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I. Inleiding

Zonder kennis van de hoekpositie kan een BLDC
motor niet aangestuurd worden. Standaard zijn
dan ook Hall sensoren ingebouwd in een BLDC

motor die zorgen voor een terugkoppeling van de
hoekpositie. Hoewel Hall sensoren goedkoop en ge-
makkelijk in gebruik zijn, maken ze de bouw van de
motor complexer.

Er wordt onderzocht of de Hall sensoren kunnen ver-
vangen worden door sensorloze algoritmes die de
hoekpositie schatten uit spannings- en stroommetin-
gen. De focus ligt op het implementeren van deze
sensorloze controllers. De eerste toegepast methode
schat op basis van de fasespanning de positie van
de rotor. De tweede methode schat de lasthoek uit
de spannings- en stroommeting, waarna de lasthoek
geregeld wordt zodat de aansturing stabiel en energie-
efficiënt is. Metingen maken duidelijk welke methode
best geschikt is om een energie-efficiënte aansturing
van de BLDC machine te bekomen.

De doelstelling is de motor aan te sturen met de Hall
sensoren en met de sensorloze controllers en de al-
goritmes worden vergeleken op basis van de energie-
efficiëntie. De BLDC motor drijft een compressor aan
die zorgt voor een variabele inertie en een belastings-
koppel afkomstig van de lastmotor (figuur 1). De
BLDC motor kan zowel in stroom als in snelheid gere-
geld worden.
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Figuur 1: Opstelling

II. Opbouw en aansturing BLDC motor

Een BLDC motor is een permanent magneet syn-
chrone motor met trapezoïdale TEMK. De motor be-
staat uit een permanent magneet rotor en een stator

die de driefasige in ster geschakelde wikkelingen be-
vat. De inverterbrug wordt met een six-step algoritme
aangestuurd (figuur 2).
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Figuur 2: Buitenloper met driefasige geconcentreerde wikkelingen
in de stator en trapezoïdale TEMK

Als de stroom en de TEMK in fase zijn, wordt het maxi-
maal koppel benut. Dit betekent dat als e maximaal is,
de stroom hoog is. De TEMK is op geen enkel mo-
ment gekend maar is positie-afhankelijk waardoor in
een klassieke sturing m.b.v de Hall sensoren wordt be-
slist wanneer de fasestroom hoog, laag of nul moet
zijn en welke schakelaars van de brug aangestuurd
worden (figuur 3).
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Figuur 3: De TEMK (blauw) en de stromen (oranje) in de fasen
met bijhorende uitgangen van de Hall sensoren (zwart)
i.f.v. de elektrische hoek [1]
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III. Sensorloze controle algoritmes

A. Nuldoorgang van de TEMK

Om de positie van de rotor te kennen zonder Hall sen-
soren kunnen de nuldoorgangen van de TEMK’s in de
fasen gedetecteerd worden. De grootte van de TEMK’s
in de fasen is afhankelijk van de stand van de rotor
waardoor de controller uit de TEMK de hoekpositie
kan halen (figuur 4). De TEMK valt niet op te meten,
maar de spanning over de fasen van de motor wel. Op
het moment dat de fase stroomloos is, is de fasespan-
ning en de TEMK gelijk op de halve voedingsspanning
na, zie formule 1.

Vf = TEMK + Ri + L
di
dt

+
Vdc
2

(1)

De zerocrossing controller neemt de drie fasespan-
ningen van de motor binnen en detecteert wanneer
de spanningen gelijk zijn aan de halve voedingsspan-
ning, wat overeenkomt met de nuldoorgangen van de
TEMK’s. 30 elektrische graden na iedere detectie van
een nuldoorgang worden de stromen aangepast, zie
figuur 4.

Ea

ia

0° 60° 120° 180° 240° 300° 360°

30°

30°

Eb

ib

Ec

ic

Figuur 4: Detecteren zerocrossings van de TEMK en aanpassen
van de stromen i.f.v elektrische hoek

Het detecteren van de crossings is niet genoeg want de
commutatie moet later plaatsvinden zodat de TEMK
en de stroom in fase zijn. A.d.h.v de tijd tussen de
twee laatste crossings berekent de controller de snel-
heid van de motor en de uitsteltijd van de commuta-
tie. Om de 60° is er een zerocrossing van de TEMK’s.
Identiek als bij de Hall sensoren wordt dus een elek-
trische hoekverdraaiing van 60° gedetecteerd. Na de-
tectie van een crossing moet de commutatie 30 elektri-
sche graden worden uitgesteld wat overeenkomt met
de helft van de tijd tussen twee crossings [2]. De rotor-
positie wordt geschat waardoor de commutatie niet zo
perfect verloopt zoals de aansturing met terugkoppe-
ling van de Hall sensoren. In paragraaf V worden de
praktische resultaten van de aansturing besproken.

B. Lasthoekregeling

Lasthoekregeling is geen typische controller waarbij
de commutatie afhangt van de rotorpositie maar is
een regeling die de BLDC motor in frequentie aan-
stuurt. De lasthoek wordt geschat en geregeld zodat
de sturing stabiel is en de aandrijving een hoog ren-
dement heeft. Eén lijnspanning en twee fasestromen
worden teruggekoppeld. Aan de hand van deze signa-
len kan de lasthoek δ geschat worden [3].

Bij opstart worden grote stromen gestuurd zodat de
kritische lasthoek niet bereikt wordt. De kritische
lasthoek is gelijk aan π

2 rad want vanaf dan neemt
het motorkoppel weer af (formule 2). Een te kleine
startstroom zorgt ervoor dat de lasthoek het kritisch
punt overschrijdt en de motor stilt valt. Eenmaal de
rotor op snelheid is, zal de lasthoekregelaar in actie
treden. Om de lasthoek δ te laten toenemen, wordt
het stroomniveau verminderd tot de lasthoek gelijk
is aan de gewenste lasthoek. Figuur 5 toont wat er
gebeurt als het stroomniveau daalt en het lastkoppel
en de motorsnelheid constant blijven.
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Figuur 5: Lasthoekregeling door de stroom te laten dalen bij con-
stante snelheid en lastkoppel

Als de snelheid en het lastkoppel constant blijven, dan
moet het geproduceerde motorkoppel ook gelijk blij-
ven. Door de gelijke snelheid is E constant. Als het
stroomniveau daalt dan zal de lasthoek moeten toe-
nemen zodat het motorkoppel gelijk blijft (formule 2).
Het stroomniveau daalt en de lasthoek neemt toe waar-
door de stroom en TEMK meer in fase komen te lig-
gen.

TMotor = TMotor′ (2)

E . I . sin(δ) = E′ . I′ . sin(δ′)

In het ideale geval is de lasthoek gelijk aan 90° want
dan zijn de stroom en de TEMK in fase en is het mo-
torkoppel maximaal voor de opgegeven stroom. Toch
tracht de lasthoekregelaar de lasthoek te regelen op
een waarde rond de 75° want voor een kleine daling
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van het stroomniveau op het einde neemt de lasthoek
sterk toe (figuur 5). Het rendement ligt iets lager
doordat de TEMK en de stroom niet perfect in fase
zijn maar er is voldoende marge tot het kritische punt
waardoor de aansturing robuuster is.

IV. Energie-efficiëntie

De energie-efficiëntie van een aansturing kan gede-
finiëerd worden als de verhouding van het ingaand
elektrisch vermogen, gebruikt om de inverter brug te
voeden en het uitgaand mechanisch asvermogen van
de motor. De verliezen zijn onder te verdelen in de
schakelverliezen in de inverterbrug en de joule-, ijzer,-
en wrijvingsverliezen in de motor. Figuur 6 toont de
energie-efficiëntie van de aandrijving als de motor met
blokvormige en sinusoïdale stromen bij twee snelhe-
den wordt aangestuurd. Het rendement ligt telkens
hoger als de motor met sinusvormige stromen wordt
aangestuurd. Dit komt omdat in vergelijking met blok-
vormige stromen de RMS waarde kleiner is en er dus
minder joule verliezen zijn. Hoe meer de BLDC motor
belast wordt op zijn nominale snelheid en koppel, hoe
efficiënter de aandrijving.
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Figuur 6: Verschil in rendement aansturing sinus- en blokvor-
mige stromen en bij twee snelheden

V. Resultaten

Het aansturen van een BLDC motor met nuldoorgan-
gen van de TEMK i.p.v. met Hall sensoren is mogelijk
en levert hetzelfde resultaat op. Wel wordt de BLDC
motor in open lus opgestart omdat de nuldoorgangen
niet gedetecteerd kunnen worden door de te lage snel-
heid en dus te kleine TEMK’s. Eénmaal de motor op
snelheid is, wordt overgeschakeld en zorgt het zero-
crossing algoritme voor de positie-informatie. Figuur
7 toont de fasespanning en de gedetecteerde zerocros-
sings en waarin blijkt dat de effectieve stroom in fase is
met de TEMK dat is opgebouwd uit de zerocrossings
want de TEMK kan niet opgemeten worden.
De motor kan aangestuurd worden met sinusoïdale
stromen maar de stromen zijn niet perfect sinusvor-
mig door het ontbreken van een hysterese regeling. De
lasthoek is onstabiel waardoor lasthoekregeling niet
mogelijk is (figuur 8).
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Figuur 7: Detecteren crossings, de TEMK en blokvormige stroom
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Figuur 8: De effectieve sinusoïdale stroom en de lasthoek

VI. Besluit

Klassiek wordt een BLDC motor aangestuurd m.b.v.
de Hall sensoren, de hoekpositie is altijd gekend. In
deze thesis is uitgekeken naar andere manieren van
aansturen. Het detecteren van de zerocrossing van
de TEMK’s blijkt een goed alternatief want levert de-
zelfde hoekpositie informatie. Een voordeel is dat de
Hall sensoren overbodig zijn maar de motor moet in
open lus opgestart worden want de TEMK is te klein
bij lage snelheden.
Voor een sturing met lasthoekregeling moet de stroom-
regelaar zorgen voor perfecte sinusoïdale stromen, an-
ders is de lasthoek niet stabiel en regelbaar. Er is geen
snelheidsregelaar nodig omdat de motor frequentiege-
stuurd is en door de regeling van de lasthoek is de
aandrijving stabiel en efficiënt. Uit de rendementsme-
ting blijkt dat het aansturen met sinusoïdale t.o.v blok-
vormige stromen energie-efficiënter is.
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