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I.  INLEIDING 

Een brushless DC (BLDC) motor wordt standaard 
aangestuurd met blokvormige stromen. Dit gebeurt 
omdat ervan uitgegaan wordt dat de TEMK ook 
trapezoïdaal is, en omdat de commutaties makkelijk 
kunnen gedetecteerd worden. In deze thesis wordt 
onderzocht of de aansturing ook met sinusvormige 
stromen kan. Dit idee komt uit een opmeting van de 
TEMK [1], waaruit blijkt dat deze eerder 
sinusvormig is. In figuur 1 wordt deze meting 
weergegeven. Bij sinusvormige stromen is er een 
betere koppelgeneratie en een hoger rendement [2]. 
Het nadeel is dat de terugkoppeling via hall sensoren 
niet meer voldoende is. Bij deze aansturing is het 
nodig om te werken met een encoder of een 
sensorloos algoritme. 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
De stroomregelaar is een noodzakelijk onderdeel van 
deze motorsturing. Dit component zorgt ervoor dat 
de wensstroom ook effectief vloeit door de geleiders. 
Het is belangrijk dat deze regelaar zowel blok- als 
sinusvormige stromen kan te sturen. Om de gewenste 
stromen te injecteren, wordt een stroomregelaar 
geïmplementeerd in een field-programmable gate 
array (FPGA). De FPGA wordt vanuit Simulink 
gecodeerd, en communiceert via I/O-poorten met de  
buitenwereld. 

II.  OPBOUW EN AANSTURING BLDC MOTOR 

A.  Opbouw 

Een BLDC motor bestaat uit een stator en een rotor. 
De stator bestaat uit zes geconcentreerde 
wikkelingen. De rotor is een permanent magneet, die 
al dan niet bestaat uit meerdere poolparen. De drive 
bestaat uit een driefasige wisselrichter, en regelt de 
stromen die door de statorspoelen vloeien.  

B.  Blokvormige stromen 

Om het koppel te maximaliseren, moeten de stroom 
en de TEMK in fase zijn. Omdat de TEMK niet 
direct meetbaar is, wordt gebruik gemaakt van Hall 
sensoren. Dit zijn sensoren die een magnetisch veld 
detecteren. Iedere elektrische 60°, wordt een verschil 
in het veld waargenomen, en kunnen de 
wensstromen hierop worden ingesteld. De bekomen 
wensstromen zijn te zien in figuur 2. Het sensorloze 
alternatief is zero crossing. Deze methode meet de 
nuldoorgang van de TEMK [1]. 
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Figuur 1: TEMK van de BLDC motor 

Figuur 2: Verloop van de wensstroom en TEMK 
volgens Hall sensoren 
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III.  SINUSVORMIGE STROMEN 

A.  Aansturing 

Om de motor met sinusvormige stromen aan te 
sturen, voldoen Hall sensoren niet meer. De feedback 
van een encoder is vereist om de positie van het 
rotorveld te bepalen. In deze thesis is een sensorloze 
aansturing gebruikt, zodat de dure encoder overbodig 
is. De frequentie van de stroom wordt traag 
opgebouwd tot de opgelegde frequentie. Indien de 
stroom groot genoeg is, zal de rotor het draaiveld 
volgen. Het nadeel hiervan is dat de TEMK en de 
stroom niet in fase liggen, en het maximale 
rendement dus niet wordt bereikt. 

B.  Lasthoek 

Het koppel van de BLDC motor is gelijk aan het 
vectorieel product van het stator- en het rotorveld. 
Dit betekent dat het koppel maximaal is wanneer de 
hoek tussen deze velden elektrisch 90°is. Deze hoek 
wordt de lasthoek genoemd, en door deze te regelen, 
kan er dus aan koppelregeling worden gedaan. In 
figuur 3 worden deze velden vectorieel voorgesteld 
[1].  
  
  
  
  
  
  
  

C.  Schatter 
 
In deze thesis is het de bedoeling om sensorloos te 
werken. De oplossing hiervoor is het gebruiken van 
een lasthoekschatter. De lasthoek kan eveneens 
worden bepaald door de hoek tussen het statorveld 
en de TEMK af te trekken van 90°. De hoek van het 
statorveld is de fase van de stroom die uitgestuurd 
wordt. De hoek van de TEMK wordt geschat. Dit 
gebeurt op basis van een spannings- en 
stroommeting. In vergelijking 1 wordt de TEMK 
bekomen [1].       
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Bij lage snelheden is de TEMK klein. Hierdoor zijn 
de geschatte waarden weinig relevant. De opstart van 
de motor gebeurt om deze reden in open-loop. 

D.  Regeling 
 
Door het vergroten of verkleinen van de stroom, kan 
de lasthoek geregeld worden. De lasthoek zal zich 
aanpassen, zodat het gewenste koppel wordt bereikt. 
Wordt de stroom echter te klein, dan zal de lasthoek 
stijgen tot boven de 90°. Aangezien het koppel 
afhankelijk is van de sinus van de hoek, zal het 
koppel terug afnemen. Het resultaat is dat de motor 
stil valt. Om dit op te lossen, zal bij het opstarten 
eerst een grote stroom worden aangelegd (kleine 
lasthoek). Dit is energetisch een slechte situatie. Eens 
de motor op toeren is, neemt de stroom af, waardoor 
de lasthoek stijgt. De lasthoek wordt geregeld tot een 
bepaalde marge (bvb. 10°) onder de 90°. Deze 
situatie heeft een hoger rendement. In figuur 4 
worden deze situaties weergegeven. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

IV.  STROOMREGELAAR 

A.  PWM vs hysterese 

Om de stroomregelaar te ontwerpen, moet een keuze 
worden gemaakt tussen een PWM- of een 
hystereseregelaar.  
 
 
 
 

Figuur 3:  Vectordiagram van de motor 

Figuur 4: Opstartregeling van de lasthoek 
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De PWM-regelaar zal in open-loop de stroom 
regelen. Hiervoor dient deze rekening te houden met 
de TEMK van de motor. De regelaar gaat uit van een 
blok- of sinusvormige TEMK. De werkelijkheid ligt 
echter ergens tussenin, waardoor er geen optimale 
regeling kan gebeuren. Daarom wordt gekozen om te 
werken met een hystereseregelaar. Deze regelaar legt 
een band rond de wensstroom, waar de stroom 
binnen moet blijven. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van een terugkoppeling van de stroom. Deze regelaar 
wordt weinig beïnvloed door de vorm van de TEMK. 
 

B.  Soft- vs hardchopping 

Een tweede keuze die moet worden gemaakt, is 
tussen soft- en hardchopping. Bij hardchopping zal 
er steeds gechopped worden met de positieve en de 
negatieve voedingsspanning. Bij softchopping wordt 
tijdens de positieve wensstroom gechopped met de 
positieve voedingsspanning en de nulspanning. Bij 
de negatieve wensstroom wordt gewerkt met de 
negatieve voedingsspanning en de nulspanning. Het 
nadeel van hardchopping is dat de stroom enorm snel 
afbouwt. Dit zorgt ervoor dat de rimpel groter wordt, 
indien de regelaar niet snel genoeg is. Daarnaast 
moet er ook extra geschakeld worden, waardoor de 
schakelverliezen toenemen. In figuur 5 wordt de 
vergelijking gemaakt. Er wordt gekozen om te 
werken met softchopping. 

V.  FPGA 

In deze thesis wordt gebruik gemaakt van een FPGA 
om de stroomregelaar te coderen. Via de FPGA 
kunnen zeer lage cyclustijden bekomen worden (12,5 
ns). 

Deze hoge snelheden worden bereikt door look-up 
tables (LUT). In de FPGA zitten LUT’s, die de 
antwoorden op logische bewerking bevatten. 
Hierdoor kan het antwoord rechtstreeks uit het 
geheugen worden gehaald en hoeft het dus niet te 
worden uitgerekend. In figuur 6 wordt één 
verwerkingseenheid van de FPGA weergegeven [3]. 

Figuur 6: Verwerkingseenheid van de FPGA 

In figuur 7 wordt een overzicht gegeven van hoe de 
opstelling eruit ziet. 

Figuur 7: Overzicht van de opstelling 

VI.  ENERGIE-EFFICIËNTIE 

Volgens een paper [2] zorgt de sturing met 
sinusvormige stromen voor een rendementsstijging 
van de motor. Momenteel nemen de schakelverliezen 
de bovenhand ten opzichte van de verliezen in de 
motor. Tijdens eigen metingen kan de 
rendementsstijging nog niet aangetoond worden. 
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Figuur 5: Soft- vs hardchopping 


