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	 Sensortechnologie

Moet	immuun	zijn	voor	magnetische	strooivelden

Milieubewuste consumenten, wetgeving en stijgende brandstofkosten maken dat in de 

automotive wereld alles draait om efficiëntie. Om daar stappen in te zetten, kijkt de industrie 

nadrukkelijk naar technologie bij de ontwikkeling van de nieuwste elektrische- (EV) of hybride 

voertuigen (HEV), of om het vinden van manieren om voertuigen met een verbrandingsmotor 

(ICE) efficiënter te maken. In de autowereld mag dan bijna alles onzeker zijn, technologie is er in 

ieder geval niet meer weg te denken.

Magnetische detectie 
in automotive toepassingen 

Door Nick Czarnecki, Marketing Manager – Positie- en Snelheidssensoren, Melexis 

Een belangrijke ontwikkeling in de voertuigtechniek is dat veel toepassingen, die 
in het verleden mechanisch of hydraulisch zijn uitgevoerd, nu elektrisch of elektro-
nisch kunnen worden opgelost. Denk daarbij aan elektrische gaskleppen, elektrische 
vloeistofpompen, elektrische turboladers en vooral de elektrische aandrijflijn in de 
batterijgevoede EV’s en HEV’s. De overstap naar elektrisch maakt voertuigen niet 
alleen efficiënter, maar ook betrouwbaarder en lichter. Naarmate de voertuigen lich-
ter worden, wordt de efficiëntie nog verder verhoogd.
Al deze bewegende delen vereisen echter een nauwkeurige en betrouwbare detectie 
van de positie ervan, zodat de besturingsunit het systeem goed kan managen. Gezien 
de wens om waar mogelijk in het voertuig efficiencywinst te behalen, is hierbij een 
hoge mate van nauwkeurigheid vereist.

Magneetsensoren
Positiebepaling van bewegende delen is niet nieuw: resistieve of optische sensoren 
worden al vele jaren gebruikt om zowel lineaire- als hoekposities te meten. Hoewel 

deze methoden goed kunnen werken, zijn de sensoren gevoelig voor de vaak in voer-
tuigen voorkomende verschijnselen als stof, vuil en trillingen. Dergelijke sensoren 
zijn immers zelf mechanische apparaten, waardoor ze kunnen slijten. Deze nadelen 
zijn niet aan de orde bij magnetische detectie, een techniek die meer en meer in 
de belangstelling staat. De zeer nauwkeurige magneetsensoren slijten immer niet en 
worden niet beïnvloed door omgevingsfactoren zoals vuil, stof en trillingen.
Hoewel magnetische detectie een belangrijke stap voorwaarts betekent op het gebied 
van betrouwbaarheid, is deze sensortechniek in het algemeen gevoelig voor magne-
tische strooivelden. Dit is voor voertuigontwerpers een uitdaging, niet in de laatste 
plaats omdat er steeds meer elektrische systemen in voertuigen worden verwerkt.

Storende	velden
Elektrische motoren die EV’s en HEV’s aandrijven gebruiken aanzienlijke hoeveelhe-
den elektrische energie. Dit brengt sterke magnetische velden met zich mee rondom 
de kabels die de elektrische stroom van de accu of alternator naar de motor leiden. 
Ook andere, kleinere stromen creëren magnetische velden. Auto's zitten immers vol 
met allerlei andere elektrisch aangedreven apparaten die nodig zijn om bijvoorbeeld 

elektronische stuurbekrachtigingspompen (EPS) aan te drij-
ven, ramen te openen en voor koeling te zorgen.
Elk magnetisch strooiveld in de buurt van een magneetsen-
sor zal de nauwkeurigheid van deze sensor beïnvloeden en 
kan tot foutieve uitgangswaarden leiden, met soms catastro-
fale gevolgen. Een schuifdak dat niet goed sluit is vervelend, 
maar het onnauwkeurig detecteren van de positie van een 
rempedaal, gaspedaal of stuursysteem kan levensbedreigend 
zijn voor zowel inzittenden van het voertuig als personen in 
de directe omgeving.
Omdat de automobielindustrie veiligheid zeer serieus 
neemt, heeft zij normen ontwikkeld om de impact van mag-
netische strooivelden te bepalen. Een belangrijke norm is 
de ISO81452-8, die betrekking heeft op het testen van de 
immuniteit voor magnetische velden. Daarnaast definieert 
ISO26262 processen en procedures om ervoor te zorgen dat 
elektronica en sensoren zelf correct presteren en de veilig-
heid tijdens normaal gebruik en in geval van een storing is 
gewaarborgd.
Omdat de magneetsensoren zijn ontworpen om het mag-
netische veld te meten dat wordt geproduceerd door een 
nabijgelegen magneet die verbonden is met het te meten 
voorwerp, zijn traditionele vlakke en verticale Hall- en mag-
netoresistieve (MR) sensoren gevoelig voor de strooivelden 
in voertuigen. Aangezien de door elektrische stromen gecre-
eerde magnetische strooivelden (vooral de enorme stromen 
voor de motoren van de hoofdaandrijving) groot kunnen 
zijn, kan men niet vertrouwen op traditionele magnetische 
detectie zonder maatregelen te nemen om het effect van de 
strooivelden te beperken. Bij magnetische hoeksensoren 
kunnen fouten optreden van meer dan 10°. Dat is aanzien-
lijk, als je bedenkt dat systemen als kleppen of gasklephui-
zen een maximale rotatie van 90° hebben. Bij pedalen is dat 
nog veel minder, met soms een maximale rotatie van slechts 
15°. Niettegenstaande de implementatie van belangrijke vei-
ligheidsvoorzieningen bij het sturen en remmen zou in dit 
geval de motorsturingseenheid (ECU) niet in staat zijn om 
de motorfuncties doeltreffend te managen en zouden vele 
andere functies aanzienlijk worden beperkt.

Wat	te	doen
Ontwerpers die magnetische detectie in moderne voertuigen 
moeten (of willen) gebruiken hebben twee mogelijkheden 
om de impact van magnetisch strooiveld te beperken. In de 
eerste plaats kunnen ze de magneetsensor en de bijbehorende 
magneet afschermen tegen strooivelden. Dit vereist het 
gebruik van materialen met een hoge magnetische perme-
abiliteit, wat het ontwerp complex en duur maakt. Omdat 
de afscherming niet alleen magnetische velden gedeeltelijk 
absorbeert, maar ook het pad van de magnetische veldlijnen 
verandert, kan het ook een negatieve invloed hebben op het 
veld dat door de magneet wordt gebruikt om de positie te 
meten. Dit kan worden vermeden door de fysieke afstand 
te vergroten, maar dat staat weer haaks op de principes van 
modern voertuigontwerp, waarbij juist minder omvang, 
gewicht en kosten worden nagestreefd.
De andere benadering is om een magneetsensor te gebrui-

ken die intrinsiek immuun is voor magnetische strooivelden. 
Een van deze sensoren is de MLX90372 Triaxis contactloze 
positiesensor van Melexis. Dit is een monolithisch IC dat 
bestaat uit een Triaxis Hall magnetische front-end, een ADC 
met signaalconditioner, een digitale signaalprocessor (DSP) 
en een driver voor het uitgangssignaal (afbeelding 1).
De MLX90372 is gevoelig voor drie richtingen van de mag-
netische flux die op het IC wordt uitgeoefend (Bx, By en Bz) 
zodat met het juiste magnetische circuit de absolute positie 
van een bewegende magneet kan worden gedetecteerd, of die 
nu een roterende of een lineaire beweging maakt. De detectie 
is volledig contactloos en wat dat betreft kan er ook geen 
slijtage optreden. Ook vuil, stof en vloeistoffen hebben geen 
enkele impact.
De sensor heeft een ingebouwde functionaliteit die afwijkin-
gen, die worden veroorzaakt door magnetische strooivelden 
tot 4 kA/m (of 5 mT), aanzienlijk vermindert of zelfs uit-
sluit. Hierdoor kan de sensor worden gebruikt in de nabij-
heid van stroomvoerende geleiders of andere magneten in 
het voertuig. Vanwege deze functionaliteit is er slechts een 
gewone 4-polige magneet vereist voor het detecteren van 
roterende beweging en een gangbare 2-polige magneet voor 
lineaire beweging.
Met een bijna triviaal magnetisch ontwerp is de hoekfout ten 
gevolge van strooivelden gereduceerd tot minder dan 0,4 °, 
wat een aanvaardbare waarde is voor de meeste grote autofa-
brikanten. Bovendien hoeft de voorheen noodzakelijke extra 
afscherming niet meer te worden geïmplementeerd of kan 
aanzienlijk worden verminderd, wat resulteert in aanzien-
lijke besparingen op parameters als systeemgrootte, gewicht 
en kosten. 

Wat	kan	hij
De flexibele MLX90372 biedt een programmeerbaar meet-
bereik en een programmeerbare lineaire overdrachtskarak-
teristiek (gebaseerd op 4/8 multi-points of 16/32 stuksge-
wijs lineaire punten) die de totale nauwkeurigheid waar 
nodig verbeteren.
Communicatie met een hostprocessor verloopt via SENT-
frames die zijn gecodeerd volgens een Secure Sensor-
formaat. Deze verbeterde seriële berichten kunnen foutco-
des en door de gebruiker gedefinieerde waarden bevatten. 
Desgewenst kan een pulsbreedtegemoduleerde (PWM) 
uitgang worden geconfigureerd. Het zusterproduct, 
MLX90371, levert een ratiometrische analoge uitgangs-
spanning.
De MLX90372 heeft een hoge mate van EMC-
bestendigheid en is beschikbaar in een ‘single die’ versie en 
een volledig redundante versie met twee IC’s voor de meest 
veiligheidskritische toepassingen. De versie met één IC is 
ondergebracht in een SOIC-8 behuizing, terwijl de versie 
met twee IC’s wordt geleverd in een TSSOP-16 behuizing. 
De enkelchips versie is er ook in een DMP-4 behuizing voor 
PCB-loze installatie op de allerkrapste plaatsen. Samen met 
zijn robuustheid en het kunnen voldoen aan ISO2626262 
ASIL-C met de single-chip oplossing, maken deze sensoren 
ideaal voor veeleisende moderne autotoepassingen.

Afbeelding 1. Het inwendige van de sensor MLX90372.

Samenvatting
Technologie is leidend bij het efficiënter en betrouwbaar-
der maken van moderne auto's of ze nu elektrisch worden 
aangedreven of nog steeds afhankelijk zijn van een interne 
verbrandingsmotor. Naarmate meer en meer onderdelen 
van het voertuig elektrisch worden bij de realisatie van deze 
doelen, groeit ook het belang van detectie. Ontwerpers die 
gebruik willen maken van magneetsensoren voor positie-
bepaling, zien zich uitgedaagd door de sterke magnetische 
strooivelden in de moderne voertuigen.
Tot voor kort vereiste het gebruik van traditionele magneet-
sensoren een complexe, omslachtige en dure afscherming. 
Gelukkig zijn de Gen III Triaxis componenten van Melexis, 
en de positiesensoren MLX90371 en MLX90372 in het bij-
zonder, intrinsiek ongevoelig voor magnetische strooivelden. 
Deze robuuste componenten zijn ideaal voor automobieltoe-
passingen en maken afscherming overbodig. Ze maken het 
ontwerpproces veel eenvoudiger, en zorgen voor een lager 
gewicht, kleinere omvang en lagere kosten van het voertuig, 
terwijl de efficiëntie en betrouwbaarheid toenemen.            •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel 'Magnetische detectie in automotive toepassingen' 
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