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Borstelloze gelijkstroommotoren
aansturen met frequentieregelaars

Dat frequentieregelaars borstelloze gelijkstroommotoren kunnen aansturen, 

is niet nieuw. Maar het kan niet zomaar; de regelaar moet er goed op zijn in-

gesteld. Bij de meest recente modellen van invertek is de mogelijkheid voor 

BlDC-aansturing standaard ingebouwd. reden om bij Nederlands importeur 

Hiflex in ridderkerk te informeren wat er bij komt kijken.

[tekst] ad Spijkers  [foto’s] Hiflex automatiseringstechniek

Het kan met geld te maken hebben. Servo-
regelaars zijn bij gelijk vermogen in het 
algemeen duurder dan frequentierege-
laars. Dat heeft te maken met de kleinere 
markt, waardoor er minder aanbieders en 
kleinere productieaantallen zijn. Ook de 
elektronica is doorgaans duurder. Verder 
is voor een servoregeling altijd een enco-
der nodig, voor aansturing met een fre-
quentieregelaar niet. Een andere reden 
kan zijn, dat voor een applicatie niet het 
lage toerentalbereik of de nauwkeurig-
heid van een gelijkstroomregeling of 
draaistroom servomotor nodig is.

De Optidrive E3 

regelaars worden 

geleverd in een ver-

mogensrange van 

0,37 kW tot en met 

2,2 kW (één fase) en 

0,75 kW tot en met 

22 kW (drie fasen)

“Een borstelloze gelijkstroommotor is in 
wezen ook een servomotor”, aldus pro-
ject-engineer Jeffrey Jaakke. “De kern is 
niet een uit kortgesloten staven opge-
bouwde rotor maar een permanente 
magneet. Als we met behulp van een elek-
trische stroom in de stator een magneet-
veld genereren, zal de rotor dat veld vol-
gen. Door het magneetveld steeds te ver-
plaatsen, gaat de rotor draaien. De 

encoder koppelt de rotorpositie terug 
naar de regelaar, die er voor zorgt dat het 
magneetveld van de stator steeds vóór 
loopt op de rotor. Daardoor kun je met 
een servomotor een grote nauwkeurig-
heid, een groot toerentalbereik en een 
groot koppel realiseren. Je kunt een 
motor ook aansturen zonder encoder, 
zonder terugkoppeling dus, en dan is 
sprake van een open regelkring. We spre-
ken dan van sensorless vector control. De 
frequentieregelaar stuurt geen sinusvor-
mig signaal naar de motor, maar een 
blokvormig signaal, te vergelijken met de 
aansturing van een stappenmotor.”
Een BLDC aansturen met een frequentie-
regelaar heeft een paar beperkingen. Het 
toerenbereik is beperkter; waar een servo-

De fabrikant uit Wales bouwt, behalve 
onder eigen naam, veel frequentierege-
laars onder private label, met name voor 
OEM’s die graag een ‘eigen merk’ regelaar 
in hun machines installeren. Hierdoor 
konden de Welshmen een grote hoeveel-
heid applicatiekennis opbouwen, die ze 
ook in de ‘eigen’ regelaars toepassen. Dit 
heeft er onder meer toe geleid dat het 
nieuwste type, de Optidrive E3, geschikt is 
voor een groot aantal motortypen: IE2 en 
IE3 (kortsluitankermotoren), IE4 (vaak 
permanent magneet motoren), reluctan-
tiemotoren en ….. borstelloze gelijk-
stroommotoren.

Waarom een BlDC?
Het lijkt vreemd om een borstelloze gelijk-
stroommotor aan te willen sturen met 
een wissel- of draaistroomregelaar, maar 
met een geschikte regelaar kan het. Daar 
kunnen meerdere redenen voor zijn.

Interessant voor 

zowel OEM- als  

MRO-markt
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Borstelloze gelijkstroommotoren
aansturen met frequentieregelaars motor met encoder op een heel laag of 

hoog toerental kan draaien, is dat bij sen-
sorless vector control beperkt tot 10 Hz en 
50 Hz, soms 5 Hz. Er is een behoorlijk kop-
pel mogelijk, maar minder dan met een 
servomotor met een servoversterker. Een 
derde beperking is, dat de nauwkeurig-
heid minder is dan bij een servoregeling. 
Door het ontbreken van de terugkoppe-
ling is deze oplossing daarom minder ge-
schikt voor nauwkeurige positioneertaken 
maar wel voor snelheidsregelingen.

Eisen aan motor en regelaar
Het is niet mogelijk om een conventionele 
(met koolborstels gecommuteerde) gelijk-
stroommotor aan te sturen met een fre-
quentieregelaar. De elektrische eigen-
schappen van een gewone DC-motor ver-
gen een heel ander type aansturing en 
andere elektronica dan in frequentierege-
laars worden toegepast.
In principe kun je wel elke borstelloze ge-
lijkstroommotor aansturen met een fre-
quentieregelaar, mits die daarvoor ge-
schikt is. Jaakke: “Het belangrijkste (en 
dat geldt voor permanent magneet moto-
ren in het algemeen) is, dat de motorge-
gevens bekend moeten zijn. Bij een BLDC 
moet je weten hoeveel spanning de 
motor bij een bepaald toerental nodig 
heeft. Ik heb zelf ook wel eens met een 
oscilloscoop een borstelloze gelijkstroom-
motor zitten doormeten. Dan meet je bij-
voorbeeld 189 V bij 200 Hz of 90 V bij 
167 Hz. Daar kun je de regelaar op af-
stemmen. Een BLDC vergt een heel andere 
instelling van de regelaar.”
Men kan niet met elke frequentieregelaar 
een BLDC aansturen. Een belangrijke 
voorwaarde is, dat de regelaar beschikt 
over een goed mathematisch model van 
de motor, dat in algoritmes is opgeslagen 
in de software van de regelaar. De laatste 
typen van Invertek (de Optidrive E3, Op-
tidrive P2 en Optidrive Eco) hebben stan-
daard dit mathematisch model in hun 
geheugen.
Jaakke: “Dankzij hun applicatiekennis 
hebben de ontwikkelaars in Wales dat 
mathematisch model en die auto-tuning 
van de regelaar op de motor goed voor 
elkaar gekregen. Voor BLDC-regeling 
moet de regelaar ook veel sneller zijn dan 
voor een kortsluitankermotor. Een goede 
meting van de motoreigenschappen, een 
snelle processor en goede regelalgorit-
mes zijn drie noodzakelijke elementen. 
De regelaars van Invertek voldoen aan die 
voorwaarden.”

Mocht een machinebouwer (of eindge-
bruiker, of revisiebedrijf) er voor kiezen 
om een borstelloze gelijkstroommotor 
aan te sturen met een frequentieregelaar, 
dan moet hij een goede selectie van de 
regelaar maken. Jaakke: “Voor BLDC’s en 
permanent magneet motoren in het alge-
meen is maar één ding belangrijk en dat 
is stroomsterkte. Kies een regelaar die vol-
doende stroom kan leveren; het vermo-
gen is minder belangrijk. Vaak moet het 
vermogen dat de regelaar aan kan, hoger 
zijn dan het vermogen dat de borstelloze 
gelijkstroommotor kan leveren. Krijg je 
een onbekende BLDC aangeboden, begin 
dan te testen met een op het eerste ge-
zicht te grote regelaar.”

applicaties
Fabrikanten maken de keuze voor een 
BLDC vaak door diens compacte bouw en 
hoge motorrendement (dankzij de perma-
nent magneet zijn er geen wikkelverlie-
zen). In veel toepassingen is een aanloop-
koppel van 150 % voldoende, wat met een 
BLDC met frequentieregelaar mogelijk is. 
Vandaar dat deze oplossing vooral op-
gang maakt bij compressoren en ventila-
toren. Steeds meer compressorfabrikan-
ten vervangen de kortsluitankermotor in 
hun kleinere machines door een borstel-
loze gelijkstroommotor. Ook fabrikanten 
van ventilatoren hebben ontdekt dat de 
combinatie van frequentieregelaar en 
BLDC een interessante optie is.
Niet alleen machinebouwers maken deze 
keuze. Hiflex heeft een aantal frequentie-
regelaars geleverd aan reparatie- en revi-
siebedrijven die onderhoud plegen aan 
borstelloze gelijkstroommotoren. Derge-
lijke motoren worden vaak aangeschaft in 
combinatie met een servoregelaar, waar-
bij motor en regelaar nauwkeurig op el-
kaar zijn afgestemd. Maar in de praktijk 
wordt de regelaar niet meegeleverd als de 
motor wordt aangeboden voor reparatie. 
Jaakke: “Onderhoudsbedrijven willen een 
gerepareerde of gereviseerde motor tes-
ten voordat hij terug gaat naar de op-
drachtgever. Maar ze willen niet voor elk 
merk en type BLDC een bijpassende rege-
laar aanschaffen. De eindgebruiker die de 
motor in combinatie met een passende 
regelaar heeft gekocht, kan de motorge-
gevens meestal niet ophoesten. Een revi-
siebedrijf kan de gewenste parameters 
wel meten, maar dat kost tijd en geld, 
terwijl de monteur wil alleen weten ‘of-ie 
het doet’. Een frequentieregelaar biedt 
dan uitkomst; met een beperkt aantal mo-

torparameters is snel te controleren of de 
gereviseerde motor wil draaien. Dat is 
voor hem voldoende.”
Invertek biedt aansturing van borstelloze 
gelijkstroommotoren tot 160 kW aan, 
maar in de praktijk gaan klanten niet ver-
der dan 7,5 kW. Bij grotere vermogens 
worden meestal permanent magneet mo-
toren (AC dus) ingezet, omdat de combi-
natie van PM-motor en regelaar dan 
goedkoper wordt. Per applicatie moet 
worden bekeken wat de beste oplossing 
is.   
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BLDC is 

in wezen 

een 

servo-

motor

Een Optidrive E3 frequentieregelaar ingebouwd in een besturings-

kast

In principe is elke borstelloze gelijkstroommotor aan te sturen met 

een frequentieregelaar, mits die daarvoor geschikt is (foto: Kern 

Antriebstechnik)
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