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I.  INLEIDING 

Het vroegtijdig detecteren van een fout in een motor zal 

helpen dure kosten te vermijden. Zo kunnen beschadigde 

onderdelen vervangen worden tijdens een gepland 

onderhoud, wat de betrouwbaarheid van het proces 

vergroot. Lagerfouten kunnen gedetecteerd worden via 

Condition Monitoring, wat gebaseerd op zowel 

mechanische aspecten zoals trillinganalyses, etc. als op 

elektrische aspecten zoals MCSA. Motor Current 

Signature Analysis is een on-line monitoring voor de 

diagnose van problemen in asynchrone motoren. Hierbij 

kunnen fouten gedetecteerd worden door de amplitude en 

frequentie van de stromen in de stator te analyseren. 

Condition Monitoring is pas effectief wanneer deze 

amplitudes en frequenties een Mean-Time-To-Failure 

(MTTF) en severiteit van de fout aangeeft [1]-[4]. Het 

doctoraatsonderzoek van Bram Corne heeft als doel een 

MTTF en severiteit van een fout te koppelen aan die 

specifieke amplitudes en frequenties. Een actief 

magnetisch lager (AML) wordt gebruikt om deze fouten 

na te bootsen. De verschillende mechanische fouten 

kunnen voorgesteld worden als een verplaatsing van de 

rotor t.o.v. de stator. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Deze masterproef focust zich op de aansturing, de 

praktische en theoretische implementatie van een AML in 

een inductiemachine. De testopstelling wordt opgebouwd 

door de masterproefstudent onder toezicht van de interne 

mentor Bram Corne.  

Dit eindwerk heeft twee einddoelen. Nadat een 

literatuurstudie inzicht brengt in de werking van een AML 

                                                           
1MATLAB is een technische softwareomgeving en wordt gebruikt voor 

allerhande wiskundige toepassingen.  

volgt het dimensioneren van de stroombron door de 

vereiste busspanning en het stroombereik na te gaan. Dit 

gebeurt via simulaties in Matlab 1. Het tweede en meest 

uitgebreide doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van 

een sturing van het AML. Hierbij wordt een sturing 

ontwikkeld in Simulink 2 die in staat is de rotor een pad 

van coördinaten te laten volgen. Op deze manier worden 

fouten geëmuleerd.  

III.  LITERATUURSTUDIE 

Actief magnetische lagers maken gebruik van 

elektromagnetische krachten om zo een as in de lucht te 

houden [5]. Hierdoor hebben ze unieke eigenschappen, ze 

zijn contactloos, slijtagevrij en smeringsvrij en hebben ze 

een lange levensduur [6]. De term actief wijst er op dat de 

elektromagnetische krachten actief gecontroleerd worden 

in een gesloten-lussysteem. Hierbij wordt de positie van 

de as teruggekoppeld naar de controller [7]. Op Figuur 1 

is te zien dat een gesloten-lussysteem gerealiseerd wordt 

door gebruik te maken van sensoren, een controle-eenheid 

en een stroombron die de elektromagneten aanstuurt. 

 
Figuur 1: Gesloten-lussysteem 

De magnetomotorische kracht wordt opgewekt door een 

aantal ampère-windingen NI, die een flux doen vloeien. 

Deze flux vloeit door het weekijzer van de polen, door 

beide luchtspleten en door de rotor. Dit pad zorgt voor een 

reluctantie3. Het fluxpad wordt voorgesteld door de 

stippellijn op Figuur 2. Door het vloeien van de flux wordt 

een aantrekkingskracht fm verkregen. In het geval van een 

2Simulnk is een blokdiagram omgeving voor Model-Based Design. 
3 Magnetische weerstand [8] 

Het implementeren van een magnetisch lager, 

hoe kan dit geregeld worden? 
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radiaal magnetisch lager zal de kracht van beide 

magnetische polen (elektromagneten) een invloed hebben 

op de rotor. Deze polen staan elk onder een hoek α 

verschoven t.o.v. de resulterende kracht f. Rekening 

houdend met deze hoek wordt de resulterende kracht f 

geschreven als [9] 

 

𝑓(𝑡) = µ0𝐴 (
2𝑁𝑖(𝑡) 

𝑙sh
µrsh

+
𝑙st

µrst
+2𝑠(𝑡)

)

2

 cos (𝛼)     (1) 

 

𝑙𝑠ℎ =   lengte van het flux pad doorheen de rotor [m] 

𝑙𝑠𝑡 =   lengte van het flux pad doorheen de stator [m] 

𝑠 =    lengte van de luchtspleet [m] 

µ𝑟𝑠ℎ
=  relatieve permeabiliteit as [-] 

µ𝑟𝑠𝑡
=  relatieve permeabiliteit weekijzer [-] 

A =    doorsnede oppervlak van een pool [m²] 

N =    aantal windingen [-] 

Merk op dat de elektromagneet bestaat uit twee spoelen 

van elk 200 wikkelingen. Deze worden parallel 

aangestuurd.  

 
Figuur 2: Elektromagneet van AML 

Figuur 3 toont de steady state kracht van de 

elektromagneet i.f.v. de stroom door de spoel van het 

AML en de luchtspleet tussen de polen en de rotor. Het 

vlakke rode deel is waar de fluxdichtheid in de polen zijn 

maximum van 1.8T bereikt. Hier heerst een 

aantrekkingskracht van 2144N. 
 

 
Figuur 3: Steady state kracht van de AML 

IV.  RESULTATEN 

A.  Dimensioneren van de actuatoren 

Wanneer een bepaald pad of bepaalde positie eis wordt 

opgelegd aan de rotor, kan dit pad vertaald worden in een 

versnellingseis. De versnellingseis kan op zijn beurt 

vertaald worden in de noodzakelijke elektromagnetische 

kracht die moet inwerken op de rotor. Na het omvormen 

van formule 1 kan de stroom geschreven worden i.f.v. de 

luchtspleet en de kracht. Een spoel heeft een zelfinductie, 

wat inhoudt dat iedere stroomverandering wordt 

tegengewerkt door een geïnduceerde elektrische 

spanning. Een omgekeerde redenering is ook mogelijk. 

Iedere spanningsverandering over de spoel induceert een 

stroom. Wanneer de stroomverandering i.f.v. de tijd een 

gegeven vereiste is, kan de nodige aangelegde spanning 

gevonden worden volgens vergelijking 2.  

 

𝑈𝑠𝑝𝑜𝑒𝑙1 = 𝑅1𝑖1(𝑡) + 𝐿1
𝑑𝑖1(𝑡)

𝑑𝑡
+  𝑀21

𝑑𝑖2(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝐾

𝑑𝑠(𝑡)

𝑑𝑡
  

  (2) 

 
Met 𝑅 de draadweerstand [Ω],𝐿 de zelfinductie [H], 𝑀21 

de wederzijdse inductie [H] en 𝐾 = current stiffness [10]. 

Een vooropgesteld pad wordt gebruikt als case om de 

stroombron te dimensioneren [7]. De term van 

wederzijdse inductie wordt weggelaten omdat de spoelen 

gevoed worden door éénzelfde bron. Uit de resultaten 

(Figuur 4) wordt een stroombron - een aanstuurbare volle 

H-brug - gekozen met een maximale stroom van 25A en 

maximale spanning van 175V. 

 
Figuur 4: Dimensioneren van de actuatoren 

B.  De sturing 

De elektromagnetische krachten van het magnetisch lager 

worden actief gecontroleerd via een feedback 

controlesysteem. De sturing kan onderverdeeld worden in 

drie delen, nl.: Feed forward, PID en stroomverdeling. De 



 

 

3 

feed forward compenseert enerzijds de gravitatiekracht. 

Deze berekent de nodige stroom bij een opgegeven 

luchtspleet om de rotor zwevend te houden (1). 

Anderzijds zorgt deze voor een constant aanwezige kracht 

in alle elektromagneten, een biaskracht, die het systeem 

stabieler maakt [11]. De PID regelaar regelt de fout zo 

snel mogelijk weg. Deze regeling, met een biaskracht 

gelijk aan 0N, regelt de verticale steady state error weg tot 

0,5µm. 

 
Figuur 5: Verticale steady state error 

In de toekomst wordt in de sturing een toestandsschatter 

geplaatst. Aan de hand van de opgemeten spanning over 

de spoelen kan de positie van de rotor bepaald worden. 

Door wederzijdse inductie heeft elk opgewekt veld en 

geïnduceerde flux door een bepaalde spoelkop een 

invloed heeft op de flux door alle andere spoelkoppen. 

Hierdoor wordt een spanning geïnduceerd over de andere 

spoelen die zich optelt bij de reeds aanwezige spanning 

over die spoelen (2). De totale spanning over een spoel in 

het lager kan als volgt genoteerd worden. 
 

𝑣1(𝑡) = 𝑅1𝑖1(𝑡) + 𝐾
𝑑𝑠(𝑡)

𝑑𝑡
+ ∑ 𝑀𝑖1

𝑑𝑖𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
8
𝑖=1     (3) 

[𝑣𝑥(𝑡)] = [𝑅𝑥] [𝑖𝑥(𝑡)] + 𝐾
𝑑𝑠(𝑡)

𝑑𝑡
+ [𝑀(𝑥, 𝑦)][

𝑑𝑖𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
]    (4) 

[𝑀(𝑥, 𝑦)] = [𝐶].∗ [
1

𝑆
] = [𝐶].∗ [[𝑇] [

𝑥
𝑦]]     (5) 

[𝐶] =                                                                                 

                    (6) 
De inductiematrix (6) varieert naargelang de positie van 

de rotor wijzigt, aangezien de luchtspleet wijzigt. De 

inductiematrix is dus positie-afhankelijk. De coördinaten 

van de rotor worden via een transformatiematrix omgezet 

in een afstand. Deze afstand is de totale aanwezige 

luchtspleet tussen twee polen en de rotor. Het vectorieel 

product van de constante matrix [C] met de 

afstandsmatrix [1/s] matrix geeft de wederzijdse inductie 

matrix [M] voor een opgegeven positie van de rotor. De 

constante matrix [C] is opgemeten en eigen aan het AML. 

De waarden van de matrix [C] in een groene kleur bepalen 

de zelfinductie van de individuele spoelen van het AML. 

Op deze waarden is een kleine variatie waar te nemen, wat 

in theorie niet mogelijk is voor dezelfde spoelen. Dit valt 

te verklaren door het feit dat geen enkele spoel gelijk is 

door constructie eigenschappen. 

V.  BESLUIT 

Gedurende deze masterproef werd met succes een 

werkend actieve magnetische lagering gemaakt die in 

staat is om de rotor zwevend te houden met een steady 

state error van 0,5µm. Het gebruik van grotere 

biaskrachten resulteert in grotere stromen [11]. De 

huidige stroombronnen zijn hierop niet gedimensioneerd 

waardoor de invloed van verschillende biaskrachten niet 

gemeten kan worden. De inductiematrix die eigen is aan 

het AML is opgesteld en kan gebruikt worden om in de 

toekomst een correct gedimensioneerde toestandsschatter 

te maken.  
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