
In vier stappen een elektrische
servo-aandrijving berekenen
Het ontwerpen van een servo-aandrijving is in eerste instantie het samenvoegen van een as, een motor 
en een drive; eventueel met vertragingskast. De complexiteit van een góed ontwerp zit echter in het 
dimensioneren van de aandrijving: het zodanig op elkaar afstemmen van de componenten dat de 
aandrijving past bij de applicatie. Een zeer belangrijk aspect omdat overdimensionering leidt tot onnodig 
hoge investerings- en energiekosten terwijl onderdimensionering een zwakke aandrijving met instabiele 
regeling en vroegtijdige uitval oplevert. Gelukkig zijn er in deze tijd diverse softwarepakketten 
beschikbaar om engineers te ondersteunen met het selecteren van componenten én het uitvoeren van 
noodzakelijke berekeningen. Het softwarepakket PositioningDrives beschikt in dit kader over alle 
tools – waaronder een uitgebreide bibliotheek – om een ontwerp samen te stellen, maar voert tevens de 
benodigde berekeningen uit.
Hiermee komt de ontwerper tot een reëel, goed gedimensioneerd ontwerp. Om te duiden hoe dit in zijn 
werk gaat, beschrijft deze whitepaper het ontwerp en dimensionering van een controle-unit die wordt 
toegepast in de elektronica industrie. De uitgewerkte case is te vinden in bijgaande pdf.



Na het bestukken van een printplaat wordt met een camerasysteem 
gecontroleerd of alle elektronische componenten op de juiste positie 
zijn gemonteerd. Hiervoor beweegt de camera in een XY vlak. De po-
sitionering in de X richting (langsrichting) wordt door het bestaande 
transportsysteem uitgevoerd; voor de Y richting (dwarsrichting) wordt 
gevraagd een compacte servo eenheid met geleiding en hoge nauw-
keurigheid te ontwerpen en dimensioneren. Deze moet via EtherCAT 
worden aangestuurd vanuit de bovenliggende PLC. De camera wordt 
vooraan op deze eenheid gemonteerd. 

Gegevens
Opstelling: Horizontaal
Last: 0,250 kg
Zwaartepunt last: 25 mm voor de frontplaat
Maximale verplaatsing: 70 mm
Herhaalnauwkeurigheid: +/- 20 µm
Verplaatsingstijd: 70 mm in 0,5 s
Cameratijd: 0,2 s
Continu bedrijf

Eenvoudig beginnen
De gebruiker start met het beantwoorden van de vraag of hij een line-
air of roterend systeem wil simuleren. In dit geval gaat het om lineair 
systeem waarbij de keuze wordt gemaakt uit een gantry as (waarbij 
het wagentje de beweging maakt) of een cantilever as (waarbij de 
beweging wordt gerealiseerd door een al dan niet geleide arm). De 

controle-unit werkt met een cantilever as. Om de juiste berekeningen 
te kunnen maken ten aanzien van de invloed van de zwaartekracht, 
wordt tevens ingevoerd of de as horizontaal, verticaal of onder een 
bepaalde hoek staat. Verder wordt gevraagd naar de te verplaatsen 
massa, de maximale weg waarover deze moet worden verplaatst 
en met welke herhalingsnauwkeurigheid de verschillende posities 
moeten worden aangelopen. Tot slot vraagt de software naar mogelijk 
extra krachten die optreden (zoals wrijvingskrachten) en of bekend is 
hoe lang de totale cyclus – inclusief wachttijden – mag duren. Al deze 
gegevens zijn bekend en kunnen worden ingevoerd.

Aantal componenten minimaliseren
Het is goed voor te stellen dat een simulatieprogramma langer 
bezig is naarmate hij meer opties moet doorrekenen. Om het aantal 
mogelijke opties en hiermee deze simulatietijd te reduceren, zoekt 
het programma samen met de gebruiker naar alle elementen die 
op voorhand geëlimineerd kunnen worden. Is er bijvoorbeeld al 
een voorkeur voor een tandriem- of spindelaandrijving, dan kan de 
gebruiker dit selecteren. Of wellicht is hij gestandaardiseerd op een 
bepaalde lineaire assenreeks óf zijn er bepaalde eisen met betrekking 
tot de toepassing. Aandrijvingen voor hygiënische omgevingen zoals 
de voedingsmiddelenindustrie of farmacie kunnen immers alleen 
gebruik maken van speciaal hiervoor geschikte componenten. Tot slot 
is vooraf ook een keuze te maken voor een type geleiding en is een 
gewenste levensduur te specifi ceren. 



Componenten selecteren
In een volgende fase in het programma kiest de gebruiker de motor 
en de motordrive. Ook hier geldt: hoe specifi eker hij kiest, hoe minder 
componenten in de uiteindelijke simulatie worden meegenomen en 
hoe beter het eindresultaat zal passen bij de applicatie. De keuze 
binnen het Festo motorenprogramma varieert van synchrone servo-
motoren, borstelloze DC motoren tot stappenmotoren (met of zonder 
geïntegreerde encoder) die naar wens ook te combineren zijn met een 
reductor. In het laatste geval is het verstandig om hierin een beperkt 
aantal reductieverhoudingen mee te geven zodat ook hier het aantal 
door te rekenen opties wordt gereduceerd. Voor de controle-unit 
wordt een stappenmotor gekozen.

De motordrives worden geselecteerd op basis van onder meer de 
beschikbare voedingsspanning en de gewenste communicatie tussen 
de bovenliggen de PLC of motion controller en de motordrive. Hiermee 
komt de software bij dit specifi eke camerasysteem uit op de CMMT-
ST-C8-1C-EC-S0 controller.

Bewegingsprofi el
Tot zover de statische opstelling van de elektrische servoaandrij-
ving. Voor een goede simulatie van de uiteindelijke applicatie is het 
vervolgens van belang om ook de dynamische eisen aan het ontwerp 
te kennen. Deze informatie wordt ingegeven door middel van het 
bewegingsprofi el: met welke snelheden en versnellingen moet de 
applicatie bepaalde massa’s verplaatsen over welke afstand. Deze 
grootheden bepalen immers de belastingen op de aandrijving en 
hiermee hoe groot het vermogen van de motor moet zijn, hoe sterk 
de componenten moeten zijn om de gewenste levensduur te behalen 
enzovoorts. Voor dit controlesysteem zijn de bijbehorende grafi eken 
te vinden op pag. 6 en verder van de pdf.

Dit proces start voor een lineaire applicatie met het aangeven van 
het zwaartepunt van de last ten opzichte van het middelpunt van de 
slede. Vervolgens wordt het bewegingsprofi el ingegeven waarbij in 

iedere stap wordt ingevoerd welke massa moet worden verplaatst, 
hoe lang de weg is die deze massa moet afl eggen en hoe lang dit 
mag duren. Tevens worden de wachttijden tussen de verschillende 
verplaatsingen ingegeven. Het correct ingeven van deze wachttijden 
is belangrijk omdat dit bepaalt in hoeverre een motor kan afkoelen 
tussen de verschillende bewegingen. Op basis van de ingegeven 
waarden stelt het programma vervolgens het bewegingsprofi el samen 
dat tevens grafi sch wordt weergegeven in een bewegingsdiagram. 

Simuleren!
Nu alle benodigde data zijn ingegeven kan de software opdracht wor-
den gegeven om het simulatieproces te starten. Afhankelijk van het 
aantal ingeschakelde fi lters en het aantal toegelaten componenten 
duurt de simulatie van een paar seconden tot enkele minuten. 
 Het eindresultaat is een lijst waarin alle mogelijke én realistische op-
lossingen zijn opgenomen evenals een ‘bill of materials’ (BOM) die de 
gebruiker in de eindfase nog kan aanvullen met motor- en encoderka-
bels en eventueel eindeloopsensoren. Deze lijst is te vinden op pag. 
5 van de pdf. De CAD fi les van alle componenten die in deze lijst zijn 
opgenomen kunnen direct worden ingeladen in het tekenprogramma 
van de ontwerper. Daarnaast is hij toe te voegen aan het Technisch 
Constructie Dossier én biedt informatie voor degene die de inbedrijf-
stelling verzorgt. De volgorde van de oplossingen is gesorteerd op 
prijs. Verder worden de gebruikte componenten getoond en wordt het 
belastingspercentage van de as, de motor en de geleiding grafi sch 
weergegeven. Ook de totale bewegingstijd tijdens een volledige cy-
clus is hier af te lezen. Alle details van een specifi eke oplossing zijn te 
vinden onder de ‘detail’tabs. Variërend van het volledige bewegings-
diagram inclusief achterliggende waarden tot de motorgrafi ek en alle 
dynamische gegevens rondom snelheden, versnellingen, toerentallen 
enzovoorts.

Massatraagheidsverhouding
Eén van de kenmerkende eigenschappen van PositioningDrives is – 
zoals eerder opgemerkt – dat de resultatenlijst na simulatie alleen 



Massatraagheids- of inertieverhouding
Het belang van een goede inertieverhouding is uit te leggen 
door het principe van een auto die een caravan trekt. Een 
grote caravan voorttrekken met een kleine auto is mogelijk 
wanneer de auto voldoende vermogen heeft. Wanneer in deze 
situatie de caravan echter begint te slingeren, kan de kleine 
wagen – ongeacht zijn vermogen! –het geheel niet stabiel 
houden en raakt van de weg. Andersom werkt het ook niet: 
wanneer een overdreven grote auto wordt gekozen voor een 
relatief kleine caravan – neem bijvoorbeeld een trekker – dan 
zal weliswaar een zeer stabiele oplossing ontstaan, maar zal 
logischerwijs het rendement te wensen overlaten. Er dient dus 
een optimum gevonden te worden waarbij last en aandrijving 
optimaal op elkaar zijn afgestemd zodat een goed evenwicht 
wordt gerealiseerd tussen stabiliteit en effi ciëntie. 

de reële oplossingen bevat. Concreet betekent dit dat de software 
rekening houdt met de massatraagheid van de last of nog specifi eker: 
de traagheids- of inertieverhouding tussen last en motor. Deze para-
meter is zeer belangrijk voor de stabiliteit van de servoregelkring. Is 
deze verhouding te groot, dan zal de regelkring onstabiel worden met 
een schokkerig of niet werkend systeem als gevolg. Is hij te klein, dan 
hebben we te maken met een overgedimensioneerd ontwerp waarin 
een onnodig grote motor wordt gebruikt voor de gevraagde beweging 
wat betekent dat de bijbehorende investerings- en energiekosten 
navenant hoog zijn. 

De software geeft aan de hand van ingegeven input van de gebruiker direct 

resultaat middels een gedetailleerde berekening.

De maximaal toegelaten verhouding is in de praktijk afhankelijk van 
een aantal parameters zoals het type motor, de resolutie van de enco-
der, de stijfheid van de aangedreven mechanica, de prestaties van de 
regelkring in de motordrive en de toepassing zelf. PositioningDrives 
houdt hier rekening mee en begrenst deze waarde zodat de geko-
zen componenten veilig zijn voor gebruik in handling toepassingen. 
Voor bewegingen waarbij nauwkeurige interpolatie nodig is tussen 
verschillende assen, zoals bij CNC-applicaties, hoge snelheidsapplica-
ties of langere slaglengtes bij tandriemen (typisch 3 m of meer), is het 
verstandig om extra advies in te winnen bij specialisten. 

PositioningDrives beschikt over alle gegevens waarmee dit beoogde 
evenwicht automatisch wordt bereikt. Op basis hiervan streept hij alle 
mogelijkheden weg die mechanisch en elektrisch gewoon mogelijk 
zijn, maar die gezien vanuit de inertieverhouding ongewenst zijn. Dit 
resulteert uiteindelijk in een zeer beperkt aantal oplossingen – in veel 
gevallen ook 1 oplossing: de beste – waaruit eenvoudig een keuze 
kan worden gemaakt. Daarbij kan de engineer altijd contact opnemen 
met Festo om zijn keuzes te laten beoordelen en bevestigen.

PositioningDrives is via deze link kosteloos beschikbaar.


