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Samenvatting

Samenvatting
Op dit moment wordt de hoofdaandrijving van kopieerapparaten gebaseerd op de Océ 3045 en Océ
3165, gerealiseerd met behulp van een asynchrone motor in combinatie met een tandwielkast. In dit
afstudeerwerk is onderzocht of deze aandrijving vervangen kan worden door een brushless DC
motor.
In het eisenpakket is op de eerste plaats uitgegaan van een black-box oplossing die de huidige
oplossing met asynchrone motor kan vervangen zonder grote ontwikkelingsinspanningen en
aanpassingen vanuit Océ. Er zijn op dit moment een tweetal fabrikanten die hebben aangegeven dat
ze een dergelijke oplossing op korte termijn willen uitwerken.
Naast de black-box oplossing worden ook voorstellen gedaan voor het zelf bouwen van een
aansturing voor de brushless DC motor. Voor eenvoudige applicaties zijn er diverse IC's op de markt
die de aansturing, eventueel in combinatie met een externe eindtrap, voor hun rekening kunnen
nemen. Wanneer bijvoorbeeld een uitgebreide foutafhandeling gewenst is, komt de implementatie
van de aansturing in een microprocessor in beeld. Deze oplossing wordt daarom verder uitgewerkt
door een stagiair.
Om effecten van bijvoorbeeld lastvariaties en foutsituaties op vooral de stroomvorm te kunnen
voorspellen, is een simulatiemodel opgesteld van de aandrijving in het simulatieprogramma Matlab
(in combinatie met Simulink). De opbouw van deze simulatie wordt compleet beschreven. Bovendien
is een aantal metingen gedaan om het model te verifiëren. Uit deze metingen blijkt dat het model
goed voldoet aan de verwachtingen. Voorgesteld wordt om als aanvulling een goed lastmodel van het
kopieerapparaat op te stellen, zodat wijzigingen in de aandrijvingen eerst kunnen worden
doorgerekend.
Een vergelijkingsonderzoek tussen de asynchrone en de brushless DC oplossing is verricht. Voor de
asynchrone aandrijving is de Océ 3045 oplossing gebruikt, terwijl voor de brushless DC variant een
bestaande motor en aansturing van het Amerikaanse bedrijf Aerotech is gekocht. Van belang bij de
metingen waren vooral de snelheidsvariaties in de aandrijving ten gevolge van lastvariaties.
Dynamisch gezien blijken beide motoren gelijkwaardig te zijn. Nadeel voor brushless DC is echter
toch de lage massatraagheid en snelheid van de rotor, ten gevolge van het ontbreken van een
vertragingskast. Hierdoor is de in dit "vliegwiel" opgeslagen energie te klein voor het opvangen van
lastvariaties. Snelheidsvariaties ten gevolge van veranderingen in de last, dienen daarom door de
snelheidsregelaar opgevangen te worden. Dit aspect dient goed bestudeerd te worden bij de
ontwikkeling van de regelaar.
Tenslotte zijn nog de verschillende typen van motoren met elkaar vergeleken om te kijken welke
geschikt zijn als hoofdaandrijving. Bij het maken van keuzen zijn vier parameters belangrijk:
Levensduur, kostprijs, betrouwbaarheid en verkrijgbaarheid. Wanneer deze parameters worden
toegepast, blijven er drie varianten over:
• De huidige asynchrone motor in combinatie met een tandwielkast en een brushless DC motor als
stand-by aandrijving.
• Een brushless DC aandrijving zonder vertragingskast.
• Een gecombineerde asynchrone / synchrone motor inclusief tandwielkast.
Omwille van de eenvoud in de ontwikkeling wordt voorgesteld om voorlopig verder te gaan met de
asynchrone motor. De brushless DC aandrijving zal als zijlijn-onderzoek verder ontwikkeld worden.
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Voorwoord

Voorwoord
Dit verslag is geschreven naar aanleiding van mijn afstudeerproject in het kader van de studie
elektrotechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het project is via de sectie
Elektromechanica en Vermogenselektronica uitgevoerd bij de Research en Development (R&D)
afdeling van Océ Nederland BV.
Het onderzoek bouwt voort op het rapport van mijn tweede stage en is uitgevoerd om inzicht te
krijgen in de haalbaarheid en de configuratie van een brushless De hoofdaandrijving. Bekeken is of
eigen oplossingen voor de aansturing voordelen bieden, en wat het gedrag is van de motor als
hoofdaandrijving onder invloed van belastingsvariaties.
Parallel aan dit onderzoek is bekeken welke soort aandrijving gekozen dient te worden als
(voorlopige) hoofdaandrijving. Het rapport van dit onderzoek is verkrijgbaar binnen Océ R&D.
De 10 maanden die ik bij Océ heb gewerkt aan mijn stage en afstuderen heb ik als zeer prettig en
leerzaam ervaren. Ik wil daarom alle medewerkers waarmee ik heb mogen samenwerken, speciaal
de elektrogroep, bedanken voor hun positieve bijdragen aan mijn afstuderen.
In het bijzonder wil ik José Manrique bedanken die al deze maanden mijn begeleider is geweest.
Ondanks zijn drukke werkzaamheden is hij voor mij een grote steun geweest in mijn werk. Zijn
bijdrage was in één woord: Oké.
Ook wil ik Erik Nolting, Stef Winteraeken en Age Bakker bedanken voor hun geleverde bijdragen.
Als laatste wil ik Luc Schouren succes wensen met zijn verdere studie aan de HTS. Hij heeft in het
kader van een bedrijfsstage gewerkt aan een aansturing voor de brushless De motor op basis van
een microprocessor.
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Een brushless DC motor als hoofdaandrijving van een kopieerapparaat

Inleiding

1. Inleiding
In een kopieerapparaat is een aantal verschillende functies te onderkennen. Een daarvan is het
'engine'. In dit gedeelte vindt het overzetten van het originele beeld op het papier plaats. De
aandrijving van dit gedeelte van het apparaat wordt de hoofdaandrijving genoemd.
De hoofdaandrijving van de apparaten gebaseerd op de Océ 3045 (analoge copier, 45 kopieën per
minuut) en de Océ 3165 (digitaal, 65 kopieën per minuut), wordt op dit moment gerealiseerd met
behulp van een asynchrone motor in combinatie met een tandwielkast. Hiermee worden hoge koppels
bereikt bij een relatief laag toerental. Het resultaat is een robuuste en goedkope aandrijving.
Naarmate de kopiesnelheid groter wordt, worden er strengere eisen gesteld aan de aandrijving met
betrekking tot de snelheid en het rendement.
Uit een eerder onderzoek (Lit. 1) is gebleken dat een brushless De motor een goede kandidaat is om
aan deze zwaardere eisen te kunnen voldoen.

1.1 Probleemstelling
Bekeken dient te worden hoe een brushless De aandrijving zich gedraagt in een engine zoals dat van
de Océ 3165. Er dient dus gezocht te worden naar een motor die op korte termijn te verkrijgen is.
Onder andere met behulp van deze motor dient er een antwoord te komen op de volgende vragen:
• Bieden eigen ontwerpen van aansturing en regeling voordelen ten opzichte van commerciële
oplossingen
met
betrekking
tot
eenvoud,
flexibiliteit,
kostprijs,
betrouwbaarheid,
vermogensopname, robuustheid, etc.?
• Wat is het gedrag van de motor (in een regellus) onder invloed van allerlei belastingsvariaties en
verstoringen?

1.2 Doelstelling
Doelstelling van dit onderzoek is een advies te kunnen uitbrengen of er op korte termijn een
brushless De aandrijving gerealiseerd kan worden voor dit engine. Zo ja, hoe moet deze aandrijving
dan gerealiseerd worden?

1.3 Aanpak
De doelstelling wordt gerealiseerd aan de hand van onderstaande punten:
• Er moet een beeld gevormd worden van de last.
• Verschillende mogelijke oplossingen voor de aansturing van een brushless De motor dienen te
worden onderzocht.
• Om een beeld te krijgen van effecten van wijzigingen in bijvoorbeeld de aansturing, last of motor,
dient er een model gemaakt te worden van de aandrijving.
• Om te kunnen bekijken of een brushless De aandrijving de juiste keuze is, moeten er metingen
worden verricht aan een brushless De hoofdaandrijving, en aan de huidige hoofdaandrijving.
• Verder moet er op basis van een aantal criteria een vergelijking gemaakt worden van de
verschillende oplossingen die mogelijk zijn als hoofdaandrijving.

1.4 Indeling verslag
In het volgende hoofdstuk wordt begonnen met het beschrijven van de techniek van de brushless De
motoren en de aansturing ervan. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de last beschreven.
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Hoofdstuk 4 behandelt de keuze van een fabrikant voor de brushless De aandrijving. In hoofdstuk 5
worden de verschillende mogelijkheden om een aansturing te realiseren voor de brushless De motor
beschreven.
Hoofdstuk 6 gaat geheel over de realisatie van een simulatie van de brushless De aandrijving.
In hoofdstuk 7 staan de metingen aan het labmodel. Deze metingen zijn gedaan aan de huidige
asynchroon aandrijving en aan een brushless De aandrijving.
Onder andere met behulp van de bevindingen uit hoofdstuk 7 worden in hoofdstuk 8 de verschillende
mogelijkheden van aandrijven tegen het licht gehouden. Als laatste worden in hoofdstuk 9 conclusies
getrokken, onder andere met betrekking tot de haalbaarheid van de brushless De aandrijving.
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2. Techniek brushless

De motoren

2.1 Werkingsprincipe
Zoals ook al in de inleiding gesteld is, is de rotor van een borstelloze gelijkstroom (BLOC) motor
voorzien van een aantal permanent magneet polen voor de bekrachtiging van de motor. De stator is
voorzien van éénfasige- of meerfasige wikkelingen, terwijl de commutatie op elektronische wijze
plaatsvindt.
De werking van een brushless DC motor is het beste te verklaren aan de hand van de éénfasige,
tweepolige uitvoering.
.1----+

b

a

t

(p = 1)

d

c

ffi_e FFiguur 2.1 Eenfasige brushless DC motor

Wanneer we de éénfasige wikkeling (zie Figuur 2.1a) bekrachtigen met een stroom I, dan verloopt
het koppel T als functie van de hoekverdraaiing 8 zoals gegeven is in Figuur 2.1b.
Wanneer het koppel verloopt zoals in Figuur 2.1 b is aangegeven, dan zal de rotor uiteindelijk in een
stabiele stand terechtkomen. Dit is namelijk op het punt waar het koppel nul is (8 = 90°). Deze
stabiliteit is te verklaren uit het feit dat het statorveld en het rotorveld in elkaars verlengde staan, en
dus geen krachten op elkaar kunnen uitoefenen. Het gemiddeld koppel is dus gelijk aan nul.
Wanneer we nu de stroom laten verlopen zoals in Figuur 2.1c is getekend, dan zal het koppel als
functie van 8 altijd groter of gelijk zijn aan nul. Hierdoor is het gemiddeld koppel groter dan nul. In
principe kan de motor nu draaien. Probleem is echter nog de enorme koppelrimpel, en de twee
instabiele punten (8 = 90° en 8 = -90°) waarin het koppel nul is. Wanneer de rotor hier met snelheid
nul in terecht komt, dan zal hij niet meer verdraaien.
Om dit probleem op te lossen wordt de stator twee- of meerfasig uitgevoerd.
In Figuur 2.2a is een tweefasige (of semi-vierfasige) uitvoering gegeven. De semi-vierfasige
uitvoering is met streeplijn aangegeven.
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Wanneer nu de stroom door de wikkelingen verloopt volgens Figuur 2.2b, dan verkrijgen we het
getekende koppelverloop. Wat opvalt is dat de stroom nog steeds in twee richtingen door een fase
moet lopen. Hetzelfde effect als bij het omkeren van de stroom wordt verkregen door de stator
viertasig uit te voeren.

I

I
I

+

Figuur 2.2 Semi-vierfasige brushless DC motor

De meest toegepaste BLOC motor is de driefasige versie. Het koppel verloop van deze motor is
gegeven in Figuur 2.3a. Er is bij de driefasige uitvoering al relatief weinig rimpel in het koppel. De
driefasige uitvoering kan echter zowel driefasig (uni-polair), als semi-zesfasig (bi-polair) geëxciteerd
worden. Dit laatste betekent dat de stroom in twee richtingen door de spoelen wordt gestuurd. In
Figuur 2.3b is te zien dat de koppelrimpel met deze relatief eenvoudige ingreep, nog een stuk lager is
dan in de driefasige uitvoering. Het enige nadeel is de toenemende prijs voor de eindtrap in de
besturing. Er zijn hier nu namelijk zes transistoren nodig in plaats van drie.
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Figuur 2.3 Koppelverloop drietasige motor

Behalve het vergroten van het aantal fasen is er nog een andere methode om het koppelverloop af te
vlakken. Wanneer het produkt van tegen-emk en stroom door een spoel constant is, dan zal het
vermogen constant zijn, en dus ook het koppelverloop. Dit kan op twee manieren gebeuren:
1.
Bij motoren met een sinusvormig verlopende tegen-emk, de spoelen bekrachtigen met een in
fase zijnde stroom. Dit zorgt er bij twee en meer fasen voor dat het koppel constant is.
2.
Zorg ervoor dat het verloop van de tegen-emk trapeziumvormig is, waarbij de trapezium bij een
driefasige machine over zestig elektrische graden vlak verloopt. De spoelen kunnen dan
geëxciteerd worden met een in fase zijnde blokvormige stroom. Een trapeziumvormig verloop
van de tegen-emk wordt verkregen door aanpassingen aan het statorijzer en de manier van
wikkelen.

2.2 Opbouw brushless

De motor

Het schakelen van de stromen wordt in tegenstelling tot de borstel-gelijkstroom motor niet op een
mechanische wijze gedaan. BLOC motoren worden geschakeld met behulp van zogenaamde
commutatie-elektronica.
Om er voor te zorgen dat de statorstroom op de juiste tijdstippen commuteert, moeten we de positie
van de rotor weten. De meest gebruikelijke en ook goedkoopste manier om de rotorpositie te weten te
komen, is met behulp van Hall-sensoren. Vaak wordt de rotor voorzien van een hulprotor, met
dezelfde plaatsing van de magneten (zie Figuur 2.4). De Hall-sensoren worden gekoppeld met
elektronica, zodat ze een hoog signaal geven wanneer ze een noordpool detecteren, en een laag
indien ze een zuidpool detecteren. Met deze gegevens kan dan de commutatie-elektronica
aangestuurd worden.
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Figuur 2.4 Principeschema BLOC motor met Hall-sensoren
Brushless De motoren zijn er, globaal gezien, in twee uitvoeringsvormen:
•

•

De conventionele bouwwijze, waarbij de rotor binnen de stilstaande stator draait. Deze manier van
bouwen maakt het eenvoudig om motoren te monteren. Bovendien is het met deze bouwwijze
gemakkelijker om zeer kleine motoren te maken, omdat er dan genoeg plaats overblijft voor de
statorwindingen.
Bij de tweede uitvoeringsvorm draait de rotor om de stilstaande stator heen. Deze zogenaamde
"Aussenläufer" heeft de volgende voordelen:
1. De magneten op de rotor worden bij hoge toerentallen tegen de rotorwand gedrukt,
waardoor de bevestiging ervan minder problemen oplevert.
2. De rotor kan op deze manier eenvoudig voorzien worden van een groot aantal
magneetpolen. Bovendien kunnen bij relatief kleine stromen grote koppels bereikt
worden. Dit gaat natuurlijk wel ten koste van het toerental, waardoor een dure
tandwielkast uitgespaard kan worden. Toch wordt deze oplossing zelden toegepast.
3. Door de grote massatraagheid van de rotor zal het koppel een stuk minder rimpel
vertonen dan bij de conventionele bouwwijze.
Nadeel van de "Aussenläufer" versie is, dat hij door de grote massatraagheid langzaam op toeren
komt, en dus ook langzaam afremt. Deze uitvoering is dus vooral geschikt voor 'steady state'
aandrijvingen, en niet voor servo systemen.

2.3 Aanstuurelektronica en regelelektronica
De aansturing van brushless De motoren kan onderverdeeld worden in twee delen. Allereerst moet er
voor gezorgd worden dat de commutatie op de juiste tijdstippen plaatsvindt. Zou dit niet op de juiste
manier gebeuren, dan loopt de motor in ieder geval niet met een eenparige snelheid. In het ergste
geval loopt de motor helemaal niet.
Een tweede punt in de aansturing is de regeling van de snelheid of het koppel. Wanneer een
brushless De motor te maken krijgt met koppelfluctuaties in de belasting, dan zal zijn snelheid ook
gaan fluctueren. Wanneer dit niet gewenst is, zal er een regeling moeten komen die er voor zorgt dat
de motorsnelheid gelijk blijft aan de gewenste waarde. Een ander belangrijk punt in de regeling van
een brushless De motor is de bescherming tegen te hoge stromen door de statorwindingen.
De aanstuurelektronica en regeling voor brushless De motoren kan onderverdeeld worden in twee
hoofdg roepen:
• Aansturing waarbij de informatie over stand en snelheid van de rotor uit aparte sensoren gehaald
wordt. Dit kan met behulp van onder andere Hall-sensoren, optische schijven en resolvers.
• Aansturing waarbij informatie over de stand en snelheid van de rotor gehaald wordt uit de
spanningen en stromen over en door de statorspoelen van de motor. Hiervoor zijn dus geen
aparte sensoren nodig.
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De motoren

2.3.1 Aansturing met behulp van sensoren
De aansturing met behulp van sensoren is de meest gebruikte soort van aansturing. Voordeel is dat
er op een vrij eenvoudige manier informatie over de stand van de rotor verkregen kan worden. Drie
mogelijke typen van sensoren zijn:
• Hall elementen. Zij geven informatie over het magneetveld waarin ze geplaatst zijn. Wat in ieder
geval bekend moet zijn is welke magneetpool tegenover het Hall-element staat. Daarom wordt het
signaal van de Hall-sensoren omgezet naar een digitaal signaal. Hall elementen zijn voor
eenvoudige positie- en snelheidsregelingen nauwkeurig genoeg. Wanneer er precies gewerkt moet
worden, zijn er andere meetmethoden nodig. Verder zijn Hall-elementen vrij gevoelig voor hoge
temperaturen. Dit is ook de reden waarom ze meestal buiten de stator op aparte rotormagneten
meten.
• Optische schijf. Een optische schijf geeft een iets nauwkeurigere informatie over de positie en de
snelheid van de rotor. Wanneer deze grootheden zeer nauwkeurig gemeten moeten worden, is
een optische schijf een betere sensor.
• Resolvers. De resolver wordt op de doorgaande rotoras gebouwd, en exact uitgericht in de stand
van de rotormagneten. Een resolver meldt de exacte rotorpositie, in plaats van een mogelijk
gebied zoals bij de Hall-elementen bijvoorbeeld het geval is. Deze manier van meten maakt
sinusvormige stroomsturing mogelijk. De resolver heeft een draaiende primaire wikkeling (rotor)
en twee ruimtelijk over 90° verdraaide secundaire wikkelingen (zie Figuur 2.5).

Resolver als Rotor-lagemelder
Steuerlnformationen

Stromversorgung

-Sollwert
-Freigabe
- Endschatter

Regier

Endstufe

Pri",..rsei1e
Err~erw~ldung

SekundBrserle Sinus Phasenwlcklung

Figuur 2.5 Principe van een resolver
Op de primaire bekrachtigingswikkeling wordt een spanning opgedrukt met een frequentie van
enkele khz'en en een vaste amplitude. Deze spanning induceert via de resolverwikkeling
spanningen over de secundaire wikkelingen. Deze geïnduceerde spanningen zijn afhankelijk van
de stand van de resolverwikkeling. Bij een constante hoeksnelheid levert dit sinusvormige
spanningen op over de secundaire wikkeling. De twee spanningen zijn 90° in fase verschoven,
terwijl de momentane waarde afhankelijk is van de draaiingshoek e van de rotoras.
Hall-sensoren horen meestal tot de standaarduitrusting van een brushless De motor. De andere twee
sensoren betekenen dus extra kosten, en moeten dan ook niet als standaard oplossing gezien
worden. Alleen bij zeer nauwkeurige regelingen, of bij sinusvormige stroomsturing zijn de andere
twee oplossingen noodzakelijk.
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2.3.2 Sensorloze aansturing
Sensorloze aansturingen van brushless De motoren gebruiken de tegen-emk van de motor om de
sensoren en hun interface te kunnen vervangen. Dit resulteert in een kleinere en goedkopere motor.
De aandrijving in totaal hoeft niet goedkoper te zijn omdat de aanstuurelektronica ingewikkelder
wordt.
Het grootste probleem bij sensorloze aandrijving is het ontbreken van de tegen-emk bij snelheid nul
van de motor (tegen-emk is immers recht evenredig met de snelheid van de rotor). Hierdoor moeten
het commutatietijdstip en de volgorde van commuteren van de verschillende fasen op een
alternatieve manier bepaald worden. Een mogelijkheid hiervoor is het bekrachtigen van één spoel of
spoelenpaar, en daarna de geïnduceerde spanning te bepalen over de andere fase. Uit deze
informatie kan de draairichting van de rotor bepaald worden.
Voordelen van de sensorloze aansturing zijn:
• Doordat er veel minder componenten en kabels nodig zijn bij de sensorloze aansturing, wordt de
betrouwbaarheid van de toepassing vergroot en de kostprijs verlaagd.
• Sensoren moeten goed beschermd worden tegen hoge temperaturen, stof, olie, trillingen, stoten
en elektromagnetische storingen. Wanneer sensoren onder al deze omstandigheden goed moeten
werken, worden ze vrij snel duurder. Sensorloze aansturingen hebben van al deze
omstandigheden geen last
• Uit de meting van de tegen-emk bij de sensorloze aansturingen, kan vrij nauwkeurig de frequentie
van de rotor worden gehaald. Hall-elementen zijn hierin minder betrouwbaar.
Nadelen van de sensorloze aandrijvingen:
• De benodigde externe elektronica is ingewikkelder. Dit geldt vooral in geval van nauwkeurig
opstarten.
• Het opstarten verloopt vrij onregelmatig. Het kan zelfs voorkomen dat de motor bij wisselende
belastingen niet gaat draaien. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het gebruik van
tandwielkasten. Het oplossen van deze problemen is mogelijk, maar vergt een extra
ontwikkelingsinspanning.
De voor- en nadelen tegen elkaar afwegend, lijken sensorloze aansturingen vooral geschikt voor de
kleinere vermogens met een constante belasting. Alleen bij toepassingen met hoge temperaturen,
waarbij Hall-sensoren niet meer gebruikt kunnen worden, is het wellicht lonend om meer moeite te
steken in het ontwerpen van een goede sensorloze toepassing. Dit soort temperatuurproblemen zijn
echter in kopieerapparaten niet te verwachten.
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3. De last
De kopieerapparaten waar de brushless De aandrijving in eerste instantie voor bedoeld is, werken
volgens het volgende principe:
Een fotogeleider wordt elektrisch geladen, en veNolgens belicht op die plaatsen waar het origineel wit
is. Hierdoor verdwijnt de lading op de belichte plaatsen. De volgende stap is het aanbrengen van
toner op de fotogeleider. Deze toner blijft alleen op de geladen plaatsen op de fotogeleider zitten.
Dit tonerbeeld wordt overgezet op een warme siliconenband, en veNolgens van de siliconenband op
het papier. Dit gebeurt onder vrij grote druk, om er voor te zorgen dat de toner gedeeltelijk in het
papier dringt.
Het principeschema is weergegeven in Figuur 3.1.

Figuur 3.1

1:
2:
3:
A:
B:
e:
D:

Schematische opbouw copier

Fotogeleider ofwel masterband
Siliconenband ofwel TTF
Papierbanen t.b.v. papiertransport
Belichting fotogeleider (belichtingswals)
Opbrengen toner (ontwikkel tegenwals)
Overzetten tonerbeeld van masterband op TIF (TTF aandrijfwals)
Overzetten tonerbeeld van TTF naar papier (transfuse kneep)

De hierboven beschreven functies worden geheel of gedeeltelijk aangedreven door de
hoofdaandrijving. Van belang is dat de snelheid van masterband en TTF zo constant mogelijk blijven.
Varieert de snelheid op het moment dat het beeld opgezet wordt op de masterband, dan zal er
beeldversmering optreden. Varieert de snelheid te veel nadat het beeld op de masterband is gezet,
dan zal de plaats van het beeld op het papier verschoven zijn.
Snelheidsvariaties treden vooral op als er papier in kneep D komt. Deze kneep wordt met een zeer
grote kracht gesloten gehouden, en moet door het papier uit elkaar geduwd worden. De energie die
hieNoor nodig is, kan in de huidige situatie door de massatraagheid geleverd worden. Omdat in het
geval van de brushless De aandrijving de massatraagheid lager is (vanwege de afwezigheid van een
vertragingskast), zal een regeling er dus voor moeten zorgen dat de snelheid constant blijft.
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Vanwege het grote aantal knepen, banden en dergelijke, is de last een zeer complex geheel. Dat
betekent dat er tot op heden geen model is gemaakt van de last. Bovendien zijn niet alle belangrijke
parameters, zoals de massatraagheid en de demping, bekend.
We kunnen daarom slechts door metingen aan een brushless De aandrijving vaststellen of deze
geschikt is als hoofdaandrijving.

3.1 Vermogensonderzoek
Als voorbereiding van de metingen aan de brushless De aandrijving en de huidige aandrijving, is er
een vermogensonderzoek gedaan.
Allereerst zijn de snelheden aan de as van de huidige aandrijving gemeten. Dit is gedaan voor de run
en de stand-by situatie.
Vervolgens is van een externe gelijkstroommotor, die in plaats van de hoofdmotor de machine
aandrijft, de reaktiekracht gemeten met behulp van een digitale krachtmeter. Deze reaktiekracht
wordt vervolgens omgerekend naar een koppel. en een vermogen (zie Tabel 3.1). Een overzicht van
de gebruikte meetapparatuur is opgenomen in bijlage 2.
Run

Stand-by

n [omw/min]

364

71

F [N]

141

18,1

T [Nm]

1,33

0,21

P [W]

50,6

1,60

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Tabel 3.1
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4. De motorkeuze

4.1 Inleiding
De situatie op de markt van brushless DC aandrijvingen is sterk aan het veranderen. Het aanbod van
dit soort motoren is sterk gestegen ten opzichte van de tijd voor 1996. Die verandering betreft in
eerste instantie de markt van de servomotoren.
Deze motoren zijn door een aantal oorzaken vrij duur:
• Er moet een lage massatraagheid bereikt worden. Dit betekent dat er magneten gebruikt worden
met een hoge energiedichtheid, die nog steeds duurder zijn dan ferriet magneten.
• Servomotoren die een koppel kunnen leveren van 2 Nm, kunnen dit meestal bij een snelheid van
rond de 3000 toeren per minuut. Dit betekent dat dit motoren zijn met een asvermogen van 500 tot
1000 Watt.
• Servomotoren worden vaak in kleine series vervaardigd. Het wikkelen is daarom vaak handwerk
en dus duur.
• Vaak zijn servomotoren uitgevoerd met een hoge beschermingsklasse.
Toch is een aantal servomotor-fabrikanten wel geïnteresseerd in het leveren van goedkopere
brushless DC motoren met een koppel van rond de 2 Nm.
Ook bij de fabrikanten van asynchrone motoren is er beweging. Zij beschikken vaak al over
automatische wikkelstations voor statoren, en hoeven daarom in feite alleen de kooirotor te
vervangen door een permanent magneet rotor. Hierdoor kunnen zij vrij goedkoop motoren leveren.
Op dit moment zijn er met twee van deze fabrikanten gesprekken gaande over de ontwikkeling op
korte termijn van zo'n motor voor Océ.
In de volgende paragraaf wordt eerst het eisenpakket besproken, wat is samengesteld voor een
brushless DC aandrijving. Vervolgens worden kort de mogelijke kandidaten op dit moment besproken.
In paragraaf 4.4 tenslotte wordt de testmotor besproken. Deze motor is gebruikt om de
toepasbaarheid van een brushless DC motor als hoofdaandrijving te bekijken. Bovendien kon
hiermee het simulatiemodel van een brushless DC aandrijving geverifieerd worden.

4.2 Eisenpakket brushless

De aandrijving

Hieronder volgt het eisenpakket wat aan mogelijke kandidaten voor levering van een brushless DC
aandrijving is gegeven.
werkgebied:

Tmotoromgeving:
+5 .. +70
[0C]
De geschatte maximum temperatuur op de plaats van de
motor is geldig gedurende een lange run bij de maximale
omgevingstemperatuur van het kopieerapparaat
Voedingsspanning:
Vae = 230 [VJ (-15%, +10%); 50/60Hz
(±2%)
of
Vde = 24 [VJ (±10%)

Specificaties uitgang (as):
•

run

Nominaal vermogen: 55W, max.: 70W
Nominale snelheid:
600 rpm (±2%)
belastingskoppel:
1,1 Nm max.
Het belastingskoppel wisselt sterk omdat het papier in en uit
de diverse knepen komt. De massatraagheid van de last is te
laag om de snelheid van de motoras binnen 2% van de
nominale snelheid te houden. Dit betekent dat de motor deze
lastfluktuaties moet kunnen opvangen, en zijn snelheid dus
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geregeld dient te worden met een digitale regelaar. Het is
niet toegestaan om een vliegwiel te gebruiken.
(De run situatie komt in het slechtste geval gedurende 80% van
de levensduur van het kopieerapparaat voor)
•

Nominaal vermogen:
Nominale snelheid:

stand-by

3,5W
150 rpm (± 10%)

Andere eisen:
•

levensduur motor:
Fa (axiale belasting):
Fr (radiale belasting):
Reductiekast
rota tierichting:
mechanische dimensies

•
•
•
•
•

•
•

interfacing:

•

elektronica

•

verboden stoffen

10000 uur
ON
350N op 23 mm van de motorlagers
Geen
De motoras dient rechtsom te draaien
- motor
90x90x300 mm
- uitgaande as
0 12mm, lengte 82mm
- motor aan/uit
TIL-compatible input
- motor run/stand-by
TIL-compatible input
- diagnose (wordt nog gedefinieerd)
TIL-compatible output
De commutatie-elektronica en de digitale regelaar dienen
geïmplementeerd te worden op één printplaat. De elektronica
hoeft niet ingebouwd te worden in de motor.
Stoffen genoemd in de Océ standaard OTS8004 mogen niet
verwerkt zijn in de aandrijving.

De aantijd van de motor is afhankelijk van het aantal te maken kopieën. Voor de thermische effecten
moet worden aangenomen dat de maximale aantijd enkele uren bedraagt. Voor levensduur
overwegingen kan het volgende stand-by / run patroon genomen worden:

Jl'------_-'n'------_
_
IL
•
•

-

270 sec
(stand-by)

30 sec
(run)

Ongeveer 250.000 run/standby-cycli

Figuur 4.1 Gemiddelde stand-by I run cyclus van het kopieerapparaat

De bovenstaande eisen gelden voor één soort kopieerapparaat. In verband met kostprijsreductie
dient de motor en de aansturing zodanig ontworpen te zijn dat de aandrijving een koppel kan leveren
tot 2 Nm bij een vermogen van maximaal 150 Watt op de uitgaande as.

4.3 Fabrikanten
Op dit moment Uanuari 1997) zijn er gesprekken gaande met twee fabrikanten, te weten Heidolph en
Berger-Lahr. Hun is gevraagd om te bekijken of het mogelijk is een aandrijving te ontwikkelen op
basis van de in paragraaf 4.2 genoemde eisen. Indien een dergelijke aandrijving ontwikkeld kan
worden, zal er in februari 1997 een eerste testsample komen, en in april 1997 de 'definitieve' versie.
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4.3.1 Heidolph
Heidolph is op dit moment de meest serieuze kandidaat. Zij produceren op dit moment namelijk ook
op grote schaal asynchrone motoren, en hebben daarom de faciliteiten om brushless De motoren op
grote schaal te produceren. Hierdoor kunnen zij waarschijnlijk met de prijs van de brushless De
aandrijving onder de prijs van de huidige asynchrone aandrijving uitkomen.

4.3.2 Berger-lahr
Berger-Lahr is vooral bekend als fabrikant van stappenmotoren. Zij willen gebruik maken van een
zeer hoogpolige rotor (p=SO) om het relatief lage toerental te kunnen halen bij het hoge koppel. Dit
kan gezien worden als een elektrische reductiekast.
Bovendien willen ze de constante snelheid verkrijgen door de motor te bedrijven als synchroonmotor..
Om er voor te zorgen dat de motor synchroon blijft draaien, dient de bekrachtiging zodanig te zijn dat
bij de grootste belastingsstoten de lasthoek niet groter wordt dan 90°. De maximale belasting komt
slechts een klein percentage van de tijd voor, terwijl ze toch ruim 30% groter is dan de nominale
belasting. Door de hogere bekrachtiging die nodig is om de belastingsstoten op te vangen, zullen de
statorstromen en dus de koperverliezen toenemen. Dit heeft een nadelig effect op het rendement

4.4 Specificaties testmotor
De gebruikte testmotor is van de Amerikaanse firma Aerotech. Deze motor is gekozen als testmotor
omdat deze snel te verkrijgen was, inclusief aansturing en pulsenschijf . De motor is in eerste instantie
voor militaire doeleinden ontwikkeld. Het is een brushless De servomotor met een sinusvormige
tegen-emk en een 8 polige rotor. De motor kan een continu koppel leveren van 2 Nm.
Aerotech zegt zelf ook interesse te hebben in het leveren van de brushless De hoofdaandrijving
tegen een acceptabele prijs. Er wordt echter niet in zee gegaan met Aerotech omdat het een
Amerikaanse firma betreft. Bij problemen zou de afstand tussen Océ R&D en Aerotech te groot zijn
voor een snelle afhandeling.
De overige specificaties van de testmotor zijn vermeld in bijlage 1.
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5. De aansturing

5.1 Inleiding
De aansturing van de motor is in eerste instantie bedoeld om er voor te zorgen dat de spoelen van de
brushless DC motor in de juiste volgorde, en met een door een snelheidsregelaar gewenste stroom,
worden bekrachtigd.
De aansturing dient zo breed mogelijk inzetbaar te zijn. Dit wil zeggen dat er verschillende soorten
brushless DC motoren aangestuurd moeten kunnen worden met één soort aansturing.
De stroomvorm dient zodanig te zijn dat de koppelrimpel zo laag mogelijk is.

5.2 Mogelijke oplossingen
Er zijn verschillende oplossingen te bedenken voor het aanstuurprobleem:
•
•

Kant en klaar oplossingen, waarop alleen nog de motor aangesloten moet worden;
Combinatie van verschillende, speciaal voor het aandrijven van brushless DC motoren ontworpen
componenten;
• Compleet zelf ontworpen oplossingen, met behulp van componenten die niet speciaal voor
aansturing van brushless DC motoren ontworpen zijn.
Het is nu zaak om te bekijken hoe en of we de verschillende oplossingen aan de eisen kunnen laten
voldoen. Wanneer dit gebeurd is, kan uiteindelijk een keuze gemaakt worden uit de verschillende
oplossingen. Hierbij moeten we ons afvragen hoe zwaar de verschillende eisen wegen, omdat er
waarschijnlijk geen enkele oplossing is die aan alle eisen kan voldoen.

5.2.1 Kant en klaar oplossingen
Er zijn reeds een groot aantal verschillende aansturingen en complete regelaars op de markt voor
brushless DC motoren. Wanneer de bestaande systemen niet aan alle eisen voldoen, kunnen de
verschillende fabrikanten altijd een maatoplossing produceren.
In principe kan elke aansturing gebruikt worden, zolang deze het gevraagde vermogen kan leveren.
Belangrijk is echter wel te letten op de manier waarop de rotorpositie wordt doorgegeven. Het is
namelijk afhankelijk van de manier van aansturen, hoe deze informatie moet worden aangeboden. In
Tabel 5.1 is aangegeven hoe de positie-informatie eruit dient te zien bij de verschillende manieren
van commuteren.
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Met behulp van 3 Hall-signalen, 60 of 120
elektrische graden uit elkaar geplaatst.

Zesstaps commutatie

Plaatsing
Hall-sensoren
elektr. graden

Commutatie volgorde (Hall A, B, C)

60

000

100

110

120

101

100

110

111

011

001

010

011

001
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Met behulp van 3 Hall-signalen, 60 of 120
elektrische araden uit elkaar geplaatst.

Vierstaps commutatie

Plaatsing
Hall-sensoren

Commutatie volgorde (Hall A, B, C)

elektr. graden

60

000

100

110

111

011

001

120

101

100

110

010

011

001

.---r---..
Fase A

r- Gewenste __.~
L

s_t!~~~

V

I Tegen]
VLemk

./'

""

V
"-- I---"""

J

~ t:---.,

./'

Fase B

~

. . . f'..

V

"" ~
...-- --.......

Fase

Sinusvormige commutatie

C

"'"

/'

V

............

............. l-/"

Met behulp van een
resolver.
De
stroomvorm dient in fase en frequentie gelijk
te zijn aan de tegen-emk.

Tabel 5.1 Opbouw positie-informatie

5.2.2 Toepassingsgerichte IC's
Er zijn reeds een groot aantal toepassingsgerichte IC's op de markt speciaal voor de aansturing van
brushless DC motoren. Een aantal fabrikanten zijn Motorola, Texas Instruments, Temic (Siliconix) en
SGS-Thomson.
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Deze IC's zijn uitermate geschikt voor het zelf bouwen van een aansturing voor een brushless DC
motor. Er wordt vooral gewerkt met vierstaps of zesstaps commutatie (zie ook Tabel 5.1). De
zesstaps commutatie verdient de voorkeur, omdat hiermee beter de sinusvormige commutatie wordt
benaderd. Dit laatste betekent een gelijkmatigere loop van de motor.
In Figuur 5.1 is een schematisch overzicht gegeven van de opbouw van een aansturing met behulp
van toepassingsgerichte IC's.

Figuur 5.1 Opbouw aansturing m.b.v. toepassingsgerichte IC's
Voor de kleine vermogens is de eindtrap geïntegreerd in het IC. Voor stromen boven de 3 Ampère
wordt meestal een losse eindtrap gebruikt, om zo de besturingselektronica niet te veel op te warmen.
Er zijn een aantal aandachtspunten bij het ontwerpen van een aansturing met toepassingsgericht IC's:
1. Hoe wordt het positiesignaal aangeboden (zie Tabel 5.1)?
2. Zijn de Hall-signalen TIL of open collector signalen?
3. Kan een losse (MosFet) eindtrap rechtstreeks aangestuurd worden, of dienen hiervoor nog
maatregelen getroffen te worden? Hierbij moet vooral gelet worden op de grootte van de
gatestromen bij het aanschakelen en uitschakelen van MosFet's. Bovendien moet er bekeken
worden of er 'Ievel-shifters' nodig zijn voor het aansturen van de bovenste MosFet's.
4. Kan er rechtstreeks een PWM-signaal aangeboden worden ten behoeve van de stroom regeling?
5. Is een ingebouwde snelheidsregelaar aanwezig?
6. Wordt er een tachosignaal gegenereerd aan de hand van de positie-informatie?
Welke van deze aandachtspunten belangrijk zijn, hangt natuurlijk vooral af van de eisen die aan de
aansturing gesteld worden. Wanneer we kijken naar de hoofdaandrijving, zijn de eerste vier punten
belangrijk. De ingebouwde snelheidsregelaar en het tachosignaal zijn niet nauwkeurig genoeg
vanwege de lage resolutie van het van de Hall-signalen afgeleide snelheidssignaal.
We zullen nu een drietal IC's bespreken die gebruikt kunnen worden voor de aansturing van de
hoofdmotor. De Temic Si9979CS brushless DC controller is gebruikt als aansturing van de Aerotech
motor in de meetopstelling ten behoeve van de verificatie van de simulatieresultaten in hoofdstuk 6.
De onderstaande oplossingen zijn slechts een selectie uit de mogelijke oplossingen.

Temic Si9979CS

De Si9979CS van Temic (Siliconix) is een brushless DC controller met ingebouwde driver voor de
bovenste drie MosFet's uit de externe vermogens eindtrap. De Hall-signalen kunnen 60 of 120
elektrische graden uit elkaar geplaatst zijn. Er wordt vierstaps commutatie toegepast. Intern is een
spanningsregelaar aanwezig, waardoor er gebruik gemaakt kan worden van één voedingsspanning
voor het IC en de vermogens eindtrap.
De aangeboden Hall-signalen dienen bij voorkeur open collector signalen te zijn. Door de aanwezige
'high-side drivers' kan de eindtrap opgebouwd worden uit alleen maar N-kanaal MosFet's. Deze
drivers zorgen er samen met externe condensatoren voor dat het gate signaal op het juiste niveau
ligt. Bovendien worden hiermee de condensatoren opgeladen, die ervoor zorgen dat er voor het
aanschakelen van de bovenste MosFet's voldoende lading aanwezig is. De onderste MosFet's uit de
eindtrap worden rechtstreeks geschakeld door het IC. Om spanningsdips te voorkomen op de
voedingsspanning, dienen er enkele buffercondensatoren geplaatst te worden.
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Het IC is voorzien van allerlei voorzieningen om foutsituatie's te onderkennen. Als reactie op een
foutsituatie wordt de eindtrap compleet afgeschakeld, en verandert de conditie van de FAULT
uitgang. De volgende foutsituaties worden afgevangen:
• Het aanzetten van twee boven elkaar geplaatste MosFet's, waardoor kortsluiting kan ontstaan.
• Overstroom in de eindtrap. (Hiertoe dient gebruik te worden gemaakt van de ingebouwde stroom
comparator.
• Onderspanning.
• Niet bestaande combinatie van Hall-signalen.
Verder beschikt het IC nog over de volgende mogelijkheden:
• Een PWM-ingang waarmee, afhankelijk van de toestand van de as ingang, alleen de onderste
MosFet's of alle MosFet's geschakeld worden die volgens de commutatietabel aangeschakeld
horen te zijn.
• Instelling van de draairichting van de motor.
• Een enable ingang, waarmee de complete eindtrap aan- of afgeschakeld kan worden.
• Een BRK ingang, waarmee de onderste rij MosFet's aangeschakeld worden, waardoor de motor
remt.
• Een tacho-uitgang waarop bij elke verandering van de Hall-signalen een puls verschijnt.
Dit IC is geschikt om de motor van de hoofdaandrijving aan te sturen. Een nadeel is dat het gebruik
maakt van vierstaps commutatie. Het IC wordt binnen Océ in minstens één ander project gebruikt.

Motorola MC33035

De Motorola MC33035 is een brushless DC controller bedoelt voor het aansturen van driefase of
vierfase brushless DC motoren. De aangeboden Hall-signalen kunnen 60 (300) of 120 (240)
elektrische graden van elkaar verschoven zijn (tussen haakjes is aangegeven de situatie bij een
vierfase motor).
Er wordt gebruik gemaakt van zesstaps commutatie. Dit is een voordeel van dit IC.
In tegenstelling tot de Temic Si9979CS kunnen met dit IC N-kanaal MosFet's in de bovenste helft van
de eindtrap niet rechtstreeks aangestuurd worden. De 'top-drives' zijn namelijk open collector
uitgangen. In plaats van N-kanaal MosFet's kunnen in de bovenste helft P-kanaal MosFet's of PNP
transistoren worden toegepast. Een andere mogelijkheid is het bouwen van een driver voor de
bovenste N-kanaal MosFet's.
De MC33035 is voorzien van een aantal protectiemaatregelen:
• Onderspanningsdetectie.
• Stroombegrenzing per PWM cyclus.
• Overtemperatuur beveiliging.
• Afschakelen bij ongeldige combinatie van Hall-signalen.
Verdere voorzieningen zijn:
• Instelling draairichting motor.
• Enable ingang.
• Foutversterker ten behoeve van snelheidsregeling.
• PWM ingang.
• Een BRK ingang, waarmee de onderste rij MosFet's aangeschakeld worden, waardoor de motor
remt.
Ook dit IC is geschikt voor het aansturen van de motor voor de hoofdaandrijving. Het IC is niet in
gebruik bij andere projecten, maar biedt een goede mogelijkheid voor experimenteren, omdat het
behalve in SMD bouwvorm ook in DIL verpakking te verkrijgen is. Dit in tegenstelling tot het IC van
Temic (Si 9979CS).
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Motorola MC33033

Dit IC is voor een groot deel gelijk aan de MC33035 van Motorola. In feite is het de gestripte versie.
Een aantal mogelijkheden die er niet in zijn opgenomen zijn:
• Gescheiden voeding van elektronica en aansturing.
• BRK ingang.
• Fault uitgang.
• De inverterende ingang van de stroom comparator ligt via een interne referentiespanning aan
aarde. De hoogte van de referentiespanning ligt hierdoor dus vast op 100 mV.
Voor gebruik als aansturing van de hoofdmotor, kan alleen de vaste instelling van de
stroombegrenzing een probleem vormen. Ook het afwezig zijn van de FAULT uitgang kan hinderlijk
zijn bij de terugkoppeling van problemen naar de centrale aansturing van het kopieerapparaat.

5.2.3 Analoge elektronica en digitale logica
Het zelf bouwen van een aansturing hoeft geen grote problemen te betekenen. Een groot nadeel van
deze aanpak is het grote aantal componenten wat hiervoor nodig is. Bovendien is het maken van een
goede lay-out rond de schakelingen erg belangrijk vanwege de korte schakeltijden van grote stromen.
Voordeel is natuurlijk wel dat de terugkoppeling van foutsituatie veel gedetailleerder kan verlopen. In
dit verband kan het echter eenvoudiger zijn om in plaats van losse logica, één microcontroller of
digitale signaalprocessor (DSP) toe te passen. Aanpassingen zijn dan veel makkelijker te maken,
terwijl het aantal mogelijkheden sterk toeneemt, en het aantal componenten juist een stuk lager
uitvalt.

5.2.4 Microcontroller
Zoals in paragraaf 5.2.3 reeds is aangegeven, kan het gebruiken van een microcontroller als
aansturing van een brushless DC motor grote voordelen hebben:
• Uitgebreide foutafhandeling mogelijk.
• Reductie van het aantal benodigde componenten.
• Integratie van een snelheidsregelaar mogelijk.
Probleem bij het gebruiken van een microcontroller of DSP is de ontwikkeling van de software. Om
de kostprijs te drukken en de ontwikkeltijd te verkorten, kan het beter zijn gebruik te maken van de bij
Océ bekende processors. Dit betekent in ieder geval dat op dit moment DSP's niet toegepast kunnen
worden. Misschien dat dit in de toekomst kan veranderen door het recent op de markt komen van
zeer goedkope DSP's, die speciaal bedoeld zijn voor het aansturen van motoren.
Om de haalbaarheid van een microprocessor-aansturing te onderzoeken, wordt een dergelijke
aansturing ontwikkeld. Dit gebeurt op basis van de Intel a0196KC. De a0196KC is binnen Océ een
standaard processor, waarin behalve de normale ingangen en uitgangen, nog een aantal speciale 1/0poorten zijn opgenomen:
• PWM- uitgangen
• AID converter
• High speed ingangen en uitgangen
De aansturing op basis van deze processor heeft extern een stroom regeling en begrenzing. De
grootte van de gewenste stroom wordt door de processor gegeven. De schematische opbouw van
een processor aansturing kan er uitzien als in Figuur 5.2.
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Figuur 5.2 Schematische opbouw I-Iprocessor oplossing

5.3 Stroomgeregelde aansturing

5.3.1 Inleiding
Het koppel van een (borstelloze) gelijkstroommotor is rechtevenredig met de stroom door de motor.
Wanneer we gebruik maken van een snelheidsregelaar die als uitgang de wenswaarde van het
motorkoppel heeft, hoeft deze geen rekening te houden met de overdracht van de motor. Dit maakt
de snelheidsregelaar een stuk eenvoudiger.
Het maken van een stroomregelaar brengt een aantal vragen met zich mee:
1. Hoe wordt de stroom geregeld?
2. Waar wordt de stroom gemeten?
3. Hoe wordt de stroom gemeten?
Wanneer we bovenstaande vragen beantwoord hebben, is het bouwen van de regeling vrij
eenvoudig.

5.3.2 Keuze van de regeling

Soort stroomregeling

Voor het regelen van de stroom staan ons een aantal methoden ter beschikking.
1. Regeling met behulp van een model. De snelheidsregelaar legt een wenswaarde van de stroom
op. Aan de hand van een motormodel wordt daarna real-time bepaald hoe groot de
fasespanningen moeten worden om deze stroom in te stellen. Voordeel is dat een stroommeting
niet noodzakelijk is. Er zijn echter ook een aantal nadelen:
• De verschillende motorparameters zijn sterk aan verandering onderhevig;
• Er is geen actieve stroombegrenzing gerealiseerd;
Afwijkingen in de motorparameters kunnen eventueel gecorrigeerd worden door het meten van de
gemiddelde stroom, en deze te vergelijken met de wenswaarde. Bij een afwijking tussen deze
twee waarden, kunnen de motorparameters aangepast worden. Dit is echter een vrij
gecompliceerde methode.
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2. Hysterese regeling. Bij de hysterese regeling gaan we uit van een gewenste gemiddelde stroom.
Hieromheen leggen we een band waarbinnen de stroom moet blijven. Komt de stroom boven de
bovengrens uit, dan wordt de onderste rij MosFet's uit de eindtrap uitgeschakeld. Hierdoor daalt de
stroom weer omdat er vanwege de tegen-emk een negatieve spanning over de spoel staat.
Wanneer de stroom nu onder de ondergrens komt, wordt het voor de onderste MosFet's weer
mogelijk om aangeschakeld te worden (welke MosFet's aangeschakeld worden is afhankelijk van
de positie van de rotor). De hysterese regeling kan niet gebruikt worden voor het regelen van de
stroom in de retourleiding van de eindtrap. Wanneer de onderste MosFet's in de eindtrap niet in
geleiding zijn, loopt er namelijk geen stroom door de retourleiding.
3. Stroom begrenzing met vaste uittijd. Het grootste nadeel van de hysterese regeling is het feit dat er
geen vaste schakelfrequentie gebruikt wordt. Wanneer de spanning over de spoelen laag is, zal de
stroom ook langzaam veranderen. Wanneer de schakelperioden hierdoor groter worden dan 50l1S
(20 kHz), komt de frequentie in het hoorbare spectrum. Vooral het blikpakket in de motor gaat op
deze frequentie meetrillen. Om dit te voorkomen, werken we met een vaste frequentie groter dan
20 kHz en een duty-cycle afhankelijk van de gemeten stroom. Hoe dit gebeurt is weergegeven in
Figuur 5.3.
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De bovenstaande oplossing levert de stroomvorm van Figuur 5.4 op.
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Figuur 5.4 Stroomvorm bij stroombegrenzing met vaste uittijd
De eerste oplossing heeft als groot probleem het bepalen van de systeemparameters. Deze zijn
bekend bij één temperatuur voor één motor. Het effect van verkeerde parameters kan groot zijn.
Ander probleem is dat de momentane waarde van de stroom niet begrensd is.
De tweede oplossing heeft vooral geluid als grootste probleem omdat de schakelfrequentie niet vast
ligt. Bovendien kan deze regeling niet toegepast worden indien er in de retourleiding van de eindtrap
gemeten moet worden.
De derde oplossing biedt vooral eenvoud. Bovendien is de schakelfrequentie vast, zodat deze boven
de gehoordrempel gelegd kan worden. Nadeel is wel dat de gemiddelde waarde van de stroom niet
vast ligt. Hierdoor is de gemiddelde stroom niet helemaal recht evenredig met de gewenste stroom.
Van bovenstaande oplossingen wordt de laatste aanbevolen vanwege de eenvoud en de vaste
schakelfrequentie, waardoor er geen hoorbare trillingen ontstaan in de motor en elektronica.

Plaats stroommeting
Bij de driefase brushless De motor kan de stroommeting op een tweetal plaatsen gedaan worden:
• In de retourleiding van de eindtrap naar de buffercondensator;
• In de fasen van de motor.
De eerste oplossing heeft als voordeel dat er maar één meetsensor nodig is voor de meting van de
stroom. Bij de tweede oplossing moet er in minstens twee van de drie fasen gemeten worden.
Bovendien moet de stroom in de derde fase dan nog bepaald worden.
De tweede oplossing heeft als voordeel dat de stroom per fase geregeld kan worden. Dit kan
resulteren in een lagere koppelrimpel, zeker in het geval van de zesstaps commutatie.
Vanwege de eenvoud van stroommeting in de retourleiding kiezen we voor deze oplossing. Wanneer
de stroom nauwkeurig geregeld moet worden (bijvoorbeeld bij sinusvormige stroomsturing), dan zal
de tweede oplossing toegepast moeten worden.
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Soort stroommeting

Er zijn een aantal verschillende manieren van stroommeting mogelijk. Deze zijn opgesomd in Tabel
5.2.
Meetmethode
Laagohmige
meetweerstand

Voordelen
• Goedkoop
• Spanning rechtevenredig met
stroom

Spanningsval over
MosFet meten (drainsource weerstand)

•
•

Goedkoop
Spanning rechtevenredig met
stroom

Hall elementen

•

Geïsoleerde meting
Verliesvrij
Gelijkspanningsmeting
mogelijk
stroom
met
Meting
gelijkstroomcomponent geen
probleem
Geïsoleerde meting
Verliesvrij

•
•
•
Stroomtransformator

•
•

Nadelen
• Bij hoge schakelsnelheden
van de stroom ontstaan er
spanningspieken
• De meting is niet geïsoleerd.
Dit betekent bij metingen in
de fasen, dat er een grote
common-mode
spanninqszwaai ontstaat.
Weerstandswaarde
source•
drain niet erg nauwkeurig
• Er moet op drie plaatsen
gemeten worden.
rechtstreekse meting
Geen
•
van fasestromen moqelijk
• Duur

•
•
•

MosFet's met
'ingebouwde'
stroomtrafo

•

•

Weinig componenten
Vrijwel verliesvrij

•
•
•
•

Gelijkstroom is niet te meten.
Bij lage frequenties wordt de
transformator groot
Problemen bij meten van
signalen met gelijkstroomcomponent.
Duurder
dan
normale
MosFet's
Speciaal produkt
Geen rechtstreekse meting
van fasestromen mogelijk
Er moet op drie plaatsen
gemeten worden.

Tabel 5.2 Keuzemogelijkheden stroommeting

Voor de gebruikte regelmethode en meetplaats, is de meetweerstand de goedkoopste oplossing.
Bovendien is de spanning over de weerstand recht evenredig met de stroom door de weerstand.
Grootste probleem bij de stroom meting in de retourleiding is de spanningspiek die ontstaat bij het
aanschakelen en afschakelen van de onderste MosFet's in de eindtrap. Bij een goed ontwerp van de
print-Iayout, hoeft dit geen probleem op te leveren. Bovendien kan er voor gezorgd worden dat
gedurende de tijd dat de inschakelpiek optreedt, de onderste MosFet's altijd aan zijn. Wanneer we de
minimale aantijd instellen op 3 I..Is hebben we geen last van de spanningspiek.

5.3.3 Implementatie stroomregeling gebruikt in simulatie
De stroomregeling, die gebruikt is bij de verificatie van de simulatieresultaten, is een variant van de
aanbevolen regeling uit de vorige paragraaf. De regeling uit hoofdstuk 5.3.2 gebruikt een vaste uittijd
voor de MosFet's. Dit gebeurt echter niet in de geïmplementeerde stroomregeling. Hierin worden de
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MosFet's elke 23 lis aangeschakeld. Uitschakelen geschiedt alleen op het moment dat de ingestelde
stroom overschreden wordt. Dit betekent dat, wanneer de maximale stroom niet gehaald wordt binnen
23 lis, de MosFet's niet uitschakelen, en dus de periodetijd op dat moment wordt verdubbeld. De
schakelfrequentie komt dan in het hoorbare spectrum. De stroomvormen die optreden met deze
stroomregeling zijn getekend in Figuur 5.5.
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Het schema van de gebruikte stroom regeling is gegeven in Figuur 5.6.
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De comparator vergelijkt de stroom in de retourleiding van de eindtrap, met de ingestelde gewenste
stroom. Is de stroom in de retourleiding te hoog, dan valt de uitgangsspanning van +5 Volt naar 0
Volt. Op het moment dat de uitgang van de comparator laag wordt, wordt de uitgang van de als
FlipFlop geschakelde Nand-poort laag. Deze uitgang blijft laag totdat er een hoog signaal op ingang 1
van de FlipFlop wordt gezet. De vorm van dit signaal is te zien in Figuur 5.5 en wordt gegenereerd
met behulp van de timer.
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6. Simulatie van de aandrijving

6.1 Inleiding
Om een aantal aspecten van de aandrijving te kunnen bekijken voordat het systeem daadwerkelijk
gebouwd zal worden, is het wenselijk dat er een computersimulatie van het complete aandrijfsysteem
komt. Een aantal vragen die hiermee beantwoord kunnen worden zijn:
• Kan de motor in stationaire toestand ook werkelijk het gevraagde vermogen leveren?
• Wat zijn de optimale instellingen van de PID-snelheidsregelaar?
• Wat gebeurt er met de stroom wanneer er defecten optreden in de motor?
• Wat zijn de effecten van de systeemdynamica op de regelbaarheid van de snelheid?
Het maken van een simulatie van het aandrijfsysteem roept een aantal vragen op:
1. Hoe groot zijn de verschillende tijdconstanten in het systeem? Deze vraag is van belang bij het
bepalen van het simulatieprogramma, en de verschillende modellen in de simulatie.
2. Welk simulatiepakket moet er gebruikt worden?
3. Welke meetgegevens zijn gewenst bij de simulatie?
4. Welke tijdconstanten worden nog meegenomen in de simulatie?
Ad 1:
Het grootste probleem bij het simuleren van een elektrisch aandrijfsysteem is het orde verschil
van de mechanische en elektrische tijdconstanten. Aan de elektrische zijde zijn er de schakeltijden
van de MosFet's en de schakelfrequentie van het PWM-signaal. Aan mechanische zijde is in
eerste instantie het opstartgedrag belangrijk, en daarna de gelijkloop. Dit betekent aan de
elektrische zijde schakeltijden van nanoseconden (MosFet's) tot microseconden (PWM
frequentie). Dit staat tegenover mechanische tijden van milliseconden tot seconden.
Ad 2.
Het grootste probleem bij het bepalen van het simulatiepakket is de combinatie van een elektrisch
en een mechanisch systeem. Beide systemen moeten namelijk volledig gesimuleerd worden.
Bovendien is er in het systeem een regelaar en stuurlogica opgenomen.
Het is niet de bedoeling dat er nieuwe simulatiepakketten aangeschaft moeten worden. De keuze
is hierdoor beperkt tot twee pakketten: Spice, of Matlab in combinatie met Simulink.
Spice is een pakket waarmee vrij gemakkelijk elektrische netwerken kunnen worden
doorgerekend. Modellen van verschillende elektrische componenten zijn in het pakket
beschikbaar. Dit is ideaal voor de vermogens eindtrap. Het probleem van dit pakket is echter dat
de stuurlogica en de regelaar niet of nauwelijks te simuleren zijn.
Matlab is een rekenprogramma waarmee matrixberekeningen kunnen worden uitgevoerd.
Simulink is een programma in Matlab dat gebruik maakt van de rekencapaciteit van Matlab, en
waarmee mechanische en elektrische systemen gesimuleerd kunnen worden. Bovendien is het vrij
eenvoudig om regellussen en logica in te bouwen. Probleem is dat het simuleren van
vermogenselektronische systemen niet echt gemakkelijk is, omdat er gewerkt wordt met
overdrachtsfuncties.
Vanwege het groot aantal mogelijkheden van Matlab en Simulink. en de onmogelijkheid van het
simuleren van een regelaar in Spice, is gekozen om met Matlab verder te gaan.
Ad 3:
De belangrijkste meetgegevens zijn in eerste instantie het toerental van de motoras, en de stroom
die uit de gelijkspanningsvoeding wordt getrokken. Deze twee grootheden worden namelijk in het
echte aandrijfsysteem ook gemeten. Hierbij wordt de vorm van de stroom vooral gebruikt om te
bepalen of er een defect is opgetreden in de motor.
Verder kunnen in Simulink op alle gewenste plaatsen de waarden van elektrische en mechanische
grootheden uitgelezen worden. Hierdoor kan bijvoorbeeld ook eenvoudig het geleverde koppel
worden uitgelezen.
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Ad 4:
Het probleem bij het bepalen van de mee te nemen tijdconstanten is het bepalen van de
informatie die verloren gaat wanneer een bepaalde tijdconstante verwaarloosd zou worden.
Wanneer echter te veel tijdconstanten zouden worden meegenomen, wordt de simulatie onnodig
ingewikkeld en langzaam. De kleinste tijdconstante in het systeem wordt veroorzaakt door de
MosFet's. Deze is in de orde van grootte van enkele nanoseconden. De volgende tijdconstante
wordt bepaald door het PWM-signaal (microseconden), en de tijdconstante veroorzaakt door de
inductiviteit en weerstand van de motorwindingen (milliseconden). Voor het doel van de simulatie
is het acceptabel dat de schakelsnelheid van de MosFet's buiten beschouwing wordt gelaten. Het
PWM-signaal is echter een wezenlijk onderdeel van het gedrag van het totale systeem, zodat dit
niet meer buiten beschouwing kan worden gelaten.

6.2 Opbouw van de simulatie
Het te simuleren aandrijfsysteem kan in een aantal deelsystemen onderverdeeld worden. Dit heeft
een tweetal voordelen:
1. Het aandrijfprobleem wordt in een aantal eenvoudigere problemen gesplitst;
2. In Simulink is het mogelijk om een groot aantal systeem te groeperen tot één systeem met een
aantal ingangen en uitgangen.

PID-regelaar

Last

L-----f---------.-1f----+l 4
Voedings
stroom
Werlcell ke hoek.netheld

Pulsenschijl

Figuur 6.1 Compleet aandrijtsysteem

In Figuur 6.1 is te zien dat het aandrijfsysteem is onderverdeeld in fysiek aanwezige componenten.
Wat de overdracht is tussen de ingangen en uitgangen van de verschillende systemen, zal in de
volgende paragrafen besproken worden.
In de verschillende blokschema's die aan de orde komen in de bespreking van de simulatie, komen
een groot aantal multiplexers (Mux) en demultiplexers (Demux) voor. De functie van het Mux blok is
het in vektorvorm plaatsen van de verschillende ingangen van het mux-blok. De waarde van de
bovenste ingang komt boven in de kolomvector te staan. Met een Demux wordt de omgekeerde
bewerking uitgevoerd.
De dikte van de pijlen tussen de verschillende blokken geeft aan of hier een vector (dikke lijn) of een
getal wordt 'doorgegeven'. Wanneer een ingang van een blok een vector is, wordt bij de benaming
van het blok aangegeven hoeveel rijen deze kolomvector groot is. Het aantal rijen wordt dan tussen
haakjes () aangegeven.
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6.2.1 De last

Inleiding

De motor drijft in het kopieerapparaat een tweetal banden en een aantal knepen voor het
papiertransport aan. Deze verschillende lasten zijn met elkaar verbonden via een riemoverbrenging.
Het modelleren van deze last is zeer ingewikkeld. Bovendien zijn een groot aantallastparameters niet
bekend. Aangezien de simulatie zich vooral richt op de aandrijving en de elektronica, voert het te ver
om ook de last volledig te modelleren. De last zal daarom voorgesteld worden als een combinatie van
massatraagheid, demping en constant lastkoppel. Wanneer er in de toekomst een lastmodel ter
beschikking komt, kan het huidige lastmodel eenvoudig vervangen worden.
Behalve boven beschreven last, dient de motor ook zichzelf aan te drijven. Uiteindelijk levert dit een
overdrachtsfunctie op van het aangeboden motorkoppel naar een toerental van de motoras.

Vergelijkingen

In Tabel 6.1 zijn de verschillende symbolen verklaard die gebruikt worden in de systeemvergelijking.

betekenis
Massatraagheid van de last,
betrokken op de motoras
Massatraagheid van de rotor
Demping
van
last,
de
betrokken op de motoras
Lastkoppel, betrokken op de
motoras
Motorkoppel aan as
Hoeksnelheid van de motoras

Symbool
J1asl
Jmolor
Dlast
T1ast
Tmolor,as
ro

Tabel 6.1

dimensie
kg·m~
kg.m~

N·m·s·rad'
Nm
Nm
rad·s

Verklaring gebruikte symbolen

In Vgl 6.1 is bovenstaand model in formulevorm weergegeven voor positieve snelheden.
Tmotor,a.\· Jla,t

~aIt

-

Wm

+ J motor,a.'

•

Dlast

=

dw m

Vg16.1

dt

Deze vergelijking benadert de werkelijkheid vrij goed, uitgezonderd één bepaalde toestand:
0)::::0 en Tlasl>Tmotor,as.
In deze toestand zou de motor volgens Vgl 6.1 namelijk spontaan gaan draaien. In werkelijkheid
gebeurt dit natuurlijk niet, en is Vgl 6.1 dus niet bruikbaar in deze vorm.
Om dit probleem op te lossen, dienen we het op te splitsen in een aantal deelgebieden, waarbij voor
elk gebied een vergelijking geldt. Deze oplossing is weergegeven in Tabel 6.2.
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- I;ast :5 Tmotor,as :5 I;ast

Tmotor,as < - I;ast

Tmotor,as >Tlast

OJ m =0

Tres =0

Tres =Tmotor,as +Tlast

Tres =Tmotor, as -Tlast

OJm>O

~es = Tmotor,as - I;ast

Tre.'! =Tmotor ,as -Tlast

~eJ = Tmotor,as - I;ast

Wm<O

Tres =Tmotor,as +Tlast

~eJ = Tmotor,aJ

~es = Tmotor,aJ

+ I;ast

+ I;ast

Tabel 6.2 Waarde resulterend koppel

De differentiaalvergelijking is gegeven in Vgl 6.2.

Vg16.2

Iia.,·t + I motor,aJ

dt

Blokschema last

De implementatie van Tabel 6.2 is gegeven in Figuur 6.2. Hierbij wordt gekeken naar de
hoeksnelheid. Is de hoeksnelheid ongelijk aan nul, dan staat de schakelaar in de onderste stand. Is de
hoeksnelheid gelijk aan nul, dan staat de schakelaar in de bovenste stand. Op deze manier worden
alle in de tabel genoemde opties mogelijk gemaakt.
Het 'saturation' blok heeft als saturatiegrenzen Tlast en -T1asl .

11----_--------~

Tmotor,as

Saturation

2

t----+---y-------t~

Hoeksnelheid

Relational
Operator

Switch

Figuur 6.2 Bepaling lastkoppel

De implementatie van Vgl 6.2 is gegeven in Figuur 6.3.
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Mux

u(2)/U(1)

Acce/.rw"e leoppel

L...-----<Dlast 1 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Demping

Figuur 6.3 Schema last

6.2.2 De motor

Inleiding
De te simuleren motor is een driefasige borstelloze gelijkstroommotor, waarvan de spoelen in ster zijn
geschakeld. De door de motor geproduceerde tegen-emk is sinusvormig.
De positie van de rotor wordt bepaald met behulp van drie Hall-sensoren, die 120 elektrische graden
van elkaar zijn gemonteerd.
In de motor zijn grofweg drie systemen te onderscheiden:
a) Een elektrisch systeem
b) Een overdracht van het elektrisch naar het mechanisch systeem
c) Een mechanisch systeem;

aJ Het elektrische systeem

In Figuur 6.4 zijn schematisch de spoelen en de aansluitingen van de motor getekend. Hierbij zijn ook
de definities en de positieve richtingen van de stromen en spanningen gegeven.
De statorspoelen zijn gemodelleerd als een serieschakeling van een inductiviteit, een weerstand en
een spanningsbron. De wederzijdse inductiviteit tussen de drie statorspoelen, is opgenomen in de
hoofdinductiviteit. Dit mag volgens [Lit. 2] wanneer de drie fasen symmetrisch gevoed worden. De
totale inductiviteit wordt dan 3/2 keer de zelfinductiviteit van de spoel.
Wanneer de notatie van een spanning vergezelt gaat met een index 'n', wordt het spanningsverschil
bedoeld tussen dat punt en de negatieve zijde van de gelijkspanningsvoeding van de eindtrap.
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Fase f2

L,R

+

L,R
L,R

Fase f3

Fase f1
Figuur 6.4 Schema gebruikte benamingen

De tegen-emk van de motor is sinusvormig. Omdat de drie spoelen elk 1200 elektrische graden van
elkaar verschoven zijn, zien de drie door de motor gegenereerde rotatiespanningen er als volgt uit:

= p. (J) e . Ke . cas( 0 e ) = (J) Ke . cas( 0 e)
e2 (OJ = p. (J)e' K e ·cas(O. - Y31t") = (J)m . K. ·cas(O. -

el (0.)

m •

e3 (O.) = p. (J) • • K• .cas(O. -:X 1t") =

(J)m .

Y31t")

Vg16.3

K• .cas(O. - :X1t")

We willen nu de drie fasestromen bepalen. Per fase zijn er drie verschillende toestanden waarin er
stroom door de fasen kan lopen, afhankelijk van welke fasen er bekrachtigd worden. We zullen voor
de stroom door fase f1 de differentiaalvergelijkingen uitwerken.
De drie toestanden waarin er stroom door fase f1 kan lopen zijn:
1. fase f1 en f2 bekrachtigd, f3 open;
2. fase f1 en f3 bekrachtigd; f2 open;
3. fase f1, f2 en f3 bekrachtigd.
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Ad 1:
Wanneer alleen de fasen f1 en f2 bekrachtigd worden, loopt er geen stroom door fase f3. Met
deze wetenschap kunnen we Vgl 6.4, Vgl 6.5 en Vgl 6.6 bepalen:

UIn

Vg16.4

el - Usn -L.5s dl + R'I)

-

Vg16.5

U2n - e 2 -Usn -L:!!L
s d, + R'12
-

Vg16.6
Wanneer we hierna Vgl 6.6 in Vgl 6.5 substitueren, en dit resultaat vervolgens aftrekken van Vgl
6.4, verkrijgen we het resultaat gegeven in Vgl 6.7. In deze vergelijking is de stroom i1 alleen nog
afhankelijk van de bekende spanningen U1n, U2n, e1, en e2.
di,
R'I,
L,,'dï+

UIn -el - Usn -U 2n

-

e 2 - Usn --

-

di,
L s dt
- R'1

Vg16.7

2

Ad 2:
Bij bekrachtiging van de fasen f1 en f3, verloopt de afleiding van de differentiaalvergelijking
analoog aan de vorige afleiding. Alleen moeten de spanningen en stromen U2n , e2 en i2 vervangen
worden door Uan, ea en ia.
Dit resulteert in de differentiaalvergelijking van Vgl 6.8.

Vg16.8
Ad 3:
Vgl 6.9 geeft de differentiaalvergelijking voor bepaling van
worden.

UIn

-

el - Usn

h wanneer alle drie fasen bekrachtigd

di,
= Ls dl
+ R'11

Vg16.9

Om de spanning Usn te bepalen, hebben we de differentiaalvergelijkingen van de beide andere
fasen nodig: (Vgl 6.10 en Vgl 6.11).

U 2n

-

e2

-

di 2
U.I'n -- Ls dt
+ R'12

Vg16.10
Vg16.11

Sommeren van Vgl 6.9, Vgl 6.10 en Vgl 6.11 levert Vgl 6.12.

Vg16.12

Verder is van het sterpunt van de drie spoelen bekend: (Vgl 6.13 en Vgl 6.14).

Vg16.13

Vg16.14
Wanneer we Vgl 6.13 en Vgl 6.14 substitueren in Vgl 6.12 verkrijgen we een uitdrukking voor Usn
(VgI6.15)

Vg16.15
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Deze vergelijking kunnen we nu weer substitueren in de differentiaalvergelijking voor berekening
van de stroom door fase f1 (Vgl 6.9). We verkrijgen zo een differentiaalvergelijking met alleen
maar bekende variabelen (Vgl 6.16).
Vg16.16

De bovenstaande afleidingen van de differentiaalvergelijkingen voor i, kunnen op een analoge
manier uitgevoerd worden voor de bepaling van de fasestromen i2 en b. Dit resulteert in totaal negen
vergelijkingen waarmee alle toestanden voor de drie fasestromen beschreven zijn. Deze
vergelijkingen zijn samengevat in Tabel 6.3.

Stroom

ij

i2

Bekrachtigde
fasen

Differentiaalvergelijking

f1 + f2
f1 + f3

2L!!i
s dl + 2R''I -U
In -UZn - el + ez
2L!!i
s dl + 2R''I -U
In -U3n - el + e3

f1 + f2 + f3

3L, ~; + 3Ri[

f2 + f3

= 2Uln - UZn - U3n - 2el + ez + e3
2L, ~i +2Riz = UZn -U3n -ez +e3

f2 + f1

2L!!!:L
s dl + 2R"'z - UZn -UIn - ez + el

f1 + f2 + f3

3Ls ~i + 3Riz = 2UZn - Uln - U3n - 2e z + el + e3

f3 + f2

2L, ~: +2Ri3 = U3n -Uln -e3 +e l
2L, ~: +2Ri3 = U3n -UZn -e3 +e z

f1 + f2 + f3

3L, ~: + 3Ri3 = 2U3n - Uln - UZn - 2e3 + el + ez

f3 + f1

i3

Tabel 6.3

Het tegen-emk blok heeft twee uitgangen en één ingang. Via de ingang komt de waarde van de
hoeksnelheid binnen. Door de mechanische hoeksnelheid te vermenigvuldigen met het poolpaartal,
en dit geheel te integreren verkrijgen we de benodigde elektrische hoekverdraaiing.
De tegen-emk uitgang levert de berekende waarde voor de tegen-emk, terwijl de andere uitgang deze
waarde geeft zonder te vermenigvuldigen met de mechanische hoeksnelheid. Hierdoor wordt een
deling door de hoeksnelheid voorkomen bij het berekenen van het koppel (zie de paragraaf b)
Overdracht elektrisch naar mechanisch van dit hoofdstuk), en daardoor ook een deling door nul.
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..-----+\2
Tegen-emk
gedeeld door
hoeksnelheid
Mux

Figuur 6.5 Berekening tegen-emk
De implementatie van het tegen-emk blok is gegeven in Figuur 6.5.

De realisering van de overdrachtsfunctie van spanning naar stroom is gegeven in Figuur 6.6.

MATLAB
Function

Muxl--j....~

MATLAB
Function

I---+l!-r+--Lf----+I Mux
Fase
Stroom
(3)

MATLAB
Funclion
Aansluiting
open
(3)

Figuur 6.6 Blokschema overdracht spanning -> stroom

In het blok 'Matlab function' wordt bepaald welke fasen bekrachtigd zijn, en met welke spanning.
Hierna wordt met behulp van de bijbehorende differentiaalvergelijkingen de stroom door de fasen
bepaald. De dode zone die achter deze differentiaalvergelijking is geplaatst, dient ervoor om de
stroom rond het nulpunt, hard nul te maken. Dit wordt gedaan om problemen te voorkomen bij
berekeningen in de eindtrap. Deze ontstaan door de eindige nauwkeurigheid van de numerieke
methode. Wanneer de dode zone niet gebruikt wordt, zal in de simulatie de stroom rondom nul gaan
oscilleren, en kan de vrijloop diode nooit afschakelen.
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bI Overdracht elektrisch naar mechanisch

JIJ(ejq(nJl
De overgang van het elektromagnetisch naar het mechanisch systeem wordt in een (brushless DG)
motor bereikt door de interactie van stator- en rotorflux. Het momentaan elektromechanisch
vermogen dat geproduceerd wordt door één spoel van deze motor, is gelijk aan het produkt van
rotatiespanning en stroom door de spoel. Wanneer we de momentane elektromechanische
vermogens van de drie spoelen bij elkaar optellen, krijgen we het totaal door de motor geleverd
elektromechanisch vermogen. Hieruit kunnen we met behulp van de hoeksnelheid het momentane
koppel bepalen. Het askoppel wordt verkregen door het elektromechanisch koppel te verminderen
met het wrijvingskoppel.

Het totale momentane koppel, dat geleverd wordt door de interactie van de statorflux met de
rotorflux, is gegeven in Tabel 6.4.

T mOlor (8e )

= Tfa"el (8e ) + TfaJe2 (8e ) + T fa "e3 (8e )
Tabel 6.4 Vergelijkingen voor bepalen motorkappel

Figuur 6.7 geeft het motorblokschema. De overdracht van spanning naar stroom, en de berekening
van de tegen-emk zijn hierin opgenomen als aparte blokken. De werking van deze blokken is reeds in
de vorige paragrafen behandeld.
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1~------+i

r-----------------+l1

Fase
spanning
(3)

Fase
stroom
(3)

2~------~

Aansluiting
open
(3)

3
Hoeksnelheid

Tegenemk

E/We

Overdracht
spanning/stroom

Figuur G.7 Het motor schema

Behalve de overdracht tussen het elektrisch en het elektromechanisch systeem, is ook nog het
mechanisch systeem opgenomen in het schema. Dit wordt besproken in de volgende paragraaf.

Het mechanische systeem

Het mechanische model van de motor bestaat uit een massatraagheid en een wrijvingskoppel. De
dempingsfactor van deze motoren is zeer laag. In specificaties wordt deze dan ook zelden gegeven.
De massatraagheid kan niet onafhankelijk gezien worden van de massatraagheid van de last.
Daarom is de massatraagheid van de rotor opgenomen in het lastschema. Hierdoor houden we alleen
het wrijvingskoppel over. In het lastschema moet er voor gezorgd worden dat de massatraagheden
van de last betrokken worden op de motoras.

Bij de implementatie van het wrijvingskoppel treedt hetzelfde probleem op als in paragraaf 6.2.1. De
vergelijkingen komen dan ook overeen. Aangezien de demping van de motor nul wordt
verondersteld, gelden de vergelijkingen van Tabel 6.5 voor het resulterend koppel aan de as van de
motor.

(i)m

=0

(i)m>O
(i)m<O

~

:s; T motor :s; ~

=0
Tmoror,us = Tmoror - TI
Tmoror,us = T moror + TI
Tmotor,us

T motor

< -TI

= Tmoror + TI
Tmotor,as = Tmoror - TI
Tmotor,us = T moror + TI
Tmoror,us

Tmoror

> TI

= Tmoror - ~
Tmoror,us = Tmotor - TI
Tmoror,us = Tmotor + TI
Tmoror,us

TabelG.5

Een brushless

De motor als hoofdaandrijving van een kopieerapparaat

45

Simulatie van de aandrijving

Het wrijvingskoppel van de motor is terug te vinden in het blokschema van de motor in Figuur 6.7. De
implementatie van het wrijvingskoppel is gegeven in Figuur 6.8. Het 'saturation' blok heeft als
grenzen -TI en Tt.

Tmotor
Saturation

2 I-----+---<i~----_+I __ I - - - - - - . H
Hoeksnelheid
Relational
Switch
Operator

Figuur 6.8 Wrijvingskoppel motor

6.2.3 De eindtrap

Inleiding

Alvorens de simulatie van de eindtrap te bekijken, beschrijven we eerst de opbouw van de eindtrap
zelf. In Figuur 6.9 zijn behalve de opbouw van de eindtrap ook de benamingen terug te vinden van de
verschillende componenten en spanningen die gebruikt worden in de simulatie.
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H1

MIl

H2

M21

011

-1

H3

-1

Vd
11

M31

0 21

M12

-1

-1

Vd
12

0 12

Vd

Vd
+
13

U1n

U

0 31

U2n

M22

-1

U3n

M32

0 22

Vd
+

-1

0 32

Vd

Figuur 6.9 Opbouweindtrap

De eindtrap wordt in de simulatie opgedeeld in drie halve H-bruggen (H1 ..H3). Dit is gedaan omdat
met elke halve H-brug een fase van de motor is verbonden, en dus in principe als afzonderlijk blok
beschouwd kan worden.

Vergelijkingen
De drie halve H bruggen H1 ..H3 zijn identiek. Dit betekent dat we voor het functioneren van de
eindtrap alleen maar hoeven te kijken naar het functioneren van één eindtrap. Omdat het niet van
belang is welke H-brug we bekijken, geven we deze aan met de index 'x'. (M x1 is dus de bovenste
MosFet van een H-brug uit Figuur 6.9).
In normaal bedrijf kan een H-brug in drie toestanden verkeren:
1. Mx1 of Mx2 geleidt. Dit is het geval wanneer het aanstuursignaal van de betreffende MosFet hoog
is;
2. Dxl of Dx2 geleidt. Dit is alleen het geval wanneer Mx1 en Mx2 niet geleiden, en Ix niet nul is. Is Ix
positief dan komt D x2 in geleiding, is Ix negatief dan komt Dx1 in geleiding.
3. Beide MosFet's en diodes geleiden niet.
De MosFet's worden gemodelleerd als ideale MosFet's in serie met een stroomonafhankelijke
weerstand. De diodes op hun beurt stellen we voor als ideale diodes in serie met een vaste
verliesspanning over de diode wanneer deze geleidt. In combinatie met de bovenstaande drie
verschillende toestanden, resulteert dit in de vergelijkingen gegeven in Tabel 6.6. 'A m",/ staat hier
voor de aanstuursignalen van de verschillende MosFet's.
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Mx1

Mx2

Ox1

Ox2

Ä mx1 hoog

U... = U -I.. · RON

Ä mx1 laag

Geleidt niet

Ä mx2 hoog

U... =-I.. . RON

Ä mx2 laag

Geleidt niet

Ä mx1 en Ä mx2 laag; Ix ~ 0

Geleidt niet

Ä mx1 en Ä mx2 laag; Ix < 0

U... = U + Udiode

Ä

en Ä

laag;

Ix $

Geleidt niet

0

mx1
mx2
.....................................................................
.................................................................
Ä mx1 en Ä mx2 laag; Ix > 0
U... = -Udiode

Tabel 6.6
Wanneer geen van de vier componenten uit de halve H-brug geleiden, betekent dit dat er geen
stroom door de spoel van de betreffende fase loopt, en dus de spanning over de spoel niet meer van
belang is voor de simulatie. In werkelijkheid zal over deze fase de rotatiespanning komen te staan,
die gemeten kan worden. In het geval dat geen van de vier componenten geleiden, wordt de uitgang
'open' hoog.

Blokschema's

Het simulatieschema van de eindtrap is te zien in Figuur 6.10.
,-----

Voeding

-

Voedlng••pannlni

Stroomf·.. r "
v~

Aansturing M11

Aan.turl"g M12
Referentie apannlng

1

H1

~
Fas e
spanni ng
(3)

-

Demux

Fase
troom

-

(3)

Voedlng••pannlng

"v~ -

Stroom fa.. 2

Aan.lurl"g M21

I--

Aansturing M22

f---

0Aa nsturlng

Mux

R.ferentle spanning

-

-

H2

-

Demux

(6)

Voedl"ilupannlni
Stroom fII.. 3

Aanaturing M31

Aan.lurlng M32

IReferentie I

R.ferenti. spanning

~

-----+

-

Mux

~
Ope

1-

----.:i'S

Figuur 6.10 Simulatieschema eindtrap
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Het simulatieschema van de eindtrap is voorzien van twee ingangen en twee uitgangen:
Ingang 1

Fasestromen door de spoelen van de motor.

Ingang 2

Aansturing van de MosFet's. Deze ingang geeft aan of een MosFet geleidt of
spert.

Uitgang 1

Fasespanning. Dit is de spanning op de aansluitingen van de motor ten
opzichte van de negatieve zijde van de gelijkspanningsvoeding.
Open. Deze uitgang geeft aan of een aansluiting van de motor open is. Dit is
dus het geval wanneer alle MosFet's en diodes in één trap stroomloos zijn .

Uitgang 2

•H..a..lVfJ lt-P!yg
De eindtrap uit Figuur 6.10 is, zoals besproken in de vorige paragraaf, opgebouwd uit drie identieke
halve H-bruggen. Het blokschema van zo'n halve H-brug is afgebeeld in Figuur 6.11

Voeding
M11

3

r-hl--~::::Ç:==~=====+==~

Aansturing
boven

D11

'-------+I +
Fase spanning

Diode
command
D12

5 f----------+-_+f
Referentie
spanning

M12

Figuur 6.11 Opbouw halve H-brug
In het blokschema zijn de vier halfgeleidercomponenten te herkennen. De MosFet's worden
rechtstreeks aangestuurd door de aanstuursignalen. Voor de diodes geldt een ander verhaal. In Tabel
6.6 zijn de overdrachtsfuncties voor de diodes gegeven, en de voorwaarden waaronder deze functies
van toepassing zijn. Aangezien het in Simulink niet goed mogelijk is om elektrische componenten
zoals halfgeleiders te simuleren, worden de diodes voorgesteld als schakelaars die aangestuurd
worden. Het aansturen wordt voor rekening genomen door het blok 'diode command' uit Figuur 6.11.
Het geheugen blok bij uitgang 2 zorgt ervoor dat een algebraïsche loop doorbroken wordt. Het zorgt
voor een vertraging van één simulatiestap. Het simulatieprogramma Matlab detecteert zelf of er in de
simulatie sprake is van een algebraïsche loop.

De opbouw van het 'diode aansturing' blok voor de halve H-brug H1 is te zien in Figuur 6.12. 'diode
aansturing' beslist of en welke van de diodes D11 en D12 moet geleiden. Uit Tabel 6.6 blijkt dat voor
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het nemen van deze beslissing de aanstuursignalen Am ll en Am1 2 en de stroom door de fase f1 vereist
zijn.
In de blokschema's van de andere twee halve H-bruggen is eenzelfde 'diode aansturing' blok
opgenomen als in H1.

t-------~

NOTt------.,.--+I

Toestand
M11

...-----+--+lANO r-------1~
Commando
011

o
Fase
stroom

Constant

L...-_-+__--+I ANO f - - - - - + l
3

r---------1~ NOTI-------"'-----1~

2

Commando
012

Toestand
M12

Figuur 6.12

Implementatie diode aansturing

De vergelijkingen van de MosFet's zijn gegeven in Tabel 6.6. Uit deze vergelijkingen blijkt dat de
MosFet's in een geleidende en een niet-geleidende toestand kunnen verkeren. In Figuur 6.11 worden
de uitgangsspanningen van de vier halfgeleiders bij elkaar opgeteld. Dit betekent dat wanneer een
halfgeleider niet geleidt, zijn uitgang gelijk aan nul moet zijn. In Figuur 6.13 is het blokschema
gegeven van de MosFet's Mx1 en Mx2 uit de halve H-brUg.

Referentie

Aansturing

Figuur 6.13 Blokschema MosFet's

Voor de diodes zijn de vergelijkingen van Tabel 6.6 van toepassing. Ook hierbij geldt weer dat
wanneer de diodes niet in geleiding zijn, ze niet bijdragen aan de uitgangsspanning van de halve Hbrug. De uitgangsspanning van de diodes zal dan ook gelijk zijn aan nul. De blokschema's van de
diodes Dx1 en Dx2 zijn gegeven in Figuur 6.14.
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2\-----+1
11----~+

Referentie

Voeding

, 1-------===C~l_-+f
2l-------===C~t--+!
Diode
command

Diode
command

Switch

Switch

Figuur 6.14 Blokschema's diodes

6.2.4 De aansturing

Inleiding

De aansturing van de brushless De motor heeft twee taken:
1. Zorgen voor de commutatie van de stroom;
2. Zorgen voor de regeling van de stroom.

De commutatie van de stroom wordt geregeld aan de hand van informatie van de drie Hall-sensoren.
Deze drie Hall-sensoren geven een driebits positie-informatie, aan de hand waarvan de te
bekrachtigen aansluitingen worden bepaald. De omzetting van de driebits positie-informatie naar de
zesbits aanstuursignalen wordt gedaan in een waarheidstabel.

Het regelen van de stroom wordt gedaan met behulp van pulsbreedte modulatie. De frequentie van
deze PWM is 23 kHz. De werking is als volgt:
Stel we willen de stroom regelen in de serieschakeling van fase 1 en fase 2. De stroom loopt in de
positieve richting door fase 1 (en dus in de negatieve richting door fase 2). Om dit te bereiken dienen
de MosFet's M11 en M22 te geleiden. Bij het inschakelen van de beide MosFet's zal de stroom door de
fasen 1 en 2 oplopen omdat de spanning positief is. Wanneer deze stroom boven de gewenste
waarde uitkomt, wordt M22 afgeschakeld. Hierdoor zal de stroom verder lopen door diode D21 ,
waardoor de fasen 1 en 2 kortgesloten zijn, en dus beide aan dezelfde spanning zijn aangesloten.
Hierdoor zal de stroom weer dalen, omdat de tegen-emk zorgt voor een negatieve spanning over de
spoelen. M2 2 blijft afgeschakeld totdat er een PWM puls volgt. De stroom door de fasen loopt weer
op, waardoor we weer vooraan in de cyclus zijn beland.
Bij de andere fasecombinaties verloopt het proces eender.
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Vergelijkingen

De waarheidstabel voor de aanstuursignalen is gegeven in Tabel 6.7. Op de gegeven rotorposities
vindt een verandering van de Hall-signalen plaats naar de waarde die bij de rotorpositie gegeven is.
Hierdoor veranderen ook de aanstuursignalen.

Rotorpositie

Hall-signalen

Aansturing MosFet's

(ee)

Hall1 1 Hall2 1 Hall3

M 11

0°

0

60°

0

~

M 12 1 M21

!0 i 0

~
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~
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: :

: : : : :

..

. : . : :

...................•.....••••••••••...........•••••... ~ ......•••••.•.•.<-....••.•••••••••••••.•.......;....•••••••••(

\0

10

; ••••••..... ··i·.··

····(·············

..··················· ··0···········1··0···········1··1············ ··0·······r·ö········rö······T··1·········!···1·········]'..0· ..
.. ·1·80~ ·.. ··· · · ro· ···..r1· · ··0 T.1 r·ö·..·..ro.. ······r-1 rÖ ·..
·..··..· ····..··
·I"O····· ··j··O..··· · ..0..· . ·1 ···r..1 1··0 ·..1.·ö ·T·ö ·..
..
.. ....·..·..·....·........··....·..·......T"1·....·······r-o......·.... ··0··.. ··'"["·o·......·r..1....·..T"0···.. ··T·o........ r··..·......·
···1·20~····

240~
30Ö~

·~

Tabel6.7 Aanstuursignalen

Ook de PWM stroomregeling IS In een waarheidstabel geïmplementeerd. Tabel 6.8 geeft deze
waarheidstabel en een lijst van de hierin gebruikte symbolen.
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Tabel 6.8 Waarheidstabel PWM generator

Blokschema
In het blokschema van Figuur 6.15 zijn de commutatie-functie en de PWM-generatie bij elkaar
geplaatst.
r----------==------------~2
Voedingsstroom

JUl f------+I
Fase
stroom
(3)

Combinatorial
Logic

Aansturing
(6)

2 f------1f--------------'
Gewenste
stroom

31----------------------'

Hall

signalen
(3)

Figuur 6.15 Implementatie aansturing

De Matlab functie 'PWM' verzorgt het PWM-signaal volgens Tabel 6.8. Het PWM-signaal geeft
samen met de informatie van de Hall-sensoren de plaats aan in de 'combinatorial logic'. In de
'combinatorial logie' is twee keer de commutatietabel (Tabel 6.7) opgenomen. In het geval dat het
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PWM-signaal hoog is, wordt Tabel 6.7 exact gebruikt. Is het PWM-signaal laag, dan worden de
aanstuursignalen voor de onderste MosFet's (AM12, AM22, AM3Û altijd gelijk aan nul.
De stroommeting die nodig is voor de stroom regeling wordt gedaan in de retourleiding van de
eindtrap. In werkelijkheid wordt deze meting gedaan met een meetweerstand. In de simulatie
berekenen we de stroom door de retourleiding. (Figuur 6.16).

Fase
stromen

Saturation

Gain

+
Voedingsstroom

+
I -_ _~emu f---+fMuxl--....

Aansturing

Figuur 6.16 Omzetting fasestromen -> retourstroom
Van de drie fasestromen wordt alleen de negatieve helft doorgelaten en geïnverteerd. Vervolgens
worden deze drie stromen vermenigvuldigd met de bijbehorende aanstuursignalen van de MosFet's.
Voor de geleidende MosFet's zijn deze 1, voor de sperrende MosFet's zijn deze O. De resultaten van
deze vermenigvuldigingen worden bij elkaar opgeteld en vormen zo de stroom door de retourleiding.

6.2.5 Hall-elementen

Inleiding
Uit de informatie van de drie Hall elementen wordt de positie van de rotor bepaald. Deze meting is
afgestemd op het aantal commutaties dat per elektrische omwenteling moet plaatsvinden. De Hallelementen worden gesimuleerd, om ook de effecten mee te kunnen nemen van verkeerde Hallinformatie.
In de gesimuleerde aandrijving zijn drie Hall-sensoren gebruikt die 120 elektrische graden van elkaar
geplaatst zijn.

Vergelijkingen
Er zijn twee omzettingen nodig om uit de snelheidsinformatie de drie Hall-signalen te produceren.
1. Omzetting van mechanische hoeksnelheid Olm naar elektrische hoekverdraaiing Se.
2. Omzetting van elektrische hoekverdraaiing Se. naar drie Hall-signalen.
Ad 1:

= f pro
~

() e

m (t)dt

- K . 21C

1=0

VgI6.17

Met K zodanig dat:

o ~ () e ~ 21C
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Ad 2:
Hall 1

n $ 8 e $ 2n
O$8 e $n

Hall 2

O$8 e $%n u

%n $ 8 e $ 2n

%n$8 e $%n
Hall 3

,Xn $ 8 e $ %n
O$8 e $,Xn u

=1
Hal/1 = 0
Hal/2 = 1
Hal/2 = 0
Hal/3 = 1
Hal/3 = 0
Hal/1

%n $ 8 e $ 2n

Tabel6.9 Waarde Hall-signalen t.g.v. rotorpositie

Blokschema

Look-Up
Table
Hall1

Poolpaartal

Mux

Reset
Integrator

Look-Up
Table
Hall2

r--~

1

Hall
(3)

Look-Up
Table
Hall3

Figuur 6.17 Hall-signaal generator

Figuur 6.17 geeft de implementatie van de Hall-sensoren in Simulink.
Allereerst wordt de elektrische hoeksnelheid van de rotoras geïntegreerd om de positie te verkrijgen.
Vervolgens wordt er, met behulp van de 'Reset integrator', voor gezorgd dat de hoekverdraaiing altijd
tussen 0 en 21t ligt. Met deze positie-informatie kan uit de 'look-up tables' de waarde van het Hal/signaal gehaald worden.
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6.2.6 Pulsenschijf

Inleiding
Voor het meten van de snelheid ten behoeve van de regelaar wordt een pulsenschijf gebruikt. Dit
heeft twee effecten op de meting:
1. Doordat de resolutie van de pulsenschijf eindig is, wordt de snelheid van de rotoras gekwantiseerd
doorgegeven.
2. Doordat de sample-tijd waarin de snelheidsinformatie wordt binnengelezen, niet nul is, treedt er
een tijdvertraging op.

Vergelijkingen
De werkelijke hoeksnelheid moet eerst omgerekend worden van radialen per seconde naar het aantal
pulsen per seconde. Dit gebeurt in Vgl 6.18.
(j) puls

=

Pulsen per omwenteling van pulsenschijf

Hierna wordt

21C
~uls

.(j) m

Vg16.18

gekwantiseerd, en door een nulde orde houd circuit geleid.

Blokschema

In het pulsenschijf-blok in Figuur 6.18, wordt allereerst de hoeksnelheid omgerekend van radialen per
seconden naar pulsen per seconden

A~

snelheid

u·(pulsen/(2·pi))

~1--+l~CC;]r-----+l~[IJ
Quantizer

Zero-Order
Hold

Digitale
snelheid

Figuur 6.18 Pulsenschijf

De uitgang van het 'Zero-order-hold' blok is de mechanische hoeksnelheid in [pulsen*secnauwkeurigheid van de pulsenschijf.

1

]

met de

6.2.7 De regelaar

Inleiding
De regelaar krijgt een verschilwaarde aangeboden van de gewenste en de werkelijke hoeksnelheid.
Aan de hand van dit verschil berekent de PlO-regelaar de gewenste stroom die door de motor moet
lopen. De gewenste stroom wordt buiten de PlO-regelaar begrensd op de maximale stroom die door
de motor mag lopen.
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Vergelijkingen

De regelaar is een normale PlO-regelaar. De overdrachtsfunctie tussen de verschilsnelheid en de
gewenste stroom is gegeven in Vgl 6.19.
/gewens/

= H(s)· {Wgewens/ -Wmechanisch}

H(S)=p+/·S-' +D·s

Vg16.19

Blokschema

In het blokschema van Figuur 6.19 vindt er nog een transformatie plaats van de gewenste snelheid,
1
omdat de gemeten snelheid in pulsen*sec" is gegeven en de gewenste snelheid in rad*sec· .
u'(pulsen/(2'pi)) 1 - - - - - + 1 +
PID Controller

2 1---------------'
Gemeten
hoeksnelheid

Figuur 6.19 Blokschema regeling

6.3 Verificatie van het model

6.3.1 Inleiding
Voor het verifiëren van het model maken we gebruik van metingen aan een brushless OC motor van
het Amerikaanse bedrijf Aerotech. Deze is aangesloten op een bij Océ gebouwde aansturing en
eindtrap op basis van de Si9979CS brushless OC controller van Siliconix. De motor wordt belast door
middel van een koppelmeetopstelling van Magtrol. Deze belastingsmachine werkt op basis van een
hysterese rem, en zorgt voor een constant belastingskoppel bij een constante stroom. Het koppel
wordt in de belastingsmachine gemeten en kan uitgelezen worden. In Figuur 6.20 is deze opstelling
weergegeven.
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Scoo

u
Tandriemoverbrenging
1:1

Hoeksnelheid

Hall informatie

Aansturing
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schijf

BLDC
motor

Motorfasen
I------.:~.:..e..-_~

Belastings
machine

Scoo

Instelling
lastkoppel

Stroommeting

Figuur 6.20 Meetopstelling brushless De aandrijving

Voordat we in paragraaf 6.3.3 de meetresultaten bespreken, zullen we in de volgende paragraaf eerst
de parameters bespreken die van belang zijn in deze verificatie.
In paragraaf 6.3.4 worden conclusies getrokken uit de gedane metingen.

6.3.2 Parameter instellingen
Ter verificatie van het model gaan we onder drie verschillende condities metingen doen aan de
fasestroom door motorfase 1, en aan de mechanische hoeksnelheid op de as van de motor.
Bij alle drie toestanden stellen we een maximale stroom in met behulp van de stroomregeling
beschreven in paragraaf 6.2.4. Verder stellen we met behulp van de belastingsmachine een constant
lastkoppel in.
Bij het instellen van het lastkoppel moeten we rekening houden met de mechanische demping die
veroorzaakt wordt door de belastingsmachine. Het koppel dat afgelezen wordt op deze machine, is
dus in bepaalde mate snelheidsafhankelijk. Dit betekent dat we de instelling van Tlast in de simulatie
verkrijgen door van het afgelezen lastkoppel dat deel af te trekken wat veroorzaakt wordt door de
mechanische demping.
We zullen nu de verschillende parameters van zowel de belastingsmachine en de aandrijving
bespreken. Bovendien worden apart nog de instellingen per meting besproken.
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Vaste parameters belastIngsmachine

Van de belastingsmachine zijn slechts twee vaste parameters van belang (Tabel 6.10):

Parameter

Waarde

Jlast

10-3

D1ast

Omschrijving

[kg .m 2 ]

2.10-3

Massatraagheidsmoment van de rotor van de
belastingsmachine.
Aangezien
deze
machine
gekoppeld is met een overbrenging 1: 1, kan deze
waarde rechtstreeks worden overgenomen in de
parameterinstelling van de simulatie.

[Nom.s]
rad

Mechanische demping van de belastingsmachine.
Ook deze demping wordt direct doorgegeven
vanwege de koppeling met overbrengingsverhouding
1:1.

Tabel 6.10 Parameters last

Vaste parameters aandrijving

Voor de aandrijving zijn een groot aantal parameters van belang. Probleem is ook dat bepaalde
parameters sterk kunnen afwijken van de door de fabrikant gegeven waarden. Voorbeelden hiervan
zijn de elektrische tijdconstante, en de constante van de tegen-emk. Veranderingen in deze
parameters hebben echter alleen een verandering in de waarde van de gemeten stroom en snelheid
tot gevolg, en niet een verandering in de vorm. Omdat de vorm van de gemeten waarden in deze
simulatie vooral belangrijk is, zijn afwijkingen in de verschillende parameters geen groot probleem.
Bovendien kunnen we een aantal van de parameters meten om hun werkelijke waarde vast te stellen.
In Tabel 6.11 zijn de verschillende constante parameters van de aandrijving gegeven.
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Parameter

Waarde

Omschrijving

p

4

Aantal poolparen

Voeding

24 [Volt]

Voedingsspanning

Referentie

Referentiespanning

[Volt]

Ron

°

70 [mO]

Aan-weerstand MosFet

Vdiode_on

1 [Volt]

Spanningsval over vrijloopdiodes

R

+01.1 [0]

Weerstand motorwikkelingen per fase

te

2,2 010-3 [sec]

Elektrische tijdconstante motor

Ke

0,28 010-3

[Volt sec ]
rad

Tegen-emk constante

[Nom]

Wrijvingskoppel motor

o

..J3
Tt

462
, 010-2

Jmolor

0,78 010-4 [kg om2 ]

periode

1
23 010 3

pulsen

sample-tijd

1000 [

Massatraagheid motor

[~zJ

PWM-frequentie

Pulsen
]
Omwenteling

10-4 [sec]

Aantal pulsen per omwenteling pulsenschijf

Sampletijd (inlezen pulsen)

Tabel G.11

Constante parameters aandrijving

Instellingen per meting
Zoals aangekondigd gaan we drie metingen en simulaties uitvoeren, waarbij steeds de
stroombegrenzing en het belastingskoppel zijn gewijzigd. We meten de fasestroom in fase 1, en de
mechanische hoeksnelheid van de as met behulp van een pulsenschijf.
De ingestelde waarden van belasting en stroom zijn gegeven in Tabel 6.12.
Meting nr.

T 1ast [Nm]

Imax [A]

1

0,16

1

2

0,65

3

3

0,65

10

TabelG.12 Metingen aan aandrijving
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6.3.3 Meetresultaten
De meetresultaten zijn 'steady state' waarden. Dit betekent dus dat het opstartgedrag hier niet
bekeken is.

Meting 1
Stroombegrenzing 1 Ampère. Bij deze stroomgrens wordt er elke PWM-periode geschakeld.
Slmula.tl9 BLOC molor Aerolech, 4 steps oommutBUe, metlng.l
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Figuur 6.21
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.OOH.
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14.4mV

Figuur 6.22 Meetresultaat meting 1

Simulatieresultaat meting 1

Meting 2
Stroombegrenzing 3 Ampère. Bij deze maximale waarde wordt niet elke PWM-periode gehaald. Het
stroomplaatje is dus grover geworden.
Slmulahs BLOC motor Aerolech, 4 staps commlltabs, mell"Q.2
4.0 ,---~~-~~-,--~-_~~-----,

~Stopped'
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Figuur 6.23 Simulatieresultaat meting 2
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Figuur 6.24 Meetresultaat meting 2
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Meting 3

Stroombegrenzing 10 Ampère. Deze maximale stroomwaarde wordt echter niet bereikt. Er wordt dus
niet meer op de PWM-frequentie geschakeld.
Simulatie BLOC motor Aerolech, 4 slapS commula,118, meting.3
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Figuur 6.25 Simulatieresultaat meting 3
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Figuur 6.26 Meetresultaat meting 3

6.3.4 Conclusies
De meetresultaten en de simulatieresultaten komen zeer goed met elkaar overeen. Afwijkingen zijn
vooral te bespeuren in de snelheden. Hierbij moet aangetekend worden dat een kleine afwijking in de
gebruikte motorparameters (vooral Ke, R en te) al een grote afwijking kan veroorzaken in de snelheid
waarop de motor zal draaien.
Een ander verschil is te zien in de stroomvorm wanneer de stroomregeling nog niet in verzadiging is
gekomen. Deze afwijking heeft te maken met de instelling van de oscilloscoop. Deze heeft de hoge
frequenties uitgefilterd, waardoor alleen de gemiddelde waarde van de stroom te zien is.

6.4 Conclusies
Zoals in de bespreking van de meetresultaten reeds is gezegd, benadert het gebruikte model de
werkelijkheid zeer goed. Enig nadeel aan het gebruikte model is de lange simulatietijd. Dit wordt
veroorzaakt door de kleine tijdconstante van het PWM-signaal. Hierdoor duurt een simulatie van 200
milliseconden ongeveer 5 minuten, afhankelijk van het computersysteem waarop de simulatie wordt
uitgevoerd.
Bovenstaande leidt tot de volgende conclusies:
• Dit model is vooral geschikt wanneer effecten op de stroomvorm bekeken moeten worden van
bijvoorbeeld lastvariaties of defecten in de motor.
• Het gebruikte model benadert de werkelijkheid in voldoende mate.
• Wanneer snel effecten bekeken moeten worden met tijdconstanten van seconden, kan beter
gebruik gemaakt worden van de veronderstelling dat het motorkoppel rechtevenredig is met de
effectieve waarde van de voedingsstroom.
• Het gebruikte model kan op eenvoudige wijze uitgebreid worden met bijvoorbeeld een lastmodel
van een kopieerapparaat. Het probleem van de lange simulatietijden wordt dan natuurlijk groter.
Ook is het mogelijk alleen de stroomregeling of de manier van aansturen aan te passen.
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7. Bankopstelling

7.1 Inleiding
De bedoeling van de bankopstelling is in eerste instantie aantonen of een brushless DC aandrijving
haalbaar is op de manier zoals in hoofdstuk 4 is voorgesteld. Dit betekent dat de last rechtstreeks
aangedreven wordt, zonder tussenkomst van een reductiekast.
De metingen aan de motor zijn uiteindelijk uitgevoerd in het labmodel van het kopieerapparaat. Dit
was verreweg de handigste manier om de dynamische verschijnselen te meten die in het apparaat
voorkomen. Om vergelijkingsmateriaal te verkrijgen is er ook een meting verricht aan de
oorspronkelijke aandrijving. Dit is een ongeregelde asynchrone motor met vertragingskast in
combinatie met een brushless DC motor als stand-by aandrijving.
De brushless DC motor die gebruikt wordt als hoofdaandrijving, wordt in de meetopstelling
aangestuurd met een door de fabrikant van de motor geleverde aansturing.

7.2 Meetverwachtingen

Wat we kunnen doen is aangeven waar de verschillen zitten in de manier van aandrijven, en hieruit
een verwacht verschil concluderen tussen de asynchrone motor en de brushless DC motor. We zullen
daarom allereerst de beide aandrijvingen karakteriseren.
Asynchrone aandrijving:
De motor
De motor is een 2-polige asynchrone 1-fase AEG motor, die met
tussenkomst van een fase-aansnijding uit het net wordt gevoed.
Overbrenging (n: 1) 8:1
l
Toerental
365 omwentelingen per minuut ( 38,2 [rad-s. ] ) op de uitgaande as van
de vertragingskast.
Het door de last gevraagde vermogen is bij run-snelheid 51 Watt
Vermogen
Koppel
Het door de last gevraagde koppel is eenvoudig te bepalen uit het
gevraagde vermogen en het toerental volgens Vgl 7.1
T = E..w = 1,3 [N m]
Vg17.1
Vliegwielwerking

Om een idee te krijgen van snelheidsvariaties bij belastingsvariaties,
berekenen we de energie die opgeslagen is in de vliegwielwerking van
de rotor. Volgens [Lit. 3] is de massatraagheid van de rotor, mede
dankzij de overbrenging, dominant ten opzichte van die last. We
kunnen daarom bij de berekening van de opgeslagen kinetische
energie uitgaan van de energie opgeslagen in de massatraagheid van
de rotor. Deze energie is volgens Vgl 7.2:

E=i·J·Q)2 =10,31 [J]
Hierbij is de massatraagheid van de rotor
en de hoeksnelheid van de rotor
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Vg17.2

J = 2,246-10' 4

co= 303
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[rad-s' l ]
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Brushless De aandrijving
De motor
De motor is een driefasige borstelloze gelijkstroom motor met 8
magneetpolen en een sinusvormig gewikkelde stator.
De motor wordt aangestuurd volgens het zesstaps commutatie schema
(zie hoofdstuk 2). De grootte van de stroom door de motor (die een
maat is voor het koppel) wordt bepaald door een zeer eenvoudige
analoge P-regelaar. Deze P-regelaar stelt de stroom zodanig in dat de
rotor van de motor met de gewenste snelheid blijft draaien.
Overbrenging (n: 1) Geen
1
Toerental
600 omwentelingen per minuut ( 62,8 [rados· ] ) op de uitgaande
motoras
Het door de last gevraagde vermogen is bij run-snelheid 51 Watt
Vermogen
Het door de last gevraagde koppel is eenvoudig te bepalen uit het
Koppel
gevraagde vermogen en het toerental volgens Vgl 7.3

T = -f = 0,81 [Nm]
Vliegwielwerking

Vg17.3

De massatraagheid van de rotor van de brushless De motor is veel
lager dan die van de asynchrone motor na de vertragingskast. Hierdoor
is de massatraagheid van de motor niet meer zo sterk dominant als bij
de asynchrone aandrijving. We gaan toch uit van alleen de
massatraagheid van de rotor bij de berekening van de opgeslagen
kinetische energie.
Deze energie is volgens: Vgl 7.4

E=~·J·o/ =0,15 [J]
Hierbij is de massatraagheid van de rotor
en de hoeksnelheid van de rotor

Vg17.4
J

= 7,8 10.5

0)=

0

62,8

2

[kg m ]
[rados' 1 ]
o

Wanneer we beide aandrijvingen met elkaar vergelijken, zien we dat de drie grootste verschillen zijn:
• De afwezigheid van de vertragingskast bij de brushless De aandrijving
• Het grote verschil in de kinetische energie opgeslagen in de motor ten gevolge van de verschillen
in snelheid en massatraagheid.
• De brushless De aandrijving is een geregelde aandrijving, terwijl de asynchrone aandrijving
ongeregeld is.
Wanneer we deze belangrijkste verschillen beschouwen, dan verdient vooral de hoeksnelheid van de
rotor de aandacht. Belangrijk hierbij is te zien wat de snelheidsvariaties zijn van deze snelheid, en
hoe het frequentiespectrum van deze snelheid tot 100Hz eruit ziet. Frequenties boven 100 Hz worden
namelijk door de last uitgefilterd of hebben geen invloed op de kwaliteit van de kopie.
Verstoringen lager dan 100 Hz zijn wel van invloed op de kopiekwaliteit. De spectra van de
asynchrone aandrijving en de brushless De aandrijving dienen dus in dit frequentiebereik met elkaar
vergeleken te worden.
De verwachting is dat het spectrum van de brushless De aandrijving meerdere frequenties en grotere
amplitudes zal bevatten dan dat van de asynchrone aandrijving. Ondermeer is de verwachting dat de
elektrische hoeksnelheid (f = 40 Hz) tevoorschijn zal komen bij de brushless De aandrijving.

7.3 Opzet metingen
Met behulp van een externe encoder (2500 slits) worden de toerentallen van de TTF-aandrijfwals, de
belichtingswals en de ontwikkel-tegenwals en bij de asynchrone motor ook de hoofdmotor gemeten.
Dit gebeurt door de pulsschijfrequentie om te zetten naar een gelijkspanning die een rechtevenredig
verband vertoont met het as-toerental. Dit levert een beeld van het werkelijke snelheidsgedrag op.
Door dit signaal tevens toe te voeren aan een spectrumanalyser kan het signaal opgesplitst worden in
verschillende frequenties.
De opsomming van de gebruikte meetapparatuur is opgenomen in bijlage 2.
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Vanwege het hogere toerental van de brushless DC-motor in combinatie met het hoge aantal slits van
de encoder, bleek het niet mogelijk te zijn dit signaal toe te voeren aan de frequentiespanningsomzetter (begrenzing bereik). Daarom is bij deze motor gebruik gemaakt van de eigen
encoder (1000 slits), waardoor de meetresultaten gemeten op de motoras niet rechtstreeks
vergelijkbaar zijn.
De metingen zijn verricht bij 2 papier-gramsgewichten (80 en 200 gr/m\ De reden hierachter is het
feit dat de grootste verstoringen op het snelheidsgedrag verwacht worden door het inkomen en
2
uitkomen van papier in de fusekneep. 80 gr/m is hierbij het nominale papiergewicht en 200 gr/m 2
vertegenwoordigt de worst-case situatie.

7.4 Meetresultaten
Zie ook bijlage 3 en 4.
Een beknopte weergave staat vermeld in onderstaande paragrafen.

7.4.1 Snelheidsprofiel
In Tabel 7.1 zijn de procentuele afwijkingen ten opzichte van het nominale toerental weergegeven,
die volgen uit de gemeten snelheidsgrafieken.
asynchroon
papiergewicht

80

TTF

200

80

8

ontwikkeltegenwals

2.5

belichtingswals
Tabel 7.1

BLDC

6

2

200
15

3

3
1.5

Procentuele afwijkingen van nominale toerental

7.4.2 Frequentieanalyse
Tabel 7.2 geeft de resultaten van de frequentie-analyse weer. De amplitudes zijn uitgedrukt in [mV]
en de frequenties in [Hz].
De verklaring van de verschillende frequenties zijn opgenomen in de bijlagen 3 en 4.
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wals:

freq.:

1.6

TTF

asynchrone motor

brushless De motor

amplitude
bij 80gr:

amplitude
bij 80gr:

11

7.6

amplitude
bij 200gr:
13

20

26

17

50

78

9

77

14
20

amplitude
bij 200gr:

14

17

31

65

13

27

21

18

17

20

23

21

62

53

37

46

30

32

26
39
50

9.5

78
ontwikkeltegenwals

1.6

14

21

7.6
9

29

41

14
20

75

>75

21

20

26

26

52

26

28

12

14

14

16

7.6

4.8

6.9

9

4.5

39
50
78
belichtings
wals

1.6

13

18

14
20

5.1
7.6

11

5.7

5.4

26
39
50
78
Tabel7.2 Resultaten frequentieanalyse
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7.4.3 Overige resultaten
1. Vanwege het ontbreken van een I-aktie in de regelaar van de Aerotech brushless De motor was
het noodzakelijk de kopiesnelheid van de machine (en dus de nominale motorsnelheid) te tunen.
2. Snelheidsvariaties ten gevolge van het uitkomen van een vel uit de tweede stap zijn op tijd
uitgedempt voor het inkomende vel (bij 90 kopieën per minuut en geteste papiersoorten). Dit geldt
voor beide motoren.
3. De snelheid van de brushless De motor moest een aantal keren bijgesteld worden. Dit heeft
echter alles te maken met de regelaar. Deze is ontwikkeld voor toerentallen rond de 4000 rpm, en
zit met 600 rpm dus tegen zijn ondergrens aan wat betreft de P-aktie.

7.5 Analyse meetresultaten
Uit de meetresultaten wordt het volgende geconstateerd (voor verklaring van de verschillende
termen, zie hoofdstuk 3):
•
•
•

TTF-aandrijfwals
de asynchrone motor vertoont een stabieler gedrag dan de brushless De motor,
ontwikkel-tegenwals
hier vertoont de brushless De motor een stabieler gedrag dan de asynchrone motor,
belichtingswals
de resultaten voor de belichtingswals zijn vergelijkbaar en komen nagenoeg overeen, en de
snelheid is constant.

Een en ander is als volgt te verklaren:
In de transfusekneep bij het inkomen (en uitkomen) van een vel treden twee effecten op (zie Figuur
7.1):
1. bandlengteverschil door het wegveren van de transfusekneep,
2. het vragen van extra vermogen aan de aandrijfmotor ten gevolge van het indrukken van het
verenpakket.
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asy~ttoon

BLOC
J=kleln

J=groot

~

-~

...oh" if

Figuur 7.1

V

cl!

,..mf1

Verklaring verschillen bldc en asynchroon

Ad.1: Door de nagenoeg constante snelheid van de asynchrone motor, ten gevolge van de hoge
massatraagheid, zal het bandlengteverschil geheel via de transferwals naar de spanwals geleid
worden met als gevolg "grote" snelheidsverstoringen op de transferwals en ontwikkeltegenwals. Hierbij wordt de TTF-band als oneindig stijf verondersteld.
Bij de brushless De motor wordt het bandlengteverschil via transferwals en aandrijfwals weg
gevoerd. Dit resulteert in "kleine" snelheidsverschillen op de aandrijfwals en transferwals (en de
ontwikkel-tegenwals).
Ad.2: Het wegdrukken van het verenpakket ten gevolge van het in- en uitkomen van het vel,
resulteert bij de asynchrone motor in "kleine" variaties in de snelheden, en bij de brushless De
motor in "grote" variaties. Dit effect is aangetoond met behulp van de berekeningen in
paragraaf 7.2, Vgl 7.4.
Uit deze berekening blijkt dat de massatraagheid van de asynchrone motor voldoende is om,
met een gering snelheidsverlies, het inlopen of uitlopen van het vel op te vangen.
Bij de brushless De motor met een lage massatraagheid zal dit volledig met de regeling (in dit
geval een P-aktie) moeten gebeuren. Dit wegregelen zal altijd naijlen, omdat er eerst een
verstoring moet optreden voordat een regelaktie kan plaatsvinden. (In werkelijkheid zijn de
berekende variaties groter, doordat in de berekeningen alle onderdelen van de aandrijving als
oneindig stijf worden beschouwd.). Feed forward van de positie van het vel kan een oplossing
zijn van dit probleem.
De bufferregeling in de masterhandling zorgt voor een dusdanige demping, dat de verstoringen op de
belichtingswals in beide gevallen nihil zijn.
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8. Vergelijking met andere aandrijvingen

8.1 Inleiding
Behalve een brushless DC aandrijving zijn er natuurlijk ook nog andere aandrijvingen denkbaar voor
het kopieerapparaat. In dit hoofdstuk worden de verschillende opties besproken die bekeken zijn op
hun voor- en nadelen als hoofdaandrijving.
De verschillende aandrijfvormen zijn beoordeeld op de volgende vier hoofdaspecten:
•
•
•
•

Levensduur (eis: >10.000 uur);
Kostprijs (eis: < FI 350,-);
Inbouwruimte (eis: binnen de huidige Océ 3045 oplossing);
Ontwikkelingstijd (eis: minimaal).

Daarnaast spelen aspecten als veiligheid, energie, verkrijgbaarheid, EMC, 50/60 Hz toepassingen en
geluid een rol.

8.2 Keuzemogelijkheden
In Tabel 8.1 is (in samenwerking met inkoop en enkele toeleveranciers) een opsomming gegeven van
de verschillende alternatieven en de van belang zijnde selectiecriteria. Hierbij dient te worden
opgemerkt dat met "ontwikkelingstijd" de tijd tot het verkrijgen van het eerste prototype wordt
bedoeld. De totale ontwikkelingstijd wordt in de meeste gevallen ten gevolge van onderzoek naar
betrouwbaarheid en veiligheid vele maanden langer.
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reeds toegepast in
statisch gedrag
dynamisch gedrag
inbouwruimte
kostprijs motor(en)
elek . ..ermogen2
ITl motor (run)
..erkrijgbaarheid
ontwikkelingstijd(eff)s
betrouwbaarheid/uren
50/60 Hz
!
geluid
run/standby d.m.v.
..ertragingkast
In ..ertraging
regeling(digitaal)
extra elektronica3
In \Oeding i

2

1
asyn
chroon

5

4

3

asynJreq asyn.freq PM-OC
geregeld geregeld
sturing

+BLOC
08-147

BLOC

geregeld

tol -4+3%

85
0,652

goed

goed
geen

3 mnd.
>10000

>10000

0,9
195,95

goed
4 mnd.

goed
6 mnd.

6 mnd.
<5000

>10000

0,9
195,95 ja

40

30

..eiligheid
kostprijs totaal NLG 4
0,59
0,59
0,59
Tl totaal
;2 gebaseerd op mechanrsch ..ermogen van 55W.

tol -3+3%

76
0,73

85
0,652

regeling
commu
..ertr. kast ..ertr. kast ..ertr. kast tator
regeling
asyn/bldc freq.sturin regeling
planeet
planeet
planeet
planeet
0,9
0

uni..erseel
geregeld

190*83*83

freq.sturin regeling

pulley

8

tol -3+3% tol -3+3% tol -3+3% tol -3+3%
zie hoofdstuk 6

tol -3+3%

280*87*87 234*87*87 234*87*87
297
239,5
239,5
85
0,652

7
stappen
motor 3fase

08-115

2600

tol -6+5%

goed

moeilijk

>10000

4 mnd
>10000

6 mnd.
>10000
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pulley

regeling

geen
regeling
geen

..ertr. kast ????
syn/bldc sturing
planeet
geen

0,9

moeilijk
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regeling
commu
tator
regeling
geen

0,9
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40 ?
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0,75

clicson?
clixon in clixon in clixon in onder
motor
motor
motor
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465 N.v.t.

'3
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0,75

clicson?
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De opbouw van de toleranties vermeld onder het punt "statisch gedrag" staan in Tabel 8.2.
De motorspecificatie van de huidige asynchrone motor is inmiddels aangescherpt tot -2%/+ 1%.
Altematief

1

2

asyn
chroon

asyn.freq
sturing
net
tol -2+2% n.v.t.
motorspec tol -2+1% tol -2+1%
+BLOC

3

asyn.freq PM-OC
geregeld geregeld
n.v.t.
n.v.t.

regeling

n.v.t.
tol -1+1 % tol -1+1%
tol -1+1 % tol -1+1% n.v.t.
tol -2+2%
geen
geen

totaal

tol -6+5% tol -4+3%

walsdiam. tol -1+1%
belasting

4

n.v.t.
tol -1+1%
n.v.t.
tol -2+2%

tol -3+3% tol -3+3%

5

6

7

8

geregeld
n.v.t.

synchr.
reluctantie
tol -2+2%

stappen
motor 3fase
n.v.t.

uni-.erseel
geregeld
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BLOC

tol -1 + 1% tol -1+1 % tol -1 + 1% tol -1+1 %
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
%

tol -2+2%

tol -2+2:'/0 geen

tol -2+2

tol -3+3%

tol -3+3% tol -3+3%

tol -3+3%

Tabel 8.2 Opbouw statisch tolerantieplaatje
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Met alternatief 1 (asynchroon met brushless DC) wordt de huidige Océ 3045 oplossing bedoeld in
combinatie met een brushless DC aandrijving als stand-by motor. Alternatief 2 gaat uit van dezelfde
combinatie met toevoeging van een frequentieregelaar ten behoeve van frequentiesturing (constante
V/Hz verhouding), terwijl bij alternatief 3 tevens een snelheidslus gecreëerd wordt (digitale regeling).
Alternatief 4 betreft een in snelheid geregelde permanent magneet DC motor (PMDG), terwijl
alternatief 5 de borstelloze variant hiervan is (brushless DG).
Alternatief 6 behelst de combinatie van een kooiankermotor met een AC reluctantiemotor, waardoor
de motor als synchrone motor functioneert, terwijl het aanloopgedrag overeenkomt met een
asynchrone motor. Met alternatief 7 wordt een niet-geregelde stappenmotor bedoeld en alternatief 8
komt overeen met een in snelheid geregelde universeelmotor (seriemotor).

8.3 Selectie
Wanneer de onder paragraaf 8.2 vermelde motoren worden getoetst aan de eerder vermelde eisen,
vallen alternatieven 4 en 8 (PM-DC motor en universeelmotor) meteen af vanwege de geringe
levensduur. (Long-life varianten worden ten gevolge van aspecten als verkrijgbaarheid en kostprijs
buiten beschouwing gelaten.)
Alternatief 2 (frequentiegestuurde asynchrone motor) levert ten opzichte van alternatief 1 (huidige
oplossing) slechts een geringe verkleining van het tolerantie-interval op, terwijl de kostprijstoename
zo'n FI 100,- bedraagt. Daarnaast dient bij overname van de frequentieregelaar uit de Océ 2600/9800
de motor omgebouwd te worden tot driefasemotor en wordt extra risico gelopen op EMC gebied.
Alternatief 3 (frequentiesturing met snelheidsregeling) verkleint het tolerantie-interval weliswaar nog
een keer, maar heeft een extra feedback-lus tot gevolg. (Dus een verdere toename van de kostprijs
en een extra ontwikklel-inspanning.) Alternatief 2 en 3 vallen derhalve af.
Alternatief 7 (stappenmotor) is min of meer een variant van alternatief 5 (snelheidsgeregelde
brushless DC motor), terwijl de toepasbaarheid van alternatief 7 meer op het gebied van positionering
ligt. Daarnaast kent de stappenmotor nadelige aspecten als putten en eilanden in de statische koppeltoeren karakteristiek (met extra risico's en onderzoek van dien) en kunnen resonantieverschijnselen
leiden tot geluidsproblematiek. Daarnaast bezit alternatief 5 bij sinusvormige commutatie een
eenpariger snelheidsverloop, hoewel dit bij alternatief 7 door toepassing van microstepping
geëvenaard zou kunnen worden. Ondanks de voorwaarde van een digitale PI-snelheidsregeling bij
alternatief 5 valt alternatief 7 derhalve af.
Groot voordeel van een brushless DC hoofdmotor is het ontbreken van de vertragingskast. Daardoor
zal in de toekomst deze variant steeds meer toegepast gaan worden. De huidige asynchrone motor
met vertragingskast blijft toch een optie vanwege de hoge aantallen (Océ 3045 familie) en de hieraan
gerelateerde lage kostprijs.
De volgende principe-oplossingen staan derhalve open als toepassing als hoofdaandrijving:
•

Asynchrone motor plus brushless DC
Voordelen:
Lage kosten, geen ontwikkeltijd
Nadelen:
Groter tolerantie-interval, 50/60 Hz aanpassing
•
Geregelde brushless DC motor
Voordelen:
Flexibel (door regeling), minimaal tolerantie-interval, geen vertragingskast
Nadelen:
Relatief lange ontwikkeltijd, ontwikkelrisico (nieuwheid)
•
Synchroonmotor
Voordelen:
Minimaal tolerantie-interval, beperkte ontwikkeltijd
Nadelen:
50/60 Hz aanpassing, laag rendement
Voor een compleet overzicht van de gedane metingen en aanbevelingen ten aanzien van de
hoofdaandrijving voor de opvolger van de Océ 3165, wordt verwezen naar [Lit. 4].
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9. Conclusies
Om een antwoord te krijgen op de in de probleemstelling gestelde vragen zijn er een aantal
deelonderzoeken uitgevoerd. Alvorens antwoord te geven op de vragen in de probleemstelling, zullen
we eerst de belangrijkste conclusies uit de deelonderzoeken samenvatten.

Aansturing:
Op dit moment lijkt de meest aantrekkelijke oplossing het kopen van een compleet
aandrijfsysteem, dus inclusief aansturing en regeling. Dit vooral vanwege de relatief korte
ontwikkeltijd die hiermee samenhangt. Wanneer er zelf een aansturing ontworpen moet of kan
worden, zijn in eerste instantie de standaard IC's de meest aantrekkelijke oplossing.
Zijn er speciale wensen, onder meer met betrekking tot de foutafhandeling, dan lijkt een
microprocessor-oplossing de beste keuze. De aansturing wordt dan voor rekening van de
microprocessor genomen. Op dit moment wordt door een stagiair reeds onderzoek verricht naar
deze oplossing. Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van deze toepassing zou dit
onderzoek voortgezet moeten worden door een stagiair of afstudeerder.
Om de snelheidsregeling in het geval van de hoofdaandrijving te vereenvoudigen, is een
aansturing met stroomregeling de beste oplossing. Opgelet moet worden dat de schakelfrequentie
van deze regeling niet in het hoorbare frequentiespectrum valt.

Simulatie:
Om de effecten van veranderingen in het aandrijfconcept te kunnen voorspellen, is er een
simulatie opgesteld van de aandrijving. Het gebruikte model is vooral bedoeld voor het
voorspellen van effecten op de stroomvorm in het geval van wijzigingen in de aansturing,
lastvariaties of defecten in de motor. Om een beeld te krijgen van de gedragingen van de
brushless DC motor in combinatie met de copier als last, dient er nog een goed model opgesteld
te worden van deze last. Dit model kan dan gekoppeld worden aan het huidige model van de
brushless DC aandrijving.
De simulatieresultaten zijn geverifieerd met behulp van enkele metingen, en komen goed overeen
met deze metingen.
Grootste nadeel van dit model is de lange simulatietijd (200 ms simuleren duurt 5 minuten). Dit
kan door een uitgebreid lastmodel verder verslechterd worden.

Metingen:
Uit de vergelijkingsmeting tussen brushless DC en asynchroon volgt dat deze qua dynamisch
gedrag zeker niet voor elkaar onderdoen. Probleem voor brushless DC is echter wel dat de
snelheid in de kneep waar het beeld overgezet wordt van TTF op papier, minder stabiel is dan bij
de asynchrone oplossing. Dat betekent dat bij het ontwerpen van de snelheidsregelaar hierop de
nadruk moet worden gelegd. Onoplosbaar lijkt dit probleem echter niet.

Fabrikanten:
Op dit moment zijn er een tweetal fabrikanten serieus geïnteresseerd om een betaalbare brushless
DC oplossing aan te bieden als hoofdaandrijving. Deze twee fabrikanten zijn Heidolph en BergerLahr. Geconcludeerd mag worden dat de interesse ook bij andere fabrikanten aanwezig is, hoewel
nog steeds de kat uit de boom wordt gekeken bij het daadwerkelijk aanbieden van betaalbare
oplossingen. De meest interessante leveranciers bevinden zich toch onder de fabrikanten van
asynchrone motoren. Deze hoeven namelijk nauwelijks te investeren in infrastructuur om grote
aantallen te maken. Vooral niet wanneer ze in combinatie met asynchrone motoren ook nog
permanent magneet DC motoren fabriceren. Heidolph is een dergelijke fabrikant.
Wanneer we bovenstaande onderzoeken samenvatten kunnen we stellen dat:
• Voor een snelle ontwikkeling van een brushless DC hoofdaandrijving, een complete aandrijving
inclusief aansturing en regelaar de beste oplossing is. Verder kan voor de lange termijn de
ontwikkeling van een microprocessor-aansturing worden voortgezet. Ook kan bekeken worden of
implementatie in een DSP beter is dan de microprocessor oplossing.
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Conclusies

•

Een brushless DC hoofdaandrijving doet qua dynamisch gedrag zeker niet onder voor de huidige
asynchrone oplossing. Wel dient er extra aandacht besteed te worden aan het constant houden
van de snelheid van de motoras. Door belastingsvariaties, veroorzaakt door het inkomen van
papier in het kopieerapparaat, kunnen er kortstondig grote snelheidsvariaties optreden.
• Omdat de asynchrone motor op dit moment nog voldoet, blijft dit de eerste keuze als
hoofdaandrijving. Verdere ontwikkeling van de brushless DC aandrijving wordt echter sterk
aangeraden, omdat deze op termijn de asynchrone motor op het gebied van kostprijs gaat
overtreffen. Op het gebied van geluid en energieverbruik is dit al het geval vooral vanwege het
wegvallen van de tandwielkast.
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Bijlage 1

Bijlage 1 Specificaties testmotor Aerotech
Specificaties brushless DC motor Aerotech, model BM 250.

Grootheid

Eenheden

Grootte

Continu houdkoppel

Nm

1,85

Piekkoppel

Nm

4,6

Maximum snelheid

rpm

8.000

Nominale snelheid

rpm

4.000

Nominaal vermogen

Watt

560

Koppelconstante

Nm/A (rms)

0,24

Maximale continue stroom

A (piek)

10,6

Maximale continue stroom

A (rms)

7,5

Piekstroom

A (piek)

33

Piekstroom

A (rms)

23

Constante tegen-emk

Volt (piek)/1000 rpm

21.0

Fase weerstand (fase-fase)

Ohm

1.1

Fase inductiviteit (fase-fase)

mH

1.3
2

7,8.10'5

Massatraagheidsmoment

kgm

Maximale acceleratie

rad/sec

Aanbevolen busspanning

Volt

Motorconstante

Nm·Watf

Statisch wrijvingskoppel

Nm

0,04

Maximale temperatuur windingen

°C

155

Elektrische tijdconstante

msec

1,2

Thermische tijdconstante

min

18

Thermische weerstand

°ClWatt

0,92

Beschermingsklasse motor

2

60.000
160
1/2

0,16

IP65

Excentriciteit as

mm

0,025

Maximale radiale belasting

N

178

Maximale axiale belasting

N

89

Werktemperatuur

°C

o tot 40

Opslagtemperatuur

°C

-20 tot 85

NEMA frame grootte
Gewicht motor
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Bijlage 2

Bijlage 2 Gebruikte meetapparatuur en motoren
Gebruikte apparatuur
oscilloscoop:
fN-convertor:
spectrum analyser.:

Tektronix, TOS784A
Ono Sokki, FV-801
Hewlett Packard, HP 3582A

Gebruikte motoren
Asynchrone aandrijving:
•
runmotor (asynchroon):
•

standbymotor (BLOC):

Océ-codenummer 2981514:
Océ-codenummer 2981379
(AEG, motor-AC-capac 190V 80W)
Océ-codenummer 2981370
(Papst, OC-24V 100Ncm 3k6R)

bwsh~ssDCaand00ng.

•
•

Aerotech, model BM250-MS-E1000H (motor)
Aerotech, servo-amplifier BA20-320,
configuratie: brushless, snelheid, interne commutatie (aansturing)
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Bijlage 3

Bijlage 3 Meetresultaten dynamisch gedrag asynchrone motor
Hoeunelheld pulley TTF

Papier. 10 griM'1OV..., OkHz

Asynchrone lUIIdrfplng
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Bijlage 3

Hoeksnel1eid belichlingswals
Papiar: 80 grJm2
1OV"'5kHz
Asynchrone aandrijving

Tek öm'!I 2.sokS/s

80 Acqs
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Hoeksnelheid pull., nF
Papier: 200 ar/m'

1OV--10kHz
Asynchrone aandrijving
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Bijlage 3
Hoeksnelheid belichlngswals
Papi«: 80 grJrrt2
1OV--SkHz
Asynchrone aandrijWlg

Tek
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I
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Bijlage 4 Meetresultaten dynamisch gedrag brushless De motor
Hoeksn.lheld pulley 'MF
Papier: 80 grtm2
10V--10kHz
BLOC motor met P-regel.ar
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Bijlage 4

Hoekanalheld ballchtlngawaaa

Pepier: 80 grIm10V--SkHz

BLDC motor met P·r.gelaar
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Hoeklnelheld pulley " '
PIP Ier: 200 ar/ms
1OV--1OkHz
BLDC motor met P·raaalaar
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Bijlage 4

Hoeksnelheid bellchtJngswats
Papier: 200 grIm!

10V··SkHz
BLDC motor met P-regelaar
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setpointspanning regeling motor moest
regelmatig aangepast worden. Varieerde
tussen de 4,08 en en de 4,24 V.
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De motor als hoofdaandrijving van een kopieerapparaat

