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Intreerede 

Uitges proken op 5 januari 2oor 

aan de Technische Universiteit Eindhoven 

Uitgeschakeld! 

prof. ir. N. J. J. Liebrand 



Dr. Hub van Doorne 

prof. ir. N.).). Liebrand 



Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren, 
Vier dagen geleden- op r januari 2001- werd het "dr. Hub van Doorne 

herdenkingsjaar" afgesloten. Precies een jaar eerder was het honderd 

jaar geleden dat deze grote uitvinder en ondernemer in deze regio werd 

geboren. 

Bij gelegenheid van deze herdenking heeft de familie van Doorne een 

schenking gedaan aan deze un iversiteit. 
In overleg tussen betrokkenen en geheel in de geest van Mijnheer I-lub 
-zoals hij in het Brabantse nog steeds met eerbied wordt genoemd

werd besloten om deze gift te gebruiken voor het financieren van een 

bijzondere leerstoel voor een periode van vijf jaar, met als opdracht 
"het doen van onderzoek en het geven van onderwijs op het gebied van 

de variabele transmissie-technologie." 

Het gevolg van dit besluit ziet u nu voor u staan. 

Op basis van deze voorgeschiedenis zou bij u de mening kunnen post
vatten dat hier op toevallige wijze een nieuwe tak van wetenschap wordt 

gecreëerd. 
Graag wi l ik deze intreerede gebruiken om een dergelijke opvatting 
te weerleggen, door duidelijk te maken wat de variabele 

transmissietechnologie inhoudt en hoe de internationale stand van 

ontwikkeling is. Maar vooral door u te laten zien welke potentiële 
voordelen van dit transmissiesysteem nog niet worden benut en hoe ons 

onderzoeksprogramma ertoe wil bijdragen om deze nog niet geoogste 
vruchten alsnog te plukken. 
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figuur 1 

<Jandrijflijn 

Als we teruggaan naar de oorsprong van de Continu Variabele 
Transmissie, di e ik verder gemakshalve CVT zal noemen, dan moet eerst 
de vraag beantwoord worden: "wat doet een transmiss ie )" 

Zoals het Latijnse woord "transmittere" (dat doorzenden betekent) 
al zegt, zendt of geeft een transmissie iets door. Bij toepass ing in 
voertuigen is dat een koppel en een rotatiesnelheid, of- als product van 
deze twee grootheden -een vermogen. 
In het eerstejaarscollege in de faculteit Werktuigbouwkunde: "Inleiding 
Werktuigbouwkunde" wordt een aandrijving gekarakteriseerd door de 
drie componenten: bron- overbrenging -last; een combinatie die in het 
moderne aandrijfconcept altijd wordt gecompleteerd met de regeling van 
en tussen deze grootheden [fig. r]. 
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Laten we deze aandrijAijn eens wat nader beschouwen; oorspronkelijk 
was de mens of het dier de energiebron die het voertu ig deed 
voortbewegen. 
De overbrenging was een touw of disselboom waarmee de trekkracht op 
het voertuig werd overgebracht. De snelheid kon worden opgevoerd door 
vergroting van de paslengte, meestal met een gelijktij dige verhoging van 
de stapfrequentie en met als zeker gevolg een verhoging van de hartslag. 
Tijdens het transport veranderde er niets aan de overbrenging; er werd 
niet gekoppeld of geschakeld; hooguit kwam het touw slap te hangen bij 
remmen ofbergafrijden. 
De enige eisen die aan de overbrenging werden gesteld waren: voldoende 
sterkte van disselboom of touw en het kunnen koppelen of ontkoppelen 
bij sti lstand, waarbi j in het slaventijdperk zelfs dat laatste niet gebeurde. 
Vanafhet momen t dat de mens (en later het dier) vervangen werd- eerst 

door de stoommachine en later door de interne verbrand ingsmotor
werden er aanzien lijk meer en hogere eisen aan de overbrenging gesteld; 

eisen die overigens nu nog steeds gelden: 

Er was een slipkoppeling nodig voor wegri jden vanu it stilstand, want 
beneden een toerental van enkele honderden omwentelingen per 
minuut stopte het verbrandingsproces binnen de motor. 
Er was een omkeermechan isme vereist, want de motor draaide 
slechts in één richting, terwijl het voertuig zowel voor- als achteruit 
moest kunnen rijden. 
Er waren meer overbrengingen nodig om met dezelfde motor snel 
over betere wegen of langzaam en met een hoog koppel over rulle 
wegen of bergop te rijden. 

Het waarom van meerdere overbrengingen wil ik u uitleggen aan de 
hand van een voorbeeld dat u allen ken t: fietsen in de bergen I 
Als u bij windstil weer gaat fietsen op een vlakke asfaltweg zonder al 
te veel bochten of verkeer, zodat u niet steeds hoeft te versnellen of te 
vertragen, dan lukt het u prima om op een fiets zonder versne llingen 
te rijden. 
Anders wordt het als u de bergen in gaat. Wilt u dan op uw fiets 
zonder versnell ingen toch met dezelfde snelheid verder fietsen, dan 
zult u de door uw benen uitgeoefende trapkracht moeten verhogen. Als 
gevolg daarvan stij gen uw hartslag en temperatuur en al snel zal de 
vermoeidheid toes laan en zal uw snelheid afnemen . 

Uitgeschakeld! 



figuur 2 

koppel-toeren curve 

Een fiets met versnellingen doet - mits juist geschakeld- niets anders 
dan een aangenaam compromis sluiten tussen de door u gewenste 
snelheid en de hiervoor vereiste trap kracht. 
Bergop kiest u een laag verzet. Per omwenteling van de trapper stijgt u 

dan minder snel, maar het vraagt ook niet zoveel kracht. Bergaf fietsen 
gaat eigenlijk vanzelf. 
Als u echter in hetzelfde verzet als bergop ook weer bergaf wilt rijden, 
moeten de trappers steeds sneller ronddraaien, totdat uw benen de 
trappers niet meer kunnen bijhouden. 
Het overschakelen op een hoger verzet maakt aandrijving dan weer 
mogelijk, zodat u weer verder kunt versnellen. 

Bij voertuigen met verbrandingsmotor is het verhaal in principe niet 
anders. De uitgaande as van de motor levert een koppel (de trapkracht) 
en een toerental (de trapfrequentie). 

Nm [omw/min] 

Cûm [rad/sec] 

Net als bij de fietser kan de verbrandingsmotor slechts in een beperkt 
werkgebied - in fig.2 aangegeven met D -goed functioneren . In gebied 
B verbranden de kleppen, in gebied C overtoert de motor en in gebied 
A dreunt de motor of slaat af. Dit laatste verschijnsel dat optreedt bij 
zeer lage toerental len, verklaart ook meteen de noodzaak om een wegrij-
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figuur 3 

variagram 

Vv [km/u) 

element, zoals b.v. een koppeling, toe te passen. Deze koppeling verbindt 

de draaiende motor met de stilstaande wielen door middel van langs 
elkaar wrijvende platen (alweer een wrijvingsoverbrenging ..... ). 

bruikbaar 
toeren gebied 

2e versn. 

_ 1e versn . 

Nm [omw/min) 

Het beperkte toerenbereik van de motor is nog eens weergegeven op 

de horizontale as van fig-3- Bij een transm issie met tandwielen vertaalt 
dit toerenbereik zich via b. v. de eerste versnelling één op één in een 

snelheidsbereik van het voertu ig, zoals aangegeven op de verticale as 

van fig-3. Willen we vervolgens harder gaan rijden, dan moeten we de 

tweede versnelling inschakelen en zo verder, geheel analoog aan de 
eerder genoemde fietser. 

Om te vermijden dat de motor afs laat bij vertragin g moeten we 

terugschakelen. U staat er waa rschijnlijk niet altijd bij sti l, maar dit is de 
achtergrond van al het schakelen dat u bijvoorbeeld tijdens een stadsrit 

ui tvoert. 
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Hoewel we nu begrijpen dat het variëren van de overbrengings
verhouding wezenlijk is voor de rij-eigenschappen van het wegvoertuig, 
was deze functie bij de eerste automobielen zeker nog niet aanwezig. 
Een robuuste slipkoppeling, -meestal als riemoverbrenging uitgevoerd -
in combinatie met een motor met een toerenbereik van minimaal 200 

to t maximaal 1000 t.p.m . maakte zonder schakelen snelheden mogelijk 
van 6 tot 30 km per uur. 
Het ontbreken van meerdere overbrengingsverhoudin gen betekende 
echter onvoldoende aandrijfkoppel onder verhoogde lastcondities. 

En dus nam al snel het aantal overbrengingen toe en reeds vóór 1900 

werden de ee rste 4-traps-transmissies gebouwd. Deze werden meestal 
uitgevoerd als vlakke riemoverbrenging met meerdere poelies . 
In het begin van de twintigste eeuw werden de riemtransmissies 
-voornamelijk om redenen van groot inbouwvolume en lage 
krachtdichtheid - verdrongen door tandwieloverbrengingen en werden 
de tandwielen samen met hoofdas, nevenas, koppeling en omkeer
mechanisme in één bak samengevoegd. Voeg hier regelmatig een forse 
hoeveelheid olie aan toe en de versnellingsbak of gearbox is geboren. 

Vanaf dat moment werden de ontwikkelingen bepaald door de volgende 
factoren: 
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Motorenontwikkeling 

Het maximale vermogen, zowel koppel als toerental, nam toe waardoor 
zwaardere versne lli ngsbakken met meer trappen gevraagd werden en 

met name hogere eisen aan koppelingen, tandwielen en lagers gesteld 

werden. 
De berijder 

Deze verlangde meer comfort en wilde- vooral in Amerika- niet langer 

ingewikkelde handelingen verrichten zoals ontkoppelen - tussengas 

geven - schakelen - koppelen. 

De infrastructuur van het wegennet 
Men kon met een grotere snelheid langere afstanden overbruggen en 

dan ook nog vaak meer personen of goederen vervoeren. Dit had met 

name consequenties voor de gevraagde levensduur, vanwege de hogere 

materiaalbelasting gedurende langere tijd. 

Deze externe invloeden leverden een veelvoud aan- vaak zeer originele 

-ontwerpen op, waarbij er uiteindelijk toch maar weinige het stadium 

van massafabricage bereikten. 

Eind jaren vijftig leek de on twikkeling van de transmissie in een 

rustiger vaarwater te zijn gekomen. Europa had vrij algemeen 
voor de handgeschakelde transmissie gekozen vanwege prijs, hoog 

rendement waardoor een laag verbruik en vooral vanwege het sportieve 

imago. In Amerika daarentegen koos de gebruiker en daa rmee de auto

industrie voor de automatische transmissie. Het automatisch schakelen 
gebeurde met behoud van koppeldoorvoer door middel van meervoudige 
planetaire stelsels. Als koppeling werd algemeen gekozen voor de 

vloeistofkoppelomvormer vanwege de combinatie van een comfortabel 

wegrijgedrag met koppelversterking tij dens het wegrijden . 

Rond de jaren zestig gebeurden er een paar belangrijke zaken die grote 

invloed zouden hebben op de toekomstige transmissie-ontwikkelingen 

en met name op de CVT. Daarop zal hierna worden ingegaan. 
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figuur ft 

eerste schets 

DAF Variarnatic 

In 1958 lanceerde DA F tijdens de RAl autotentoonstelling in Amsterdam 
de eerste commercieel verkrijgbare CVT. Onder de naam Variarnatic 
werd deze automaat geleverd in een kleine personenwagen: de DAF 6oo. 
Geïnspireerd door de Amerikaanse automatische transmissies vond 
Hub van Doorne dat zijn kleine personenwagen ook een automatische 
versnellingsbak moest hebben, maar wel veel simpeler dan de 
Amerikaanse automaten. Naa r het voorbeeld van aandrijvingen, 
toegepast in werkplaatsmachines koos hij voor een instelbare rubber 
V- snaar overbrenging [fig. 4]. 

Ee.r.sfe.. .Schels VAa-r 

Pr. H.J . """'" J)c. .. :•r•u .... 
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figuur 5 

DAF Variomatic 1961 

De beperkte capaciteit van de V-snaar werd opgevangen door het 
vermogen van de motor naar de wielen over 2 V-snaren te verdelen. 
Zonder hier op de verdere details van het vernuftige concept in te gaan, 
vind ik het belangrijk om te vermelden dat uitsluitend het comfort van 
het niet-hoeven-schakelen de reden was voor de keuze van een CVT, en 
dat de wens van een eenvoudige technische uitvoering leidde tot een 
V-snaar overbrenging [fig. 5]. 

De mogelijkheden om met deze transmissie de motor in zijn optimaal 
werkpunt te bedrijven en daardoor een laag verbruik en lage emissie te 
realiseren, waren op dat moment wel bekend maar nauwelijks relevant. 

Dat veranderde echter drastisch door twee mondiale gebeurtenissen. 
In 1957 had de Club van Rome haar eers te rapport uitgebracht over 
energieschaarste en de effecten van emissie op het milieu en in 1973 
werd de wereld opgeschrikt door de eerste oliecrisis, die vijf jaar later 
door een tweede werd gevolgd. 

Nu kwamen twee belangrijke elementen bij elkaar: de technische 
beschikbaarheid vande-op dat moment nog zeer onvolkomen- CVT 
en een beginnende bewustwording dat emissie en brandstofverbruik van 
voertuigen drastisch verlaagd moesten worden. Maar de CVT was er nog 
niet klaar voor om haar bijdrage in de zojuist begonnen wedloop naar 
schonere en zuinigere voertuigen te leveren . 
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figuur 6 

Subaru-ECVT 

Daarvoor had het eerste ontwerp nog te veel beperkingen, die 
voornamelijk voortvloeiden uit de toegepaste rubber V-snaar. 
Beperkte levensduur, groot inbouwvolume, hoge interne verli ezen en een 
beperkt vermogen waren duidelijke nadelen. Daarnaast was de interface 
van het ontwerp te zeer toegesneden op de DAF-personenwagen, 
waardoor deze CVT moeilijk in andere auto's kon worden ingebouwd. 
Het waren allemaal redenen om een alternatief voor de rubber V-snaar 
te ontwikkelen. 
De geschiedenis is bekend: na zijn pensionering in 1965 startte Hub van 
Doornede ontwikkeling van een metalen V-snaar, eerst in zijn schuurt je 
in Deurne en na de eerste positieve testresultaten in een hoekje van de 
DAF-fabriek. 
De ontwikkeling ging zo voorspoedig dat in 1972 "Van Doorne's 
Transmissie bv" werd opgericht met als doel het ontwikkelen, 
produceren en verkopen van continu variabele transmissies op basis van 
een metalen V-snaar. 

Na een zeer lang en moeizaam traject , waarbij zeer intensieve testpro
gramma's werden doorlopen samen met de autofabrikanten Subaru, 
Ford en Fiat, startte in augustus 1986 de productie van duwbanden in 
Tilburg. Vanafbegin r987 kwamen de eerste transrnatics op de markt, 
allen onder patent- en knowhow licentie van VDT en uitgerust met de 
duwband die eveneens door VDT werd geproduceerd [fig. 6]. 

1. oliepomp 

2 . vooruit- achteruitschakeling 

3- elect romagn. poederkoppeling 

4- oliepomp as 

5- differentieel 

6. eindred uctie 

7- aandrijf as 

8. reductietandwielen 

9- duwband 

10. secundaire poe lie 

11. primaire poelie 
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De belangrijkste verschillen tussen de Transrnatic uit de jaren '8o en de 

Variarnatic uit de zes tiger Jaren wa ren: 
De rubber V-snaar werd vervangen door de metalen duwband , 

waardoor moest worden overgegaan van droge naar natte wrijving. 

De door de poel ieschijven uitgeoefende knijpkracht gebeurde 
hydraulisch in plaats van door centrifugaalkrach ten, waardoo r een 

hydraulische drukregeling werd vereist. 
Er werd een oliepomp aan het systeem toegevoegd voor het genereren 
van de oliedruk, de verplaatsing van de poeliesch ij ven en voor het 

smeren en koelen van band en poelie. 

Hoewel de marktintroductie bescheiden was en ook het Transmatie

ontwerp nog een aa ntal beperkingen kende, heeft dit concept toch 

historische betekeni s gehad voor de verdere ontwikkeling van de CVT

technologie om de volgende redenen: 
Het ontwerp toonde aan dat de metalen duwband geschikt was voor 

het overbrengen van grote vermogens met een levensduur, geli jk aan 
die va n de auto. 

Tests van het CVT-sys teem met een standaard geproduceerde 

duwband in een 8oo PK (6oo kW) RenaultfWilliams Formule I 
racewagen op het Silverstone-circuit, bevestigden de potentie voor 

hoge koppeloverdracht 
Het bandconcept kon relatief eenvoudig opgeschaald worden voor 

grotere vermogens bi j nagenoeg hetzelfde fabr icageproces. 

In combinatie met een nog te ontwikkelen elektroni sche 

knijpkrachtregeling kon een verdere verbeter ing van het rendement 
van de CVT gerealiseerd worden, waardoor de verbrui kscijfers ca . 

ro% lager werden dan vergeli jkbare conventionele automatische 

transmissies. 
De auto-industrie- de Japanse voorop - toonde ste rk hernieuwde 

belangstelling voor de CVT-technologie en startte ambitieuze 

ontwikkelprogramma's . 
Aangestoken door het succes van de duwband werden met name 

door toeleveringsbedrij ven van de automobielind ustrie alternatieve 
ontwikkelingen gestart, zowel voor de band als voo r de variator. 
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Anno 2000 zien we een zeer boeiend CVT-landschap, zowel vanuit het 
oogpunt van de autofabrikanten, de automobilisten, de toeleveranciers 

van CVT-componenten en zeker ook vanuit de research instituten en 

universiteiten. 

Laat ik al deze partijen in het kort beschouwen: 

De autofabrikant 

Bijna alle autofabrikanten hebben op dit moment de CVT in hun 

productie- of ontwikkelprogramma opgenomen, waarb ij Japan duidelijk 
voorop loopt. Daar zien we zowel de eerste CVT's voor grotere 

vermogens, de eerste ontwerpen met vloeistofkoppelomvormer, 
de eerste tiptronie uitvoeringen en de eerste hybride concepten in 

combinatie met CVT. 
Amerika, het land van de automatische transmissie, loopt wat achter 

op Japan om twee redenen . De duwband werd in eerste instantie 

ontwikkeld voor een kleinere personenwagen en had daardoor een 

ontoereikende capaciteit voor de grotere vermogens van de Amerikaanse 
auto. Daarnaast was de zeer lage brandstofprijs bepaald geen stimulans 

om een zuinige transmissie te kopen. 
Hoewel Europa de bakermat van de CVT is, is de Europese autofabrikant 

nog steeds terughoudend met investeringen voor CVT-massafabricage, 
omdat de automaat in Europa niet populair is vanwege het niet sportieve 

imago en de hoge prijs . 

De automobilist 

De automobilist kan op dit moment kiezen uit een tiental automerken 
die de CVT in hun programma aanbieden. Daarbij va lt op dat het 
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figuur 73 

Luk ketting (links) 

figuur 7b 

Bando trekband 

(rechts) 

belangrijkste verkoopargument het verlaagde verbruik is, reden waarom 

de CVT in Japan de 'green transmission' wordt genoemd. Overigens 

moet hier worden opgemerkt, dat de rol die de transmissie speelt bij 

aankoopoverwegingen voor een nieuwe auto minimaal is en- zeker in 
Europa- meestal beperkt blijft tot de vraag naar het aantal versnellingen 
bij een manuele transmissie of naar de meerprijs bij een automaat. 

De toeleverancier 

Het succes van de duwband CVT heeft een aantal toeleveringsbedrijven 

doen besluiten tot alternatieve ontwikkelingen, zowel op band- als op 

variatorniveau. Zo zien we in 1999 zowel een CVT op basis van een 

aandrijfketting [fig. 7a] als op basis van een kunststofband [fig. 7b] op de 
markt komen, de laatste als droge frictie-overbrenging. 

Het CVT-onderzoek aan universiteiten en researchinstituten 
Universiteiten en researchinstituten hebben zich steeds en op vele 

plaatsen met ontwerp en onderzoek van de CVT bezig gehouden, zowel 

op component- als op systeem niveau. 
Tijdens het tweede CVT-Wereldcongres, dat vorig jaar aan deze 

universiteit werd gehouden, werden in 2 dagen 42 voordrachten 
over de CVT gepresenteerd, waarvan 21 door universiteiten en 

researchinstituten. In veel gevallen was daarbij sprake van 
samenwerkingsprojecten tussen universiteit en ind ustrie; 
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een kruisbestuiving die ook voor dit onderzoeksgebied zeer vruchtbaar 

blijkt te zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

De ontwikkeling van de kunststofband door Bando Chemieals in 

samenwerking met de Doshida University van Kyoto, Japan 

Diverse CVT-onderzoeken van Honda en Toyota, eveneens in 

samenwerking met de Doshida University 

Samenwerking van General Motors met de University ofCalifornia

Davis 

Onderzoek van het gedrag van de duwband door de University of 

Bath, Engeland, de University van Palermo, I talie en de University of 

Goteborg, Zweden. 

Onderzoek en verdere ontwikkeling van de PI V-ketting door de TU 

van Hannover en Dresden, in samenwerking met LuK 

Gezamenlijke ontwikkeling van hybride aandrijvingen door VW met 

de ETH (Zu rich en de TU van Hannover en Chemnitz 

Met het noemen van het onderzoek aan universiteiten, kom ik aan biJ 

onze eigen universiteit en bij het onderzoeksprogramma waarop deze 

leerstoel zich wi l richten. 

Alvorens in te gaan op de onderzoeksvragen waarop we ons in 

de toekomst zullen concentreren, is het belangrijk om eerst de 

huidige CVT-systemen nauwkeuriger te analyseren, om van daaruit de 

onderzoeksdoelen vast te stel len. 
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figuur 8 

voertuig met CVT 

aandrijflijn 

Laten we de aandrijA ij n van het voertuig eens wat nader bekijken aan de 
hand van de volgende schematische voorstelling [fig. 8]. 

Het voertuig 
Afhankelijk van de functie kent he t voertuig vele varianten. We zullen 

ons hier beperken tot wegvoertuigen en vervolgens- om praktische 

redenen- tot personenwagens . Dit wil niet zeggen dat de uitkomsten 

van de CVT-research geen geldigheid hebben voor trucks, bussen of 
motorfietsen, maar dat u primair personenwagens in ons laboratorium 

zult aantreffen. 
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nguur 9 

De aandrijflijn 
Zoals reeds eerder genoemd, wordt de aandrijfli jn gekarakteriseerd door 
de energiebron, de overbrenging, de last en de regeling. Voor ons 
onderzoek zal een goede kennis van de energiebron, de last en de 
regeling weliswaar noodzakelijk zijn, maar ook op deze gebieden zal 
ons onderzoek zich niet primair concentreren. Toch is inbreng van 
en samenwerking met de leerstoelen Verbrandingsmotoren van collega 
Baert, Regeltechniek en Dynamica van collegae Steinbuch en van 
Campen en Voertuigdynamica van collega Pa uwelussen van de TU 
Delft belangrijk om de CVT-ontwikkeling als integrerend deel van de 
aandrijflijn verder te brengen. 

De Continu Variabele Transmissie 

CVT hoo fdindeling 

Afhankelij k van de energievorm waarin het koppel door de transmissie 
wordt geleid kan men de CVT in drie hoofdgroepen indelen; de 

elektrische, de hydraulische of de mechanische CVT [fig. 9]. 

ELECTRISCH 

ZONDER 
OVERBRENGINGS

ELEMENT 

STAR 
OVERBRENGINGS

ELEMENT 

HYDRAULISCH 

FLEXIBEL 
OVERBRENGINGS

ELEMENT 

Tijdens het college zullen deze varianten worden besproken, maar het 
CVT onderzoeksprogramma zal zich- zonder deze keuze op deze plaats 
te verantwoorden- beperken tot de mechanische CVT. Zorgvuldiger 
geformuleerd, tot de CVT op basis van de mechanische varia tor. 
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De variator 

De variator-het hart van het CVT-systeem- laat zich onderverdelen in 

drie basisuitvoeringen: 

De variator zonder overbrengingselement: 
Dit is de oervorm van een traploze variator. Door de uiterst beperkte 

koppeloverdracht is deze voor toepassing in de auto niet bruikbaar. Deze 

variator zal daarom geen object van onderzoek zijn. 

De variator met star overbrengingselement: 
Deze bestaat in vele varianten waarvan de toroïde uitvoering het stadium 

van try-out in de Japanse markt heeft bereikt. 
De belangrijkste onderzoeksvragen bij dit systeem zijn de levensduur 
van de smeerol ie en de slijtagebestendigheid van de geharde 

con tactoppervlakken. Op systeemniveau bestaat de behoefte aan een 

gefundeerd vergelijkend onderzoek naar de karakteristieken van de 

toroïde CVT ten opzicht van de band- ofketting-CVT. 

Aangezien het onderzoek aan toroïde systemen met name in Japan reeds 

ver gevorderd is , zullen in eerste instantie de contacten met prof. Tanaka 
van de Yokohama National University geïntensiveerd worden om de 

kennis van dit type CVT voor onderwijsdoeleinden te actualiseren, maar 

ook om doublures in het onderzoek te vermijden. 

De variator met Aexibel overbrengingselement: 
Dit concept is algemeen geaccepteerd als standaard voor de kleine 

en middenklassewagen tot 350 Nm. Het concept zal zich- met 
name ten opzichte van toroïde systemen- nog moeten bewijzen voor 

koppeloverdracht boven 350 Nm. 

Aangezien de algemene verwachting is dat CVT-systemen zullen 

doorbreken op basis van de variator met Aexibel overbrengingselement, 
zal ons onderzoek zich hierop concentreren. Daarbij kunnen twee 

richtingen worden onderscheiden: 
- Fundamenteel onderzoek naar de werking en verbetering van de 

variator met Aexibel overbrengingselement. 
- Het doen van onderzoek naar en het ontwerpen van nieuwe CVT 

concepten op basis van deze variator. 

Voor beide richtingen zal ik het onderzoeksprogramma nader preciseren. 
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Het variator onderzoek 
Zoals eerder gezegd is de functie van de variator het doorleiden van 
een koppel en een toerental waarbij de verhouding tussen ingaand en 
uitgaand toerental gevarieerd kan worden. 

figuur 10 Bij de variator met flexibel overbrengingselement gebeurt dit doordat ten 
variator met flexibel gevolge van een axia le verplaats ing van de poel ies de loopstralen van het 
overbrengingselement overbrengingselement wijzigen [fig. ro]. 

Het koppel wordt daarbi j overgedragen doordat de aandrukkracht 
van de aandriJvende poelie een meenemende wrijvingskracht op het 
overbrengingselement uitoefent. Dit overbrengingselement draagt de 
kracht volgens hetzelfde principe weer over op de aangedreven poelie. 
Het huidige variatorontwerp is ongeveer dertig jaar oud. De belangrijkste 
ontwikkelingen in deze periode waren de opschaling naar grotere vermo
gens en de invoering van de electronische regeling van de knijpkracht 
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figuur 11 

aandrijflijnvarianten 

In de loop der jaren is er veel veranderd in zowel de eisen aan 

transmissie en varia tor, maar ook ten aanzien van de mogelijkheden die 
nieuwe materialen, bereken ingstechnieken, simulaties en testmethodes 
bieden. Ik zie het als taak van de leerstoel deze nieuwe mogelijkheden 

te gebruiken, maar ook uit te bouwen ten behoeve van toekomstige 

variatorontwerpen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het volgende: 

Onderzoek betreffende de toepassing van nieuwe materialen binnen 

de variator. HierbiJ kan men denken aan keramische materialen, 

vezelversterkte materia len, aluminium enz. 

Onderzoek naar het rea liseren van geheel nieuwe technieken om de 

variator te bekrachtigen; b.v. door middel van electra-motoren in 

plaats van hydrauliek. 
Onderzoek naar modelvorming van het slipgedrag van de va riator 

in rela tie tot rendement, levensduur, schakelgedrag etc., gevolgd door 
simulatieberekeningen en experimentele verificatie. 
Het handhaven van de hydraulisch gegenereerde knijpkracht, zonder 

dat hiervoor een continu draaiende pomp is vere ist. Een dergelijk 

ontwerp kan de pompverliezen aanmerkelijk reduceren en daarmee 
het rendement van de transmissie verder verbeteren. 

Natuurlijk is het aantal onderzoeksvragen veel groter dan hier genoemd, 

maar zij geven wel een representatief beeld van de veelzijdigheid van het 
onderzoeksveld en vooral van de noodzaak om met andere disciplines 

binnen en buiten de facu lteit samen te werken om het fundament te 

leggen voor een var iator die de hoeksteen moet vormen voor toekomstige 

CVT -systemen. 

Nieuwe aandrijfconcepten met CVT 
Met de variator als bouwsteen kunnen een groot aantal 
systeemconcepten gecreëerd worden. Daarbij wil ik de volgende indeling 

van aandrijflijn-varianten hanteren [fig. n]: 

AANDRIJFLIJN-VARIANTEN 

1----- ENKELVOUDIGE KRACHTBRON 

I------TWEEVOUDIGE KRACHTBRON (HYBRIDE) 

'------ENKELVOUDIGE KRACHTBRON 

MET BUFFER (POWER-ASSIST) 
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• Aandrijflijn met één krachtbron: 
De single souree aandrijflijn wordt gekenmerkt door één krachtbron in 
de CVT-aandrijflijn. De ontwerpvarianten die momenteel in productie 
zijn worden bepaald door: 

- Aard en positie van de motor (Diesel, Otto, langs, dwars). 
- Twee- of vierwielaandrijving en de plaats van het differentieel. 
- Plaatsing van de componenten binnen de CVT. 
- Keuze van de componenten. 

Daarnaast worden in de researchlaboratoria concepten onderzocht die 
het door te leiden koppel splitsen over twee paden (power split of torque 
split), of de variator twee maal gebruiken om een groter regelbereik 
te realiseren (i kwadraat, dual mode). Hoewel al deze concepten zeer 
boeiend onderzoek opleveren en we tijdens het college diverse van deze 
concepten zullen behandelen, zal er door ons vooralsnog geen eigen 
nieuw single souree CVT-concept aan worden toegevoegd. 

Hybride aandrijflijn: 
Bij een hybride aandrijflijn is sprake van twee motoren die onafhankelijk 
van elkaar gedurende la ngere tijd bedreven kunnen worden. Het 
betreft dan steeds een combinatie van een verbrandingsmotor en een 
elektromotor, waarbij de laatste gevoed wordt vanuit een batterij of een 
-door de verbrandingsmotor aangedreven- generator. 
Aanzet voor de ontwikkeling van hybride aandrijflijnen is de gedachte 
om voor stadsgebruik een Zero-Emission-Vehicle te ontwerpen die 
buiten de stad niet de beperkingen van de electrocar heeft. 

Hybride systemen zi jn sterk in ontwikkeling en recentelijk zijn diverse 
concept cars gepresenteerd, waarvan sommige al het stadium van 
productie bereikt hebben. Ik verwijs daarbij naar o.a. concepten van 
Toyota en Nissan [fig. 12/13], waarvan in beide gevallen door de fabrikant 
wordt beweerd dat een brandstofbesparing van 40% tot 50% gerealiseerd 
wordt ten opzichte van een conventionele aandrijflijn. 
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figuur 12 

Toyota Prius hybride 

aandri jfli jn (boven) 

figu ur 13 

Nissan li no hybride 

aand ri j fli jn (onde r) 

MOTOR VERMOGENS
VERDELER WIELEN 

DIFFERENTIEEL 

DIFFERENTIEEL 

Door de grote verscheidenheid aan uitvoeringsvormen van hybride 
concepten is het moeilijk om aan te geven welke rol de CVT zal spelen bij 
deze ontwikkelingen. Het zal zeker zo zi jn dat éérst de totale aandrijflijn 
gespecificeerd, gemodelleerd en gesimuleerd dient te worden en da t de 
CVT een hieruit afgeleid en ondergeschikt deelontwerp zal zijn. 
In combinatie met hybride aandriJflijn en za l ons onderzoeksprogramma 
dus in eerste instantie reactief zi jn. Het voortouw moet hier genomen 
worden door ontwerpers van geïntegreerde aandr ijfconcepten. 

Power-assist aandrijflijn: 
De power-assist aandrijflijn gaat uit van één hoofdmotor - praktisch 
altijd een verbrandingsmotor- waarbij op momenten van piekbelasting 
een tweede energiebron kan worden ingeschakeld, Deze hulpbron kan 
de vorm hebben van een vliegwiel [fig. r4] of een kleine elektromotor die 

tevens werkt als generator [fig. rs]. 
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figuur 14 

Zero lnertia power 

assist aandrijflijn 

(boven) 

figuur 15 

Honda power assist 

Jandrijflijn (onder) 

VERMOGENSVERDELER 

VLIEGWIEL 

Dl FFERENTI EEL 

WIELEN 

MOTOR CVT 

~FFERENTIEEL 
KOPP~ 

WIELEN 

In de komende jaren willen wij ons onderzoek op het power-assist 

aandrijfconcept concentreren om de volgende redenen : 
- Power-assist ve rbetert het CVT- rijgedrag door een snellere 

voertu igrespons op veranderingen van de gaspedaalstand. 
- Power-assist kan het bra nd stofverbruik verder verlagen door 

afvlakking van vermogenspieken waardoor een optimale belasting van 

de motor wordt verkregen tegen relatiefl age extra kosten. 

- Power-ass ist maakt sta rt-stop bedrijf van de verbrandingsmotor 
mogelijk. 

- Power-assist biedt mogelijkheden tot recuperatie van remenergie. 
- Power-assist projecten sluiten naadloos aan bij lopende 

onderzoeksprogramma's binnen de faculteit en ook bij onderzoeken 

die samen met TNO en Product Design & Engineering, Helmond 
worden uitgevoerd. 

Op beide typen van hulpbronnen- het vliegwiel zowel als de starter
generator- wil ik nader ingaan. 

De CVT in combinatie met vliegwiel 
Het ontwerp van een CVT met vliegwiel heeft onder de naam "Zero 

Inertia" internationale bekendheid gekregen en zowel nationale als 
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figuur 16 

Zero lnertia 

configuratie 

internationale onderscheidingen vergaard . 

In dit proj ect, dat wordt gerealiseerd in samenwerkin g met TNO en 

VDT en met financiële steun va n het ministerie van Econom ische 

Zaken werken binnen de faculteit Werktuigbouwkunde drie leers toelen 

intensief samen. 
De kern van dit concept is een varia tor waaraan door middel van een 

planetair tandwielstelsel een vl iegwiel is gekoppeld [fig. 16]. 

DDDD 

VERBRANDINGSMOTOR 1.6L 
I. koppelomvormer 

'· ONR-Set 

). primaire poelie 

4· duwb<Jnd 

). primair tandwiel 

12 6. vliegwielunit 

7· vliegwiel 

8. planetaire tandwielset 

9· drager tandwiel 

11 10. secundaire poe lie 

11. differentieel 

12. eind overbrenging 

De werking is als volgt: 

Op het moment dat de berijder gas geeft zal de motoroptoeren door 

terug te schakelen. Norma li ter treedt er dan nog geen voertuigversnelling 
op omdat het ve rsnellen va n de roterende delen energie vraagt. Hierdoor 

treedt een- naar het gevoel van de rijder - vertraagde reactie van het 
voertui g op die bij kick down zelfs het effect van even remmen kan 

kri jgen. 
Het vliegwiel zorgt ervoor dat tijdens het terugschakelen een deel van 
zijn kinetische energie wordt afgegeven aan het voertuig, hetgeen leidt 
tot een directe versnellingsrespons. Een ander deel van deze energie 

25 Uitgescha keld' 



wordt gebruikt voor het optoeren van de motor. Zodra de berijder het 

gas loslaat, zal het stalen vliegwiel weer in een rustig tempo worden 

opgetoerd tot een energie-inhoud, nodig voor een volgende snelle 

voertuigacceleratie. 

Met dit concept, dat gebaseerd is op proven technology, wordt ten 

gevolge van de laagtoerige afregeling van de verbrandingsmotor een 

brandstofbesparing van rs% bereikt. 

Momenteel worden rijtests en m etingen van het brandstofverbruik 

ui tgevoerd . Daarna zal deze vliegwieltransmissie worden getest in een 

aandrijfconfiguratie waarbij de motor onder stop-go condities wordt 

bedreven en waarbij het vliegwiel de functie van startermotor zal 

overnemen. Met deze toevoeging kan nog ro% extra branstofbesparing 

bereikt worden op een genormeerde rij cyclus. In de loop van di t 

jaar hopen Roei! van Druten, Alex Serrarensen Bas Vroemen op dit 

onderwerp te promoveren. 

CVT met startergenenalm 

Door toename van het aantal stroomverbruikers in de auto -denk 

daarbij aan airco, locale verwarming van ruit, spiegel of stoel , servo

motoren voor raam- en stoelbewegingen enz. -, lijkt het er op dat 

de huidige r2V spanningsvoorziening binnen enkele jaren naar het 

niveau van 42V zal gaan. Dit biedt nieuwe mogelij kheden om een 

krachtigere startergenerator tevens als hulpbron voor het opvangen van 

piekvermogens te gebruiken, maar ook om tijdens het remmen de 

kinetische energie van het voertuig gedeeltelijk via CVT en generator 

terug te voeren naar de accu. Een mogelijke configuratie van zo'n 

aandrijflijn is weergegeven in fig . q 
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figuur 17 

CVT met starter-

generator 

koppeling - -

variator 

. ------------

I motor 

vliegwiel 

starter-generator 

Hier komen we op een fascinerend gebied waar voertuigtechniek, 
aandrijftechniek, regeltechniek en ontwerpkunde elkaar opnieuw nodig 

hebben om een substantiele verbruiks- en emissiereductie te 

realiseren. Daarbij heeft de CVT met name bij het terugwinnen van 
remenergie grote voordelen boven de getrapte transmissie. Binnen 

de b.v. Nederland zijn de TU je, TNO, PD&E en VDT in goede 

samenwerking een vooronderzoek gestart naar de realisatie van een 
demonstratiemodel dat een aanzet moet geven voor verdere industriële 

en onderzoeksactiviteiten. Ik zal hier nu niet verder op in gaan. 
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Dames en heren, ik heb getracht u een inzicht te geven in de 

werking van de voertuigtrans missie, in de historische ontwikkeling 

van de aandrijving,- speciaal van de CVT -, en in ons toekomstig 
onderzoeksprogramma. 

Dit onderzoeksprogramma heeft ten doel bij te dragen aan een verdere 

ontwikkeling van de continu variabele transmissie, met als kernthema's 

verlaging van emissie en van brandstofVerbruik. Daa rmee wil ons 
onderzoek aan deze universiteit een bijdrage leveren aa n een van de 

meest actuele mondiale problemen: het verbeteren van het leefmilieu 
met gelijktijdig behoud van de individuele mobiliteit. 

Nu de koers van ons onderzoek is uitgezet past het om enkele kr itische 
kanttekeningen te maken: 

Op de eerste plaats wil ik opmerken dat elke koers regelmatig 
toetsing behoeft. Een klankbord vanuit industrie en vakge noten van 
deze en andere universiteiten kan daarbij helpen om de technische en 

maatschappelijk relevantie van het onderzoek te verhogen en kostbare 
doublures te vermijden. 

Kritische terugkoppeling door collegae, vooral waar deze participeren 
in multidisciplinaire projecten kunnen de kwaliteit van het onderzoek 

alleen maar verhogen. Hen daag ik uit om, met de inbreng van hun 
expertise, de grenzen van de CVT-technologie te helpen ver leggen. 

Het werken in een onderzoeksprogramma, samen met vakgenoten 
uit het bedrijfsleven, is spannend. Het is een voortdurend labiel 

evenwicht tussen de voordelen van synergie en kostenbesparing en 
de nadelen van het delen va n unieke kennis of zelfs gevaa r voor 

kennislekkage. Naar mijn mening moet primair op basis van wederzij ds 
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vertrouwen een open informatie-uitwissel ing plaatsvinden hetgeen 

voorwaarde is voor het bereiken van voor beide partij en positieve 
onderzoeksresu ltaten. 

Goed en efficiënt onderzoek behoeft een goede infrastructuur. 

Daarmee bedoel ik organisatie, bemanning. laboratoria , documentatie, 

een adequaat netwerk e.d. 

Een duidelijk geformuleerd meerjarenonderzoeksplan vraagt ook om een 

meerjaren financieringsplan, - vanuit welke geldstroom dan ook- om 
de continuïteit van het onderzoek te waarborgen. 

U allen weet dat de aanta llen studenten di e kiezen voor techniek sterk 

teruglopen. Voor de faculteit Werktuigbouwkunde spreken we dan over 

ca . Go% minder instroom in 10 jaar tijd. Op grond va n de toeloop van 
afstudeerders in het eerste jaa r van het bestaan van de CVT-leerstoel 

constateer ik nu reeds een groot enthousiasme bij studenten voor 

Automoti ve in het algemeen en de CVT-technologie in het bijzonder. 
Ik zal er a lles aan doen om te zorgen dat dit geen modeverschijnsel is, 

maar dat deze belangstelling zich bestendigt en dat het vakgebied zal 

bijdragen aa n een verbreding en verdieping van het studieprogramma 
van de faculteit Werktuigbouwkunde. 

Ten slotte ga ik ervan uit dat we er met een enthousiaste groep 
medewerkers en studenten in zullen slagen de eerder genoemde 

doelstellingen voor reductie van em iss ie en brandstofverbruik te 

realiseren. Hierdoor zal de toepassing van de CVT-technologie snel 
toenemen, zal het schakelen overbodig worden en zullen u en ik le tterlijk 

UITGESCHAKELD zijn . 
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Dames en heren, tijdens de voorbereiding van deze inaugurale rede heb 
ik veel boeken en publicaties over aandrijvingen, over transmissies en 
over de CVT bestudeerd. Daarbij kwam ik in alle talen de "Van Doorne's 
duwband" of de "van Doorne's CVT' tegen. 
Wat oorspronkelijk een famil ienaam was, werd een internationale 
aanduiding voor een technisch principe, ontwikkeld en voor het eerst 
geproduceerd in deze regio. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
eerste geheel op de CVT-technologie gerichte leerstoel aan de Technische 
Universiteit van Eindhoven wordt gevestigd. Dit zou echter niet mogelijk 
geweest zi jn zonder de steun van de dri e betrokken partijen, de familie 
van Doorne, de universiteit en Van Doorne's Transmissie. 

Allen dank ik voor de inspanning die zij gedaan hebben om deze 
leerstoel te realiseren en voor het vertrouwen dat zij hebben gesteld in 
mijn benoeming. 

Het is 34 jaar geleden dat ik deze universiteit - toen nog TH -verliet 
om met het ingenieursdiploma op zak de wereld van de industrie in te 
stappen. Veel is er sinds die tijd gebeurd. Ik ontmoette veel mensen in 
de wereld van de Werktuigbouwkunde, van de Automobieltechniek en 
van de CVT. Maar ook en nog vaker kwam ik mensen tegen uit andere 
vakgebieden, met andere beroepen of andere interesses. 
Sommigen leven ni et meer, anderen ben ik uit het oog verloren, maar 
velen van hen dragen nog steeds bij aan mijn ontwikkeling en vorming 
zowel binnen als buiten mijn vakgebied. 
Aan allen die ertoe bijdroegen dat ik vandaag deze rede kan uitspreken 
mijn welgemeende dank. 
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