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De ventilatoren voor o.a. computers zijn al jaren uitgerust 
met borstelloze gelijkstroommotoren omdat hiervan de 
voordelen vele malen groter zijn dan de nadelen. Dit type 
motor is klein, heeft geen koolborstels die kunnen slijten, 
kan vrij gemakkelijk in snelheid geregeld worden en vraagt 
geen extra AC-circuit binnen de computer. Dat deze voor-
delen ook voor andere applicaties een pre zijn, spreekt voor 
zich en we zien dan ook dat op menige plek een borstelloze 
DC-motor wordt toegepast.
Nadeel van dit type motor is en blijft het feit dat de com-
mutatie elektronisch opgelost moet worden. Van huis uit 
is een borstelloze DC-motor immers een AC-motor en die 
wisselspanning moet elektronisch gemaakt worden. Bij de 
motor in de computerventilator wordt dit op een uiterst 
simpele manier gedaan. Met behulp van een hall-sensor 
wordt de stand van de rotor bepaald en met een simpele 
schakeling met enkele transistoren worden vervolgens de 
spoelen in de motor aan en uitgeschakeld om zo het draai-
ende magneetveld te verkrijgen.
De simpele schakeling laat de motor draaien, maar meer 
dan dat doet hij niet. Terugkoppeling van de draaisnelheid 
of een stukje beveiliging van de motor tegen oververhit-
ting, vraagt om meer en dat, naast soft schakelen van de 

De borstelloze DC-motor ook wel ECM genoemd (afkorting van Electronically Commutated Motor) heeft altijd 

een stukje elektronica nodig die er voor zorgt dat de spoel of spoelen in de motor op het juiste moment aange-

stuurd worden zodat de rotor blijft draaien. Dit stukje elektronica hakt de gelijkspanning in stukjes, hetgeen 

meteen ook een nadeel van deze motor is. De blokspanning kan voor hoogfrequente straling (EMI) zorgen en de 

motor kan geluid gaan produceren. Voor kleine motoren rekent Melexis hiermee af met hun nieuwe driver spe-

ciaal gemaakt voor miniatuur ventilatoren voor toepassing in mobile applicaties.

Sturing borstelloze DC-motor
Met	soft-schakeltechniek	voor	lage	EMI

spanning, heeft Melexis in hun nieuwe US168KLD en 
US169KLD gerealiseerd.

Voor	in	de	auto	en	meer
De US168KLD en US169KLD zijn enkelchip oplossingen 
voor het regelen van single-coil borstelloze DC-ventilatoren 
en -motoren. De soft-schakelkarakteristieken zorgen 
voor lage EMI- en geluidsniveaus. Deze IC’s zijn in eer-
ste instantie ontwikkeld voor toepassingen in de auto op 
plekken waarbij geluidproductie een belangrijke factor is, 
zoals sensorventilatoren, alsmede toepassingen zoals koel-
ventilatoren voor draadloze opladers, computers, audio en 
multimedia.
Afbeelding 1 toont wat er in de IC’s verwerkt is. U ziet dat 
dit heel wat meer is dan de oplossing met enkele transisto-
ren die we nu in veel computerventilatoren aantreffen. 
Het opwekken van de wisselspanning voor de motor begint 
bij de ingebouwde hall-sensor. Hiermee wordt het commu-
tatiepunt voor de motor vastgelegd. Hiervoor is het belang-
rijk dat het complete IC op de juiste plek onder de rotor 
gemonteerd wordt. 
Het analoge signaal uit de hall-sensor wordt met een com-
parator omgezet naar een digitale schakelpuls. Hiermee 

wordt de Control logic getriggerd. Die vervolgens met de 
juiste timing de Soft switching control aanstuurt. Deze 
stuurt op zijn beurt een complete H-brug aan waarmee de 
stroom naar de spoel in de motor geregeld wordt (afbeel-
ding 2). 
In plaats van de stroom hard in en uit te schakelen, wordt 
de stroom geleidelijk geregeld. Dit houdt in dat de H-brug 
niet digitaal, maar analoog aangestuurd wordt. Het zijn dus 
niet T1 en T4 die voor een positieve stroom volledig in 
geleiding gebracht worden en T2 en T3 voor een negatieve 
stroom. In dit geval worden T1 en T2 dusdanig gestuurd 
dat op de uitgang OUT1 het blauwe spanningsverloop 
ontstaat gemeten ten opzichte van massa. Tegelijkertijd 
worden T3 en T4 op ongeveer dezelfde, maar tegengestelde 
manier aangestuurd en ontstaat het rode verloop (ook nu 
weer gemeten ten opzichte van massa). Tussen OUT1 en 
OUT2 ontstaat zo een wisselspanning met een veel vloei-
ender verloop dan bij het digitaal schakelen van de H-brug.
De transistoren in de brug kunnen motorstromen tot 300 
mA regelen en de voedingsspanning van het IC mag liggen 
in het bereik 1,8...5 V. Grote motoren alsmede motoren 
met meerdere polen kunnen niet met deze IC’s aangestuurd 
worden.
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Beveiliging
In het IC is een aantal veiligheden ingebouwd. Om te 
beginnen is dat een ompoolbeveiliging die voorkomt dat er 
bij het verkeerd aansluiten van de voedingsspanning schade 
ontstaat. Daarnaast is er een thermische beveiliging die de 
stroom uitschakelt als het IC te warm is. Tenslotte is er een 
beveiliging die voorkomt dat de motor doorbrandt als hij 
mechanisch tegengehouden wordt. Als de motor 0,4 s stil-
gehouden wordt (de hall-sensor meet dan geen verande-
ring) dan stopt de stroomtoevoer naar de motor. Daarna 
probeert het IC elke 2,8 s of de blokkering al opgeheven is.

Uitgangen
Beide IC’s zijn ondergebracht in een kleine UTDFN6 
behuizing die slechts 0,4 mm hoog is en 3 mm2 op de 
PCB in beslag neemt. Dit maakt ze ideaal voor integratie 
in ultradunne ventilatoren. De US168 is voorzien van een 
tachometeruitgangssignaal (FG) terwijl dezelfde aanslui-
ting bij de US169 een alarmuitgang (RD) is die een alarm 
geeft als de motor te langzaam draait of stil staat.

Schema
Tenslotte toont afbeelding 4 het schema van de totale 
motorsturing. U ziet dat er (eventueel) slechts twee extra 
componenten nodig zijn voor de totale motorsturing. Dit 
is veel minder dan de het aantal onderdelen dat voor een 
sturing met transistoren nodig is. Dit wil dus zeggen dat u 
met dit IC een veel beter motorsturen krijgt met minder 
onderdelen.                                             •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Sturing borstelloze DC-motor”.

www.melexis.com/us168
Afbeelding 4. Het applicatie-
schema van de motorsturing.

Afbeelding 1. Het inwendige van de US168/ US169. Afbeelding 2. De H-brug in het IC.

Afbeelding 3. De spanning op 
de aansluitingen OUT1 en OUT2 
gemeten t.o.v. massa.


