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René Jansen 

Missie : Het leveren en creëren van Mechatronica oplossingen in de 
business to business markt, zowel in het LOW-TECH als in het  

 HIGH-TECH bereik  van klein aandrijftechniek. 



Onderwerp  

 
 

“Stappen-motoren met encoder terugkoppeling, voorkomen en 
detecteren stap-verlies. “ 

 
 
 



 

■ Indexeertafels 

 

■ Tandriem systemen 

 

■ Spindel systemen 

 

■ Verstel / instel systemen 

 

■ Positioneer systemen (algemeen) 

 

■ Knijp/grijp functies (torque-control) 

 

Typische applicaties voor steppers 



Terug naar de basis 
 
 

“Wanneer en waarom Steppers” 
 

 



Het oerwoud der motoren 

http://www.zilvertron.com/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=59
http://www.zilvertron.com/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=64
http://www.zilvertron.com/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=32


Het oerwoud der motoren 

Er zijn twee hoofdgroepen: 

AC-motoren                     DC-motoren 
► AC- servo     ► Borstelmotor 

► AC- inductive motor   ► Borstelloos  

► AC- synchroon motor    ► Schijfanker-motor 

► AC- norm motor    ► Stappen-motor 

    (Kortsluitanker- / kooiankermotor) ► Frame-less 

► Shunt- /serie- motor (stofzuiger) 

► Frame-less 
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http://www.zilvertron.com/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=62
http://www.zilvertron.com/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=59
http://www.zilvertron.com/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=64


Selectie criteria 

■ Vermogen    ■ Levensduur 

■ Toerental    ■ Bouwgrootte 

■ Voedingspanning   ■ Inschakelduur 

■ Regelbereik 

■ Dynamiek 

■ Bouwvorm (motor en vertraging) 



Vermogen selectie 

< 250 Watt 
Keuze zou hier kunnen zijn:  

 

■ DC-motor 

■ Stappen-motor 

■ Inductie-motor 

■ Synchroon-motor. 

>250 Watt 
Keuze zou hier kunnen zijn : 

 

■ Norm motoren (laag-dynamisch) 

■ AC-servo motoren (hoogdynamisch) 

 

 

 

(hoge dynamiek => snelle positionering) 



Kenmerken stappen-motoren 

Toepassen tot ca. 250 Watt. 

 

Voordelen:     Nadelen: 
+ Dynamiek     - Geluid 

+ Levensduur (borstelloos)    - Laag rendement 

+ Inregelen (PID) niet nodig   - Warmte 

+ Nauwkeurig (met of zonder encoder)  - Altijd elektronica nodig 

+ Hoog koppel in kleine bouwvorm   - DC-voeding noodzakelijk 

+ Vaak geen reductor nodig. (direct drive)  - Geen/moeilijk koppel  
+ Robuust       begrenzing 

      - Stapverlies (open-loop) 



Principe stepper-motor 



Stepper versus klassieke “Servo” 
 

 
 
 

 

Insteltijd (Settling time): De tijd die nodig is om tot stilstand te komen 
(hunting) na het bereiken van een positie, is bij Steppers korter dan bij 
servo’s. 

(voor meer terminologies, zie bijlage) 



Stepper versus klassieke “Servo” 
 

Steppermotor Nema 23 (56L) Servo motor 200 Watt 

Koppel is sterk afhankelijk van zijn 
snelheid. 

Koppel Servo is proportioneel met de 
positie fout.  



Stepper versus klassieke “Servo” 

Koppel tijdens positioneren 

Koppel Steppermotor heeft geen 
relatie tot positie fout.  
(Positie-fout=0 -> max Nm.) 

Koppel Servo is proportioneel met 
positie fout.  
(Positie-fout=0 -> 0Nm.) 

t 
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t 
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t 
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Torque 



Stepper met encoder/terugkoppeling 

Waarom een steppermotor met encoder? Exact dezelfde reden als een servo 
systeem, namelijk: “kijken” of de gevraagde positie is of wordt gehaald! 

 

 

 

 

 

Een steppermotor systeem met encoder, is ook een Servo-systeem! 
 

Echter heeft een Stepper-servo andere eigenschappen dan een DC/AC-servo 
systeem. 



Stepper met encoder/terugkoppeling 

Er zijn Stappenmotor systemen verkrijgbaar met encoder terug koppeling van 200 tot 
32.000 posities / omw. 

 
Eenvoudige systemen:  - Corrigeren aan het eind van de beweging.  

   - Constante stroom regeling. 

 

Geavanceerde systemen: - Corrigeren tijdens de beweging, waardoor de positie 

      fout minimaal blijft. 

   - Dynamische stroom regeling, waardoor energie  

      bespaart wordt en opwarming van motor en 

      regelaar geminimaliseerd wordt. 

 

Beiden systemen geven aan of er stapverlies is en of positie bereikt is. 



Wel of geen encoder op stappenmotor? 

Om stap verlies te voorkomen bij een open-loop-stappenmotor-systeem, dient men 
de stepper over te dimensioneren met ca. een factor 2!  

Dit is niet noodzakelijk bij close-loop. 
 
 
 
 
 
 
Echter weet men nooit bij openloop of er inderdaad wel of geen stap verlies is 
geweest. 

Voor & nadelen van stepper met en zonder encoder 
+ compacter     - minder robuust 
+ lichter      - extra kabels 
+ melding van stap verlies    - duurder (encoder) 
+ melding dat positie bereikt is   



Stel: Tandriem poelie heeft een straal R= 20mm (D= 40mm) 

  Gewenste positie nauwkeurigheid ± 0,05mm. 

 

Berekening:  Omtrek = 2πR = 125,6637mm 

          0,05mm =>  ca. 0,0004 omw  (0,143°) 

          Encoder resolutie= 10.000 positie/omw  

          0,05 mm => 3,9789 pulsen. => 4 encoder posities  

Dit gaat dus goed met een stepper met encoder terugkoppeling. 

 

 Bij een ander type motor is er zeer waarschijnlijk een reductie nodig. 
Men heeft dan een reductie nodig waarvan de speling minder dan 0,143° 
moet zijn. Theoretisch zelfs > 0,07° (ca. 4 boogminuten) -> Duur!     

R 

Voorbeeld applicatie Tandriem  
Waar de stappenmotor zeer geschikt voor is. 

 



Resumé 
Kenmerken van stappen-motor met close loop 

Toepassen tot ca. 250 Watt. 

Voordelen:    Nadelen: 
+ Dynamiek    - Geluid 

+ Levensduur (borstelloos)   - Laag rendement 

+ Inregelen (PID) niet nodig  - Warmte 

+ Nauwkeurig (met of zonder encoder) - Altijd elektronica nodig 

+ Hoog koppel in kleine bouwvorm  - DC-voeding noodzakelijk 

+ Vaak geen reductor nodig. (direct drive) - Geen/moeilijk koppel  
+ Robuust      begrenzing, 
       Deels mogelijk, Push-mode.  

       Zie bijlage. 

     - Stapverlies (open-loop) 



Bedankt! 
Vragen? 
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Push-functie (Torque control) 
 (Bijlage) 

Bron: Fastech “Torgue Control by Ezi-Servo (closed Loop Stepping System)” 



Opbouw stappenmotor (Bijlage) 

* Permanent magneet steppers:   • Hybride  

    • tin-can (klauw pool anker) 

* Variable Reluctance steppers 

* Lavet stepper 

Verschillende resoluties:  400 steps/omw -> 0,9°/full step 

   200 steps/omw -> 1,8°/full step  

   100 steps/omw -> 3,6°/ full step 

      48 steps/omw -> 7,5°/full step 

      24 steps/omw -> 15°/full step 

Bouwvormen: Nema  8,11, 17, 23,24, 34 en andere  
  vormen. 

Aansluitingen:  Parallel, Serie, 8, 6 en 4 draads aansluitingen 

             Unipolar, bipolar-serie of bipolar-parallel 

 

    (veel voorkomend) 
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Voedingsspanning Regelbereik Dynamiek Levensduur Inschakelduur Bouwgrootte Prijs 

AC-servo 

VAC 

+++ +++ >> +++ +++ - 

AC-inductie + +/- >> +++ - + 

AC-synchroon - ++ >> +++ ++ + 

AC-norm + + >> +++ - ++ 

Shunt - + > - + +++ 

AC-frameless +++ +++ >> + +++ --- 

Borstel 

VDC 

+++ + < ++ ++ +++ 

Borstelloze ++ ++ >> +++ +++ + 

Schijfanker ++ +++ > ++ ++ -- 

Steppermotor ++ +++ >> +++ + + 

DC-frameless ++ +++ >> ++ +++ --- 

Vergelijking tabel (Bijlage) 



Terminologie stappenmotor 
(Bijlage) 

 
Detent torque:  het koppel dat de motor nodig heeft om de 
rotor te verdraaien in stroomloze toestand. 

 

Pull-in torque: Het gebied onder de Pull-in waarin de 
steppermotor direct kan starten en stoppen zonder stappen 
verlies. 

 

Slew Region: Het gebied waar men geen stap verlies heeft, 
maar kan daar alleen in werken met accelleratie en 
deacceleratie. 

 

Pull-out torque: Buiten deze lijn, zal de motor stappen 
overslaan. De motor zal in “STALL” gaan. 

 



Terminologie stappenmotor (Bijlage) 
(vervolg) 

Micro stepping: Dat zijn gedeelten van full-steps. Dit wordt door een microstep driver gemaakt. Dit 
kan nuttig zijn voor mooie loop bij lage toerentallen of wordt gebruikt bij nauwkeurig positioneren 
in combinatie met een terugkoppeling (encoder).  2 t/m 500 Micro-steps is mogelijk. 

 

Stap nauwkeurigheid: De stap nauwkeurigheid is tussen de 3-5% van een full-stap hoek. 

 

Resonantie: Afhankelijk van de mechanica aan de steppermotor, zal het systeem in resonantie 
kunnen komen. Meestal is dit het gebied van 100 tot 200 Hz puls aansturing. Microstepping kan hier 
een oplossing bieden. Ook kan in de meeste besturingen een Start frequentie worden ingesteld, 
zodat men over dit gebied heen start. 

 

Running Current: Stroom instelling tijdens bewegen. 

 

Idle-current reduction: Stroom die blijft lopen als er geen wijziging van positie is. Ook wel rust of 
houdtstroom genoemd. 



Terminologie stappenmotor  (Bijlage) 
(vervolg) 

Herhaal nauwkeurigheid (repeatability): Dit is de spreiding waarmee het systeem 

keer op keer terug komt bij gelijkblijvende omstandigheden. 

 

Absolute nauwkeurigheid: Dit is de precisie waarmee de verstel eenheid kan positioneren t.o.v. een 
geografisch punt. Dit is een theoretische optelsom van: regelresolutie, speling, spoed 
nauwkeurigheid of pulley –steek circel toleranties, temperatuur (uitzetting), enz. 

 

Relatieve nauwkeurigheid: Dit is precisie waarmee de versteleenheid kan positioneren t.o.v. andere 
punten in het systeem. (Ten opzichte  van ..) 

 

Hoge herhaal nauwkeurigheid 

Lage absolute nauwkeurigheid 

Lage herhaal nauwkeurigheid 

redelijk absolute nauwkeurigheid 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/High_precision_Low_accuracy.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/High_accuracy_Low_precision.svg

