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I. Inleiding
Een brushless DC motor kan zonder kennis van de
hoekpositie niet aangestuurd worden. Vandaag de
dag wordt de BLDC motor het meest aangestuurd
met behulp van Hall sensoren. Hoewel Hall sen-
soren goedkoop en gemakkelijk in gebruik zijn,
verminderen ze de levensduur van de motor.

In een vorige masterproef [1] werd onderzocht of
de Hall sensoren kunnen worden vervangen door
sensorloze algoritmes die de hoekpositie schatten
uit spannings- en stroommetingen. De eerste toe-
gepaste methode schat op basis van de TEMK de
positie van de rotor. Dit is een goed alternatief
want het levert vergelijkbare hoekpositie informa-
tie als dat van de Hall sensoren. Een nadeel van
deze methode is dat de motor in open lus opgestart
moet worden omdat er bij stilstand geen TEMK
is. Uit rendementsmetingen [1] blijkt dat het aan-
sturen van sinusoïdale t.o.v. blokvormige stromen
energie-efficiënter is. Als de motor wordt aange-
stuurd met sinusoïdale stromen kunnen de Hall
sensoren en zerocrossing niet meer gebruikt wor-
den. Dit komt omdat de Hall sensoren maar om de
60° positie informatie geven en hiermee is het niet
mogelijk om een sinusvormige stroom te maken.
Bij de zerocrossing is er een moment nodig waar
de stroom 0A is om de nuldoorgang van de TEMK
te detecteren. Een blokgolf voldoet hieraan maar
een sinus niet. Hierdoor dringt er een andere me-
thode zich op. Deze methode schat de lasthoek
uit de spannings- en stroommeting, waarna de last-
hoek geregeld wordt zodat de aansturing stabiel en
energie-effciënt werkt. Voor die sturing moet de
stroomregelaar zorgen voor perfecte sinusoïdale
stromen, anders is de lasthoek niet stabiel en regel-
baar.

Een conclusie van de vorige masterproef [1] was
dat de hardware niet voldoende krachtig was om
een hysterese regelaar te implementeren. De scha-
kelfrequentie van de brug was 10kHz en dit is niet

voldoende. De regelaar werkt trager dan de dyna-
mica van het systeem waardoor de wensstroom en
effectieve stroom niet overeen kwamen. In deze
masterproef moet een FPGA dit probleem verhel-
pen. Dankzij de hogere schakelfrequentie zal de
hysterese stroomregeling in staat zijn om een si-
nusvormige stroom in de BLDC motor te krijgen.
Hierdoor kan de lasthoek correct geschat en gere-
geld worden. De meerwaarde van dit project is een
nieuwe aansturing die de BLDCmotor efficiënt en
stabiel aandrijft.

II. Opbouw en aansturing BLDC motor

A. Opbouw BLDC motor
Een BLDC motor is een permanent magneet syn-
chrone motor met trapezoïdale TEMK. De motor
bestaat uit een permanent magneet rotor en een sta-
tor die de driefasige in ster geschakelde wikkelin-
gen bevat. Een driefasige brug regelt de stromen
in de drie fasen (figuur 1).
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Figuur 1: Buitenloper met driefasige geconcentreerde
wikkelingen in de stator en trapezoïdale
TEMK

B. Werking BLDC motor met Hall sen-
soren
Het koppel van de motor is afhankelijk van het
product van de stroomvector i en de TEMK-vector
e. Om een constant koppel te verkrijgen moet er
stroom gestuurd worden als de TEMK in die fase
constant is (figuur 2). Met behulp van de Hall sen-
soren wordt beslist wanneer de fasestroom positief,
negatief of nul moet zijn en welke schakelaars van
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de driefasige brug aangestuurd worden.
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Figuur 2: De TEMK (blauw) en de stromen (oranje) in
de fasen met bijhorende uitgangen van de
Hall sensoren (zwart) i.f.v. de elektrische
hoek

C. Hysterese stroomregeling
De stroom in een BLDC motor kan snel toenemen
en afnemen. Een hysterese stroomregeling (figuur
3) met een hoge samplefrequentie is noodzakelijk.
De stroomregelaar heeft zes inputs en zes outputs.
De drie gewenste stromen en de drie fouten op die
gewenste stromen zijn de inputs, de outputs zijn de
schakeltoestanden. De stroomregelaar activeert bij
iedere sample de juiste schakeltoestanden.
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Figuur 3: Hysterese stroomregelaar

De stroomregelaar wordt opgesplitst in 12 geval-
len, 6 gevallen voor een sinus en 6 gevallen voor
een blokgolf. De stroomregelaar kijkt eerst in welk
geval het zit. In geval 1 is de stroom in fase a en

fase b positief, en de stroom in fase c negatief. Ver-
volgens kijkt de stroomregelaar naar de fout om te
weten of de schakeltoestanden hoog of laag moe-
ten zijn.

III. Lasthoekregeling

A. Lasthoek en invloeden
Een groot verschil met de Hall sensoren en de zero-
crossing is de vorm van de stroom. Bij Hall senso-
ren en zerocrossing zijn blokvormige stromen no-
dig, bij de lasthoekregeling zijn dit sinusvormige
stromen. Deze stromen kunnen voorgesteld wor-
den als ronddraaiende vectoren. (figuur 4).
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Figuur 4: Vectordiagram lasthoek

De lasthoek δ is de hoek tussen het statorveld en
het rotorveld, het is afhankelijk van de stroom en
het lastkoppel. Als de stroom daalt bij een con-
stante lastkoppel zal de lasthoek stijgen en omge-
keerd. Bij een toenemend lastkoppel en een con-
stante stroom stijgt de lasthoek, de stijging van de
lasthoek zorgt voor een groter motorkoppel. In het
ideale geval is de lasthoek 90○, de TEMK-vector E
en het statorveld Is liggen op elkaar en zorgen voor
het maximum koppel, dit heeft een hoge energie-
efficiëntie. Tochwordt de lasthoek geregeld op 75○
om een marge te krijgen met de kritische lasthoek
90°. Tijdens het versnellen van een last of inertie
kan de lasthoek kortstondig groter zijn dan de kri-
tische lasthoek. Zolang de lasthoek in de steady
state toestand kleiner is dan de kritische lasthoek
is het systeem stabiel.

B. Lasthoekschatter
De lasthoekschatter [2] maakt gebruik van het
SDFT algoritme om de grondgolf van de fasespan-
ning en de fasestroom te bepalen. Met behulp van
formule 1 kan de grondgolf van de TEMK Es1 be-
paald worden. Hiervoor moeten de elektrische pa-
rameters (R en L) van de BLDCmotor gekend zijn.

Es1 = us1 − Rs.is1 − Ls.
dis1
dt

(1)
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Aan de hand van figuur 4 kan een formule voor de
lasthoek opgesteld worden:

δ̂ = π
2
− (∠(Es1) −∠(is1) (2)

C. Lasthoekregelaar
De lasthoekregeling is een regeling die de motor in
frequentie aanstuurt. De wenssnelheid bepaalt de
snelheid van de ronddraaiende stroomvector. Deze
snelheid wordt geïntegreerd en zo wordt een oplo-
pende hoek verkregen. De positie van de stroom-
vector legt de positie van de rotor op, dit is fictieve
terugkoppeling.
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Figuur 5: Vector als gewenste stroom

Bij de opstart van de BLDC motor kan de lasthoek
nog niet geschat worden en is er een hoge stroom
nodig namelijk de startstroom (figuur 6). Wanneer
de lasthoek kan geschat worden zal de lasthoekre-
gelaar de amplitude van de stroomvector regelen.
De amplitude wordt geregeld zodat de werkelijke
lasthoek gelijk is aan de gewenste lasthoek (ideaal
90°).
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Figuur 6: Model lasthoekregeling

IV. FPGA

A. Wat is een FPGA?
FPGA staat voor Field Programmable Gate Array,
het is opgebouwd uit een groot aantal logische
blokken die op een gestructureerde manier zijn op-
gesteld in een matrix. Een FPGA kan alle taken
verdelen over de verschillende blokken, hierdoor
kunnen bewerkingen parallel worden uitgevoerd.
Een gevolg hiervan is dat taken sneller afgewerkt
worden en een hogere samplefrequentie mogelijk
is.

B. Overzicht implementatie

De DSpace box bestaat uit twee delen:
DSP/Simulink en FPGA (figuur 7). De model-
len die opgebouwd zijn in Matlab Simulink wor-
den gebuild naar deze twee delen. DSP staat voor
Digitaal Signaal Processor. De lasthoekschatter,
de lasthoekregeling en berekening van de stroom-
vectoren komen hierin terecht. Dit hoeft niet in
de FPGA omdat dit niet snel hoeft uitgerekend te
worden, de FPGA wordt dan niet overbelast met
deze berekeningen. Door te meten in het fysisch
proces krijgt de DSP de terugkoppeling van de
fasespanning en fasestroom voor de lasthoekschat-
ter. Via Control Desk komen de gewenste last-
hoek, de startstroom en de gewenste hoeksnelheid
in de DSP terecht. Control Desk is een programma
waarin parameters kunnen veranderd worden en
signalen worden opgemeten. De drie gewenste fa-
sestromen gaan naar de FPGA, de drie werkelijke
fasestromen worden gemeten in het fysisch proces
en gaan via een Analog In naar de FPGA. De juiste
schakeltoestanden worden in de FPGA berekend.
Via Digital Out kunnen de schakeltoestanden ver-
bonden worden met de driefasige brug.
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