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I.  INLEIDING 

A.  Addax Motors 

Addax Motors is een Belgisch bedrijf gelegen in 
Deerlijk. Het bedrijf ontwerpt, bouwt en 
onderhoudt een breed scala aan robuuste 
elektrische lichte commerciële voertuigen. Ze 
leggen de focus op hoge kwaliteit, 
betrouwbaarheid, autonomie en oplossingen op 
maat. 

 
Figuur 1: MT10 Addax Motors 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee 
uitvoeringen. Het lichtere model, MT10, heeft een 
motor met een vermogen van 8kW en een 
autonomie van 80km. Het zwaardere model, 
genaamd MT15, heeft een vermogen van 9kW en 

                                                           
 

een rijbereik van 90km. Binnen dit onderzoek, werd 
hoofdzakelijk gewerkt met het lichtere model. 

B.  Batterij en BBS 

Het batterijpakket is het duurste en ook het 
belangrijkste component van een elektrisch 
voertuig. Er wordt veel onderzoek verricht om de 
energieopslag te vergroten. Momenteel kiest de 
overgrote meerderheid van de elektrische auto-
industrie voor lithium-ion batterijen , dit vanwege 
de grote energiedichtheid en grote spanning. Bij 
Addax Motors maken ze gebruik van SP-LFP200AHA 
batterijen, die zijn eveneens vervaardigd uit lithium-
ion. In het model MT10 zijn er 16 batterijen in serie 
geplaatst in het batterijpakket, in het model MT15 
21 batterijen. 
Het batterij balanceersysteem (BBS) bepaalt de 
uitgang, het laden en het ontladen van de 
batterijen. Bovendien stuurt het notificaties 
betreffende de status van de batterijen door en 
beveiligt het de batterijen tegen schade. Zo wordt 
de temperatuur van de batterijen geregeld door 
middel van temperatuursensoren en een 
warmtedeken. Temperatuur heeft namelijk een 
grote invloed op de capaciteit en de levensduur van 
de batterijen. 

C.  Motor en Motorcontroller 

Addax Motors maakt voor hun voertuigen gebruik 
van driefasige asynchrone motoren. Hierdoor moet 
de gelijkstroom afkomstig van de batterijen 
omgezet worden in driefasige wisselstroom. Dit is 
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mogelijk dankzij een complex proces genaamd 
vectorcontrole. Dit proces wordt uitgevoerd door de 
motorcontroller of –drive. Dit apparaat bevat tal van 
parameters, zodat de sturing van de motor geregeld 
kan worden.  

D.  Datalogger 

Om dit onderzoek te verrichten, is het noodzakelijk 
om over bepaalde data van voertuigen die in 
gebruik zijn te beschikken. Vandaar bevindt er zich 
in elk voertuig van Addax Motors een datalogger. De 
datalogger is geconnecteerd met het voertuig door 
middel van een CAN bus. Op die manier kunnen er 
data gemonitord worden van op afstand. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het onderzoek zelf heeft als doel: het zoeken naar 
een duurzamer gebruik van de aandrijflijn door de 
voertuigconfiguratie en -instellingen beter af te 
stemmen op het gebruikersprofiel. Dit profiel is 
afhankelijk van: type bestuurder, omgeving, 
oplaadstrategie… maar vooral van de branche 
waarin het voertuig gebruikt wordt. De elektrische 
voertuigen van Addax Motors worden voornamelijk 
gebruikt voor vier verschillende toepassingen: 
koerierdiensten en local-delivery, stads- en 
gemeentelijke diensten, pret- en themaparken en 
ten slotte intra- en multisite logistiek. De 
verschillende gebruikersprofielen werden opgesteld 
door de Vlaamse Instelling voor Technologisch 
Onderzoek. 

III.  RESULTATEN 

A.  Rendement testen 

Om het verbruik zo duurzaam mogelijk te maken 
was de eerste stap van het praktisch gedeelte het 
opmaken van  een efficiëntie map van de gehele 
elektrische aandrijving. Dit wil zeggen van zowel de 
omvormer als de motor zelf. Om het rendement van 
de motor en de omvormer te verkrijgen werd 
gebruik gemaakt van de opstelling te zien op figuur 
2. De motordrive hangt, net zoals in de wagen, aan 
een batterijpakket met 16 Li-ion batterijen. De 
testmotor werd mechanisch gekoppeld aan de 
belastingmotor. Tussen de twee motoren is er een 

koppelmeter bevestigd. De belastingmotor wordt 
gestuurd door een omvormer die bestuurbaar is 
met behulp van een computer. De omvormer van de 
belastingmotor hangt logischerwijs niet aan een 
batterijpakket maar aan het net.

 
Figuur 2: Meetopstelling 

Het vermogen wordt op drie verschillende plaatsen 
gemeten. In eerste instantie wordt het vermogen 
voor de omvormer gemeten. Dit is het vermogen die 
de batterijen leveren. Ten tweede wordt het 
vermogen na de omvormer gemeten. De omvormer 
zet DC om in AC. Ten slotte wordt het mechanisch 
vermogen gemeten. Er wordt een meetgrid 
opgesteld zodat de efficiëntie weergegeven wordt 
in functie van het toerental en het koppel. Het doel 
van deze test was om van zowel de omvormer als de 
motor een efficiëntie map te vormen, zodat er ook 
een map gevormd kan worden van de totale 
aandrijving. Deze drie grafieken zijn hieronder te 
bezichtigen. 

 

 
Figuur 3: Efficiëntie Motor 
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Figuur 4: Efficiëntie Omvormer 

 
Figuur 5: Totale Efficiëntie 

Deze procedure werd herhaald voor de 
generatorwerking van de motor. In de parameters 
van de omvormer kan men namelijk ook het 
vertragen van de wagen instellen, hierbij wordt er 
energie gegenereerd. De grafieken voor het 
genereren van energie zijn bovendien uiterst 
interessant indien er gebruik gemaakt wordt van 
recuperatief remmen. Het rempedaal van Addax 
Motors remt het voertuig enkel mechanisch af, 
maar het bedrijf beoogt in de toekomst de methode 
van het recuperatief remmen te kunnen toepassen.  

B.  Temperatuur Testen 

Temperatuur heeft een zeer grote invloed op de 
werking van de batterij. Met die reden werden er 
eveneens testen uitgevoerd op de capaciteit van de 
batterijen bij twee verschillende temperaturen. Het 
batterijpakket werd tot een bepaalde temperatuur 
gebracht en vervolgens ontladen met een constante 
stroom tot een bepaalde spanning bereikt werd. De 
test werd reeds uitgevoerd bij een starttemperatuur 
van 5°C, helaas waren er geen hulpmiddelen 
beschikbaar om de temperatuur van de batterijen 
constant te houden. Het verloop van de spanning in 
functie van de tijd is te zien in figuur 6.  

 

Figuur 6: Spanningsverloop bij 5°C 

De test met een starttemperatuur van 25°C moet 
nog uitgevoerd worden. Die staat gepland in de 
maand mei, omdat de omgevingstemperatuur 
warmer is en de ontlader dan ter beschikking is. 
Door deze twee testen en gelijkaardige testen 
gevonden op het web te vergelijken, kunnen de 
parameters van de BBS in functie van de capaciteit 
ingesteld worden. Er moet wel nog rekening 
gehouden worden met de levensduur van de 
batterijen. 

IV.  BESLUIT 

De rendement testen brachten heel wat problemen 
met zich mee. Uiteindelijk werden de gewenste 
resultaten wel behaald. De resultaten waren zeer 
leerrijk zowel voor de thesis-student als voor het 
bedrijf Addax Motors, gezien zij niet in bezit waren 
van dergelijke informatie. De komende weken staat 
het opstellen van de parameters in functie van de 
behaalde resultaten en de gebruikersprofielen 
centraal. De uiteindelijke ultieme doelstelling is om 
voor ieder profiel te beschikken over een Excel-
bestand met de meest efficiënte parameters voor 
de omvormer en BBS. 

V.  REFERENTIES 

[1] Addax Motors. (2018, April 30). Info over Addax Motors. 
Opgehaald van Website van Addax Motors: 
http://www.addaxmotors.com/en/home/ 

 
[2] Defreyne, P. (2010). Handleiding drie-assige testbank. 

Kortrijk. 
 

43

45

47

49

51

53

55

0:00 1:12 2:24

Sp
an

n
in

g 
[V

]

Tijd [u]


