking van deze thesis zal 

zich onderscheiden in twee opdrachten. Allereerst 

wordt het onderscheid tussen de verschillende  

 

 

 

 

motortypes en hun toepassings-gebieden aangetoond 

aan de hand van een kwantitatieve 

motorvergelijking. Deze vergelijking uit zich in een 

datasheetstudie waarin verscheidene motoren met 

elkaar worden vergeleken. 

 

Als tweede doelstelling wordt aan de hand van een 

case aangetoond dat het loont om verschillende 

motortypes te vergelijken voor uw toepassing. Deze 

opstelling bestaat uit een kruk-drijfstangmechanisme 

die wordt aangedreven door een stappenmotor. Aan 

de hand van metingen zal er afgevraagd en 

aangetoond worden of de stappenmotor het meest 

geschikte motortype is voor de opstelling. 

III.  DE DATASHEETSTUDIE 

In de datasheetstudie worden motoren van de vijf 

motortypes met elkaar vergeleken op basis van 

vermogen, koppel, inbouwvolume, toerental, 

acceleratie, inertie, motorconstanten en prijs. 

De datasheetstudie bevat gegevens van 80 

verschillende motoren.  Op Figuur 1 kan u een 

overzicht weervinden van de geïmplementeerde 

motoren in de datasheetstudie. 

 

 
Figuur 1 : inventaris van de gebruikte motoren 

De theoretische voorkennis van elk type motor zal 

hier nog kort aangehaald worden om de belangrijkste 

eigenschappen van elk motortype weer te geven. De 
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BDC-motoren zijn zeer eenvoudig qua werking en 

aansturing en zijn ook vrij goedkoop. De 

stroomcommutatie voor de rotorwikkelingen gebeurt 

mechanisch met koolborstels die snel verslijten 

waardoor de levensduur van dit type motor beperkt 

blijft. De BLDC-motoren kunnen hoge 

rotatiesnelheden halen maar kunnen maar beperkte 

Positioneer-nauwkeurigheid halen door de positie-

feedback van hall-sensoren. PMSM-motoren zijn 

zeer dynamisch en hebben zeer goede positioneer-

eigenschappen, maar deze vereisen wel een dure 

resolver of encoder als positiefeedback.  

Stappenmotoren (STEPPER) zijn zeer compact 

opgebouwd en zijn vrij goedkoop doordat ze geen 

positioneerfeedback vereisen. Hierdoor kunnen ze in 

OPEN-LOOP aangestuurd worden. Inductie-

machines zijn zeer robuuste en goedkope motoren 

die voornamelijk op een constant toerental roteren. 

Dit type motoren wordt vaak gebruikt in een grotere 

vermogenklasse dan 1.5 kW. 

   

Op Figuur 2 wordt een vergelijking van het inbouw-

volume in functie van het motorvermogen 

weergegeven. Stappenmotoren ( )en PMSM-

motoren ( )beschikken duidelijk over het kleinste 

inbouwvolume voor een bepaald vermogen wat ze 

uiterst geschikt maakt voor applicaties waar de 

inbouwruimte beperkt is. De inductiemachines en de 

BDC-motoren beschikken over het grootste 

inbouwvolume van de onderzochte motortypes. 

 
Figuur 2 : Vermogen i.f.v het inbouwvolume 

Figuur 3 geeft een prijsvergelijking weer in functie 

van het vermogen van een motor. De prijs wordt 

weergeven voor het totale pakket dat aangeschaft 

moet worden om de motor in dienst te nemen. 

Bij de aankoop van een BDC-motor moet een 

bijkomende spanningsbron aangekocht worden, voor 

de stappenmotoren en BLDC-motoren moet er een 

bijkomende drive aangekocht worden.  De PMSM-

motoren moeten van een drive en een 

positiefeedback voorzien worden. De aankoop van 

een inductiemotor is relatief goedkoop omdat er geen 

drive nodig is om de motor te gebruiken. Ondanks de 

goedkope aankoopprijs van stappenmotoren zijn 

deze door de vereiste aanschaffing van een drive iets 

duurder dan een inductiemotor. De PMSM-motoren 

zijn het duurste motortype door de vereiste aankoop 

van een encoder en drive wat de prijs sterk doet 

oplopen. 
 

 

Figuur 3 : Prijsvergelijking per eenheid i.f.v het vermogen 

IV.  ELSY CASE VAN PICANOL 

De Elsy case is een weefopstelling die bestaat uit 

twee kruk-drijfstang mechanismen die worden 

aangedreven door een stappenmotor zoals 

weergegeven in Figuur 4 .Beide drijfstangen zijn 

verbonden met een raamwerk waardoor er 

weeftouwen worden gespannen. 

Bij een rotatie van de motoras zullen de drijfstangen 

heen en weer transleren. Deze bewegingen vereisen 

een zeker lastkoppel dat bepaald wordt door het 

opmeten van de lasthoek van de stappenmotor. 

 De lasthoek is een maat voor de grootte van de 

belasting van de motor en dus het lastkoppel. Met dit 

vereiste koppel kan een geschikte motor van een 

ander motortype gekozen worden waarna er een 

kwalitatieve vergelijking gemaakt kan worden tussen 

beide motoren. 

 
Figuur 4: de weefopstelling 



 

 

A.  Bepalen van de lasthoek 

 

De lasthoek wordt bepaald door het opmeten van de 

mechanische en elektrische hoekpositie van de 

stappenmotor tijdens het uitvoeren van een traject. 

Hiervoor moet de stappenmotor van een encoder 

voorzien worden om over de nodige informatie over 

de motorpositie te beschikken. Indien men het 

verschil tussen beide hoeken neemt bekomt men de 

lasthoek van een stappenmotor. 

 
Figuur 5 : Meetresultaten 

B.  Het berekende lastkoppel 

 

De opgemeten lasthoek kan omgerekend worden in 

een bruikbaar lastkoppel met behulp van een 

formule: 

𝑇𝑙𝑎𝑠𝑡 = 𝐶𝑇 ∗ sin(𝛿) [Nm] 

CT =motorconstante 

𝛿= de lasthoek in graden 

C.  Simulatie in CAD-software 

De resultaten van de metingen worden gebruikt in het 

TETRA project AMoCAD waarin het nut van CAE 

software wordt aangetoond bij het dimensioneren 

van aandrijftoepassingen. De simulatie wordt 

gemaakt omdat de meetopstelling moet kunnen 

worden ‘upgescaled’ naar een werkelijke machine. 

Op de meetopstelling wordt namelijk gewerkt met 2 

draden onder spanning in plaats van 32 draden. Met 

behulp van een simulatie kan schaalgrootte van de 

installatie makkelijker worden vergroot. 

D.  Motorselectie in Cymex 

Met de meetresultaten en het berekende lastkoppel 

kan een geschikte motor voor de werkelijke 

applicatie gekozen worden. Uit de resultaten van de 

datasheetstudie blijkt dat de PMSM-motor met zijn 

lage inertie, grote overbelastbaarheid en kleine 

bouwgrootte het meest geschikte motortype is als 

alternatief voor de stappenmotor. Er kan in Cymex 

een motor geselecteerd worden aan de hand van 

geïmporteerde meetresultaten waarbij er rekening 

wordt gehouden met de motorinertie en het afgelegde 

traject dat de motor zal afleggen. 

In Figuur 6 worden de belangrijkste gegevens van de 

geselecteerde motor weergegeven. 

 

 
Figuur 6 : De gedimensioneerde motor 

V.  BESLUITEN 

Uit de resultaten van de datasheetstudie krijgt een 

machinebouwer een goed overzicht over de 

vuistregels voor het selecteren van een motor. De 

case toont verder aan dat het loont om een ander 

motortype te kiezen in deze vermogen-range doordat 

de snelheid in deze toepassing en met deze belasting 

de bestaande motortechnologie niet volstond. Het nut 

van simulatie met CAE tools toont verder aan dat de 

constructie van dure prototypes kan worden 

vermeden doordat upscaling van een kleinere 

opstelling in een CAD-programma mogelijk is. 
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