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VOORWOORD 

Om een bijdrage te leveren aan de oplossing van de huidige milieu- en ener

gieproblematiek is door de Interafdelingswerkgroep "Elektrische Auto" van de 

Technische Hogeschool Eindhoven een elektrische stadsauto ontwikkeld. Dit 

project werd in eerste instantie gefinancierd uit de centrale beleidsruimte 

van de THE. De voortzetting werd mogelijk gemaakt door subsidies, ontvangen 

van het Ministerie van Economische Zaken via het Project Bureau En~rgie

onderzoek . 

Deze dissertatie betreft het onderzoek, dat ik als wetenschappelijk 

assistent binnen deze werkgroep heb verricht. Om inzicht te verkrijgen in de 

energiehuishouding in aandrijfsystemen van elektrische voertuigen, is de 

interactie van accupakket, motorregeling, elektromotor, transmissie en 

voertuig aan een grondige analyse onderworpen. Voor de diverse componenten 

van dergelijke aandrijfsystemen werden fysische en/of mathematische modellen 

opgesteld, die zich beperken tot een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving 

van de eigenschappen, die voor het totale aandrijfsysteem van belang zijn. 

Door het multidisciplinaire karakter van dit onderzoek was goede vooruitgang 

slechts mogelijk dankzij de welwillende assistentie van diverse leden van de 

werkgroep. Aan mijn hooggeleerde promotoren prof . ir. W.A. Koumans en 

prof.ir. J.A. Schot ben ik dank verschuldigd voor de wetenschappelijke 

ondersteuning van dit onderzoek alsook voor hun steeds aanwezige interesse 

in de voortgang van het werk . Mijn oprechte dank gaat uit naar mijn co

promotor dr. W.H.M. Visscher vanwege haar hulp bij de opstelling van het 

accumodel en naar ir. R. van der Graaf, die mij dagelijks met waardevolle 

adviezen terzijde heeft gestaan. Tenslotte spreek ik mijn waardering uit 

voor de medewerking, die ik in de laboratoria voor Elektrochemie, Elektro

mechanica en Vermogenselektronica, en Vervoerstechniek onder anderen van 

ing. H.F.H. Bogers, ing. H.F.J. Kremers, J .M.C.A. Leermakers, J .C. van Wijk 

en ing. H.C.J. Zeegers heb gekregen bij de opbouw van proefstanden en het 

verrichten van metingen. 

Eindhoven, 18 maart 1983 

L.A.M. van Dongen. 
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ALGEMENE INLEIDING 

Rond de laatste eeuwwisseling speelde de elektrische auto een relatief 

belangrijke rol ten opzichte van voertuigen met een verbrandingsmotor, omdat 

de elektromotor dankzij de zeer eenvoudige constructie reeds in een vroeg 

stadium bedrijfszeker opereerde. Door het nadeel van de beperkte energie

opslag in loodaccu's heeft de ontwikkeling van de verbrandingsmotor na dit 

prille begin van het gemotoriseerde wegverkeer toch geleid tot de huidige 

motorvoertuigen, die - bijna uitsluitend door verbrandingsmotoren aange

dreven - het aanzien van de straten beheersen, mensen wat betreft hun ver

plaatsing een geweldige onafhankelijkheid verschaffen, snel transport van 

goederen waarborgen en daardoor voor de economie van steeds groter belang 

zijn geworden. 

De problemen met betrekking tot de energievoorziening en de toenemende 

milieuverontreiniging richtten de aandacht het laatste decennium opnieuw op 

elektrische voertuigen. Dit ondanks het feit, dat de elektrische auto op dit 

ogenblik nag een aantal nadelen heeft, zeals een geringe actieradius , een 

hoog gewicht, hoge aanschaffingskosten en aanpassing van de infrastructuur 

door de behoefte aan laadapparatuur . Alleen al omdat bij de ontwikkeling van 

de elektrische auto een achterstand ingehaald moet worden om enigszins te 

kunnen concurreren met het benzine- of dieselvoertuig, is het niet opportuun 

zich tot doel te stellen om het huidige voertuig te verdringen, maar men kan 

wel proberen de elektrische auto met zijn beperkingen in de daarvoor in 

aanmerking komende sectoren te introduceren . 

0.1. MILIEU 

Uitlaatgassen en lawaai vormen een bedreiging voor het welzijn van hen, die 

zich in de omgeving van drukke verkeerswegen en stadscentra bevinden . De 

belangstelling richt zich hoofdzakelijk op de problemen van het stadsver

keer, want daar ontstaat bijzondere overlast van de luchtverontreinigende 

componenten door het feit, dat ze in hoge concentraties voorkomen en direct 

op de hoogte van de passanten worden uitgestoten. Bovendien neemt in dicht

bevolkte gebieden het verkeerslawaai een aanzienlijk deel van de geluids

productie voor zijn rekening. Hoewel de geluidsproductie van een vrachtauto 

of een stadsbus aanzienlijk groter is dan die van een personenauto, dragen 

de personenauto's door hun numerieke overwicht tach aanzienlijk bij tot die 
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overlast. De geluidsproductie van een personenauto is opgebouwd uit aan

drijvings- en bandengeluid; het aerodynamische geluidsniveau is in stads

verkeer verwaarloosbaar klein . Het aandrijvingslawaai is afhankelijk van de 

bedrijfsomstandigheden van de motor, terwijl het geluid van de banden be

halve van de voertuigsnelheid en de bandstructuur oak afhankelijk is van de 

aard en de conditie van het wegoppervlak. In de stad, op hellingen en bij 

het optrekken domineert de geluidsproductie van de aandrijving. Volgens 

Jansen, Opschoor en Sirks [0 . 2] wonen 1,2 miljoen Nederlanders in een situa

tie, waarin 40\ - 65\ ernstig gehinderd worden door verkeerslawaai. Om de 

milieuverontreiniging te beperken worden steeds strengere eisen aan lawaai

en uitlaatgasproductie gesteld. 

vaste stoffen 
co 

Tabel 0 . 1 . 

'emissies' van 
elektromotor 

(mg/kml 

299 
35 
12 

1082 
2900 

emissies van 
verbrandingsmotor 

(mg/km) 

69 
22970 

2509 
1784 
219 

12 

Milieubelasting bij elektrische aandrijving en aandrijving met een 
verbrandingsmotor [0.4] . 

Elektriciteit is op de plaats van gebruik de schoonste energievorm, die 

momenteel ter beschikking staat, zodat invoering van de elektrische aandrij

ving in het wegverkeer een gedeeltelijke oplossing voor de milieuproblemen 

biedt . Uiteraard wordt daarmee het emissieprobleem naar de schoorsteen van 

de elektriciteitscentrale verschoven, maar daar kan met relatief minder 

kosten meer en beter gereinigd worden. Onderzoek door het Bundesministerium 

fQr Verkehr heeft geresulteerd in een vergelijking van de milieubelasting 

door elektrische auto's en conventionele voertuigen. In tabel 0.1 . treft men 

de gemiddelde verontreiniging aan door de conventionele voertuigen, die met 

het oog op het gebruik ge~lektrificeerd zouden kunnen worden; bij de schat

ting van de 'emissies' van elektrische auto's werd uitgegaan van de per kWh 

door de gezamenlijke Duitse elektriciteitscentrales (steenkool, bruinkool , 

zware olie en gas) uitgestoten verontreinigingen. 
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0.2. AFHANKELIJKHEID VAN PRIMAIRE BRANDSTOF 

Energie vormt mede het draagvlak van onze economie en is daardoor ten dele 

bepalend voor de economische groei en sociale vooruitgang. Als energie met 

onvoldoende continuiteit beschikbaar zou zijn, dan leidt dit ontegenzeglijk 

tot het niet optimaal functioneren van industrie~n , het vrijwel onmogelijk 

worden van gemotoriseerd vervoer enzovoorts . Nederland was in 1977 voor 

bijna 55% van de totale energiebehoefte afhankelijk van import. Bezwaren 

tegen het huidige energiegebruik door het wegverkeer worden gevormd zowel 

door de omvang, zijnde 25% van het totale aardolieaandeel, alsook door het 

gebruik van hoogwaardige brandstof, raffinageproduct van aardolie, die 

hoofdzakelijk uit landen in het Midden Costen gelmporteerd wordt. Zoals de 

energiecrisis in de jaren '73 -'74 heeft aangetoond, maakt de afhankelijk

heid van deze politiek weinig stabiele landen de prijs en de beschikbaarheid 

van ruwe olie onzeker . 

Afb. 0.1. 
Brandstoffenpakket van Nederland se 
centrales (1980). 

Voor een minder eenzijdig brandstofgebruik biedt de elektrische aandrijving 

een oplossing, want voor de opwekki ng van elektrische energie behoeven de 

beperkte olievoorraden niet aangesproken te worden, omdat vele andere ener

giebronnen zoals steenkool, gas, water - en kernenergie en in de toekomst 

mogelijk ook zonne- en windenergie t er beschikking staan. Afbeelding 0 . 1. 

toont het nationaal gemiddelde gebruik van primaire energie door de Neder 

landse elektriciteitsbedrijven [0.5] . Door het gebruik van elektrische 

aandrijvingen kunnen hoogwaardige aardolieproducten voor chemische industrie 

en luchttransport beschikbaar bli jven. 
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Een typisch kenmerk van de elektr i citeitsvoorzi ening is het feit , dat pro

ductie en afname continu in evenwicht moeten zijn . De behoefte aan elek

trische energie verandert met de uren van de dag en is bovendien nog af

hankelijk van het seizoen (afbeelding 0.2 . ) . Omdat de elektriciteitscen

trales 's nachts in deellast draaien, is het goed mogelijk om dan accu's op 

te laden zonder dat de centrales overbelast worden . De belasting van de 

centrales wordt daardoor constanter, hetgeen het rendement van de elektrici

teitsopwekking gunstig kan beinvloeden. 

10000 
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Afb. 0.2 . 
Hoog s te en laagste belasting van het Nederlandse 
openbare elektriciteitsnet in 1980 [0.5] . 

0.3. ENERGIEGEBRUIK : AFWEGING TEGEN ALTERNATIEVEN 

Het is mogelijk om op basis van een ruwe en eenvoudige berekeni ng het pri

maire energiegebruik van elektrische voertuigen en voertuigen met een ver

brandingsmotor te vergeli j ken . De huidige voertui gen (met ofwel elektrische, 

benzine- of dieselaandrijving) hebben voor de overwinning van de rijweer

standen in stadsverkeer aan de aandrijvende wielen een bepaalde hoeveelheid 

energie, E0 , nodig, die afhankelijk van het gebruik 100 a 150 Wh per ton

kilometer bedraagt . Een lager energiegebruik kan gerealiseerd worden door 

het verkeer met behulp van regelsystemen te beinvloeden en het door het 

voertuig gevraagde vermogen te beperken door een geringer gewicht en - in 
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mindere mate - een betere aerodynamische vorm van de auto. Het energiege

bruik door elektrische en benzine-/dieselvoertuigen kan worden omgerekend 

naar primaire energiebehoefte (afbeelding 0 . 3.): 

o Voor elektrische voertuigen kunnen de volgende rendementen worden ver

ondersteld: 

elektriciteitscentrale, transmissie en distributie, 30-35%; acculader, 

85-90%; accu, 70-75%; regeling en aandrijving, 65-75\. 

Totaal rendement: 11,6 a 17,7\ [0 . 5 en 0 .6]. 

o Voor voertuigen met een verbrandingsmotor zijn de volgende rendementen 

kenmerkend: olieraffinaderij en distributie, 90-93%; motor en transmissie, 

17-21%. 

Totaal rendement: 15,3 a 19,5\ . 

90 

80 

0 70 
e: 
!z60 
w 
~50 
0 
z 
~ 40 

30 

RAFFINAGE DISTRIBUTIE 
99% 

2° CENTRALE 
TRANSMISSIE 

10 DISTRIBUTIE ACCULADER ACCU 

20-23% 85- 91% 
MOTOR I TRANSMISSIE 

AUTO MET VERBRANDINGSMOTOR 

0 ,_~30~-~3~s~~~·---L~8~s_-~9o~·~~~~~7~o_-~7~s~~·~-L~~~~~~~~~--L 

Afb. 0.3. 
Primair energiegebruik door elektrische en door conventionele voertuigen, 
uitgaande van ruwe olie. 

Het primaire energiegebruik van een voertuig met een verbrandingsmotor 

bedraagt dan 5,1 a 6,5 maal E0 . Het gebruik van primaire energie door elek

trische voertuigen wordt minder dan bovenstaande berekeningen aantonen, 

omdat deze voertuigen in staat zijn om tijdens deceleratie energie terug te 

winnen. Proeven hebben aangetoond, dat in stadsverkeer een vergroting van de 

actieradius met 15 a 20\ mogelijk is. Het effectieve rendement bedraagt dan 
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13,3 a 21,2\, waardoor het primaire energiegebruik 4,7 a 7,5 maal E0 be

draagt. Door verbetering van verbrandingsmotoren, elektromotoren en trans

missies kan het primaire energiegebruik van beide soorten voertuigen nag 

verminderd worden . De verwachting is, dat de verbetering in het totale 

rendement van elektrische en benzine- of dieselvoertuigen gelijke tred zal 

houden. 

STEENKOOL 
WINNING EN TRANSPORT 

97% ---- ----CONVERSIE ELEKTRICITEITS-
STEENKOOL ZWARE OLIE OPWEKKING 

60-70% 37-40% 

TRANSMISSIE 
DISTRIBUTIE 

RAFFINAGE. OISTRIBUTIE EN 90% 
OPSLAG 

85-90% ACCULAO::R 

~~ 
85-90% 

AANORIJVING MET BRANDSTOFCEL ACCU 
VERBRANDINGSMOTCR 30% 70 -75% 

17 - 21% 

ELEKTRISCHE ELEKTRISCHE 
AANORIJVING AANORIJVING 
65-75% 65-75% 

REGENE~I\ AFREMMING 
15 - 20% 

I 
TOTAAL RENOEMENT TOTAAL RENDEMENT TOTAAL RENOEMENT I TOTAAL RENDEMENT I 

8,4-12.8% 9,6-13,7% 14.4 -21.2% 12.5 -17.7% 

Afb. 0. 4. 
Steenkoolconversie in de toekomst . 

Er staan voor nog enkele eeuwen [0.7] voldoende grondstoffen, zoals steen

kool, ter beschikking om vloeibare koolwaterstoffen te produceren, die 

geschikt zijn voor gebruik in verbrandingsmotoren. Bij gebruik van synthe

tische brandstoffen is d~ situatie wat betreft totaal rendement echter 

geheel anders dan bij gebruik van de conventionele fossiele brandstoffen. 
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Afbeelding 0.4. toont de opeenvolgende stappen voor de productie van vloei

bare koolwaterstoffen en van elektriciteit. De conversie van steenkool naar 

vloeibare grondstoffen geschiedt met een rendement van 60 a 70\ (0.8 en 

0.9]. De raffinage, distributie en opslag van koolwaterstoffen vinden plaats 

met een gezamenlijk rendement van 85 a 90%. Oat wil zeggen, dat het rende

ment van de productie van synthetische brandstof 49 a 61\ bedraagt, als 

aangenomen wordt, dat steenkool gewonnen kan worden met een rendement van 

97% . Voor een conventioneel voertuig, zeals beschreven in afbeelding 0 . 4. 

betekent dat een primair energiegebruik van 7 , 8 a 11,9 maal E0 . Wordt in het 

voertuig eventueel gebruik gemaakt van een brandstofcel, dan wordt het 

primaire energiegebruik 7,3 a 10,4 maal E0 . Indien men bij de elektri

citeitsopwekking steenkool gebruikt ter vervanging van olie of gas, dan 

vindt men in de literatuur rendementen voor de centrales van 28-32\. Dit zou 

leiden tot hogere primaire energiebehoeften van elektrische auto's dan 

hierboven is aangegeven. Moderne, voor het gebruik van steenkool ontworpen 

centrales bereiken reeds een rendement van 37 tot 40\ [0.10], zodat de 

energie - via de distributie (90\) - met een rendement van 32 a 35\ aan de 

acculader kan worden aangeboden . In dit geval ligt het totale rendement van 

een elektrisch voertuig tussen 14,4 en 21,2\, zodat 4,7 a 7,0 maal E0 aan 

steenkool voor voortstuwing nodig is. 

Het gebruik van waterstof als alternatieve aandrijving komt voorlopig niet 

in aanmerking vanwege het lage rendement [0.11] en de problemen, die zich 

voordoen bij de opslag en productie van het gas. 

Zolang aardolie beschikbaar blijft, bieden elektrische voertuigen dus geen 

perspectieven om energie te besparen . Het voordeel, dat elektrische aan

drijving in dit geval biedt, is het feit, dat de mogelijkheid wordt geboden 

om een grote verscheidenheid van primaire energiedragers te gebruiken voor 

wegtransport. Wordt men echter afhankelijk van andere primaire energiebron

nen dan aardolie, dan heeft de elektrische aandrijvfng ook wat betreft 

energiebesparing voordelen. 

0 . 4. INZETBAARHEID 

Tegenover de boven beschreven voordelen van het gebrui k van elektrische 

energie als secundaire energiedrager staat een wezenlijk nadeel: de energie, 
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die in de batterijen opgeslagen kan worden, is - vergeleken met de energie

dichtheid van benzine - zeer bescheiden. De energie-inhoud van de huidige 

loodaccu bedraagt 140 kJ/kg tegenover 42 .000 kJ/kg voor benzine. Het gemid

delde rendement van de elektromotor bedraagt 3 a 4 maal dat van de benzine

motor, zodat de effectieve verhouding 1 op 75 a 100 wordt. 

Door beperkte voertuigprestaties te accepteren (topsnelheid van 80 a 90 

kmtuur) kan met een accupakket van ongeveer 450 kilogram een actieradius van 

100 kilometer worden bereikt. Als men de voordelen wat betreft milieuvrien

delijkheid wenst uit te buiten, vindt men dan in de eerste instantie een 

gebruiksgebied bij die voertuigen, die in het urbane verkeer ingezet worden, 

zeals bestelwagens en stadsauto's. Hier vormen de relatief geringe actie

radius en de beperkte topsnelheid geen handicap. 

Als een grotere actieradius dan 80 kilometer per dag wenselijk is, dan kan 

- bij een zinvolle infrastruktuur van laad- en wisselstations - met behulp 

van wisselsystemen, in dezelfde tijd als gebruikelijk is om een benzinetank 

te vullen, de lege accu vervangen worden door een opgeladen exemplaar. Bij 

dergelijke laad-/wisselstations , waar de accu's ook deskundig onderhouden 

kunnen worden, treden bij de exploitatie echter problemen op : 

o Is het accupakket eigendom van het servicestation of van de eigenaar van 

de auto? 

o Hoe zwaar is het ingeleverde pakket vroeger belast geweest? De belasting 

is namelijk bepalend voor de levensduur - en dus ook de afschrijving - van 

het accupakket . 

o Zijn er verborgen gebreken in een accupakket? 

Leasing van batterijen lijkt een goede oplossing, maar er zullen goede 

meetmethoden en meetinstrumenten ontwikkeld moeten worden, voordat men tot 

algemene invoering van wisselstations kan overgaan. Voorlopig zijn derge

lijke wisselstations slechts geschikt voor gebruik door grotere bus- en 

transportondernemingen. Dit concept van energievoorziening is door GES 

(Gesellschaft fOr Elektrischen Strassenverkehr) gedurende de laatste jaren 

op grate schaal beproefd [0.12]. 
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HOOFDSTUK I 

HET VOERTUIG 

Als aanvulling op het onderzoek, dat elders in Europa wordt verricht aan op 

elektrische aandrijving omgebouwde bussen en bestelwagens [1.1], werd een 

elektrische personenauto gebouwd. Opdat een elektromobiel als volwaardi g 

transportmiddel aan het stadsverkeer kan deelnemen, moet aan een aantal 

eisen worden voldaan: 

o Om een vlotte doorstroming in het verkeer te handhaven moeten de snelheid 

en de versnelling voldoende groat zijn : 

- versnelling van ongeveer 1,5 mts2 in het onderste snelheidsgebied; 

- maximale snelheid van ongeveer 90 km/uur. 

o De bediening mag niet wezenlijk afwijken van die van conventionele voer

tuigen. 

o Bij de ontwikkeling van een elektrisch voertuig meet in verband met het 

hoge eigengewicht terdege aandacht worden besteed aan: 

- aktieve veiligheid (wegligging, handelbaarheid en comfort); 

- passieve veiligheid (lage deceleratie bij frontale botsing door kreukel-

zones, zonder ernstige beschadiging van het accupakket) . 

o Een elektrische auto moet minstens dezelfde bedrijfszekerheid hebben als 

vergelijkbare benzine- of dieselvoertuigen. 

o Een minimale actieradius van 90 kilometer is wenselijk. 

o De afmetingen moeten gelijk zijn aan die van een kleine tot middelgrote 

Europese auto; aantal inzittenden : 2 t 2 (twee volwassen passagiers met 

bagage of twee kinderen). 

1.1. ACCUPAKKET 

Een elektromobiel vertoont vanuit constructief oogpunt bezien vanwege het 

relatief grate accugewicht aanmerkelijke verschillen met een conventionele 

auto. 

Als de voertuigkengetallen en de snelheid als functie van de tijd bekend 

zijn, kan het energiegebruik aan de aandrijfassen van het voertuig per 

eenheid van afstand worden uitgerekend. Door het energiegebruik te nor

maliseren op de totale voertuigmassa heeft de resulterende parameter, E , 
0 

zoals tabel 2.1 . aangeeft, een waarde van ongeveer 0,095 Wh/(kg*km) voor de 
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meeste stadsritten. De energie, die aan de aandrijfassen moet worden toege

voerd om een voertuig met een totale massa m over een ontwerp-afstand A0 te 

verplaatsen, bedraagt dan: E0 *m*A0 . 

Een opslagsysteem (accu inclusief container en hulpapparatuur) met een 

eigengewicht mb kan bij een specifieke energiedichtheid eb in opgeladen 

toestand een totale hoeveelheid energie eb•mb bevatten. Door de inwendige 

weerstand van de accu tijdens ontlading en de verliezen in zowel de motor 

als de transmissie bereikt slechts een gedeelte van de opgeslagen energie de 

aandrijfassen van het voertuig. Door de energie , die bij volledige ontlading 

toegevoerd is aan de aandrijfassen, gelijk te stellen aan de energie, die 

nodig is om de ontwerp-afstand af te leggen, wordt de volgende vergelijking 

verkregen: 

~·e •m = m*A *E 
b b 0 0 

Hierin betekent: ~ rendement van accu en aandrijving 

eb energiedichtheid van de batterij 

mb massa van de batterij 

m totale voertuigmassa 

A0 ontwerp-actieradius 

E0 energiebehoefte aan de wielen 

[-) 

[Wh-kg- 1] 

[kg) 

[kg] 

[km] 
-1 -1 [Wh·kg ·km ] 

( 1 . 1) 

De huidige loodaccu's, die vanwege de acceptabele energiedichtheid en de 

redelijke prijs de meest gebruikte batterijen voor elektrische auto's zijn, 

hebben bij drie- urige ontlading een energiedichtheid van 34 a 40 Wh/kg 

[1.2]. Afbeelding 1 . 1. geeft voor deze grootheden de actieradius als functie 

van het relatieve accugewicht, waarbij het totale rendement van de batterij 

en de aandrijving is gesteld op 75%. Afhankelijk van ontlaadtijd en ontlaad

diepte kan voor een gunstige be!nvloeding van de levensduur de effectieve 

energiedichtheid eventueel tot 85% van de nominale waarde worden verlaagd. 

Als door de mogelijkheid tot tussenladingen de actieradius op een enkele 

acculading kleiner mag zijn dan bijvoorbeeld 25 kilometer, dan wil dat nog 

niet zeggen, dat de accu-afmetingen willekeurig verkleind mogen worden, 

omdat niet alleen de energie- maar ook de vermogensdichtheid begrensd is. 

Het maximaal benodigde voertuigvermogen staat los van de gewenste actie-

radius . Als het specifieke vermogen van een accu pb bedraagt, kan een 
,max 

maximaal vermogen van mb*pb geleverd worden. Analyse van stadsritten ,max 
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heeft uitqewezen, dat het maximale specifieke vermoqen, p , dat voer-v,max 
tuiqen in Europees stadsverkeer nodiq hebben, onqeveer 15 W/kq bedraaqt. Met 

betrekkinq tot de vermogensdichtheid kunnen de accu-afmetingen dan worden 

bepaald met behulp van de volqende relatie: 

P •m v.max ( 1. 2) 

11 
Hierin is: 

Pv,max maximaal benodigde specifieke voertuiqvermogen 

Pb,max vermogensdichtheid van de accu 

[W·kg- 1] 

[W·kg- 1] 

lSO ACTIERADIUS ( kml 

50 

25 ,,. 
1-
~ 

# 

00 

/ 
/ 

/ ,." 
// 
/ 

/ 

~MINIMAAL ACCUGEWICHT 
I 

I 
I 

1 RELATIEF ACCUGEWICHT (%) 

10 20 30 40 50 

Afb. 1.1. 
Actieradius als functie van het 
relatieve accugewicht. 

Aangezien loodaccu's bij 50\ ontlading gedurende 30 sekonden een vermogens

dichtheid van 90 tot 110 W/kg hebben, meet een batterij bij een aandrij

vingsrendement van 75% minimaal 22% van het totale voertuiggewicht in beslag 

nemen. Om deze redenen zijn slechts combinaties van relatief accugewicht en 

actieradius mogelijk zeals in afbeelding 1.1. wordt aangegeven door het 

gearceerde vlak. 

In het geval van een personenauto met een maximaal toelaatbaar gewicht van 

1600 kilogram is bij een aandrijvingsrendement van 75\ met een accugewicht 

van 450 a 550 kilogram een actieradius van 90 kilometer haalbaar. Bij een 

gemiddeld specifiek volume van 60 Wh/liter betekent dit een totaal accu

volume van ongeveer 300 liter . 

Aanvankelijk zijn bij fabrikanten van elektrische auto's problemen ondervon

den door ontploffingen van accu's of soms zelfs van accupakketten. Als 
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loodaccu's namelijk geheel opgeladen worden, wordt de gasspanning bereikt, 

waarbij waterstof en zuurstof worden ontwikkeld, zodat explosiegevaar ont

staat . Om dit te vermijden, dient men de concentratie van de gassen laag te 

houden door het accupakket geforceerd te ventileren en de accu's niet te 

langdurig op te laden. Bovendien mogen schakelaars, motoren en andere 

elementen, die vonken kunnen produceren niet ·in directe verbinding met de 

accukoker staan . Voorts dienen de batterijen snel en gemakkelijk toegang

kelijk te zijn ten behoeve van inspectie en onderhoud. Om een optimale 

werking van de batterijen te verkrijgen moet de temperatuur in de omgeving 

van de batterijen minimaal 15 graden Celsius zijn. Daarom dienen in koude 

jaargetijden oak verwarmingsmogelijkheden in het accupakket aanwezig te 

zijn. Om deze redenen dienen de tractiebatterijen bij voorkeur als een blok 

in het voertuig te worden aangebracht. 

Door uitwisselbaarheid van het accupakket kan op eenvoudige wijze onderhoud 

worden verzorgd en eventueel de actieradius worden vergroot . 

1.2. VOERTUIGCONCEPT 

Vaak zijn elektrische auto's niets anders dan gemodificeerde voertuigen van 

een bestaand antwerp met een verbrandingsmotor. Om dan een gunstige ge

wichtsverdeling te verkrijgen wordt het accupakket meestal in twee delen 

ondergebracht: in de motorruimte hoven de aandrijfunit en in de koffer

ruimte. Veiligheidseisen en de wenselijkheid van een gemakkelijk uitwissel

baar accupakket leiden echter tot een centrale koker, waarin de batterijen 

worden aangebracht. Deze accukoker dient in verband met de wegligging in een 

zo laag mogelijke positie in het voertuig te worden ingebouwd . Met de motor 

en de transmissie voorin en de centrale accukoker in de lengterichting 

daarachter kan met behoud van voldoende ruimte voor passagiers een gunstige 

gewichtsverdeling over de voor- en achterwielen worden gerealiseerd en is 

het mogelijk om het accupakket aan de achterkant uit het voertuig te ver

wijderen. Door het grate volume en gewicht van het accupakket moet het 

voertuig geconstrueerd worden rand de accukoker, die als een stijve 

"ruggegraat~ in het chassis fungeert. Bovenstaande overwegingen vormen het 

uitgangspunt voor de THE-auto . 

Om geen tijd te verliezen aan voor elektrische auto's niet essenti~le 

aspecten en op korte termijn een testvoertuig bedrijfsklaar te hebben werd 

een bestaand type auto zodanig gewijzigd, dat bovenstaande uitgangspunten 
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werden gehandhaafd . Daartoe zijn verschillende auto's op een aantal criteria 

onderzocht [1.3]: 

o breedte op zithoogte in verband met inbouw van de accukoker tussen de 

voorstoelen; 

o inbouwlengte voor de accukoker; 

o aanpassingsmogelijkheden van de achterwielophanging om de accukoker in 

verband met de ligging van het zwaartepunt zo laag mogelijk in te bouwen; 

o grootte van de motorruimte in verband met de inbouw en beproeving van 

verschillende aandrijvingen. 

Van de bestaande voertuigen voldoet voor de gekozen uitgangspunten de 

Volkswagen Golf het beste aan de eisen, terwijl bovendien het relatief hoge 

laadvermogen ten opzichte van de maximaal toelaatbare voertuigmassa van 38\ 

- deze waarde ligt bij vergelijkbare voertuigen tussen 28\ en 34% - aantrek

kelijk is . De toelaatbare totale voertuigmassa bedraagt in aangepaste vorm 

ongeveer 1600 kilogram, terwijl het maximaal toelaatbare gewicht van de 

uitvoering met verbrandingsmotor 1250 kilogram is. Oaardoor leverde de 

aanpassing van de carrosserie, afgezien van de wijzigingen in verband met de 

centrale accukoker, geen problemen op. Een gewichtsverdeling over voor- en 

achteras van respectievelijk 47\ en 53\ is gerealiseerd, hetgeen ten aanzien 

van de wegligging aanvaardbaar is . De achterasconstructie is zodanig ge

wijzigd, dat elke wielarm nu van twee ophangpunten aan de carrosserie is 

voorzien. Het originele torsie/draaglichaam, dat zich tussen de twee wiel

armen bevond, is vervallen . Afbeelding 1.2 . geeft een overzicht van de 

plaatsing van de belangrijkste onderdelen in het voertuig. 

1.3. AANDRIJVING 

Het onderhavige onderzoek richt zich op de aandrijving, die de motorkarak

teristieken zodanig aan de lastkarakteristiek van de beschreven elektrische 

auto moet aanpassen, dat zo effici~nt mogelijk gebruik wordt gemaakt van de 

beperkte hoeveelheid opgeslagen energie. De gebruikte elektrische machi ne is 

een onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroommotor, die door Siemens speciaal 

voor voertuigen ontwikkeld is . Deze gelijkstroommachine, die op verschil

lende manieren geregeld kan worden, wordt in het voertuig gecombineerd met 

diverse transmissies. 
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Afb . 1. 2. 

Overzicht v~n vitale onderdelen in de elektrische auto . 

Afb . 1. 3. 

Aan de THE ge construeerde elektrisc he auto. 



1.4. VOERTUIGSPECIFICATIES 

Type 

Motor 

nominaal{maximaal vermogen 

nominaal/maximaal toerental 

maximaal koppel 

Accu nominale spanning 

capaciteit 

Transmissie 

Voorwielophanging 

Achterwielophanging 

Remsysteem 

Bandenmaat 

1 * b * h 

Maximaal toelaatbaar gewicht 

Maximale snelheid; afhankelijk 

van de gebruikte transmissie 

Acceleratie 0-50 km/uur; 

afhankelijk van motorregeling en 

transmissie 

-1.7-

VW Golf Van (afbeelding 1.3.) 

Siemens GV 1 

16/32 kW 

2200/6700 omw/min 

160 Nm 

120/144 Volt 

180 Ah (5-urige ontlading) 

vaste reductie/3-traps automatische 

transmissie 

onafhankelijk/McPherson potent 

stabilisator 

onafhankelijk/schroefveren 

elektrischfschijven/trommels 

v66r 155 SR 13 

achter: 175/70 SR 13 

3,82 * 1,61 * 1,41 m 

1600 kg 

90 of 110 km/h 

7 a. 20 s 
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HOOFDSTUK II 

ENERGETISCHE ASPECTEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN 

Naast de tot voor kort vaak gebruikte kriteria voor de beoordeling en 

vergelijking van motorvoertuigen, zoals maximaal motorvermogen, acceleratie

tijden en topsnelheid, wordt door de prijsontwikkeling van aardolie nu 

steeds meer aandacht besteed aan het brandstofgebruik van het voertuig. 

Energiebesparing bij de aandrijving van elektrische auto's reduceert niet 

alleen het gebruik van primaire energie, maar vergroot in verband met de 

beperkte hoeveelheid opgeslagen energie ook de actieradius. 

2.1 . HET LASTPROCES 

In de ontwerpfase van een voertuig is een juiste analyse van het lastproces 

in verband met het energiegebruik en de dimensionering van de aandrijving 

erg belangrijk . Het lastproces wordt gevormd door verschijnselen, die de 

aandrijfkracht bepalen, en kan worden gedefini~erd als combinatie van 

elementaire deellastprocessen : 

o de luchtweerstand, die een voertuig ondervindt, 

o de rolweerstand van de wielen, 

o de kracht voor overwinning van de terreinhelling en 

o de traagheidskracht, die wordt ondervonden bij het versnellen van het 

voertuig. 

Luchtweerstand 

De weerstand, die een voorwerp bij beweging door de lucht ondervindt, 

ontstaat door twee verschijnselen: 

a . oppervlaktewrijving: de lucht hecht aan het voorwerp, waardoor een 

grenslaag ontstaat, waarin door de viscositeit energie verloren gaat ; 

b . vormweerstand, die een gevolg is van de stuwdruk . 

Bij personenautomobielen overweegt de vormweerstand zodanig, dat de weer

stand door oppervlaktewrijving wordt opgenomen in de experimenteel bepaalde 

vormweerstandsco~ffici~nt, die slechts afhankelijk is van de vorm van het 

voertuig [2.1]. De luchtweerstand, die het voertuig meet overwinnen, wordt 

bepaald volgens: 



met: FL 
Q 

v res 

AF 
c 

X 
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F = 1* *V2 *A *C L 2 Q res F x 

luchtweerstand 

dichtheid van de lucht 

relatieve snelheid van het voertuig ten 

opzichte van de lucht 

frontale oppervlakte van het voertuig 

experimenteel bepaalde vormweerstandsco~ffici~nt 

NEGATIEVE VOERTUIGSNELHEIO 

Afb . 2. 1. 
Samenstelling van voertuig- en luchtsnelheid. 

( 2. 1) 

[N) 
-3 [kg·m ] 

-1 [m·s ] 

[m2) 

(-] 

De relatieve luchtsnelheid wordt samengesteld uit de negatieve voertuig

snelheid en de windsnelheid volgens afbeelding 2 . 1. De grootte van de hoek 

tussen de relatieve luchtsnelheid en de hartlijn van het voertuig belnvloedt 

de vormweerstandscoefficient slechts in zeer geringe mate [2.1]. De vorm

weerstandsco~fficienten vari!ren van ongeveer 0,26 voor goed gestroomlijnde 

voertuigen tot 0,50 voor slecht gestroomlijnde personenautomobielen. Aan

gezien de luchtweerstand kwadratisch afhankelijk is van de snelheid, neemt 

het energiegebruik van voertuigen sterk toe bij hogere snelheden . 

Bovendien ondervindt een voertuig een verticale kracht en - indien de lucht 

niet zuiver evenwijdig aan de hartlijn aanstroomt - een dwarskracht, die 

echter voor het lastproces van secundair belang zijn. 

Rolweerstand 

In de elastische deformatietoestand van een stilstaande band treedt ver

andering op, zodra het wiel gaat rollen. De gewijzigde drukspannings

verdeling leidt tot een voorwaartse verplaatsing van de normaalkracht over 

een bepaalde afstand ten opzichte van de vertikale hartlijn van het wiel. 

Ten gevolge hiervan ontstaat een moment, dat de beweging van het wiel 

afremt. De rolweerstand van een wiel wordt beschreven door: 



Hierin betekent : F r,w 
f r,w 
FN,w 

F r,w 

-2 . 3-

f *F r,w N,w 

rolweerstand van het wiel [N] 

rolweerstandsco~ffici~nt van het wiel [-] 

normaalkracht op het wiel. [N] 

( 2. 2) 

Wat betreft de rolweerstandsco~ffici~nt is in het verleden door de ontwik

keling van de radiaalbanden een zekere winst geboekt. De rolweerstands

co~ffici~nt bedraagt ongeveer 0,015, wordt in beperkte mate door ver

scheidene grootheden, zoals wegdek en bandtemperatuur, beinvloed en is voor 

de gebruikelijke snelheden van een elektrische stadsauto onafhankelijk van 

de voertuigsnelheid [2.2]. 

Hellinqsweerstand 

Als een voertuig in geaccidenteerd terrein opereert, is m*g*sina de com

ponent van het eigengewicht, die een remmende of aandrijvende kracht 

hellingafwaarts vormt. Tegenover deze kracht moet bij het stijgen een 

overeenkomstige kracht worden gezet in tegengestelde richting, zodat de 

kracht tengevolge van terreinhelling wordt bepaald door: 

Hierin geldt: Fst 
m 

g 

a 

F5 t = m*g*sina 

hellingsweerstand [N] 

totale voertuigmassa [kg] 

aardgravitatieversnelling -2 [m·s ] 

hellingshoek [graden] 

Afb . 2.2. 
Hellingsweerstand. 

(2.3) 
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De asbelasting loodrecht -op het wegdek hangt af van de ligging van het 

massa-zwaartepunt van het voertuig en van de hellingshoek van de weg 

(afbeelding 2.2.). Zoals beschreven bieden de banden tijdens het rollen een 

weerstand, die uitgedrukt kan worden in de asbelasting loodrecht op de weg 

en een rolweerstandscoafficient. 

Aan de vooras geldt: 

Hierin is : F r,v 
f r,v 

FN,v 

F r,v 

rolweerstand aan 

f *F r,v N,v 

de vooras 

rolweerstandscoefficient aan 

voorasbelasting loodrecht op 

Evenzo geldt aan de achteras: 

F r,a f *F r,a N,a 

[N) 

de vooras [-] 

het wegdek [N) 

met : F rolweerstand aan de achteras [N) r,a 
f rolweerstandscoefficient aan de achteras [-) r,a 
FN,a achterasbelasting loodrecht op het wegdek [N) 

De asbelastingen van het voertuig kunnen als volgt worden uitgedrukt: 

w 
lL 

FN,v m*g*[_a. cosa - sina] 
wb wb 

w 
IL 

FN,a m*g*[...Jl cosa + sina] 
wb wb 

Hierin geldt: w afstand v van zwaartepunt tot vooras 

w a afstand van zwaartepunt tot achteras 

wb wielbasis 

h afstand van zwaartepunt tot wegdek 

Voor de totale rolweerstand geldt dan: 

F 
r 

f *F + f *F r,a N,a r,v N, v 

[m) 

[m] 

[m] 

[m) 

(2 .4) 

( 2 . 5) 

(2. 6) 

( 2 . 7) 

(2. 8) 
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In het algemeen wordt aangenomen, dat - bij hetzelfde bandtype - de rolweer

standsco~ffici~nten aan de voor- en achteras gelijk zijn (f = f = f ), r,a r,v r 
zodat de totale rolweerstand dan onafhankelijk van versnelling of vertraging 

bedraagt: 

(2. 9) 

De rolweerstand is op hellingen dus steeds kleiner dan in het geval, dat 

over een vlak terrein wordt gereden, hoewel de winst hierdoor verwaarloos

baar klein is ten opzichte van de ge1ntroduceerde hellingsweerstand. 

Versnellinqsweerstand 

Het instationaire gedeelte van het lastproces wordt bepaald door de kracht, 

die nodig is om het voertuig te versnellen. Er wordt weerstand ondervonden 

door de totale translerende massa, die wordt versneld en door de roterende 

massa's, die door de voertuigversnelling bovendien een hoekversnelling 

opgedrukt krijgen. De kracht, die nodig is om een voertuig met massa m te 

versnellen, kan worden bepaald volgens: 

m•a 

met: Fa,t versnellingsweerstand door translerende massa's 

a voertuigversnelling 

[N] 
-2 [m·s ] 

(2.10) 

Om de roterende delen van het voertuig in hun draairichting te versnellen 

dient de aandrijfkracht aan de aandrijfassen tussen het differenti~el en de 

wielen het volgende moment uit te oefenen: 

T a,r 

Hierin betekenen: 

T koppel aan uitgaande transmissie-as voor de hoek-a,r 
versnelling van roterende delen 

Jw gezamenlijk traagheidsmoment van wielen, remschijven/ 

trammels, assen en differenti~el 

w hoeksnelheid van de wielen 
·W 

ieind overbrengingsverhouding van de eindreductie 

(2. 11) 

[Nm] 
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Jt gezamenlijk traagheidsmoment van de cardan-as en 

de transmissiedelen met hetzelfde toerental 

ired ingeschakelde reductie in de transmissie 

Jm gezamenlijk traagheidsmoment van de motor en de 

transmissiedelen, die met hetzelfde toerental roteren 

De kracht om de roterende delen te versnellen bedraagt dan: 

Hierin geldt : 

F a,r 
__ 1 __ *[J .2 *J + i2 *i2 . *J ]*a 

2 w + 1eind t red e1nd m 
re 

versnellingsweerstand van roterende delen 

effectieve wielstraal 

2 [kg.m ] 

[-} 

2 [kg·m ] 

[N} 

[m} 

( 2. 12) 

Sommatie van vergelijkingen (2 . 10) en (2 . 12) levert de totale versnellings

weerstand (Fa) : 

F a F a,t + F a,r X*m*a (2 . 13) 

met: X 1 + ~ *[Jw + .2 *J + i2 *i2 . *J } (2.14) 
m•r2 1eind t red e1nd m 

e 

Door het relatief hoge voertuiggewicht ligt X bij .elektrische auto's afhan

kelijk van de ingeschakelde totale overbrengingsverhouding tussen 1,04 en 

1,23, tegenover 1,06 a 1,50 voor auto's met een verbrandingsmotor [2 . 3]. 

Totale rijweerstand 

De scm van de besproken weerstanden vormt de totale rijweerstand: 

F 1. •v2 *A *C *[ *f * * . * ] 2 0 res F x + m g r coscr + g s1ncr + X a (2.15) 

Met behulp van vergelijking (2.15) kan de stationaire rijweerstand - de 

voertuigversnelling is gelijk aan nul - worden bepaald voor het elektrische 

voertuig, zeals beschreven in Hoofdstuk I . Afbeelding 2 . 3. geeft voor ver

schillende hellingspercentages de aandrijfkracht als functie van de voer

tuigsnelheid. 
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Voertuigparameters: totale voertuigmassa 

rolweerstandsco~ffici~nt 

vormweerstandscoefficient (2 . 4] 

frontale oppervlakte -

luchtdichtheid 

2500 
AANDRIJFKRACHT (~ ~ 

~ 
2000 14% 

---v-
7% ~ 

1500 

1000 
HELLINGSPERCENTAGE 

500 -l...-----0% ~ 
Afb. 2.3 . 

1400 kg 

0,015 -

0,420 -

1,800 m2 

1,250 kg·m- 3 

VOERTU(GSNELHEID (km/hl Stationaire rijweerstand. 
20 40 60 80 100 

De geschatte rolweerstand werd later gecontroleerd . Om het voertuig met een 

massa van 1465 kg met lage snelheid over een klinkerweg voort te bewegen is 

een trekkracht van ongeveer 23 kilogram noodzakelijk, waardoor de rolweer

standscoefficient 0,0157 bedraagt . Daaruit blijkt, dat voor dit wegdek een 

correctie van ~ 4,5\ moet worden aangebracht; deze kon niet meer in het 

proefschrift worden doorgevoerd . De geringe afwijking, die daardoor ont

staat, is echter niet van principi~le invloed. 

2.2. REPRESENTATIEVE RITKARAKTERISTIEKEN 

Betrouwbaar onderzoek op het gebied van energiegebruik door elektrische 

voertuigen kan slechts worden verricht met behulp van ritkarakteristieken, 

die de werkelijke bedrijfspunten (snelheid en aandrijfkracht als functie van 

de tijd) van het stadsverkeer representeren. Metingen en berekeningen voor 

constante snelheid leveren resultaten, die niet omgerekend kunnen worden, 

omdat de rendementen van aandrijfcomponenten varieren met de voertuig

snelheid en de aandrijfkracht en omdat de totale hoeveelheid energie , die 
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een batterij kan leveren, bovendien af

hankeljk is van de wijze, waarop ontlading 

plaatsvindt [2 . 5]. 

Gedurende een werkelijke stadsrit zijn 

snelheid en daardoor ook _versnelling en 

stilstand stochastische grootheden, die niet 

alleen afhankelijk zijn van de verkeers

dichtheid en de infrastructuur maar ook van 

de ervaring en de rijstijl van de chauffeur. 

Met behulp van geschikte statistische 

methoden kan een voldoende groot kollektief 

van stadsritten worden gereduceerd tot een 

ge1dealiseerde ritcyclus, die aan de ene 

kant nog representatief is voor het kollek

tief en aan de andere kant reproduceerbaar 

is. Zowel in Europa als in de Verenigde 

Staten zijn ten behoeve van emissietesten 

van personenauto's ritcycli opgesteld , die 

gebaseerd zijn op belastingspatronen in 

stadsverkeer. 

Daarbij werd door de opstellers van de 

Europese ECE 15-cyclus (afbeelding 2 .4.) met 

het oog op de emissietesten voornamelijk de 

verdelingsdichtheid van de snelheid 

beschouwd, zodat de effectieve belasting van 

de aandrijving slecht vertegenwoordigd is. 

Deze kan slechts worden bepaald door tevens 

de verdelingsdichtheid van de aandrijfkracht 

of het vermogen te bestuderen. Het vermogen, 

dat nodig is om een voertuig met de specifi

caties van paragraaf 2.1 . met de voorge

schreven snelheid horizontaal te verplaat

sen, kan uit vergelijking (2.15) worden 

berekend volgens: 
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P(t) 1• *A *C • 3 * *f * '*rn*dv*v 2 Q F x v + rn g r v + A dt (2. 16) 

SNELHEID (km/h) 

IN 1 r 
I 

EPA CITY CYCLE 

Door de relatief grate invloed 

van de rolweerstand en de 

versnellingsweerstand (ten 

gevolge van de grate voertuig

massa) leek het verantwoord om 

windinvloeden te verwaarlozen. r ~No. 
i ~ v II\ 
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Op grand van de later gekozen 

overbrengingsverhoudingen is ), 

voorlopig op 1,05 gesteld . De 

karakteristieke eigenschappen 

van een ritcyclus kunnen worden 

weergegeven in amplitude

histogrammen, waarin de tijd, 

dat zekere snelheden en ver

mogens voorkomen, wordt uit

gedrukt in procenten van de 

totale cyclustijd. Uit het 

vermogenshistogram van de ECE 

15-cyclus kan geconcludeerd 

worden, dat het voertuig rela

tief lang stilstaat en dat 

hoofdzakelijk aandrijfvermogens 

tot 7 kW voorkomen . 

TIJD (s) 

25 VERBILIJFTIJID (%) 

20 Ef'rl CITY CYCLE 

15 

10 1/\ 
-v\ 

i 

~ 
CJ I~ 

-30 -20 ·10 0 10 20 30 40 
VERMOGEN (kWl 

25 
VER, LIJFTIID (%) 

EPA CITY CYCLE 
20 

15 

10 

1\ 
\..__ r-.--lrJ 

~ h./" .........__ 

5 

12.5 25 37.5 50 62.5 7S 87.5 100 
SNELHEIO (km/h) 

Afb . 2.5. 
EPA City Cycle. 

In de Verenigde Staten is door 

de Environmental Protection 

Agency een ritcyclus opgesteld 

(EPA City Cycle), die, zoals 

afbeelding 2.5. aangeeft, 

sterke overeenkomsten vertoont 

met het grillige meetresultaat 

van een stadsrit. Deze rit

cyclus, die een totale cyclus

tijd van bijna 23 minuten 
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heeft, wordt door 1369 bedrijfspunten 

(snelheden) met verscheidene acceleratie

en afremfasen beschreven, waardoor de 

belasting van de aandrijving beter wordt 

weerspiegeld. Deze cyclus wordt door EPA in 

samenwerking met onder andere het 

Department of Energy gebruikt bij type

keuringen van nieuwe auto's om de consument 

van betrouwbare brandstofverbruikscijfers 

te voorzien (2.6] . Ook door de Society of 

Automotive Engineers is een aantal gesty

leerde ritcycli ge1ntroduceerd, waarvan de 

SAE Metropolitan Cycle en de SAE J 227 D 

Cycle in respectievelijk afbeelding 2 .6. en 

2.7 . de meest gebruikte zijn . Doordat de 

EPA-cyclus wordt beschreven door een 

veelvoud van willekeurige bedrijfspunten, 

vertoont het vermogenshistogram minder 

extreme pieken dan het geval is bij de 

gestyleerde ritcycli. De Amerikaanse rit

karakteristieken schrijven naar Europese 

maatstaven hoge maximale snelheden en 

vermogens voor. 

Door het Instituut voor Wegtransport

middelen van TNO is in Delft en Den Haag 

een aantal stadsrit-karakteristieken 

gemeten . Aan de achterwielen van een OAF 33 

werden het aandrijf- c.q. remkoppel en de 

voertuigsnelheid als functie van de tijd 

geregistreerd. Analyse van steeds kortere 

delen van de opgenomen stadsrit heeft 

aangetoond, dat een voor de gehele rit 

representatieve ritkarakteristiek van 20 

minuten kan worden verkregen [2.7], die in 

het vervolg THE-cyclus zal worden ge

noemd. Afbeelding 2. 8. toont voor deze THE

cyclus de snelheid als functie van de tijd; 
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het vermogenshistogram is weer gebaseerd op het voor deze snelheidsvariaties 

theoretisch benodigde voertuigvermogen. Het grootste aandrijfvermogen 

bedraagt 19 kW en het grootste benodigde remvermogen is 25 kW. De meest 

voorkomende vermogens liggen tussen -11 en 14 kW, zodat het aandrijfsysteem 

zwaarder belast wordt dan in het geval van de ECE-cyclus . 

U.S.A. EUROPA 

Metropolitan SAE J227D EPA ECE 15 THE 
Cycle Cycle City Cycle cyclus cyclus 

totale cyclustijd s 130,00 122,00 1369,00 198,00 1200,00 
relatieve stilstand % 0,00 20,50 17,54 29,29 10,55 
aantal stops 0,00 1,00 15,00 3,00 9,00 
afgelegde afstand m 1541,86 1516,08 11987,77 1004,50 8107,02 
gemiddelde snelheid km/h 42,70 44,74 31,55 18,26 24,33 
gem. energiegebruik: Wh/km 1381 19 143,48 131,93 115,24 132,01 
0 door luchtweerstand Wh/km 30,65 44,94 28,75 13,03 12,69 
o door rolweerstand Wh/km 57,22 57,23 57,23 57,23 57,22 
o door acceleratie Wh/km 71,41 54,54 71,45 59,17 81,57 
f versn 

0,81 0,53 0,83 0,84 1 '17 

Tabel 2.1. 
Karakteristieke getallen voor diverse ritcycli. 

Tabel 2.1. geeft de belangrijkste kengetallen van de besproken ritcycli; de 

sam van het energiegebruik ten gevolge van rolweerstand, luchtweerstand en 

versnellingsweerstand is grater dan het gemiddelde energiegebruik, omdat 

tijdens afremming in de aandrijfkracht voor lucht- en rolweerstand kan 

worden voorzien door de kinetische energie, die in het voertuig aanwezig is . 

Door de lage gemiddelde snelheden van de Europese ritcycli speelt het 

energiegebruik ten gevolge van de luchtweerstand een relatief kleine rol ten 

opzichte van de energie, die nodig is voor de rolweerstand en de versnelling 

van het voertuig. De getallen van de ECE 15-cyclus tonen nogmaals, dat het 

aandrijfsysteem in dit geval laag belast wordt. Behalve de ECE 15-cyclus is 

oak de SAE J 227 D-cyclus ongeschikt voor het testen van elektrische auto's, 

omdat gedurende 42% van de tijd op hoge snelheid (72 km/h) gereden wordt, 

hetgeen resulteert in een hoog gemiddeld energiegebruik. De resterende cycli 

lijken geschikt voor de bepaling van het energiegebiuik door elektrische 

auto's, waarbij opgemerkt dient te worden, dat de Amerikaanse ritcycli door 

het grate aandeel van de luchtweerstand steden met "snelle" rondwegen 

representeren en de THE-cyclus door het relatief grate aandeel van de 
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versnellingsweerstand verkeer in stadskernen beschrijft. De versnellings

faktor (fversnl' die de verhouding van de voor versnelling benodigde energie 

tot de som van lucht- en rolweerstandsenergie aangeeft, bedraagt voor de 

THE-cyclus 1,17 ten opzichte van 0,83 en 0,81 voor respectievelijk de EPA

en Metropolitan-cyclus. 

2.3 . ACTIERADIUS 

Er kan een eenvoudige betrekking voor de actieradius bij een constante 

snelheid worden opgesteld: 

s 

Hierin is: s actieradius (m] 

w in het accupakket opgeslagen energie (Nm] 

11 rendement van accu en aandrijving [-] 

Fstat stationaire rijweerstand (N] 

Uit deze vergelijking volgt, dat een verbetering van het rendement de 
' 

(2.17) 

actieradius bij constante snelheid in even sterke mate vergroot als een 

verhoging van de accucapaciteit of een vermindering van de rijweerstand. 

In het geval van een instationair rijpatroon is de invloed van het aan

drijvingsrendement op de actieradius geheel anders, omdat bij iedere 

versnelling op de vlakke weg chemisch gebonden energie wordt omgezet in 

kinetische energie en tijdens afremming een gedeelte van de kinetische 

energie weer in de batterij kan worden opgeslagen, op voorwaarde, dat 

regeneratieve afremming mogelijk is. Afhankelijk van de ritcyclus en het 

gebruikte accu-type is door regeneratief remmen een vergroting van de 

actieradius van 18 tot 27\ mogelijk [2.8]. Ter illustratie wordt nu voor een 

horizontale weg de actieradius bepaald voor een ritcyclus, waarin ritten met 

een constante snelheid, Vmax' en lineair van de tijd afhankelijke snelheids

variaties (van Vmax tot stilstand en daarna weer tot Vmaxl elkaar afwis

selen. Als in de ritcyclus n snelheidsvariaties optreden, bedraagt het ener

giegebruik ten gevolge van deze instationaire verschijnselen (Appendix I): 

n 2 1 1 3 tinst n 2 2 W . -(1+11 )(-*m*g*f *V +-*g*A_*C *V )--+- (1-11 )X*m*V (2.18) 
P,~nst 11 2 r max 8 ·r x max 2 211 max 
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maximale snelheid 

WP,inst door het accupakket tijdens de snel

heidsvariaties te leveren energie 

totale tijd van een snelheidsvariatie 

herhalingsgetal van het snelheidspatroon 

Het energiegebruik bij constante snelheid bedraagt: 

l*(m*g*f *V + l*Q*A *C •v3 )*t 
~ r max 2 F x max st 

Hierin geldt: 

[Nm] 
[s] 

{-] 

W uit het accupakket te ontnemen energie gedurende de P,st 
tijd, dat in de constante snelheid, Vmax' gereden wordt 

totale tijd, dat met constante snelheid gereden wordt 

(2.19) 

[Nm] 
(s] 

Als de hoeveelheid voor de voortstuwing van het voertuig bestemde energie, 

W, bekend is, kan met behulp van de onderstaande vergelijkingen de actie

radius, s, worden bepaald: 

w 

t . t 
5 = V *(t + n*~) max st 2 

(2.20) 

( 2. 21) 

Substitutie van de relaties voor WP . t (2.18) en WP t (2.19) in (2.20) en 
,~ns ,s 

vervolgens eliminatie van tst uit het aldus verkregen resultaat en verge-

lijking (2.21) levert : 

s 
W* 1 11 2)'* *V2 [(1 2 1) * *f *V +(1 2_l) *A *C *V3 ]n*tinst 

~ - ~ -~ A m max- 2~ -2m 9 r max 8~ 8 Q F x max 2 

* *f 1• *A *C •v2 m g r + 2 Q F x max 
(2.22) 

Met behulp van vergelijking (2.22) kan de invloed van het aantal stops en 

het rendement op de actieradius worden bepaald. Afbeelding 2.9. toont de 

actieradius als functie van het aantal stops bij een maximale snelheid van 
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50 km/h met het rendement als parameter en afbeelding 2.10. geeft voor een 

aandrijvingsrendement van 70% de actieradius als functie van het aantal 

stops met snelheid Vmax als parameter . In de accu is effectief 15 kWh 

opgeslagen en de tijd voor een deceleratie-acceleratiecyclus heeft een 

zodanige waarde, dat zowel de versnelling alsook de vertraging 1 mts 2 be

dragen. 

200 ACTIERADIUS (kml 20 ACTIERADIUS (km) 

I 

100 200 300 100 

Afb. 2.9. Afb. 2.10 . 

300 

Actieradius als functie van het 
aantal stops met het aandrijvings
rendement als parameter; maximale 
snelheid: 50 km/h . 

Actieradius als functie van het 
aantal stops met de maximale snel
heid als parameter; aandrijvings
rendement: 707.. 

Bij een gelijkblijvende energie-inhoud van de accu kan de actieradius worden 

vergroot (het energiegebruik dus worden verminderd) door: 

o zo weinig mogelijk te accelereren en te remmen; 

o het voertuig te optimaliseren, zodat een lage luchtweerstandsco~ffici~nt, 

een klein frontaal oppervlak en een laag gewicht worden gerealiseerd; 

o de gemiddelde snelheid laag te houden ; 

o de aandrijflijn zodanig te optimaliseren, dat een zo hoog mogelijk ge

middeld aandrijvingsrendement wordt verkregen: het rendement speelt in het 

geval van een instationair rijpatroon vooral een belangrijke rol door het 

kwadraat in de term -21 •·n• ( 1-r? l *X •m•v2 in de teller van vergeli jking max 
(2. 22). 
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Hoewel met betrekking tot de verminde

ring van voortstuwingsenergie dus 

diverse invloedsfactoren , zoals ruim

telijke ordening en verbetering van 

doorstroming (greene golven), kunnen 

worden genoemd, lijkt de technische 

ontwikkeling van voertuigen de aange

wezen keuze, die op korte termijn een 

relatief grote uitwerking kan hebben . 

Om te bepalen door welke technische 

verbeteringen het energiegebruik van 

elektrische auto's zo effectief 

mogelijk gereduceerd kan worden , werd 

met behulp van een computerprogramma 

voor iedere nominale voertuigparameter 

afzonderlijk de invloed van een 

afwijking van 25\ in zowel positieve 

als negatieve zin op de actieradius 

bestudeerd. In stappen van een halve 

sekonde werd berekend hoe hoog het 

cumulatieve energiegebruik van het 

testvoertuig op de THE-cyclus is. Het 

nominale aandrijvingsrendement is 

geschat op 70\, zodat tijdens 

aandrijving het te leveren accuvermogen 

1,43 maal zo groot is als het vermogen aan de wielen en bij het afremmen 70\ 

van het door de wielen aan de motor geleverde remvermogen naar de accu 

teruggestuurd wordt. Afbeelding 2. 11. geeft voor een beschikbare hoeveelheid 

opgeslagen energie van 15 kWh de actieradius als functie van verschillende 

voertuigparameters. Deze gevoeligheidsanalyse geeft duidelijk aan, waarom 

het onderzoek toegespit st dient te worden op de optimalisering van de 

energieomzetting in de motor en de overbrenging . 



-3. ,_ 

HOOFDSTUK III 

VERSCHILLENDE AANDRIJFSYSTEMEN VOOR ELEKTRISCHE YOERTUIGEN 

Het aandrijfsysteem van een elektrische auto kan worden beschouwd als een 

elektrisch/mechanisch systeem, dat begint met de batterij en eindigt waar de 

aandrijvende wielen het wegdek raken. De aandrijving dient met zo min moge

lijk verliezen de opgeslagen elektrische energie om te zetten in voortbewe

gingsenergie. Om veiligheid en comfort zeker te stellen is het belangrijk, 

dat de voertuigprestaties zo goed mogelijk worden aangepast aan die van het 

overige verkeer. Een elektrische aandrijving bestaat in het algemeen uit 

combinaties van de volgende komponenten (afbeelding 3.1.): 

o batterij; 

o motorregeling en -sturing; 

o elektromotor met hulpapparatuur, zoals de ventilator; 

o mechanische transmissie. 

BATTERIJ 

MOTORREGELING VERSNELLINGSBAK 

ELEKTROMOTOR 

DIFFERENTIEEL 
Afb. 3.1. 
Algemene aandrijving van 
een elektrische auto. 

De eigenschappen van elk van deze komponenten bepalen mede de prestaties en 

het energiegebruik van het voertuig. Bij de keuze van de elektromotor en de 

motorregeling wordt niet alleen nagestreefd om de gewenste voertuigpres

taties te verwezenlijken maar ook om het verschil tussen de toegevoerde 

elektrische energie en de effectief afgegeven mechanische energie te ver

kleinen. De mechanische transmissie en de motorregeling dienen de motor

karakteristieken zodanig aan de verkeerscondities aan te passen, dat de 

motor en de transmissie tezamen met het hoogste rendement werken en voorts 

de gevraagde prestaties leveren. 

Bij de keuze van de komponenten dienen behalve de bovengenoemde eisen nog 

criteria als kosten, betrouwbaarheid, onderhoud en levensduur in acht te 

worden genomen . 
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3.1. KEUZE VAN DE ELEKTROMOTOR 

Onafhankelijk van het machinetype moet iedere elektromotor zich als ~~n van 

de belangrijke schakels in de aandrijfketen kenmerken door: kleine afmetin

gen, een gering gewicht, een grote overbelastbaarheid, een goede betrouw

baarheid, een beperkt onderhoud en kleine verliesvermogens. 

3 . 1.1. Motortype 

Hoewel in principe zowel draaistroom- als gelijkstroommachines in aanmerking 

komen voor de aandrijving van elektrische auto's, zullen in de tachtiger 

jaren vanwege de aanwezige, overigens niet-ideale gelijkspanningsbron, de 

systeembetrouwbaarheid en de aanschafkosten van het systeem praktisch uit

sluitend conventionele gelijkstroommotoren worden gebruikt. 

KOPPEL 

SERlE MOTOR 

Afb. 3 . 2. 
Gelijkstroommotoren. 

TOERENTAL 

KOPPEL 

..., 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

ANKERSTROOM
REGELING 

TOERENTAL 

ONAFHANKELIJK BEKRACHTIGOE MOTOR 

Deze elektromotoren worden over het algemeen als serie- of als onafhankelijk 

bekrachtigde gelijkstroommachines uitgevoerd, die bij een constante aange

brachte spanning respectievelijk een 'elastische" of 'starre' koppeltoeren

karakteristiek hebben. Afbeelding 3.2. geeft voor beide machinetypen de 

nominale motorkarakteristieken voor een constante klemspanning, indien geen 
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gebruik wordt gemaakt van regelingen . Bij de vroeger vaak gebruikte serie

motor heeft een variatie van de belasting een relatief grate verandering van 

het toerental tot gevolg, omdat de anker- en statorstroom aan elkaar gelijk 

zijn en iedere variatie van de stroorn dus tegelijkertijd een versterking of 

verzwakking van het magnetisch veld veroorzaakt (zodat in het door ons 

beschouwde werkgebied het motortoerental daalt respectievelijk stijgt). Bij 

de onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroommachine daarentegen zijn de anker

stroom en de veldstroom van elkaar onafhankelijk, zodat bij een verandering 

van de belasting nauwelijks toerentalvariatie optreedt . Deze nominale motor

karakteristieken kunnen door variatie van de ankerspanning en/of de veld

stream zodanig worden be1nvloed, dat deze motoren uitstekend voldoen aan de 

door het voertuig vereiste koppeltoerenkarakteristiek. Vanwege de aanwezige 

gelijkstroombron zijn de regelingen voor gelijkstroommachines relatief 

eenvoudig, maar in de eenvoudigste uitvoering soms met energiedissipatie 

behept. 

De keuze tussen een serie- of een onafhankelijk bekrachtigde machine hangt 

af van het totale concept van het aandrijfsysteem. Als in de aandrijving een 

aantal gelijkstroommachines parallel gebruikt wordt, komt vooral de serie

motor in aanmerking, omdat de belasting zich vanwege het verloop van de 

koppeltoerenkromme in dat geval goed over de motoren verdeelt. Bij de on

afhankelijk bekrachtigde machine is dat moeilijker te verwezenlijken en 

bestaat zelfs het gevaar, dat een machine als rem gaat werken en daardoor 

andere machines, die als motor fungeren, overbelast worden. Energie

terugwinning bij afremming door seriemachines is gecompliceerder dan bij 

onafhankelijk bekrachtigde machines . Bovendien is het gevaarlijk om een 

seriemotor te gebruiken, als de belasting weg kan vallen door bijvoorbeeld 

de mechanische transmissie zonder verdere maatregelen te ontkoppelen; 

hierdoor kunnen ontoelaatbaar hoge toerentallen optreden. Beide varianten 

hebben overigens dezelfde nadelen, die in principe een gevolg zijn van de 

mechanische commutatie door middel van een kollektor en borstels : 

o de ingewikkelde constructie leidt tot hoge fabricagekosten; 

o in verband met de vereiste vonkarme commutatie zijn de maximale toeren

tallen relatief laag; 

o door slijtage van de kollektor en de borstels is regelmatig inspectie en 

onderhoud noodzakelijk; 

o de overbelastbaarheid is kleiner dan bij de draaistroommotoren en door de 

commutatie zijn ze gevoelig voor mechanische en chemische invloeden. 
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Ten behoeve van tractiedoeleinden worden op het ogenblik draaistroommotoren 

en motoren - soms schijfvormig - met permanente magneten en elektronische 

commutatie ontwikkeld [3.1 en 3 . 2] . Deze motoren zijn over het algemeen 

eenvoudiger van constructie en onderhouds- en slijtageongevoelig. Vergeleken 

met deze motoren zijn de regelsystemen echter greet en duur . De Electric 

Vehicle Council in de Verenigde Staten verwacht, dat uitgaande van een 

productie van 200 .000 eenheden per jaar een gelijkstroommotor met regeling 

gemiddeld 45 dollar/kW zal kosten tegenover 65 dollar/kW voor een vergelijk

bare wisselstroomaandrijfunit . Men verwacht, dat deze nieuwe aandrijf

systemen voor auto's pas op het eind van de jaren tachtig productierijp 

zullen zijn. 

Diverse studies hebben uitgewezen, dat voor de elektrische auto van de 

nabije toekomst de onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroommotor in de beste 

combinatie van rendement, vermogen, aanschafkosten en systeembetrouwbaarheid 

voorziet [3.3 en 3.4]. 

3.1.2. Dimensionering yan de motor 

Aangezien personenauto's met conventionele aandrijvingen zowel in stads

verkeer als op langere afstanden gebruikt worden, wordt het maximale ver

mogen bepaald door de gewenste topsnelheid en acceleratie. Elektrische 

auto's zijn met de huidige stand van de techniek slechts in stadsverkeer 

inzetbaar, zodat vanwege de lagere snelheden vooral de acceleratie en het 

stijgvermogen een belangrijke rol spelen bij de dimensionering van de aan

drijflijn . Bij de vaststelling van het motorvermogen spelen de volgende 

eisen een rol : 

o een topsnelheid van 90 km/h is gewenst; 

o voertuigversnellingen van 1,5 mts2 tot snelheden van ongeveer 40 km/h zijn 

een voorwaarde om zich vlot in stadsverkeer te kunnen bewegen ; 

o aangezien in parkeergarages hellingen tot 15\ voorkomen, moeten hell i ngen 

tot ca . 20% kunnen worden overwonnen. 

Voor het testvoertuig met een maximaal beladen massa van 1600 kg kan het 

motorvermogen, dat nodig is om met konstante snelheid, v, over een vlakke 

weg te rijden, vastgesteld worden met behulp van vergelijking (2.15). Door 

hier de in paragraaf 2 . 1. genoemde voertuigparameters in te voeren ontstaat: 



p 
m,stat 
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235,4*v + 0,4725*v3 

~t 

Hierin is: Pm,stat motorvermogen bij stationaire snelheid 

v 

~t 

voertuigsnelheid 

transmissierendement 

[W] 
-1 [m·s ] 

[-] 

(3. 1) 

Bij een stationaire snelheid van 90 km/h bedraagt het benodigde motor

vermogen 14,74 kW, als het transmissierendement op 90\ gesteld wordt. Het 

maximale vermogen bij de versnelling van het voertuig wordt bepaald volgens: 

p 
m,a,max 

235,4*v + 0,4725*v3 + 1600*A*a •v max 
~t 

Hierin geldt: P maximaal motorvermogen bij acceleratie m,a,max 
amax maximale versnelling 

( 3. 2) 

[W] 
-1 [m·s ] 

Het maximale motorvermogen bij acceleratie volgens de bovenstaande eis 

bedraagt dan 34,74 kW (A= 1,05). Het maxi~ale vermogen tijdens stijgen met 

konstante snelheid kan worden beschreven door: 

met : 

p 
m,s,max 

235.4*v + 0,4725•v3 + 15696*sina*v 
~t 

P maximaal motorvermogen op hellingen m,s,max 

(3.3) 

(W] 

Als voor het vermogen P dezelfde waarde van 34 kW wordt ingevoerd, m,s,max 
kan met een snelheid van 33 km/h een belling van 20\ (a= 11,3 graden) 

opgereden worden. 

Aangezien gelijkstroommotoren gedurende korte tijd met een factor 1,5 tot 

2,2 [3.5] overbelast kunnen worden is voor het testvoertuig een nominaal 

motorvermogen van 15 kW voldoende om continu met maximale snelheid te kunnen 

rijden en gedurende korte tijd aan de acceleratie- of klimeisen te voldoen. 

Van de beschikbare onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroommotoren voldeed 

een Siemens-machine, type 1 GV 1, het beste aan de specificaties [3 . 6]. Deze 

motor is speciaal ontworpen ten behoeve van elektrische auto's en kan in 

beide draairichtingen worden gebruikt. 
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Afb. 3 . 3. Afb . 3. 4. 
Hechanische motorkarakteristieken. Elektrische motorkarakteristieken. 

Tabel 3.1. geeft een overzicht van de motorgegevens. Afbeelding 3.3. toont 

de karakteristieken van het mechanische motorvermogen met daarin voor een 

totale overbrengingsverhouding 7, een wielstraal van 0,276 m (155 SR 13) en 

een transmissierendement van 90% de motorkoppels, die voor de overwinning 

van de rijweerstand bij stationaire snelheden op de aangegeven hellingen 

nodig zijn. Het door het lastproces gevraagde motortoerental en -koppel 

kunnen worden uitgerekend volgens: 

v*60 
r *211 *itot 

e 

Tm, stat 

F *r stat e 
. * 
1 tot fit 

Hierin is: n motortoerental 
m 

Tm,stat motorkoppel bij stationaire snelheid 

itot totale overbrengingsverhouding 

[min- 1) 

[Nm] 
[-] 

(3.4) 

( 3. 5) 

Omdat gedurende 3 minuten een vermogen van 34 kW beschikbaar is en de maxi

male voertuigvermogens slechts gedurende relatief korte periodes optreden, 

zal de motor thermisch niet te zwaar belast worden. Afbeelding 3. 4. geeft de 

karakteristi eken van het elektrische motorvermogen. De maximale stroom van 
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320 Ampere mag in verband met de commutatie slechts bij toerentallen lager 

dan 4200 omw/min door de ankerketen worden gevoerd. 

ankerspanning 
ankerstroom 
statorspanning 
statorstroom 
toerental 
koppel (tot 2200 omw/minl 
vermogen 

label 3.1. 
Motorgegevens Siemens 1 GV 1 . 

nominaal 

130 v 
150 A 
100 v 

7 A 
2200 omw/min 

75 Nm 
17 kW 

maximaal 

180 v 
320 A (3 min) 

6700 omm/min 
160 Nm 

34 kW 

3.2. PRINCIPE VAN DE MOTORREGELING 

Bij de onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroommotor kunnen de ankerstroom en 

veldstroom onafhankelijk van elkaar worden geregeld, zodat de bedrijfspunten 

gemakkelijk in te stellen zijn. De ankerstroom van de onafhankelijk bekrach

tigde gelijkstroommotor kan bij ieder toerental in afhankelijkheid van de 

last binnen de machinebeperkingen veranderen zonder een wezenlijke variatie 

van dat toerental . 

A fb. 3 . 5. 
Tekenafspraken voor de onafhankelijk 
bekrachtigde gelijkstroommachine. 

De ge!dealiseerde onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroommachine (afbeelding 

3.5.) wordt in stationair bedrijf beschreven door de volgende verge l ijkingen 

[3 .7]: 

I *R s s 

C *+ *w + R *I m s m a a 

C *+ *I m s a 

( 3 . 6) 

(3.7) 

(3. 8) 
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Als het ijzer in de gelijkstroommachine zich magnetisch lineair gedraagt, 

kan de volgende relatie tussen de hoofdpoolflux en de statorstroom worden 

opgesteld: 

c *+ m s G*I s 

Uitwerking van deze vergelijkingen levert: 

uk 

0 rot 
Ra 

I a 

em 
G 

I s 

• s 

wm 

us 
R s 
Tm 

L 
G*I s 

rotorklemspanning 

R *T a m 

(G*I 12 
s 

opgewekte spanning in de rotor 

weerstand in de rotorketen 

rotorstroom 

machineconstante 

machineconstante 

statorstroom 

magnetische hoofdpoolflux 

hoeksnelheid van de motoras 

stators panning 

weerstand in de statorwikkelingen 

machi nekoppel 

[V] 

[V] 

(Q] 

[A] 

[-] 

[Nm·A- 2] 

[A] 

[Wb] 
[s-1] 

[V] 

(Q] 

[Nm] 

( 3. 9) 

( 3 . 10) 

( 3. 11) 

Als wordt verondersteld, dat Uk, G, Is en Ra constant zijn, dan zal het 

grafische verloop van het koppel als functie van het toerental lineair zijn. 

De daling van het toerental bij toename van het koppel wordt veroorzaakt 

door het Ohmse spanningsverlies in het anker; bij niet te kleine machines is 

dit verlies klein en verandert het toerental bij variatie van het belas

tingskoppel dus maar weinig. 

Omdat in het testvoertuig een accupakket van 120 of 144 Volt en serie-/ 

parallelschakeling van accudelen gebruikt kunnen worden, is het aantrekke

lijk om een algemene relatie voor de onafhankelijk bekrachtigde gelijk

stroommachine op te stellen, waarin de parameters dimensieloos geschreven 



-3.9-

worden [3.8]. De qrootheden worden qerelateerd aan hun nominale waarde, 

aangeduid met subscript o. 

T T 
T 

___m_ m 
T G*I *I 
m,o s,o a,o 

( 3. 12) 

w 
w = 

___m_ 
w ( 3. 13) 
m,o 

u ~= u, 

uk,o G*I *w s,o m,o 
( 3. 14) 

G*I 
Ill 

__ s_ 
G*I ( 3. 15) 

s,o 

R 
R U /I k,o a,o 

(3. 16) 

uk,o is qedefinieerd als de ankerspanninq bij een onbelaste motor, ie bij 

de nominale veldstroom met het nominale toerental draait. Met behul: van 

verqelijkingen (3.12) tot en met (3.16) kan verqelijkinq (3.10) als een 

relatie tussen dimensieloze grootheden worden herschreven: 

T ( 3. 17) 

De koppeltoerenlijnen voor 120 en 144 Volt kunnen met behulp van de:.e verge

lijkinq en de nominale qrootheden van de gekozen qelijkstroommachinf op 

eenvoudige wijze worden geconstrueerd. 

T m,o 80,0 

w 230,4 m,o 
uk,o = 124,4 

Nm 

rad/s 

v 

G*I s,o 0,54 Wb 

0,06 Q 

150,00 A 

Be1nvloeding van het motortoerental kan plaatsvinden door variatie \an de 

ankerspanning, de veldstroom en de weerstand in de rotorketen, zoalf afbeel

ding 3.6. aangeeft. 
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ANKERSPANNINGSREGELING VELDS TROOMREGELING WEERS TANDSREGELI NG 

Afb. 3 . 6 . 
Hotorregeling volgens vergelijkingen (3.11) tot en met (3.16). 

Opname van een voorschakelweerstand Rv in het ankercircuit heeft tot gevolg, 

dat de totale ankerketenweerstand grater wordt. Doordat de totale ankerketen

weerstand dan Ra+Rv bedraagt, wordt vergelijking (3.11): 

l 
G*I s 

(Ra + Rv)*Tm 

(G*I >2 
s 

( 3. 18) 

Door het inschakelen van de voorschakelweerstand zal dus alleen de rich

tingscoeffici~nt van de koppeltoerenlijn veranderen. 

Als de motor bij stilstand op de nominale kl emspanning zou worden aange

sloten, heeft de inschakelstroom zonder voorschakelweerstanden een erg hoge 

waarde, omdat aanvankelijk de in de rotor opgewekte spanning nul is . Om de 

inschakelstroom te beperken kan men een weerstand Rv in serie met het anker 

schakelen, zodat de stroom bij het aanlopen gelijk wordt aan: 

( 3. 19) 
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Voor maximale versnelling kiest men Rv zodanig, dat Ia gelijk wordt aan de 

maximaal toelaatbare waarde, terwijl het hoofdpoolveld zo groat mogelijk 

wordt gemaakt. Als nu de machine aanloopt, groeit de rotatiespanning en 

neemt de stroom Ia af. De weerstand Rv kan worden verkleind, waardoor de 

stroom weer toeneemt. De motor versnelt, de rotatiespanning wordt hager, de 

stroom neemt af, etc. Als weerstand Rver thermisch op is ontworpen om 

gedurende langere tijd stroom te voeren, kan hij ook worden gebruikt voor 

toerensturing. Een nadeel van het gebruik van deze toepassing is de grotere 

vermogensdissipatie, die zal optreden: r2*(R + Rvl in plaats van r2*R . a a a a 

Een tweede methode van sturing is: veldverzwakking. Als bij een constante 

klemspanning het magnetische hoofdveld wordt verzwakt door de statorstroom 

te verkleinen, dan zal het nullastpunt naar een grotere hoeksnelheid ver

schuiven. Tevens zal de koppeltoerenkromme een vlakker verloop krijgen, want 

differentiatie van vergelijking (3.10) naar wm levert: 

liT 
___!!!. 

liw 
m 

(G*I l 2 
s (3 . 20) 

De verhouding tussen het heersende magnetische veld en het nominale magne

tische veld is gelijk aan de eerder genoemde grootheid ~ . De stroom door de 

veldwikkelingen bedraagt maximaal 7 A en kan daarom op eenvoudige wijze 

gevari~erd worden met een goedkope transistorchopper. Aangezien het magne

tische veld verbonden is aan een maximale waarde, door verzadiging van het 

ijzer en aan een minimale waarde, door het maximaal toelaatbare motortoeren

tal in verband met vonkloze commutatie en mechanische belasting van de rotor 

door centrifugaalkrachten, zal een variatie van het motortoerental door 

veldregeling slechts in beperkte mate mogelijk zijn. Door veldregeling is 

een regelbereik van 1 op 3 a 3,5 haalbaar zonder dat het nodig is een 

machine met compensatiewikkelingen toe te passen. 

Ten slotte is het als derde methode van toerentalsturing mogelijk om bij een 

constant magnetisch hoofdveld de klemspanning van de motor te vari~ren. Door 

de klemspanning te wijzigen kan de koppeltoerenlijn horizontaal worden 

verscboven; de verscbuiving van bet nullasttoerental is volgens vergelijking 

(3.11) evenredig met de klemspanningsverandering. Zo is bet mogelijk om door 

bet verlagen van de klemspanning bet toerental tot lage waarden te regelen. 
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De klemspanningsverandering kan op een aantal manieren worden bereikt . Een 

verandering kan bijvoorbeeld in een aantal discrete stappen plaatsvinden via 

opdeling van het accupakket en serie-/parallelschakeling van deze delen door 

middel van schakelaars; het is echter oak mogelijk om de gemiddelde waarde 

van de klemspanning continu te regelen met behulp van een hoofdstroom

chopper. 

L ACCUSTROOM 

1 VRIJLOOPOIODE 

ACCUSPANNING (Usl 
! 

ANKERSPANNING 

TIJO 

LAAG TOERENTAL 

Afb. 3.7. 

ANKERSPANNING 
! 

ANKERSPANNING 

TIJO 

TIJO 

HOOG TOERENTAL 

Spanningen en stromen bij een chopper. 

Een chopper is een gelijkspanningsomzetter, die de energiestroom van een 

voedingsbron naar de belasting vari~ert. De verandering van de grootte van 

de energiestroom vindt plaats door periodiek aansluiten en afschakelen van 

de belasting, waarbij zowel de periodetijd als de verhouding van de 

aansluit- en afschakeltijd kunnen worden gevari~erd (afbeelding 3.7.). Bij 

de chopperschakeling speelt de zelfinduktie in de rotorketen een belangrijke 

rol. Om het stroomverloop als functie van de tijd te beschrijven zou in 

vergelijking (3.6) een zelfinduktieterm L~~ moeten worden toegevoegd . De 

spanning U wordt slechts gedurende de periodiek herhaalde tijdsintervallen, 

Tin' op de motorklemmen aangesloten. Als de schakelaar open staat, zal de 

diode geleiden en de spanning over de motorklemmen zal nagenoeg gelijk zijn 
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aan nul. De tijd, dat de schakelaar open is, is Tuit en de periodetijd T is 

gelijk aan Tin+Tuit' De gemiddelde spanning over de motor is dan gelijk aan: 

T. 
-±n•u 

T (3.21) 

Als de motorklemmen zijn aangesloten op de voedingsspanning, neemt de motor

stream bij quasi-constant toerental toe volgens een e-macht, en als de 

schakelaar open is, zorgt de vrijloopdiode ervoor, dat de stroom weer val

gens een e-macht afneemt . De werkfrequentie van de onderbreker ligt meestal 

tussen 50 en 1000 Hz, zodat de schakelaar alleen elektronisch uit te voeren 

is . Voor de schakelaar van de chopper kunnen vermogenstransistoren of 

thyristoren worden gebruikt. 

Eigenschappen van de transistorchopper : 

o door de stuurspanning aan te brengen of weg te nemen beheerst men de 

geleiding en blokkering; 

o met transistoren kunnen snelle circuits worden geconstrueerd; 

o een hoog rendement is haalbaar; 

o de transistor kan niet zulke hoge stromen voeren als een thyristor; 

o er is vrijwel geen overbelasting mogelijk ; 

o parallelschakeling van meerdere transistoren is mogelijk, maar levert nag 

problemen op; 

o voor geleiding is voortdurend een stuursignaal noodzakelijk. 

Kenmerken van de thyristorchopper: 

o hoge stromen zijn mogelijk (100-2000 A); 

o ~~n hoofdthyristor is voldoende voor ·de hoofdstroom; 

o snelle schakeltijden zijn te realiseren; 

o er is momentane overbelasting mogelijk ; 

o een haag rendement is eveneens haalbaar; 

o er is een ingewikkeld doofcircuit nodig. 

De rendementen van de transistorregeling en de thyristorregeling zijn in 

grootte-orde gelijk en bedragen ongeveer 97\. Wegens hogere toelaatbare 

stroomsterkten lijkt de thyristorregeling voorlopig aantrekkelijker dan de 

transistorregeling. Tach mag voor de moderne elektrische auto de transistor-
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regeling niet als mogelijkheid worden verworpen, omdat zij door ontwikke

lingen op het gebied van de vermogenstransistor te zijner tijd kan concur

reren [3.9] . 

Resume: 

KOPPEL (Nm) 

150 

75 
GEBIEO I 

-75 

-150 

Afb. 3. 8. 
Instelbare bedrijfspunten van 
een onafhankelijk bekrachtigde 
gelijkstroommachine. 

Zoals afbeelding 3.8. aangeeft kan het koppeltoerengebied van de motor in 

twee gebieden worden verdeeld. In gebied I wordt bij constante veldbekrach

tiging de ankerspanning geregeld: 

o of traploos door de hoofdstroomchopper, zodat het gehele gebied kan worden 

gebruikt, 

o of in een aantal stappen door serie- /parallelschakeling van accugedeelten, 

zodat een gedeelte van dat gebied kan worden gebruikt. 

In gebied II wordt bij constante ankerspanning de veldbekrachtiging traploos 

geregeld door de veldchopper, zodat in dat hele gebied bedrijfspunten van de 

motor kunnen liggen. Het nominale toerental (2200 omw/min) wordt vastgelegd 

door de verzadiging van het ijzer en het maximale toerental (6700 omwfmin) 

wordt bepaald door de mechanische belasting van de motor (centrifugaal

krachten) en door de vereiste vonkloze commutatie . 

3.3. MOGELIJKE AANDRIJFLIJNEN 

Een automobiel vereist in principe een oneindig groot regelbereik, omdat 

alle snelheden tussen stilstand en maximale snelheid moeten kunnen worden 

bereikt . Snelheden tussen 0 en 5 km/h komen eehter zo kortstondig voor, dat 
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een regelbereik van 1 op 20 met een hoog rendement voldoende is. Bij voer

tuigen met een verbrandingsmotor wordt dit verkregen door toepassing van 

motortoerental-variaties van 1 op 6 en een versnellingsbak met over

brengingsverhoudingen van 1 tot 4, waarbij voor het wegrijden vanuit 

stilstand een wrijvingskoppeling wordt gebruikt. 

Bij de onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroommotor wordt een transistor

regeling voor de veldbekrachtiging toegepast, omdat die vanwege de lage 

statorstroom eenvoudig en goedkoop is. De motor heeft in het toerengebied, 

waarin regeling door de transistorchopper plaatsvindt, bovendien een hoog 

rendement. Dmdat door veldstroomregeling slechts een beperkt regelbereik kan 

worden gerealiseerd, is verdere aanpassing door variatie van de ankerspan

ning, door voorschakelweerstanden of door meerdere mechanische over

brengingsverhoudingen noodzakelijk. 

3.3.1. Weerstandsregeling in het ankercircuit 

Bij de onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroommotor kan het veld worden 

geregeld door middel van een chopper, terwijl in het ankercircuit uitscha

kelbare weerstanden kunnen worden opgenomen. Dit was in het verleden de 

populairste regeling vanwege de lage kosten en de eenvoudige en redelijk 

gelijkmatige werking. Het motortoerental wordt bij lage snelheden aangepast 

door de voorschakelweerstand in de ankerketen in een aantal stappen te 

vari~ren. Wanneer de verandering van de stroomsterkte bij het in- of uit

schakelen van een weerstand te groot is, zullen de passagiers dit merken in 

een stapvormige verandering van de aandrijfkracht. Het is daarom van belang 

om een voldoende groot aantal weerstandsstappen te gebruiken, opdat een 

gelijkmatige acceleratie wordt verkregen. 

Tussen de motor en het differenti~el kan een vaste of variabele reductie 

worden aangebracht. Afbeelding 3 . 9. geeft voor een accupakket van 120 Volt 

de aandrijfkracht als functie van de voertuigsnelheid . Onder de beschikbare 

Volkswagen-componenten werd een transmissie met een totale overbrengings

verhouding van 7,57 gevonden, die uiterst geschikt is voor het gebruik in 

het testvoertuig . Bij een voertuigsnelheid van 90 km/h hoort dan een 

motortoerental van ongeveer 6550 omw/min . Doordat dit toerental vrijwel 

gelijk is aan het maximum toerental, vindt snelheidsregeling over een zo 



-3.16-

groot mogelijk snelheidsbereik (van 29 km/h tot 90 km/h) plaats door veld

stroomregeling. Bij snelheden lager dan 29 km/h worden bij maximale veld

sterkte de voorschakelweerstanden geschakeld. Dan gaat echter voor aandrij

ving bestemde energie verloren door omzetting in warmte. Bovendien is 

energierecuperatie niet mogelijk in het regelgebied, waarin de voorschakel

weerstanden worden gebruikt. 
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Weerstandsregeling in het ankercircuit . 

Het rendement van de aandrijflijn met weerstandsregeling kan worden ver

beterd door een variabele mechanische reductie toe te passen [3.10]. De 

motor kan dan door de hogere toerentallen met een hoog rendement werken en 

bovendien kan worden bereikt, dat de aanloopweerstanden over een zo klein 

mogelijk gedeelte van het snelheidsbereik van de auto worden gebruikt, 

waardoor ook bij het remmen meer energie kan worden teruggewonnen. 

Vanwege de grote verliezen is de weerstandsregeling, zeker in het geval van 

een vaste reductie, een oplossing, die voor de moderne elektrische auto niet 

in aanmerking komt en daarom niet constructief is uitgevoerd . Het inschake

len van een aanloopweerstand mag slechts over een zeer beperkt gedeelte van 

het snelheidsbereik van de auto plaatsvinden . 
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3.3.2. Getrapte spanninqssturinq in het ankercircuit 

De ankerspanning kan in een aantal stappen worden gevari~erd door het accu

pakket in groepen te verdelen, die door middel van schakelaars parallel of 

in serie kunnen worden geschakeld. Als veldverzwakking mogelijk blijft en 

ankerspanningsvariatie op deze wijze plaatsvindt, verplaatst het gebied, 

waarin de motorregeling geschiedt door veldregeling, zich horizontaal in het 

koppeltoerenvlak. Oeze motorregelingen hebben een hoog rendement, omdat de 

spanningsverliezen over de schakelaars klein zijn en er een directe overgang 

van motorbedrijf naar rembedrijf mogelijk is. 

VELDSTROOM 
CHOPPERS 

VOORSCHAKELWEERSTANDEN 

ss 

HOOFOSCHAKELAAR 

30 VOLT 60 VOLT 120 VOLT 

l11 illlM 
Afb. 3. 10. 
Getrapte spanningssturing . 

Ongelijkmatige accubelasting kan onder andere problemen opleveren bij het 

opladen van het accupakket, doordat de accu's, die niet veel energie hebben 

geleverd, sneller zullen zijn opgeladen en daardoor eerder de gasspanning 

bereiken. Bij een accupakket van 120 Volt is een eenvoudige schakeling te 

verwezenlijken, die een gelijkmatige belasting voor de hoogste twee trappen 

zeker stelt . Afbeelding 3 . 10 . geeft aan hoe deze schakeling is uitgevoerd . 

Omdat de stator door de batterij bekrachtigd wordt en de nominale stroom ook 
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tijdens parallelschakeling van de accudelen instelbaar moet zijn, wordt de 

veldwikkeling in twee gedeelten door transistorchoppers gevoed . In afbeel

ding 3.11. zijn de motorkarakteristieken voor deze spanningssturing weerge

geven. Er kan geconstateerd worden, dat het regelbereik, dat met behulp van 

veldstroomregeling alleen kan worden ingesteld, verviervoudigd is door de 

serie-jparallelschakeling van de batterij. 

2130 OPSCHAKELTOERENTAL (omw/min 

TOE RENTAL 
(omw/min) 

-50 

-100 

-150 

530 1280 2310 TERUGSCHAKELTOEREN AL (omw/minl 

Afb.3.11. 
Schakeltoerentallen van getrapte spanningssturing. 

Motorreqelinq tijdens acceleratie 

Om de ankerstroom bij stilstand en lage motortoerentallen tot gewenste 

waarden te beperken kunnen twee weerstanden in het ankercircuit ingeschakeld 

worden. Een grate voorschakelweerstand (0,62 Q) is zodanig gedimensioneerd, 

dat het mogelijk is om gedurende een langere periode met lage snelheden 

- files of parkeermanoeuvres - te rijden en een voorschakelweerstand van 

0,07 Q is aangebracht om hellingen in parkeergarages te overwinnen. De 

'fileweerstand' wordt uitgeschakeld, als het gaspedaal verder dan 20\ wordt 

ingetrapt en beide weerstanden worden uiterlijk uitgeschakeld bij een motor

toerental van 440 omw/min. Aangezien spanningsschakeling slechts plaats mag 

vinden, terwijl de ankerstroom gelijk is aan nul, dient het motortoerental 

dan een zodanige waarde te hebben, dat de in de rotor opgewekte spanning bij 

de maximale veldstroom gelijk is aan de in te schakelen spanning. Dat wil 

zeggen, dat bij 1065 omw/min van 30 naar 60 Volt en bij 2130 omw/min van 60 
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naar 120 Volt geschakeld wordt. In iedere spanningstrap vindt snelheidsver

groting plaats door de veldstroom te verlagen. 

Motorregeling tijdens deceleratie 

Als de gelijkstroommachine als generator werkt dienen voor de vaststelling 

van de toerentallen, waarbij ankerspanningsverandering optreedt, andere 

maatstaven te worden gehanteerd. Om tijdens afremming zoveel mogelijk ener

gie terug te winnen en het gebruik van de mechanische remmen te beperken is 

het verstandig om over een maximaal elektrisch remkoppel te kunnen beschik

ken. Daarom moet het vermogen direct na het schakelen gelijk zijn aan het 

vermogen voor het schakelen. De schakelprocedures vinden daarom bij afrem

ming plaats bij 2310 omw/min (120 ~ 60 Volt) en bij 1280 omw/min (60 ~ 30 

Volt). Bij toerentallen lager dan 530 omw/min wordt de hoofdschakelaar 

geopend en vindt verdere afremming plaats door middel van de mechanische 

remmen. De vertraging van het voertuig wordt voor iedere spanning geregeld 

door veldversterking. 

Voor deze getrapte spanningssturing is in de werkgroep een logische schake

ling ontwikkeld [3.8]. 
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Getrapte spanningsregeling en een vaste overbrengingsverhouding . 

Als de totale overbrengingsverhouding van de motor naar de wielen 7,57 

bedraagt, zien de wielen de bronkarakteristiek van afbeelding 3.12. In het 

koppeltoerenvlak van de wielen ontstaan verzamelingen bedrijfspunten, die 
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niet instelbaar zijn, waardoor bij het schakelen van de spanning de aan

drijfkracht sprongsgewijze verandert. Bovendien valt de aandrijfkracht 

tijdens het schakelen even weg, indien stroomloos geschakeld wordt om 

inbranden van de contactpunten te voorkomen . Om een soepele snelheids

regeling mogelijk te maken kan men de verzamelingen van niet te bereiken 

bedrijfspunten verkleinen door voorschakelweerstanden in_het ankercircuit op 

te nemen, waardoor de richtingsco~ffici~nt van de koppeltoerenlijn veran

dert . Deze voorschakelweerstanden beinvloeden het rendement van de aandrijf

lijn wel nadelig, maar het rendement is in ieder geval beter dan dat van de 

aandrijflijn, waarin alleen voorschakelweerstanden in combinatie met veld

stroomregeling de snelheidsregeling verzorgen. De functie van de voorscha

kelweerstand kan worden overgenomen door een koppelomvormer, die bij het 

aanlopen en bij het schakelen van de spanning voor een soepele aandrijving 

zorgt . Hoewel de productiekosten van een dergelijke aandrijflijn gunstig 

zijn ten opzichte van het elektronische alternatief en het comfort te 

vergelijken is met dat van een auto met een verbrandingsmotor en een auto

matische versnellingsbak, heeft een koppelomvormer energetische nadelen 

[ 3 0 11] : 

o in koppelomvormers gaat koppelvergroting gepaard met hoge verliesver-

mogens; 

o de slip bedraagt minimaal 2\; 

o het vermogen, dat door de oliepomp van de transmissie wordt opgenomen, is 

hoog, omdat het proportioneel met het toerental stijgt. 

Daarom is in het voertuig een vaste reductie van 7 , 57 in combinatie met de 

beschreven getrapte spanningssturing en aanloopweerstanden aangebracht . 

Door een variabele overbrengingsverhouding te gebruiken, kan de verzameling 

van onbereikbare koppeltoerencombinaties eveneens worden verkleind. De 

overbrengingsverhoudingen moeten in dat geval zo gekozen worden, dat: 

o zoveel mogelijk bedrijfspunten in het koppeltoerenvlak van de wielen 

bereikbaar zijn; 

o de motor in het gunstigste rendementsgebied werkt; 

o zo weinig mogelijk wordt geschakeld bij snelheden en snelheidsvariaties, 

die in stadsverkeer vaak voorkomen. 

Om een indruk te hebben van de frequentie, waarmee bepaalde bedrijfspunten 

(combinatie van aandrijfkracht en snelheid) in het stadsverkeer voorkomen, 

werden voor de in Hoofdstuk II besproken THE-cyclus lijnen van constante 
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verblijftijd geconstrueerd in het aandrijfkracht-snelheidsvlak van het 

testvoertuig . Dit verblijftijdendiagram is in afbeelding 3.13. weergegeven . 

C) 

8 ------------------~------~--------~------~r-------~ 
M AANDRIJFKRACHT (N) 

C) '-----+---
~r---~~~~====::~=-~~-t~~~~j:~~--~t-------1 

C) 

~~~-----+--------~------~---r~--~--~----~------~ 
I 

0 

8 
C) L_ ______ _L ________ ~------~--------~--------L-------~ 
M 
' 

Afb. 3 . \3. 
Verblijftijdendiagram voor de THE-cyclus . 

In verband met het bedieningsgemak in stadsverkeer werd een conventionele 

automatische transmissie gewijzigd . Om het vermogensverlies in de trans

missie te reduceren, is de koppelomvormer vervangen door een primaire tand

wieloverbrenging en is het door de oliepomp opgenomen vermogen geoptimali

seerd door de standaard oliepomp te vervangen door een oliepomp, die onaf

hankelijk van het transmissietoerental een constante opbrengst heeft . Deze 

wijzigingen zullen worden besproken in Hoofdstuk VI. Afbeelding 3. 14 . laat 

zien, dat de overbrengingsverhouding van de primaire reductie zo is gekozen, 

dat slechts geschakeld wordt bij snelheden die minder frequent voorkomen. De 

individuele overbrengingsverhoudingen zijn 16,58, 9,41 en 6,50 voor respec

tievelijk de eerste, tweede en derde versnelling. Er wordt opgemerkt, dat 

toepassing van een schakelbare transmissie niet per se noodzakelijk is om 

aandrijfkrachtvergroting te verkrijgen bij lagere voertuigsnelheden. De 

aandrijfkarakteristieken liggen namelijk nagenoeg in elkaars verlengde en 

vormen zo een lijn van constant vermogen, die oak binnen de grenzen, die de 
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Schakelpunten van de mechanische transmissie. 



-3.23-

motorconstructie stelt, gerealiseerd kan worden door veldstroomregeling 

alleen. 

Aangenomen, dat de accu een ideale spanningsbron is, geeft figuur 3.15. voor 

motor- en generatorbedrijf de ligging van de schakelpunten tussen de ver

schillende versnellingen. Bij de bepaling van de schakelpunten zijn de 

volgende uitgangspunten van wezenlijk belang: 

o het verblijftijdendiagram geeft aan, dat bij voorkeur niet geschakeld moet 

worden bij snelheden tussen 30 en 50 km/h; 

o de onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroommachine heeft een hoog rendement 

bij toerentallen tussen 2000 en 5000 omw/min [3 .6]; 

o in verband met het comfort wordt nagestreefd om in de 2e en 3e versnelling 

niet elektrisch te schakelen; 

o om te voorkomen, dat door snelheidsverlies tijdens het opschakelen de 

lagere versnelling toch ingeschakeld blijft of opnieuw ingeschakeld wordt, 

is een hysterese van ongeveer 5 km/h tussen het opschakelen en het terug

schakelen noodzakelijk. 

Omdat alleen in de 1e versnelling de spanningstrappen van 30 Volt en 60 Volt 

worden gebruikt, moeten bij motorbedrijf de schakelpunten zodanig liggen, 

dat in de 2e en 3e versnelling alleen motortoerentallen hager dan 2130 

omw/min kunnen worden ingesteld. Als tijdens generatorbedrijf het maximale 

motorkoppel ter beschikking moet staan, wil dat zeggen, dat de motortoeren

tallen boger dan 2450 omw/min moeten blijven. Aangezien terugschakeling van 

2 naar 1 niet bij snelheden lager dan 27 km/h (2450 omw/minl kan plaats

vinden en een hysterese van 5 km/h gewenst is, moet van 1 naar 2 geschakeld 

worden bij een motortoerental van ongeveer 5150 omw/min. Bij de keuze van de 

schakelpunten tussen de 2e en 3e versnelling heeft men wat betreft de 

motortoerentallen meer vrijheden. Het is echter verstandig om een "lange" 

tweede versnelling te maken, zodat in stadsverkeer (snelheden lager dan 55 

km/hl de 3e versnelling niet of nauwelijks ingeschakeld behoeft te worden. 

Als het schakelpunt 2 ~ 3 ook bij 5150 omw/min gelegd wordt, wordt de 3e 

versnelling pas bij 57 km/h ingeschakeld. Als de tweede versnelling dan 

eenmaal is ingeschakeld, kan zonder schakelprocedures snelheidsvariatie 

tussen 27 en 57 km/h plaatsvinden, hetgeen het comfort in stadsverkeer ten 

goede komt. Als in het onderste snelheidsbereik van de tweede versnelling 

geen regeneratieve afremming hoeft op te treden, kan het bereik nog worden 
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vergroot: 24 tot 57 km/h. Afbeelding 3.16. laat zien welke handelingen 

elkaar in de mechanische transmissie en de motorregeling opvolgen. 
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Afb. 3.16. 
Opeenvolgende handelingen in de transmissie en de motorregeling . 

Een haag rendement en een grate actieradius zijn met dit systeem haalbaar, 

omdat de voorschakelweerstand slechts nodig is om de motor aan te laten 

lopen (de auto even op gang te brengen tot 2,8 km/h) en door motortoeren

tallen tussen 2400 en 5200 omw/min een haag gemiddeld motorrendement kan 

worden gerealiseerd. Behalve motorsynchronisatie tijdens spanningsschakeling 

- om inbranden van de contactpunten van de schakelaars te voorkomen - vindt 

oak synchronisatie plaats tijdens de mechanische schakelprocedures, opdat 

het comfort van dit aandrijfsysteem ten minste vergelijkbaar is met dat van 

voertuigen met een verbrandingsmotor en een automatische versnellingsbak. 
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3 . 3.3 . Vollediq elektronische motorreqelinq 

De chopper voor de ankerspanning is aantrekkelijk; omdat het mogelijk is om 

de gemiddelde ankerspanning van de motor - binnen zekere grenzen onafhanke

lijk van de spanning van het accupakket - continu en verliesarm aan te 

passen aan het lastproces van de auto. Samen met de veldbekrachtiging, die 

geheel onafhankelijk van het ankercircuit werkt, kan ieder bedrijfspunt in 

het koppeltoerenvlak worden ingesteld en is een oneindig groat regelbereik 

haalbaar, zodat met een vaste reductie tussen de motor en de wielen kan 

worden volstaan (afbeelding 3.17.). In deze figuur treft men de lijnen van 

constant motorrendement aan, zeals die door de fabrikant zijn opgegeven. Bij 

lage voertuigsnelheden is de veldstroom maximaal en vindt snelheidsregeling 

plaats door de ankerspanning te vari~ren. Bij voertuigsnelheden, waarbij het 

motortoerental hager is dan het nominale toerental, wordt de snelheid bij 

valle accuspanning aan de motorpolen geregeld door de veldchopper. Oeze 

choppers maken zonder veel bijkomende kosten binnen het gehele toerenbereik 

van de motor een directe overgang mogelijk van voortstuwing naar regenera

tieve remwerking, waardoor een relatief laag energiegebruik wordt gereali

seerd. 
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Volledig elektronische motorregeling en een vaste overbrengingsverhouding. 
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Tach biedt het gebruik van een schakelbare transmissie de volgende voordelen 

(afbeelding 3.18.): 

o tijdens het op gang komen van het voertuig kan een grote overbrengings

verhouding ingeschakeld worden, hetgeen de initi~le accustroom beperkt; 

o door de mogelijkheid om verschillende overbrengingsverhoudingen in te 

schakelen is het gemakkelijker om een helling te overwinnen; 

o omdat onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroommotoren bij lage toerentallen 

een laag rendement hebben, verwezenlijken variabele overbrengingsverhou

dingen een effici~nt motorbedrijf . 

Als voordelen van deze volledig elektronisch geregelde aandrijvingen kunnen 

worden genoemd het uitmuntende bedieningsgemak, het goede comfort en het 

hoge rendement, omdat de verliezen in de choppers laag zijn en energie

recuperatie ook bij de vaak voorkomende lage snelheden mogelijk is . Een 

nadeel van deze aandrijfsystemen is echter de prijs van de ankerstroom

chopper, die in staat moet zijn om stromen tot 350 Ampere te schakelen . 
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Volledig elektronische motorregeling en een variabele overbrengings
verhouding. 
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3.4. CONCLUSIE 

Zeals diverse automobielfabrikanten, die in allerlei voertuigen reeds ver

gelijkbare elektro-aandrijvingen hebben toegepast en getest, hebben onder

vonden, is het moeilijk om de invloed van de beschreven aandrijflijnen op 

het energiegebruik en de actieradius te bepalen, doordat: 

o de rendementen van de verschillende onderdelen van een aandrijving niet 

constant zijn maar afhankelijk van het bedrijfspunt vari~ren; 

o de belastingscondities bij beproevingen van voertuigen door diverse 

onderzoekers zelden gelijk zijn; 

o de totale hoeveelheid energie, die een accu kan leveren, afhankeli~\ is 

van de wijze, waarop ontlading plaatsvindt. 

Daarom is een verfijnd simulatieprogramma voor voertuigaandrijfsystemen een 

handig hulpmiddel om de in aanmerking komende aandrijvingen onder identieke 

bedrijfsomstandigheden te kunnen vergelijken. Het rekenprogramma moet in 

staat zijn om de onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroommotor met regeling, 

accu's en transmissies voor diverse ritcycli door te rekenen. Als een voer

tuig en een aandrijflijn kunnen worden gegenereerd uit opgeslagen modellen, 

waarin de aan de diverse onderdelen gemeten rendementswaarden voor verschil

lende bedrijfsomstandigheden worden bewaard, kan een dergelijk simulatiepro

gramma uiterst flexibel en nauwkeurig zijn. 
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HOOFDSTUK IV 

ACCUMODEL 

4.1. INLEIDING 

Het kernprobleem van de elektrische wegtractie wordt gevormd door de nood

zakelijke ontwikkeling van een batterij, die een hoge energie- en vermogens

dichtheid combineert met een lange levensduur. Behalve de loodaccu kunnen in 

de nabije toekomst ook de nikkel/zink- en nikkel{ijzer-accu's voor gebruik 

in elektrische voertuigen in aanmerking komen. De loodaccu is nog steeds de 

meest gebruikte en direct beschikbare batterij voor elektrische auto's, 

omdat die een acceptabele energiedichtheid geeft voor een redelijke prijs. 

De loodaccu 

Bij de starterbatterij zijn zowel de positieve als de negatieve platen van 

het roosterplaattype. De starterbatterijen leveren normaliter gedurende een 

korte tijd een hoge ontlaadstroom (startmotor), gedurende een langere tijd 

een lage stroom (verlichting enz.) en worden tijdens het rijden door de 

dynamo opgeladen, waardoor zij voortdurend nagenoeg vol zijn. Deze batte

rijen hebben een lage inwendige weerstand en daardoor een hoge vermogens

dichtheid. 

De meeste tractiebatterijen worden gekenmerkt door de buisjesplaatconstruc

tie van de positieve platen . Deze accu vindt toepassing in bijvoorbeeld 

vorkheftrucks, waarbij het gevraagde vermogen ten opzichte van dat bij 

personenauto's in stadsverkeer geringer is. Buisjesplaatbatterijen worden 

overdag in sterke mate ontladen en 's nachts geladen, zodat deze batterijen 

dus wel sterk door cycli en diepe ontladingen belast worden. Vergeleken met 

starterbatterijen is de vermogensdichtheid van deze batterijen door de 

grotere inwendige weerstand lager . Voor toepassing in een elektri sch voer

tuig wordt liefst een accutype gebruikt, dat behalve een hoge energiedicht

heid ook een hoge vermogensdichtheid heeft. Hoewel de theoretische energie

dichtheid 167 Wh/kg bedraagt [4.1], zijn thans batterijen beschikbaar met 

een energiedichtheid van 30 a 40 Wh/kg (3-urige ontlading) en een levensduur 

van 300 a 500 cycli. Door maatregelen, zoals een betere benutting van de 

actieve massa en lichter materiaal voor de bak, verwacht men in de toekomst 
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een waarde van 50 Wh/kg te kunnen bereiken. Dunlop (Australie) zou zelfs 

reeds een accu hebben ontwikkeld met een specifieke energie-inhoud van 60 

Wh/kg [4 . 2). Door automatische navulsystemen en katalytische recombinatoren, 

die het tijdens oplading door water-elektrolyse ontstane gas weer in water 

omzetten, kan het onderhoud beperkt worden. 

Verqelijking van diverse batteriien 

Tabel 4.1. geeft een overzicht van de meetresultaten die Argonne National 

Laboratory (coOrdinator van het Department of Energy Battery Project) heeft 

verzameld bij de beproeving van door diverse fabrikanten geproduceerde 

batterijen. Bij de Ni-Fe-accu wordt voornamelijk naar verlaging van de 

productiekosten gestreefd door onder andere de totale hoeveelheid nikkel in 

de batterij te beperken. Hoewel de energiedichtheid de laatste jaren nauwe

lijks boger geworden is (48 Wh/kg), is wel een belangrijke verbetering in de 

levensduur geconstateerd. Deze vooruitgang heeft er toe geleid, dat in de VS 

ongeveer twintig nikkeljijzer-accupakketten in voertuigen van diverse fleet

owners - o.a. de US Postal Service - worden beproefd. 

loodaccu 
nikkel/ijzer-accu 
nikkel/zink-accu 

Tabel 4. 1 . 

energiedichtheid 
(Wh/kg) 

41 
48 

42-68 

vermogensdichtheid 
(W/kg) 

98 
103 

92-131 

levensduur 
cycli 

95-450 
5.20-700 

79-179 

Door Argonne National Laboratory in 1961 gemeten accuprestaties. 

In het geval van de nikkel/zink-batterij wordt hoofdzakelijk geprobeerd om 

de levensduur te vergroten. De geproduceerde cellen gaan slechts ca. 150 

cycli mee, hetgeen beslist te weinig is voor economische toepasbaarheid. De 

levensduur van deze batterij wordt bepaald door de cycleerbaarheid van de 

zink-elektrode. Bij het opladen van de eel treedt tijdens de zinkafscheiding 

dendrietvorming op en bovendien ondergaat de elektrode na verloop van tijd 

vormverandering. Exide probeert de levensduur van de eel te vergroten door 

de zink-elektrode tijdens oplading te laten vibreren [4.4). Hierdoor veran

dert de elektrode minder van vorm, maar is het moeilijk om een hoge energie

dichtheid te realiseren. Yardney en Gould (USA) hebben vanwege de teleur

stellende resultaten en de te hoge investeringen - ondanks de subsidies van 
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DOE - het onderzoek aan de Ni-Zn-accu gestaakt. De komende jaren zal gepro

beerd worden om de levensduur te verlengen door separatoren te ontwikkelen, 

die de vormverandering van de zink-elektrode verhinderen. De nikkel/zink- en 

nikkel/ijzer-accu's zullen naar verwachting pas in het midden van de jaren 

tachtig op grotere schaal geproduceerd worden in een versie, die geschikt is 

voor elektrische auto's . 

Voor toepassing in elektrische voertuigen ligt het gebruik van hoge-tem

peratuur batterijen nog in de toekomst. Brown Boveri legt momenteel de 

laatste hand aan een Na-s·-accu, die geschikt zou zijn voor elektrische 

voertuigen. Bij deze batterijen zijn de elektroden vloeibaar, terwijl de 

elektrolyt een vast keramisch lichaam is, dat uit ~-Al2o3 bestaat. De posi

tieve elektrode is de vloeibare zwavel en de negatieve elektrode bestaat uit 

het vloeibare natrium. Deze energiebron werkt bij een temperatuur van onge

veer 350 graden Celsius en de specifieke energie-inhoud bedraagt 150 Wh/kg 

[4.5]. Vanwege de technische problemen worden deze accu's nog niet in serie 

geproduceerd. 

4 . 2. ACCUCAPACITEIT EN LADINGSTOESTAND 

De loodaccu bestaat in principe uit twee loodplaten en elektrolyt (water en 

zwavelzuur). In volledig opgeladen toestand is er op de positieve plaat een 

laag Pbo2 aanwezig en bestaat de negatieve plaat volledig uit Pb. 

De reactievergelijkingen bij ontlading luiden: 

positieve plaat: + 2-
Pb02 + 4H + so4 + 2e ~ PbS04 + 2H2o 

negatieve plaat: Pb + so~- ~ Pbso4 + 2e 

Tijdens de ontlading gaan er dus via de verbruiker twee elektronen van de 

negatieve elektrode naar de positieve elektrode. Aangezien het proces che

misch omkeerbaar is kunnen voor oplading de volgende vergelijkingen worden 

opgesteld : 

positieve plaat: 

negatieve plaat: 

PbS04 + 2H2o 

Pbso4 + 2e 

+ 2-
~ Pbo2 + 4H + so4 + 2e 

~ Pb + so~-

Bij ontlading gaat de omzetting van aktief geladen massa in loodsulfaat 

gepaard met een volumevergroting. Hierdoor geraken na verloop van tijd de 
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pori~n verstopt, waardoor toetreding van het zuur naar het binnenste gedeel

te van de platen steeds moeilijker wordt . Dit geldt in het bijzonder voor de 

positieve platen, waar het water door de pori~n afgevoerd en het zuur toege

laten moet worden. 

Onder de capaciteit van een accu verstaat men de hoeveelheid elektrische 

lading, in de praktijk opgegeven in Ampere-uren, die de accu in een gegeven 

ontlaadtijd kan leveren. De capaciteit hangt onder andere af van de aktieve 

massa van de platen: dikte, vorm en poreusheid, die bij de fabricage worden 

bepaald. De capaciteit wordt echter ook bepaald door de ontlaadstroom en 

additionele invloedsfactoren, zoals de temperatuur van de accu en zijn 

ouderdom. Het gevolg hiervan is, dat de hoeveelheid lading, die aan een 

bepaalde accu onttrokken kan worden, sterk afhankelijk is van de bedrijfsom

standigheden . 

TOENEMENDE PbS04 -GEHALTE 

ONTLAADS TROOM 

rn 1\ 
) 

AFSTAND VANAF HET 
MIDDEN VAN DE PLAAT 

PLAATDIKTE 

Afb. 4. 1. 
PbS0 4-gehalte in de positieve plaat [4.6] 

De ontlaadstroom heeft een grote invloed op de effectieve capaciteit van de 

batterij: bij ontlading met lage stromen kan meer lading door de batterij 

worden geleverd dan bij ontlading met hoge stromen. Uit experimenten, waar

bij voor verschillende ontlaadstromen de concentratie van loodsulfaat over 

de dikte van de plaat werd onderzocht [4.6], is gebleken, dat bij hoge 

ontlaadstromen het dichtgroeien van de pori~n de diffusie van het zuur naar 

het binnenste deel van de plaat belemmert (afbeelding 4 . 1. ). Hierdoor wordt 

de rest van de aktieve massa afgesloten, zodat volledige omzetting niet 

mogelijk is en de accu zijn nominale capaciteit niet !evert. Door Peukert 
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[4.7] is een empirisch verband tussen de ontlaadtijd en de gangbare ontlaad

stroom gevonden, aan de hand waarvan de capaciteit berekend kan worden: 

constant ( 4. 1) 

Hierin geldt: 

I ontlaadstroom (I >0) [A] 

t tijd voor complete ontlading met stroom I [s] 
0 

k getal, dat afhangt van het accu-type; 1 '2 < k < 1, 4 

De capaciteit bij een bepaalde ontlaadstroom, CI, kan nu worden uitgedrukt 

in de nominale capaciteit (CN) bij de nominale ontlaadstroom (IN): 

Hierin is: CI 

eN 

IN 

capaciteit bij ontlaadstroom I 

capaciteit bij de nominale ontlaadstroom 

nominale ontlaadstroom 

[As] 

[As] 

[A] 

( 4. 2) 

Voor de nominale ontlaadtijd wordt meestal 3 of 5 uur genomen. Als een 

batterij met capaciteit CI - uitgaande van een geheel geladen toestand - met 

een constante stroom, I, wordt ontladen, wordt de ladingstoestand gedefi

ni~erd door [4.8]: 

LT(t) ( 4. 3) 

Hierin geldt: LT ladingstoestand (-] 

t tijd [s] 

Een algemene uitdrukking voor de ladingstoestand bij een willekeurige stroom 

I kan met behulp van betrekkingen (4 . 2) en (4 . 3) worden opgesteld: 

LT(t) (4. 4) 

Het accupakket, dat in eerste instantie in het testvoertuig wordt gebruikt, 

bestaat uit 20 accu's van het fabrikaat Varta, type 240-15 . De nominale 

spanning is 6 Volt, de nominale capaciteit bij 5-urige ontlading bedraagt 

180 Ah en voor k in de vergelijking van Peukert wordt door de fabrikant een 
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waarde van 1,26 opgegeven (afbeelding 4.2.). In de figuur is tevens een 

experimenteel bepaalde capaciteit weergegeven. Hoewel de metingen een iets 

lagere waarde aangeven, is tach voor de berekeningen uitgegaan van de door 

de fabrikant aangegeven getallen, omdat in de batterij-eigenschappen een 

zekere spreiding te verwachten is , terwijl de metingen slechts aan een enkel 

exemplaar plaatsgevonden hebben. 

260.-----,-----,-----,-----,-----,----, 
ACCUCAPACITEIT (Ahl 

I I 
VOLGENS FABRIKANT 

STROOMSTERKTE (Al 

0 40 80 120 160 200 240 

Afb . 4. 2. 
Accucapaciteit als functie van de ontlaadstroom. 

4.3. ACCUSPANNING 

Bij een bepaald te leveren accuvermogen worden de stroom en daardoor ook de 

verandering van de ladingstoestand bepaald door de spanning-stroomkarakte

ristieken van de batterij. Voor een betrouwbare uitspraak over de actiera

dius bij een bepaald belastingspatroon is daarom een nauwkeurige beschrij

ving van deze karakteristieken onontbeerlijk. De laad- en ontlaadspanning 

van een batterij zijn niet alleen afhankelijk van de accustroom , maar ook 

van de momentane ladingstoestand. 

De inwendige weerstand van een accu is opgebouwd uit een aantal deelweer 

standen: 

o de polarisatieweerstand: weerstand, veroorzaakt door de elektrochemische 

reactie in het grensvlak elektrode/elektrolyt; 

o de weerstand van de elektroden; 
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o de weerstand van de elektrolyt en de separatoren; 

o de weerstand van verbindingen naar en tussen de cellen. 

De verandering van de inwendige weerstand in afhankelijkheid van de ladings

toestand vindt zijn oorzaak in de verandering van de geleidbaarheid van de 

elektrolyt en in het slecht geleidende loodsulfaat, dat op de elektroden 

gevormd wordt. 

Uitgaande van experimenten, uitgevoerd aan een Varta 240-15 batterij, werd 

een wiskundig model opgesteld voor de spanning-stroomkarakteristieken als 

functie van de ladingstoestand. Dit model is een onmisbaar element voor de 

bepaling van de actieradius van elektrische auto's, waarvoor het later te 

beschrijven simulatieprogramma werd opgesteld. 

Ontladinq 

In het laboratorium voor Elektrochemie van de afdeling Scheikundige Techno

logie (THE) werd in het kader van dit onderzoek door Visscher en Oonk [4.9] 

de spanning van een 6 V-accu (Varta 240-15) voor diverse stationaire ont

laadstromen als functie van de tijd geregistreerd, waarbij telkens werd 

uitgegaan van een volledig geladen batterij (afbeelding 4.3.). Hi erbij gold 

als uitgangspunt voor de volledig geladen batterij een soortelijke massa van 

het elektrolyt van 1,28 gram per kubieke centimeter. De metingen werden bij 

kamertemperatuur uitgevoerd. Met behulp van vergelijking (4 . 4) kan de tijdas 

voor iedere ontlaadstroom afzonderlijk worden getransformeerd in een 

ONTLAADTIJO (hJ 

2 3 4 

Afb. 4.3. 
Accuspanning als functie van de tijd met de ontlaadstroom 
als parameter. 

5 
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ladingstoestand-as, zodat bij iedere ladingstoestand nude spanning kan 

worden afgelezen. Uitgaande van deze spanning-ladingstoestandskarakteristie

ken voor een constante stroom werden voor een eel spanning-stroomgrafieken 

voor constante ladingstoestand geconstrueerd. Oeze karakteristieken blijken 

voor de onderzochte stroomsterkten te kunnen worden benaderd door rechte 

lijnen (afbeelding 4.4.). Ze voldoen derhalve aan vergelijkingen van de vorm 

(4 . 5) 

Hierin geldt : 

eel spanning (V] 

[A] celstroom; deze heeft een positief teken bij ontlading 

Uontl door extrapolatie naar Ic=O verkregen celspanning bij ontlading (V] 

Rontl inwendige celweerstand bij ontlading [Q] 

2·1 .--::C:::E,.-,LS:::R::-:-:li.::-:N::-:N-:-:-IN-:::G,.---:-:<V-::-l---,---- - ..,----- - ---, 

Afb. 4.4. 
Accuspanning als functie van 

STROOMSTERKTE <Al 
de ontlaadstroom ; 
ladingstoestand als parameter . 

50 100 150 200 

In afbeelding 4.5. is uontl als functie van de ladingstoestand weergegeven; 

deze spanning werd gevonden door extrapolatie van de experimentele lijnen 

naar Ic=O . Met behulp van de methode der kleinste kwadraten is door deze 

meetpunten een kromme van de tweede graad bepaald: 

U =- 0,1092*LT2 + 0,3113*LT + 1,8960 ontl ( 4. 6) 

De grootste afwijking tussen de meetpunten en de grafische voorstelling van 

relatie (4.6) bedraagt 0,003 Volt . Figuur 4 . 6. geeft Rontl' bepaald uit de 
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Formele open celspanning 
tijdens ontlading. 
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1.4 ~ I -3 
Rant (10 Ohm) 

1.3 \ 
\ 

1.2 

1\ 
1.1 

1.0 i\ 
........ 

~ LADINGSTOESTAND:l 

0 0. 2 0.4 0.6 0,8 1.0 

Afb. 4. 6. 
lnwendige celweerstand 
tijdens ontlading . 

hellingshoeken van de rechten uit afbeelding 4.4., voor diverse ladingstoe

standen. Er kan geconstateerd worden, dat de inwendige weerstand voor la

dingstoestanden tussen 1 en 0,76 constant is en dat voor ladingstoestanden 

kleiner dan 0,76 de inwendige weerstand grater wordt met toenemende ontla

dingsgraad. De aangegeven karakteristiek kan op de volgende wijze worden 

benaderd: 

Voor een ladingstoestand kleiner dan 0,76 geldt: 

R = 8,569*10-4*LT2 - 1,311*10-3*LT + 1,456*10-3 
ontl (4. 7) 

Voor ladingstoestanden grater dan 0,76 geldt: 

9,545*10-4 (4.8) 

Oplading 

De batterij is - na ontlading met de nominale 5-urige ontlaadstroom tot 

ladingstoestand nul - met verschillende stromen opgeladen, terwijl de 

accuspanning als functie van de tijd werd geregistreerd (afbeelding 4.7.). 

Tijdens oplading wordt de ladingstoestand dan beschreven door: 
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LT(t) ( 4 . 9) 

Met behulp van vergelijking (4.9) kan de tijdas weer worden getransformeerd 

in een ladingstoestand-as. Juist zoals bij ontlading kunnen nu uit de span

ning-ladingstoestandskarakteristieken voor constante stroom de celspanning

stroomgrafieken voor constante ladingstoestand (afbeelding 4 . 8 . ) worden 

afgeleid. Omdat bij celspanningen hager dan 2,4 Volt [4.10] water-elektroly

se optreedt, meet bij de berekening van deze U- I-karakteristieken voor 

ladingstoestanden groter dan 0,6 een ladingsrendement worden ingevoerd . 

Deze rechte lijnen kunnen worden beschreven door vergelijkingen van de vorm: 

met: 

inwendige celweerstand tijdens oplading 

door extrapolatie naar Ic=O verkregen celspanning bij oplading 

celstroom; deze heeft bij oplading een negatief teken 

7.75 .---------~--------~----------~---------r--------~ 
ACCUSPANNING CV) 

5 

Afb. 4.7. 
Accuspanning als funct i e van de tijd met de laadstroom als parameter. 

( 4. 10) 

[Q] 

[V] 

[A] 

In afbeelding 4 . 9. zijn de waarden voor de open celspanning, Uopl' weerge

geven. Met de methode der kleinste kwadraten wordt voor U 1 de volgende op 
vergelijking gevonden: 

0,1753*LT2 + 0,1449*LT + 2,0299 (4. 11) 
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,--------.-------.---------,----, 2.50 
CELSPANNING (Vl 

STROOMSTERKTE (Al 

-200 -150 -100 -50 

2.4 
I 

Uopl (Vl 

I 2.3 v 
2.2 I 

/ 
2.1 / 

v <?> LAOINGSTOESTANO H 
0 0.2 Qt. 0.6 0.8 1.0 

Afb. 4 . 9. 
Formele open celspanning 
tijdens oplading . 

0 

Afb. 4.8. 

Accuspanning als functie van 
de laadstroom; 
ladingstoestand als parameter. 

4.0 
I -3 I 

Ropl (10 Ohm) 

3.0 I 

!/ 
2.0 

---) 
1.0 ~ 

<?> LADINGSTCESTANO (- ) 
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

Afb. 4.10. 
Inwendige celweerstand 
tijdens oplading. 

De grootste afwijking tussen de meetresultaten en de grafische voorstelling 

van betrekking (4 . 11) bedraagt 0,004 Volt. Afbeelding 4. 10 . geeft R 1 bij op 
diverse ladingstoestanden. Bij vergelijking met afbeelding 4 . 6 . kan gecon-

stateerd worden, dat bij oplading ondanks de toename van de geleidbaarheid 

van het elektrolyt de totale weerstand toeneemt met stijging van de ladings

toestand. Vooral tegen het einde van de oplaadprocedure is de weerstandsver

hoging aanzienlijk ten gevolge van gasontwikkeling aan de elektroden. Een 

dergelijk effect werd ook geconstateerd door Huigen en den Ouden bij een 
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buisjesplaatbatterij [4 . 11]. De inwendige weerstand tijdens oplading kan 

worden benaderd door een rechte en een parabool: 

0 <=LT<=0,60: 5,419*10-4*LT + 9,153*10-4 

0,60<LT<=1,00: 1,645*10-2*LT2 - 1,919*10-2*LT + 6,836*10-3 

Open celspanning 

2.20 
OPEN CELSPANNING <Vl 

2 

2.15 / v 
/ 2.10 

/ 
v 

2.05 

/ 
v 

.00 

1.95!/ 

~ LADINGSTOESTAND H 
Afb . 4 . 11. 
Open celspanning . 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

(4 . 12) 

( 4 . 13) 

De open celspanning, UC , van de accu daalt met toenemende ontladingsgraad ,oc 
en heeft een vri jwel lineair verloop zeals afbeelding 4.11 . aangeeft. Voor 

de onbelaste batterij geldt: 

uc,oc 0,2173*LT + 1,9492 ( 4. 14) 

4 . 4. DE LADINGSTOESTAND TIJDENS RITCYCLI 

4 . 4.1. Rekenmodel 

Als ontlading plaatsvindt volgens een bepaalde ritcyclus, is de stroom 

voortdurend aan verandering onderhevig . Indien wordt verondersteld, dat de 

stroom gedurende kleine tijdsintervallen, at, (in de orde- grootte van 0,1 s) 
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constant is, kan de ladingstoestand op tijdstip, t, ten gevolge van 

ontlading worden bepaald volgens: 

met: 

Ic*t.t ~ k-1 
LT(t) = LT(t-t.t) - C *(I ) 

N N 

t.t tijdsinterval 

Ic celstroom (positief) gedurende tijdsinterval t.t 

[s] 

[A] 

(4.15) 

Als de belasting volgens een ritcyclus energieterugwinning tijdens afremming 

voorschrijft, moet hiermee bij de bepaling van de ladingstoestand rekening 

gehouden worden. Op voorwaarde, dat alle toegevoerde lading in de batterij 

wordt opgeslagen, kan de lineair van de tijd afhankelijke vergroting van de 

ladingstoestand (ten gevolge van oplading met stroom IC gedurende een perio

de t.t), gerelateerd aan de totaal ontnomen lading Qont' worden berekend 

volgens: 

Hierin is: 

t.LT 
I *t.t 

- _C __ *(1 - LT) 
Qont 

t.LT verandering van de ladingstoestand 

celstroom (negatief) gedurende periode t.t 

[-] 

[A] 

Qont netto geleverde lading, gerekend vanaf LT=1 [As] 

( 4. 16) 

Voor de netto geleverde lading geldt gedurende een willekeurige ritcyclus 

(Ic zowel positief als negatief): 

(4 .17) 

De ladingstoestand kan na oplading gedurende een tijdsinterval t.t op een 

willekeurig tijdstip, t, worden berekend volgens: 

LT(t) 
I *t.t 

LT(t-t.t) - Q ~t-t.t)*[1 - LT(t-t.t)] 
ont 

(4. 18) 

Als vergelijking (4.18) wordt gebruikt in het geval van volledige oplading, 

moet in verband met de water-elektrolyse, die aan het einde van de oplaad

procedure optreedt, een rendementsfactor worden toegevoegd. De mate, waarin 

knalgas ontstaat, hangt af van de ladingstoestand en de laadstroom; gassen 

komt voornamelijk voor bij celspanningen hager dan 2,4 Volt. Bij de totale 
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INVOERGEGEVENS 
o vermogenscyclus 
o wel of niet regeneratief remmen 
o stapgrootte 
o accuparameters 
o gewenst aantal cycli 

bepaling van de momentane 
accustroom en -spanning 

bepaling van ladingstoestand 
volgens vergelijking (4.18) 

bepaling van ladingstoestand 
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Simulatieprogramma voor de . 
bepaling van de ladingstoestand. 
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oplading van een volledig ontladen batterij bedraagt het . laadrendement 

ongeveer 90\. Omdat het laadrendement van een bijna volledig opgeladen 

batterij gedurende momentane oplading niet bekend is, wordt in het gebruikte 

accumodel regeneratief remmen slechts toegestaan in een zodanige mate, dat 

de maximale laadspanning van 2,4 Volt niet wordt overschreden. Er wordt 

aangenomen, dat de batterij dan wordt opgeladen met een stroom, die bij deze 

'gasspanning" en de desbetreffende ladingstoestand mag optreden (afbeelding 

4.8.), en dat het overschot aan remvermogen in de mec~anische remmen van het 

voertuig wordt gedissipeerd. Op deze wijze is indirekt een laadrendement 

geintroduceerd. 

Er is een digitaal rekenprogramma geschreven (afbeelding 4.12.), dat in 

staat is om met behulp van vergelijkingen (4 . 15) en (4 . 18) de ladingstoe

stand voor willekeurige vermogenscycli te berekenen. Door gebruik te maken 

van de experimenteel vastgestelde stroom-spanningskarakteristieken worden, 

zoals in Appendix II is besproken, de stroom en spanning voor iedere belas

ting uitgerekend. De batterij wordt volledig ontladen gedefini~erd, als 

ofwel de ladingstoestand gelijk wordt aan nul ofwel tijdens ontl ading een 

bepaalde minimale celspanning (1,6 Volt) wordt onderschreden . 

4.4.2. Vermoqen-tijddiaqrammen 

De in werkelijkheid gedurende cyclische belasting optredende accuprestaties 

en de simulatieresultaten zijn voor diverse belastingspatronen met elkaar 

vergeleken. De experimenten werden uitgevoerd op een testbank, die iedere 

halve sekonde een bepaalde voorgeschreven belasting aan de batterij op kan 

dringen [4.12]. 

Zoals in Hoofdstuk II is aangetoond, kan het vermogen aan de wielen van een 

voertuig bij horizontale verplaatsing volgens een willekeurig snelheid

tijdsprofiel worden berekend : 

(4.19) 

Omdat de voertuigkengetallen ten behoeve van de accutesten reeds in een 

vroeg stadium werden geschat, wijken ze enigszins van de in Hoofdstuk II 

vermelde parameters af. De volgende numerieke· waarden werden gebruikt: 
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o frontale oppervlakte (AF): 

o luchtweerstandsco~ffici~nt (Cx) 

o rolweerstandsco~ffici~nt (fr): 

o voertuigmassa (m): 

o nominale spanning van het accupakket (UP,N): 

2 1,80 m 

0,42 -

0,02 -

1350,00 kg 

144,00 v 

Uitgaande van vergelijking (4.19) kan het vermogen van het accupakket, PP' 

als functie van de tijd worden berekend, indien het gemiddelde motorrende

ment en het gemiddelde transmissierendement worden geraamd op respectieve

lijk 80 en 90\ en A gelijk wordt gesteld aan 1: 

Aandrijving (Pp>=Ol: PP 

Afremming (Pp<Ol : 

0 : 72 *[264,87 + 0,488*v2 + 1350*~~]*v 

0,72*[264,87 + 0,488•v2 + 1350*~*v dt 

(4.20) 

(4.21) 

Het gedrag van de Varta 240-15 batterij werd gedurende drie ritcycli onder

zocht: de ECE 15-cyclus, de SAE J 227 D-cyclus en de THE-cyclus. De eerste 

twee cycli worden gekenmerkt door een gestyleerd snelheidsverloop, waarvoor 

met behulp van vergelijkingen (4.20) en (4.21) het vermogen van het complete 

accupakket (144 Volt) als functie van de tijd werd bepaald (afbeeldingen 

4. 13. en 4.14.). De THE-cyclus is een werkelijke ritcyclus, gedurende welke 

aan een DAF 33 de aandrijfkracht en snelheid (afbeelding 2.8.) werden gere

gistreerd. Voor dit snelheidsverloop werd het vereiste accuvermogen van het 

elektrische testvoertuig berekend door het vermogen-tijddiagram van de 

DAF 33 met betrekking tot het gewicht en het aandrijvingsrendement van de 

elektrische auto te corrigeren. Voor het totale accupakket resulteerde dit 

in het voorgeschreven vermogensverloop volgens afbeelding 4 . 15. In het geval 

van een accupakket met een nominale spanning uP,N kan de belasting van een 

enkele batterij met spanning uB,N worden bepaald door de aangegeven vermo

gens door UP,N/UB,N te delen. 

4.4.3. Yergelijking van de experimentele waarnemingen en de simulatie
resultaten 

Actieradius 

Tijdens de THE-cyclus, die voornamelijk wordt gebruikt voor actieradius-
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testen, treden laad- en ontlaadstromen op van maximaal 160 en 200 Ampere, 

terwijl de gemiddelde stroom ongeveer 33 Ampere bedraagt. De batterij kan 

volgens de experimenten gedurende 13 van deze cycli aan het gevraagde vermo

gen voldoen, zodat de actieradius bij ontlading volgens de THE-cyclus 105 

kilometer is. Nadat de batterij met 13 THE-cycli was ontladen bleek de 

restcapaciteit bij de 5-urige ontlaadstroom 31 ~ 5 Ah te bedragen. 

Bij de berekening van de actieradius werd in verband met de onzekerheid in 

het laadrendement uitgegaan van een batterij, die reeds tot een ladingstoe

stand van 0,6 (72 Ah ontnomenl was ontladen . Na gecontinueerde ontlading 

door 6 THE-cycli werd een theoretische restcapaciteit van 18,6 Ah gevonden. 

Omdat de theoretische en experimentele restcapaciteit elkaar niet veel 

ontlopen en per THE-cyclus 10 tot 11 Ah aan de accu wordt onttrokken, kan 

worden vastgesteld, dat in het geval van deze cyclus, die gekenmerkt wordt 

door zeer korte laadpulsen, het laadrendement over de totale cyclusperiode 

100\ bedraagt. 

Het rekenprogramma voorspelt, dat de minimale celspanning (1,60 Volt) wordt 

bereikt na 53 SAE-cycli, hetgeen overeenstemt met een actieradius van 82 

kilometer. Dit komt overeen met de experimenten, gedurende welke een ontla

ding van 53 cycli kan worden gerealiseerd, voordat het hoogste momentane 

ontlaadvermogen meer dan 10\ afwijkt van het gevraagde vermogen . De gemid

delde stroom bedraagt ongeveer 68 Ampere en de maximale laad- en ontlaad

stroom zijn respectievelijk 100 en 220 Ampere. 

Accuspanning en -stroom 

Om het traject, waarin oplading ten gevolge van water-elektrolyse met een 

lager rendement plaatsvindt, te vermijden, werden de accuspanning en de 

accustroom gedurende de ECE- en de SAE-cyclus berekend en gemeten vanaf een 

ladingstoestand van 0,6. Experimenteel werd dit gerealiseerd door de batte

rij gedurende 2 uur met de 5-urige ontlaadstroom te belasten. Na ontlading 

met een aantal cycli werd de restcapaciteit bij de nominale 5-urige ontlaad

stroom bepaald. Tabel 4.2. geeft de resultaten van de metingen en de simula

ties. Het experimenteel bepaalde en het berekende spannings- en stroomver

loop gedurende de twintigste en de vijfenvijftigste ECE 15-cyclus en gedu

rende de tiende en de vijfentwintigste SAE J 227 D-cycl'us treft men aan in 

respectievelijk afbeeldingen 4.16. en 4.17. De accuspanning tijdens ontla

ding stemt binnen 0,2 Volt overeen met de berekende waarde; de experimenteel 
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netto ontlading gedurende 
ECE 15-cyclus 60 cycli (Ah) 

restcapaciteit (Ah) 

netto ontlading gedurende 
SAE J 227 D-cyclus 30 cycli (Ah) 

restcapaciteit (Ah) 

label 4 . 2. 

Experiment Simulatie 

59,8 
36,0 

65,5 
24,0 

63,4 
33,2 

66,5 
10,3 

Vergelijking van de experimenten en de berekeningen. 

bepaalde spanningen tijdens oplading zijn echter lager, hetgeen een gevolg 

kan zijn van een trage responsie, zoals die ook door Schleuter [4.13] werd 

geconstateerd. De experimenteel bepaalde stroom en de berekende stroom 

stemmen zowel tijdens ontlading als tijdens oplading goed met elkaar over-

een. 

4.5. BELASTINGSDIAGRAHMEN VOOR DE BEPALING VAN PE ACTIERADIUS 

Het gebruik van representatieve belastingsdiagrammen speelt een belangrijke 

rol bij de beproeving van batterijen voor elektrische auto's. In verband met 

de grote invloed, die hoge ontlaadstromen hebben op de accuspanning en de 

ladingstoestandsverandering, is het belangrijk om de batterij zoveel moge

lijk overeenkomstig de werkelijkheid te belasten. In de meeste rapporten, 

die op het gebied van de prestaties van loodaccu's zijn gepubliceerd, wordt 

daarentegen gebruik gemaakt van sterk vereenvoudigde belastingsdiagrammen 

[ 4 . 1 3 , 4 . 1 4 en 4 . 15 ] . 

Om de invloed van vereenvoudiging van een belastingscyclus op de actieradius 

te bestuderen, werd het originele diagram van de SAE J 227 D-cyclus door een 

blokvormig vermogenspatroon vervangen. Afbeelding 4.18 . toont het vermogen, 

waarmee het complete accupakket gedurende het door de cyclus voorgeschreven 

snelheidsverloop wordt belast. Volgens deze ritcyclus moet het voertuig in 

28 sekonden van stilstand tot 72 km/h optrekken, zich gedurende 50 sekonden 

met een konstante snelheid van 72 km/h verplaatsen, in 19 sekonden afremmen 

tot stilstand en vervolgens 25 sekonden blijven staan. Het vereenvoudigde 

belastingsdiagram, dat in afbeelding 4.18. wordt aangegeven door de onder

broken lijn, werd geconstrueerd door voor acceleratie, kruissnelheid en 
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deceleratie afzonderlijk het gemiddelde vermogen te bepalen, zodat de blok

vormige cyclus bestaat uit: 19,41 kW gedurende 28 sekonden, 12,92 kW gedu

rende 50 sekonden, -7,06 kW gedurende 19 sekonden en tenslotte geen belas

ting gedurende 25 sekonden. 

30 

20 

10 

0 

-10 

-20 

AC7KKET -VEJRMOGENI (kWl 1 
rSAE J 227 0-CYCLUS .7 ___ 

I 
TIJD 

0 
215 r 75 -)100 

I ~- J 
BLOKVORMIG GEMODIFICEERDE / 
SAE J y7 0-CYfLUS I 

(s) 

125 

Afb . 4.18. 
Accupakket-vermogen van de 
SAE J 227 0-cyclus en de blokvormig 
gemodificeerde SAE J 227 0-cyclus . 

Afbeeldingen 4 . 19. en 4. 20 . geven de door de computer berekende accuspanning 

en -stroom voor een batterij van het type Varta 240-15 voor respectievelijk 

de SAE J 227 D-cyclus en de blokvormig gemodificeerde SAE J 227 D-cyclus. 

Bij een geringe ontladingsgraad, wordt de accu slechts opgeladen met een 

zodanige stroom, dat de batterijspanning maximaal 7,2 Volt bedraagt. Naar

mate de tijd voortschrijdt en de ontladingsgraad toeneemt, stijgt de ont

laadstroom, opdat ondanks de afnemende accuspanning het geleverde vermogen 

constant blijft. 

Afbeelding 4.21. toont voor deze belastingspatronen de ladingstoestand als 

functie van het aantal cycli. In het geval van de normale SAE J 227 D-cyclus 

is verdere ontlading na de 53e cyclus niet meer mogelijk, omdat dan de 

minimaal toelaatbare ontlaadspanning wordt bereikt. Ladingstoestand "nul' 

wordt voor de blokvormige cyclus pas bereikt na de 60e cyclus, hetgeen een 

afwijking van 13\ betekent ten opzichte van de 53 normale cycli . 

Na bestudering van deze simulatieresultaten kan worden vastgesteld , dat 

naast het gemidd'elde te leveren vermogen vooral het piekvermogen van door

slaggevende betekenis is voor de actieradius. 
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HOOFDSTUK V 

EEN MODEL VOOR DE ONAFHANKELIJK BEKRACHTIGDE GELIJKSTROOMM!CHINE 

De onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroommachine kan in principe worden 

beschouwd als een omvormer tussen de elektrische energiebron en de mechani

sche aandrijving. Bij een elektrische machine vindt de omzetting van elek

trische energie in mechanische energie of omgekeerd nooit volledig plaats. 

Omdat het rendement van een elektromotor, zeals in Hoofdstuk III reeds 

beschreven is, niet konstant is, bestaat het voornaamste doel van het motor

model uit de beschrijving van het machinerendement als functie van het 

askoppel en -toerental met de ladingstoestand van de batterij als belang

rijke invloedsfactor . 

200 MOTORKOPPEL (Nml 

RENDEMENT(%J 

4000 6000 
TOERENTAL (omw/minl 

Afb. 5. 1. 
Motorrendement volgens 
Siemens en Zbinden. 

Er kan gebruik gemaakt worden van een rendementsmadel, dat in eerste instan

tie werd opgesteld door uit te gaan van de rendementskarakteristieken, zeals 

die door de fabrikant voor toerentallen hager dan 2000 omwjmin werden opge

geven (afbeelding 5.1.) . Door Zbinden zijn deze gegevens voar toerentallen 

tot 3000 omw/min aangevuld en geverifi~erd [5.1] . Bij de bepaling van deze 

rendementen werd voor lage toerentallen de ankerspanning geregeld bij valle 

veldsterkte en bij hogere taerentallen werd veldstroomregeling toegepast bij 

maximale ankerspanning. De aangegeven karakteristieken kunnen, zeals onder 

andere bij verbrandingsmotoren gebruikelijk is, in het geheugen van een 

rekenmachine worden opgeslagen als een rendementstabel, zodat het rendement 

als functie van de belasting en het toerental kan worden bepaald door inter

polatie. Deze techniek werd echter niet gebruikt vanwege de grate geheugen

ruimte, die voor een hoge nauwkeurigheid vereist is. Daarom werden de motor

rendementen beschreven door vergelijkingen, die werden verkregen door opper

vlakte-fitting met behulp van standaard- rekenroutines (E02ZAF en E02DBF), 
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Afb. 5.2. 
Schema van de proefopstelling voor de onafhankelijk bekrachtigde gelijk
stroommachine . 

Afb. 5. 3 . 
Machine 1 GV 1 gekoppeld aan de complementaire machine. 
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die gebruik maken van bicubic-splines [5 . 2] . In dit model heeft het door de 

polynomen beschreven rendement een relatieve afwijking van ten hoogste 2\ 

ten opzichte van de gemeten waarde . 

Het gebruik van een machinemodel, waarin het rendement slechts afhankelijk 

van het koppel en toerental wordt verondersteld, is alleen efficient als een 

ideale spanningsbron in het rotorcicuit aanwezig is . De spanning van een 

loodaccu varieert echter in afhankelijkheid van de belasting en de ladings

toestand ; overigens behoeft dat geen invloed te hebben op de veldstroom, 

omdat deze door de veldstroomchopper op de gewenste waarde wordt gehouden . 

In het geval van veldstroomregeling, waarbij de klemspanning van de motor 

gelijk is aan de spanning van het accupakket, zal dus bij spanningsvariaties 

over de machine (bijvoorbeeld ten gevolge van een verandering in de ladings

toestand van het accupakket) de sterkte van de magnetische hoofdpoolflux 

aangepast moeten worden, opdat een gewenst bedrijfspunt gehandhaafd wordt . 

Een gevolg hiervan is, dat bij veldstroomregeling de anker- en statorstroom 

- en daardoor ook het machinerendement - behalve van het mechanische be

drijfspunt ook van de ladingstoestand en de spanning-stroomkarakteristieken 

van het accupakket afhankelijk zijn . Het verdient aanbeveling om een 

machinemodel op te stellen, waarin het totale verliesvermogen is opgesplitst 

in deelverliezen, opdat ook de invloed van de door het accupakket geleverde 

spanning (op zijn beurt een functie van accutype, belasting en ladingstoe

stand van de batterij) op het machinerendement kan worden verwerkt . Met 

behulp van modellen voor de deelverliezen is het bovendien eenvoudig om de · 

rendementskarakteristieken over het gehele regelbereik van de met behulp van 

de getrapte spanningssturing geregelde motor te bepalen . Bovendien kan op 

deze wijze vastgesteld worden hoe de verliezen in de motor zijn onderver

deeld . 

5 . 1. PROEFOPSTELLING YOOR DE BEPALING YAH HET MACHINERENQEMENT 

Om de grootte van diverse machineparameters vast te stellen en het machine

rendement voor verschillende belastingscondities te bepalen werd een proef

opstelling opgebouwd, met behulp waarvan de volgende grootheden kunnen 

worden geregistreerd : ankerstroom, ankerspanning, statorstroom, statorspan

ning, machinekoppel en -toerental (afbeeldingen 5 .2. en 5 . 3. ) . De te beproe

ven onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroommachine (1 GV 1) is mechanisch 

gekoppeld aan de als motor of generator opererende complementaire machine 
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(MR). Doordat het huis van de complementaire machine vrijwel wrijvingsloos 

in hydrostatische lagers kan roteren is het aan deze machine te meten 

reactiekoppel gelijk aan het door de te beproeven machine geleverde of 

opgenomen koppel. Aangezien bij zowel motor- als generatorbedrijf bedrijfs

punten moeten kunnen worden ingesteld, is het ankercircuit van deze comple

mentaire machine volgens een Ward Leonardschakeling verbonden met een ge

lijkstroommachine (M1), die via een synchrone machine het door de Siemens

machine geleverde of opgenomen mechanische vermogen aan het drie-fasennet 

terugvoert of onttrekt . De veldstroom van de complementaire machine kan 

geregeld worden door middel van een gelijkstroomvoeding . Met behulp van de 

complementaire machine kunnen de mechanische grootheden (koppel en toeren

tal) worden vastgesteld. Omdat geen regelbare spanningsbron ter beschikking 

staat, die 320 Ampere kan leveren of opnemen, wordt in de voeding van de 

onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroommachine 1 GV 1 voorzien door twee 

identieke parallel bedreven gelijkstroommachines (M2 en M3) . Om te voorko

men, dat een van deze machines energie aan de andere kan leveren, is bij 

beide een diode in het ankercircuit opgenomen. Afhankelijk van het motor- of 

generatorbedrijf van de door te meten machine worden de diodes D+ of D 

gebruikt . De bekrachtiging van de machines M2 en M3 vindt plaats met behulp 

van een regelbare gelijkstroomvoeding. 

5.2. VERLIEZEN IN EEN ONAFHANKELIJK BEKRACHTIGDE GELIJKSTROOMMOTOR 

De verliesvermogens worden in het algemeen ingedeeld in de volgende catego

rie~n [5.3] : 

o verliezen, die nagenoeg onafhankelijk zijn van de belasting en slechts 

door het toerental worden bepaald: ijzerverliezen, wrijvingsverliezen in 

lagers, ventilatieverliezen, borstelwrijvingsverliezen en - indien het 

toerental door veldstroomregeling wordt ingesteld - koperverliezen in de 

statorwikkelingen ; 

o van de belasting afhankelijke verliezen : elektrische verliezen aan de 

borstels en koperverliezen in de ankerwikkelingen; 

o bijkomende verliezen, waarvan onder andere de extra ijzerverliezen, die 

ontstaan door veldvervorming tijdens belasting, deel uitmaken. 

Wrijvinqsverliezen 

De wrijvingsverliezen, Pwr' zijn een gevolg van lagerwrijving, borstelwrij-
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ving en luchtverplaatsing. De grootte van het ventilatieverlies wordt be

paald door de constructie van de machine en is verder bij de machine met een 

op de hoofdas gemonteerde ventilator afhankelijk van het machinetoerental. 

De lagerverliezen zijn voor ieder type lager verschillend. Het verliesvermo

gen van kogellagers kan bij benadering beschreven worden door [5.4]: 

met : 

F *D 
0 0015* la la. 

' 2 wla 

w1a hoeksnelheid van het lager 

Pla verliesvermogen van het lager 

[s-1] 

[W] 

Fla lagerbelasting [N] 

Dla boringmiddellijn van het lager [m] 

( 5. 1) 

Het verliesvermogen door borstelwrijving kan globaal bepaald worden volgens: 

Hierin geldt: 

Pb,w verliesvermogen door borstelwrijving 

~b wrijvingsco~ffici~nt van de borstels op koper 

pb borsteldruk op commutator 

Ab totale oppervlakte van de borstels 

vc omtreksnelheid van de commutator 

[W] 

[-] 
-2 

[N·m ] 
[m2] 

[m·s- 1] 

(5.2) 

Volgens Richter [5.5] bedraagt de wrijvingsco~ffici~nt, ~b' 0,12 A 0,18 voor 

bronskoolborstels. De wrijvingsverliezen werden als functie van het toeren

tal bepaald door het koppel te meten, dat nodig is om de Siemens gelijk

stroommachine zonder veldbekrachtiging te laten roteren . Het totale mecha

nische verlieskoppel, dat opgebouwd is uit lager-, borstel- en luchtwrij

ving, blijkt als functie van de hoeksnelheid te kunnen worden beschreven 

door een betrekking van de tweede graad. Door de meetpunten werd met behulp 

van de methode der kleinste kwadraten de volgende kromme bepaald (afbeelding 

5. 4.): 

( 5. 3) 

In deze relatie betekent Twr het totale wrijvingskoppel, uitgedrukt in Nm . 

Het verlieskoppel aan de borstels kan worden bepaald door het totale wrij

vingskoppel en het koppel , dat nodig is om de machine met gedemonteerde 
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borstels aan te drijven, van elkaar af te trekken; op deze wijze werd voor 

het borstelwrijvingskoppel een waarde van ongeveer 1,4 Nm gevonden. 

3·0 WRIJVII\JGSKOPPEL (Nml 

2.51----1---+--t----b-F------1 

Afb. 5.4. 
TOERENTAL (omw/minl Wrijvingskoppel van de machine. 

1000 2000 3000 4000 5000 

IJzerverliezen 

De hystereseverliezen zijn het gevolg van het ommagnetiseren van het anker

ijzer als dit rondwentelt in een in de ruimte stilstaand elektromagnetisch 

veld. De grootte van de verliezen is afhankelijk van het gebruikte mate

riaal, evenredig met de frequentie van het ommagnetiseren en bij goede 

benadering evenredig met het kwadraat van de inductie, zodat geschreven kan 

worden: 

In deze betrekkingen geldt : 

ph verliesvermogen ten 

oh mat er i aalconstante 

f frequentie van het 

B inductie 
0 

mfe massa van het ijzer 

p aantal poolparen 

n m motor toerental 

f 
n *p 
_m_ 

60 

gevolge van hysterese 

ommagnetiseren 

[W] 
4 -1 -1 

[A · m ·Wb • kg ] 
[s-1] 

- 2 [Wb·m ] 

[kg) 

[-] 
- 1 [min ] 

(5 . 4) 

(5. 5) 

Het wervelstroomverlies ontstaat door de kringstromen, die door de verande

ring van het magnetische veld in het ijzer worden opgewekt . Om deze verlie

zen zoveel mogelijk te beperken worden de ijzermassa ' s die in de elektromo

tor aan een wisselend magnetisch ve ld onderworpen worden uit dunne ge1so

leerde platen samengesteld, waarvan de vlakken evenwijdig liggen aan de 
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magnetische veldlijnen. Essentieel is, dat de dikte van de platen erg klein 

is in verhouding tot de overige afmetingen . De wervelstroomverliezen kunnen 

in principe worden berekend volgens: 

Hierin is: 

p 
w 

(5. 6) 

Pw verliesvermogen ten gevolge van wervelstromen 

ow materiaalconstante 

[W] 
2 -1 -1 [A•m ·V ·kg ] 

a dikte van een plaat 

1000 4000 5000 
<omw/min) 

Afb . 5.5. 
Verlieskoppel ten gevolge van 
de ijzerverliezen. 

[m] 

De bepaling van de hysterese- en wervel

stroomverliezen in bet anker van een 

gelijkstroommachine door middel van 

berekening is bijzonder moeilijk, omdat 

geen zuiver wisselend magnetisch veld 

optreedt en het veldbeeld binnen het 

ankerijzer niet exact bekend is , zoals 

bijvoorbeeld bij een transformator . 

Bovendien is scheiding van hysterese- en 

wervelstroomverliezen moeilijk; in veel 

studies worden ze derhalve gezamenlijk 

bestudeerd. Door meting kan de som van 

de ijzerverliezen en de wrijvingsverlie

zen als functie van het toerental en de 

magnetische hoofdpoolflux worden be

paald, door de machine met verschillende toerentallen aan te drijven met de 

veldstroom als parameter en door tegelijkertijd bet rnechanisch opgedrukte 

koppel te registreren . Uit de meetresultaten kan het verlieskoppel ten 

gevolge van de ijzerverliezen worden benaderd door (afbeelding 5.5.): 

( 5. 7) 

Voor een willekeurige statorstroom kan Cm*+ 5 worden berekend met behulp van 

de later af te leiden relatie (5.16). 
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Elektrische verliezen aan de borstels en koperverliezen in de stator- en 
ankerketen 

Het spanningsverlies over de borstels en de aansluitingen is bij de nominale 

ankerstroom over het algemeen gering (minder dan 0,1 Volt) en wordt als 

aandeel van het spanningsverlies over de ankerketenweerstand in rekening 

gebracht. Bij de overgang van een borstel naar de commutator of omgekeerd 

treedt echter een belangrijk grater spanningsverlies op . Dit spanningsver

lies is over het algemeen afhankelijk van het materiaal van de borstel, de 

stroomrichting, de stroomdichtheid, de temperatuur, de aandrukkracht en de 

mechanische toestand van de contactoppervlakken. Om een kleine overgangs

weerstand bij een lage wrijvingsco~ffici~nt te verkrijgen worden in de 

Siemens-machine bronskoolborstels gebruikt . De verliezen, die aan dergelijke 

borstels optreden, zouden volgens NEN 3173 (supplement 6, artikel 10 c) 

kunnen worden bepaald door uit te gaan van een gemiddeld spanningsverlies 

van 0,3 Volt per contact van borstel en commutator. Voor het verliesvermogen 

aan de borstels kan worden geschreven : 

P = 2*U *I bo bo a 

Hierin is: Pbo verliesvermogen aan de borstels [W] 

Ubo overgangsspanning tussen borstel en commutator [V] 

In de anker- en statorwikkelingen (eventueel ook nag in de hulppool- en 

compensatiewikkelingen) treden koperverliezen op. Voor het ankercircuit 

geldt: 

Voor het statorcircuit kan de volgende vergelijking worden opgesteld: 

(5.6) 

(5.9) 

(5.10) 

In deze vergelijkingen geldt: 

Pk,a en Pk,s koperverliezen in anker- respectievelijk statorketen [W] 

Ia en Is stroom in anker- respectievelijk statorketen [A) 

Ra weerstand van ankerketen inclusief hulppolen [Q] 
R5 weerstand van statorketen [Q] 
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Afb. 5. 6. 
Klemspanning als functie van de ankerstroom 
(n = 2200 omw/min en I = 0 Al. 

m s 

Bij de onafhankelijk bekrachtigde machine zijn de koperverliezen in het 

anker sterk afhankelijk van de belasting , terwijl de koperverliezen in de 

stator bij veldregeling voornamelijk worden bepaald door het toerental. De 

koperverliezen in de stator vari~ren bij veldregeling slechts in beperkte 

mate met de belasting; als bij een bepaald toerental de belasting toeneemt 

of afneemt, dient veldverzwakking respectievelijk veldversterking op te 

treden om dat toerental te handhaven. 

Voor de weerstand van het statorcircuit werd bij een omgevi ngstemperatuur 

van 20 graden Celsius een waarde van 9,9 Ohm gevonden. Omdat de machine 

volgens de fabrikant voldoet aan isolatieklasse F, wordt in overeenstemming 

met de VDE-voorschriften [5 .6] een temperatuur van 115 graden Celsius gehan

teerd voor de berekening van het rendement . Omrekening van de gemeten weer

stand vindt . plaats via de r_elatie: 

Hierin is: e temperatuur 

235 + 92 
235 + e *R, 

1 
( 5. 11) 

Bij de genoemde bedrijfstemperatuur is de statorweerstand dan 13,6 Ohm. De 

totale weerstand van de ankerketen werd bepaald door bij twee rotatierich

tingen (jnml = 2200 omw/min) het verband tussen de spanning over en stroom 

in de ankerketen te registreren (afbeelding 5.6.) . Door het gemiddelde van 

de bij de beide draairichtingen gevonden spanningen te nemen worden de door 

het remanente magnetisme van het hoofdveld ge!nduceerde spanning en de door 
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het ankerveld ge1nduceerde spanning geelimineerd. In theorie is de door het 

ankerveld ge1nduceerde spanning gelijk aan nul; doordat de borstels echter 

niet precies in de neutrale lijn van de machine zijn gemonteerd, wordt het 

remanente magnetisme van de hoofdpolen door het ankerveld versterkt. Bij de 

bedrijfstemperatuur bedraagt de ankerketenweerstand 59 milli-Ohm en het 

spanningsverlies aan een borstel-commutatorcontact is bij deze machine 

gelijk aan 1,28 Volt, hetgeen aanzienlijk meer is dan door NEN wordt opgege-

ven. 

Biikomende verliezen 

Tot de bijkomende verliezen behoren onder andere de extra ijzerverliezen, 

die ontstaan door veldvervorming bij belasting, en de extra verliezen ten 

gevolge van commutatie . Er zijn wel methoden om deze verliezen te bepalen, 

maar deze zijn voor de praktijk minder geschikt. In navolging van NEN 3173 

kan worden aangenomen, dat deze verliezen veranderen met het kwadraat van de 

stroomsterkte en dat hun totale waarde bij de maximale stroom gelijk is aan 

1% van het denkbeeldige vermogen in het geval van ongecompenseerde machines 

of 0,5\ van het denkbeeldige vermogen voor gecompenseerde machines . Voor 

motoren met een veranderlijke snelheid, waarbij verhoging van het toerental 

wordt verkregen door veldverzwakking, geldt als denkbeeldig vermogen het 

vermogen, dat aan de as beschikbaar zou zijn, indien de nominale spanning 

gepaard zou gaan met de maximale nominale stroom. Voor de gebruikte motor 

geldt dan bij toerentallen lager dan het nominale toerental (zonder gebruik 

te maken van veldverzwakking) : 

T *w I 
m,max m*(--a-)2 

100 I a,max 
(w <w ) m m,o (5. 12) 

Voor toerentallen, waarbij veldverzwakking toegepast wordt, dienen de bijko

mende verliezen te worden bepaald door de bijkomende verliezen, die bij de 

nominale snelheid optreden, te vermenigvuldigen met een factor, fbij' val

gens NEN 3173 (afbeelding 5.7.), zodat geldt: 

T *w I 
f * m,max m,o*(--a-)2 
bij 100 I a,max 

(w >=w ) m m,o (5. 13) 
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In deze verqelijkingen qeldt: 

4 

3 

2 

pbij 

Tm,max 

Ia,max 

fbij 

fb (-) 
IJ 

/ 

bijkomend verliesvermoqen 

maximaal motorkoppel 

maximale ankerstroom 

vermeniqvuldiginqsfactor 

/ 
v 

Wm/Wm.o 

2 3 4 

[W] 

[Nm] 

[A] 
[-] 

Afb. 5.7. 
Vermenigvuldigingsfactor voor 
de bijkomende verliezen. 

Aangezien de bovenvermelde methode voor de 

bepaling van de bijkomende verliezen over 

het alqemeen bij het ontwerp van nieuwe 

machines qebruikt wordt en een qedeelte van 

deze verliesvermoqens reeds als onderdeel 

van de eerder qemeten ijzerverliezen is 

vastgesteld, is het geoorloofd om de bij

komende verliezen - mede in verband met de 

beperkte grootte - in de verdere be

schouwingen te verwaarlozen. 

5.3. KARAKTERISTIEKEN VAN DE NIET-IDEALE ONAFHANKELIJK BEKRACHTIGDE 

GELIJKSTROOMMACHINE 

Door in de in Hoofdstuk III beschreven vergelijkinqen de thans besproken 

verliezen in te voeren worden de volgende relaties verkregen: 

C *+ *I m s a 

T 
C *+ * R *I 2*U * el 

m s wm + a a+ bo !Tell 

In verqelijkinq (5.14) staat Tel voor het elektromagnetische koppel, 

uitqedrukt in Nm. 

(5. 14) 

(5. 15) 

De sterkte van de magnetische hoofdpoolflux neemt door de verzadiqing van 

het ijzer niet evenrediq toe met de veldstroom, zeals in paraqraaf 3 . 2. werd 

aangenomen. In afbeeldinq 5.8. is de op de nominale waarde qenormaliseerde 

hoofdpoolflux als functie van de veldstroom weerqeqeven. Deze karakteristiek 

is qelijkvormig aan de 'nullastkarakteristiek", die werd bepaald door bij 

het nominale toerental (2200 omw/min) de ankerspanning als functie van de 
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Afb. 5 . 8. 
Nullastkarakteristiek van 
machine 1 GV 1. 

statorstroom te registreren. De hysterese, die in de nullastkarakteristiek 

werd aangetroffen 1 is in rekening gebracht door het gemiddelde van de ordi

naten van deze curven te nemen. Volgens de fabrikant bedraagt de nominale 

statorstroom van de machine 7 Ampere. Voor dit machinemodel is kennis van de 

magnetische hoofdpoolflux niet per se noodzakelijk en kan worden volstaan 

met de bepaling van C *+ . Met behulp van de relatie Uk=C *+ *w kan uit m s,o m s m 
de nullastkarakteristiek voor het product van de machineconstante en de 

nominate hoofdpoolflux bij de genoemde statorstroom een waarde van 0,545 

Weber worden afgeleid . Om bij een bepaalde machinebelasting de statorstroom 

op eenvoudige wijze rekenkundig te kunnen bepalen is gezocht naar een mathe

matische betrekking, die nauwkeurig aansluit bij de meetresultaten. In het 

gebied, waarin de machine wordt bedreven, blijkt de volgende relatie goed te 

voldoen : 

c •• 
m s 

c •• 
m s,o 

(50 16) 

Omdat de hoofdpoolflux toeneemt met de statorstroom 1 moet de oplossing 

gezocht worden in het niet-dalende gedeelte van deze relatie. Om deze 

reden dient voor de veldstroom de kleinste wortel van deze vierkantsverge

lijking te worden genomen: 

I s 

-0,2436 + 5,97*10-2 - 5,764*10-2 

-2,882*10-2 
(5 .17) 
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5.3.1. Bepalinq van de motorspanninqen en -stromen onder belastinq 

In het geval van de onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroommachine kunnen 

afhankelijk van het motortoerental en de maximale anker5panning twee oplos

bare 5telsels van vergelijkingen worden opge5teld: 

o voor de motorregeling met behulp van anker5panningsregeling bij maximale 

sterkte van het hoofdveld: dit 5telsel is alleen intere55ant in het geval, 

dat een anker5troomchopper of weer5tandsregeling in de ankerketen wordt 

toegepast ; 

o voor de motorregeling met behulp van veldstroomregeling bij maximale 

ankerspanning. 

In het koppel-toerenvlak van de motor ligt het bedrijfspunt binnen de 

machinebeperkingen dan links respectievelijk rechts van de nominale koppel

toerenkarakteristiek. Deze karakteristiek wordt bepaald door de nominale 

ankerspanning (120 Volt in het geval van een volledig elektroni5ch geregelde 

motor of 30, 60 of 120 Volt voor de getrapte 5panning55turing) en de nomina

le veld5troom (7 Ampere). De vergelijking van deze koppel-toerenkarakteris

tiek luidt: 

T 
U -2*U .~ 
k,o bo ITell 

c •• 
m 5,o 

Anker5panning5regelinq 

R 
a 

-----::-• ( T +T +T l 
(C *+ )2 m wr fe 

m 5,o 

( 5. 18) 

De gelijk5troommachine meet door een anker5panning5chopper geregeld worden, 

al5 geldt : 

T 
U -2*U .~ 
k,o bo ITell 

c •• 
m 5 1 0 

R 
a 

-----:-• ( T +T +T l 
(C *+ )2 m wr fe 

m 5,o 

Aan betrekkingen (5.14) en (5.15) kan dan worden toegevoegd : 

c *+ m 5 c *+ m 5,o 

(5. 19) 

(5.20) 

Al5 bij een bepaald mechani5ch bedrijf5punt het wrijvingskoppel en het 

koppel ten gevolge van de ijzerverliezen (I =I ) worden bepaald volgen5 
5 5,0 

vergelijkingen (5.3) en (5.7), vormen de vergelijkingen (5.14), (5 . 15) en 
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(5.20) een oplosbaar stelsel onafhankelijke vergelijkingen met als onbeken

den : Cm*+ 5 , Uk en Ia. Door substitutie van vergelijking (5.20) in vergelij

king (5.14) wordt verkregen : 

Substitutie van vergelijkingen (5.20) en (5.21) in vergelijking (5.15) 

levert een relatie voor de klemspanning : 

(50 21) 

(5 . 22) 

In het geval van ankerspanningsregeling kan de spanning op het statorcir

cuit, U5 , worden bepaald volgens : 

Veldstroomreqelinq 

u s R *I s s R *I s s,o (5 0 23) 

Regeling van de onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroommachine vindt plaats 

door variatie van de magnetische hoofdpoolflux als aan de volgende voorwaar

de wordt voldaan: 

w 
m 

T 
U -2*U *~ 
k,o bo ITell 

c •• 
m s,o 

R a 
------,-• (T +T +T ) 
(C *+ )2 m wr fe 

m s,o 

In dit geval geldt voor de klemspanning : 

(50 24) 

(5 . 25) 

Als het wrijvingskoppel bij een gewenst bedrijfstoerental is uitgerekend 

volgens vergelijking (5.3), kunnen de elektrische grootheden Ia, Cm*+5 en Uk 

worden vastgesteld door het stelsel van vergelijkingen, bestaande uit (5.7), 

(5.14), (5.15) en (5.25), op te lessen . 

Door substitutie van vergelijkingen (5 . 14) en (5 . 25) in vergelijking (5 . 15) 

wordt de volgende vierkantsvergelijking in Cm*•s verkregen: 
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T 
(U -2*U *~)*(C *+ ) + Ra*(Tm+Twr+Tfe) k,o bo !Tell m s 

0 (5 . 26) 

Er kan geconstateerd worden, dat tijdens motorbedrijf door veldstroomrege

ling geen onbeperkt hoge elektromagnetische koppels kunnen worden ingesteld; 

zelfs niet, als de machine wat betreft de ankerstroom geen beperkingen zou 

kennen . Vergelijking (5.26) is namelijk alleen oplosbaar als de discriminant 

groter dan of gelijk is aan nul; voor generatorbedrijf (Te1<=0) is (5.26) 

altijd oplosbaar, maar voor motorbedrijf moet worden voldaan aan de volgende 

voorwaarde: 

250 

200 

150 

100 

so c:ps 

00 
<Ps.o 
1000 

Afb. 5.9. 

(U -2*U ! 2 
k.o bo 

4*R a 

' ' TOERENTAL (omw/minl 
4000 5000 6000 7000 

Theoretisch instelbare motorkoppels (Uk,o = 120 V) . 

(5.27) 

Een en ander wordt grafisch verduidelijkt in afbeelding 5.9 . , waarin de 

koppel-toerenkarakteristieken voor verschillende sterkten van de magnetische 

hoofdpoolflux door onderbroken lijnen zijn weergegeven . Elektromagnetische 

koppels, die hoger zijn dan door de voluit getrokken lijn is aangegeven, 

zijn theoretisch niet instelbaar. In de praktijk echter wordt het maximale 

elektromagnetische koppel vanwege commutatie en warmte-ontwikkeling bepaald 

door de ankerstroom, die gedurende 3 minuten 320 Ampere mag bedragen . 

Aangezien het verlieskoppel ten gevolge van de ijzerverliezen afhankelijk is 

van de grootte van de hoofdpoolflux, kan cm••s pas uit vierkantsvergelijking 

(5.26) opgelost worden na substitutie van relatie (5 . 7) : 
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Ankerspanning als functie van het mechanische machinekoppel. 
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- 300 300 

-200 200 

0 

TOERENTAL (omwlminl 

ANKERSPANNINGSREGELING 
MACH INEKOPPEL (Nml 

50 100 

Ankerstroom als functie van het mechanische machinekoppel. 

(1+1 21*10-2•R )*w *(C *+ )2- (U -0 55*R )*{C *+ l+R *(T +T ) ' a m m s a ' a m s a m wr 

Hierin geldt: 
T 

U U - 2*U *~ 
a. k,o bo 1Te1 1 

0 (5.28) 

(5.29) 

Omdat in de praktijk de grootst mogelijke statorstroom wordt ingesteld, is 

de maximale wortel van vergelijking (5.28) de interessante oplossing: 
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c •• 
m s 

(Ua-0,55*Ra) + (U -0 55*R )2-4•R *(T +T )*(1+1 21*10-2*R )*w a ' a a m wr ' a m 

2*(1+1 21*10-2*R )*w (5.30) 
' a m 

Als Cm*+5 en Tfe bekend zijn, kan met behulp van vergelijking (5 . 14) de 

ankerstroom worden bepaald en is berekening van de statorstroom mogelijk 

door in vergelijking (5.17) Cm*+5 in te vullen. De spanning op het stator

circuit kan vervolgens worden berekend: 

R *I 
s s 

(5. 31) 

Afbeeldingen 5.10. en 5.11. tonen respectievelijk de ankerspanning en de 

ankerstroom als functie van het mechanische motorkoppel met het toerental 

als parameter (Uk = 120 Volt). De getrokken lijnen geven de berekende ,o 
waarden aan, terwijl de op de proefstand gemeten grootheden door punten 

weergegeven zijn . De sprang in de ankerspanning in figuur 5.10 . bij overgang 

van generator- naar motorbedrijf wordt veroorzaakt door de overgangsspanning 

bij de borstels. 

5 . 3.2. Machinerendement 

Voor het door het ankercircuit opgenomen vermogen kan geschreven worden: 

(5.32) 

Het bekrachtigings- en ventilatorvermogen kunnen tezamen worden beschreven 

door: 

P P R *I 2 P s + vent s s + vent (5. 33) 

In deze vergelijkingen geldt: 

Pac door het ankercircuit opgenomen vermogen [W) 

P5 bekrachtigingsvermogen [W] 

Pvent door separate ventilator opgenomen vermogen [W) 

In het algemeen ·kan het machinerendement bepaald worden volgens: 



Hierin geldt: 

llm 

Pm,uit 
p . 
m,1n 

~ 
p . 
m,l.n 

machinerendement 

afgegeven vermogen 
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totaal toegevoerd vermogen 

[-] 

[W] 

[W] 

(5.34) 

Als de onafhankelijk bekrachtigde machine als motor werkt, Tm>O, gelden de 

volgende relaties: 

p . 
m,u1t,m 

p . 
m,l.n,m 

T *w m m 

Tijdens generatorbedrijf, Pac+P5 +Pvent<O, geldt voor Pm,uit en Pm,in : 

Pm,uit,g 

p . 
m,1n,g - T *w m m 

(5.35) 

(5.36) 

( 5. 37) 

(5.36) 

In vergelijkingen 5.35 tot en met 5.36 staan de indices men g voor respec

tievelijk motor- en generatorbedrijf. 
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Hachinerendement als functie van de belasting met 
het toerental als parameter. 
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Er is een klein gebied, waarin de machine noch als mot or werkt, noch als 

generator, maar als dissipater : Pac+Ps+Pvent>O en Tm*wm<O. Tijdens dit 

bedrijf wordt in het algemeen van mechanische zijde slechts gedeeltelijk in 

het verliesvermogen ten gevolge van wrijving en ijzerverliezen voorzien, 

zodat aanvulling van elektrische zijde vereist is . Er is dan geen uitgaand 

vermogen, zowel elektrisch niet als mechanisch niet, en het ingaande 

vermogen bestaat dan uit de som van de opgenomen vermogens : 

(5 . 39) 

Afbeelding 5.12. toont de berekende en de gemeten rendementen van de Sie

mens-machine (Uk = 120 Volt) als functie van de belasting met het toeren,o 
tal als parameter. Door de separate ventilator van deze machine, wordt een 

vermogen van 110 Watt opgenomen . 
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HOOFDSTUK VI 

RENDEMENTSKARAKTERISTIEKEN VAN MECHANISCHE TRANSMISSIES 

Er zijn weinig gegevens beschikbaar over de rendementen van schakelbare 

transmissies; in de literatuur worden slechts richtwaarden gevonden, die 

over het algemeen alleen gelden voor nagenoeg maximale belasting van de 

overbrenging. De hoofdreden hiervan is waarschijnlijk het feit, dat onder de 

meeste bedrijfsomstandigheden het transmissierendement - zeker vergeleken 

met het rendement van de conventionele verbrandingsmotor - erg hoog is. 

Gewoonlijk is het rendement van een versnellingsbak hoger dan 90\, waarbij 

in de prise-directe 98% geen uitzondering is. Daarachter bevinden zich de 

eindreductie en het differenti~el met een gezamenlijk rendement van 90 a 
95%, afhankelijk van de aard van de vertanding. In het verleden maakte men 

zich nauwelijks zorgen over de verliezen in de versnellingsbak, want in het 

geval van een personenauto wordt vrijwel voortdurend in de prise-directe 

gereden. In het geval van een bedrijfswagen werd meer aandacht besteed aan 

het overbrengingsrendement, omdat de aandrijving van het voertuig door de 

verschillende versnellingen gedurende een relatief groot deel van de tijd 

plaatsvindt. Daarom betreffen de meeste publicaties over aandrijvingsrende

menten schakelbakken voor bedrijfswagens [6.1 en 6 . 2]. Naarmate de brand

stofkosten hoger worden, zal ook bij personenauto's meer aandacht aan het 

transmissierendement geschonken worden. 

Aangezien de energiedichtheid van een accupakket in een elektrische auto 

beperkt is en de rendementen van elektrische machines van dezelfde orde

grootte zijn als de overbrengingsrendementen, dient bij de optimalisering 

van aandrijfsystemen voor dergelijke voertuigen niet alleen het motorrende

ment, maar ook het transmissierendement in acht genomen te worden. 

De vermogensverliezen in een versnellingsbak bestaan uit lagerverliezen, 

karnverliezen, verliezen in afdichtingen en verliezen in de kontaktvlakken 

van de tandwielparen. Deze verliezen zijn afhankelijk van het koppel en/of 

toerental van de overbrenging, waardoor het rendement niet onder alle om

standigheden dezelfde waarde heeft, hetgeen door opgave van een waarde ten 

onrechte gesuggereerd wordt. 

Ten behoeve van het rekenmodel voor de simulatie van de energiehuishouding 

in voertuigaandrijvingen zijn rendementsmetingen uitgevoerd aan: 
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Afb . 6 . 1. 
Overzicht van de proefopstelling. 

Afb . 6 . 2. 
Gemodificeerde automatische transmissie met moment- en toerenopnemers. 



-6.3-

o een handgeschakelde transmissie; 

o een conventionele automatische transmissie, die - omdat de koppelomvormer 

in staat is om schokken in de aandrijving op te vangen - aantrekkelijk kan 

zijn voor een aandrijfsysteem met een motor, die door een getrapte span

ningssturing geregeld wordt; 

o een speciaal ten behoeve van het testvoertuig gemodificeerde automatische 

versnellingsbak. 

6.1. BESCHRIJVING VAN DE PROEFOPSTELLING EN DE MEETMETHODE 

Meetopstellinq 

Er is een proefstand opgebouwd, waarop diverse stationaire bedrijfsomstan

digheden voor versnellingsbakken van auto's met voorwielaandrijving kunnen 

worden gesimuleerd door de transmissies hydrostatisch aan te drijven en te 

belasten. Aangezien het toerenbereik van zowel de hydrometer alsook de 

hydropomp beperkt is, zijn schakelbare hulptandwielkasten gebruikt, opdat de 

gewenste ingaande en uitgaande toerentallen aan de door te meten transmissie 

kunnen worden ingesteld. Afbeelding 6.1 . geeft een overzicht van de meetop

stelling . 

Om de rendementsmetingen met de grootst mogelijke nauwkeurigheid uit te 

kunnen voeren, werd het differenti~el van de transmissies geblokkeerd; op 

deze wijze behoeft het uitgaande vermogen slechts aan ~~n as in plaats van 

aan twee assen gemeten te worden, hetgeen de eenvoud en de meetnauwkeurig

heid ten goede komt. De koppels werden gemeten met momentmeetassen, die met 

behulp van boogtandkoppelingen aan de ingaande en de uitgaande as zijn 

verbonden. Het ingaande en het uitgaande toerental werden vastgesteld met 

een schijf, die aan de omtrek van 100 gaatjes is voorzien. Een opnemer 

{lichtbron en fotocel) produceert, wanneer de schijf roteert, een pulserende 

spanning, waarvan de frequentie evenredig is met het toerental . De olietem

peratuur werd geregistreerd met behulp van Chromel/Alumel-thermokoppels. In 

het geval van de automatische versnellingsbakken werd bovendien de druk van 

de oliepomp met behulp van een manometer waargenomen. In verband met de 

karnverliezen en de smering werd iedere versnellingsbak op de testbank in 

dezelfde positie geplaatst als het geval is in het voertuig. Afbeelding 6.2. 

toont de gemodificeerde automatische versnellingsbak met de momentmeetassen 

en de toerenopnemers aan de in- en uitgaande as . 
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Meetnauwkeuriqheid 

Het rendement van een willekeurig mechanisch element is gelijk aan de ver

houding van het uitgaande vermogen ten opzichte van het ingaande vermogen : 

p~ "l'·~ _ Tt 't*wt 't ~ ,Ul,Ul 
P . - Tt . *wt . t,ln ,1n ,1n 

In deze relatie geldt: 

nt transmissierendement 

Pt,uit en Pt,in vermogen aan uitgaande respectievelijk ingaande as 

Tt,uit en Tt,in koppel aan uitgaande respectievelijk ingaande as 

wt,uit en wt,in hoeksnelheid van uitgaande respectievelijk ingaande 

( 6. 1) 

[-] 

[W] 

[Nm] 

as [s-1] 

De nauwkeurigheid van de rendementsmetingen wordt dus bepaald door de nauw

keurighe i d van de koppelmeetassen en de snelheidsopnemers . 

Omdat er vanwege de hydrostatische aandrijving een stoorsignaal met een 

relatief hoge frequentie optreedt bij de bepaling van de ingaande en uit

gaande koppels en toerentallen, wordt de gemiddelde waarde van de groothe

den, G, vastgesteld gedurende een bepaald tijdsinterval, dat in de meest 

voorkomende gevallen 10 sekonden telt: 

1 T T I G(t) dt (6 . 2) 
0 

Aangezien de microdynamische rimpel op het koppel en het toerental slechts 

een beperkte amplitude heeft, blijft de fout, die in het gemiddelde vermogen 

kan worden ge1ntroduceerd door vermenigvuldiging van deze twee door midde

ling verkregen signalen, verwaarloosbaar klein [6.3] . 

Vanwege het feit, dat de absolute onnauwkeurigheid van een momentmeetas over 

het gehele meetbereik weinig vari~ert, zodat de relatieve meetfout bij lage 

belastingen groat is, werden verscheidene combinaties van momentmeetassen 

aan de ingaande en uitgaande as gebruikt in afhankelijkheid van de ingestel

de belasting en de ingeschakelde versnelling . Op deze wijze werden demo

mentmeetassen hoofdzakelijk gebruikt bij belastingen hager dan 15 tot 20\ 

van de maximaal toelaatbare waarde, zodat de relatieve afwijking vari~ert 

van 0 , 2\ (hoge koppels) tot 1,3\ (lage koppels) . De toerentalmetingen, 
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waarvan de fout afhankelijk is van de grootte van het toerental, kunnen 

worden uitgevoerd met relatief kleine afwijkingen: 

o afwijking aan de ingaande as: kleiner dan 0,006\; 

o afwijking aan de uitgaande as : kleiner dan 0,080\. 

Combinatie van de betrouwbaarste en de meest onbetrouwbare metingen resul

teert in een totale relatieve onnauwkeurigheid in het rendement, die ligt 

tussen respectievelijk 0,28\ en 1,84\ van de gemeten waarde [6 . 3] . Hieruit 

kan worden geconcludeerd, dat de onnauwkeurigheid in het eindresultaat 

voornamelijk wordt veroorzaakt door de momentmeetassen. 

Meetomstandi gheden 

Het transmissierendement werd bepaald voor dat deel van de in het voertuig 

gebruikelijke bedrijfsomstandigheden, waarbij de versnellingsbak door de 

motor wordt aangedreven en door de rijweerstand wordt belast . In iedere 

versnelling zijn ongeveer 350 bedrijfspunten ingesteld en werden bovendien 

de nullastverliezen als functie van het toerental bepaald door het vermogen 

te meten, dat nodig is om de versnellingsbak zonder belasting (met gedemon

teerde momentmeetas voor het uitgaande koppel) rond te draaien . De op deze 

wijze verzamelde gegevens omvatten het transmissierendement over het gehele 

koppel-toerenbereik; zowel bij vollast als bij deellast . 

Om een indruk te hebben van de invloed, die de olietemperatuur heeft op het 

transmissierendement, werd de temperatuur van de olie bij een vast ingesteld 

bedrijfspunt gevariaerd . Bestudering van afbeeldingen 6.3. tot en met 6.5. 

laat zien, dat bet transmissierendement aanmerkelijk toeneemt met de olie

temperatuur. Op grond van deze bevindingen is besloten om verdere rende

mentsmetingen aan de transmissie uit te voeren binnen een beperkt tempera

tuurbereik. Tabel 6 . 1. geeft voor de verschillende versnellingsbakken de 

minimale en maximale olietemperatuur . Deze temperatuurbeheersing kan worden 

gerealiseerd door de versnellingsbak bij hoge belastingen met behulp van 

ventilatoren te koelen en de metingen bij lage belastingen pas uit te voe

ren, nadat de transmissie door eigen verliesvermogens op temperatuur is 

gebracht. Aangezien de onnauwkeurigheid in het rendement ten gevolge van 

deze beperkte temperatuurvariaties zeker niet grater is dan de meetonnauw

keurigheid, worden de temperatuursinvloeden in dit werk verwaarloosd . 
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6.2 . HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK 

Deze versnellingsbak (afbeelding 6 . 6 . ), die in de Volkswagen Golf 1500 wordt 

gebruikt, is met het differenti~el tot een geheel samengebouwd en heeft vier 

gesynchroniseerde versnellingen . Alle tandwielen van de vooruit-versnellin

gen zijn continu met elkaar in aangrijping en zijn voorzien van schuine 

vertanding . De primaire as staat in verbinding met de koppeling en op de 

secundaire as is het pignonwiel van de eindreductie gemonteerd. De overbren

gingsverhoudingen bedragen 13,45, 7,57, 5,01 en 3,77 voor respectievelijk de 

eerste, tweede, derde en vierde versnelling. 

Maximaal ingaand koppel: 110 Nm . 

Maximaal ingaand toerental : 5500 omw/min. 

Oliespecificatie: GL 4 SAE 80. 

4 
3 2 R 1 

UITGAANDE AS 
Afb. 6.6. 
Schematische voorstelling van de 
handgeschakelde versnellingsbak. 

Het ingaande toerental van de handgeschakelde versnellingsbak is gevari~erd 

van 500 tot 5000 omw/min en aan de ingaande as zijn in de drie hoogste 

versnellingen koppels ingesteld tussen 0,5 en 140 Nm. In verband met overbe

lasting van de uitgaande as bedroeg het maximaal aangebrachte moment in de 

eerste versnelling 100 Nm. In afbeelding 6.7 . wordt voor alle versnel lingen 

het rendement als functie van het ingaande koppel aangetroffen . Vanwege het 

feit, dat de van de belasting onafhankelijke verliezen bij hogere belastin

gen een relatief kleiner gedeelte van het doorgevoerde vermogen vormen, 

neemt het rendement toe met het aangebrachte koppel. De onderhavige versnel

lingsbak bereikt rendementen van 96\ bij de ontwerp- belasting . Er van uit

gaande, dat de transmissie is geconstrueerd voor koppels tot 110 Nm, kan 

worden geconcludeerd, dat bij een deellast van 20\ in alle versnellingen 

reeds een rendement van meer dan 85\ bereikt wordt. Het transmissierendement 
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is behalve van de belasting ook nog van 

het toerental en de ingeschakelde versnel

ling afhankelijk; zowel bij hogere ingaan

de toerentallen alsook bij kleinere inge

schakelde overbrengingsverhoudingen wordt 

het maximale rendement van 96% pas bij 

hogere koppels bereikt, omdat de hogere 

toerentallen van de secundaire as en het 

differenti~el resulteren in toegenomen 

karnverliezen. Bovenstaande opmerking 

wordt onderbouwd door de gemeten nullast

verliesvermogens (afbeelding 6.6 . ), die 

hoofdzakelijk bestaan uit lager- en karn

verliezen alsook verliezen in olie-afdich

tingen. 

Afbeelding 6.9. toont voor de afzonderlijke versnellingen het lineaire 

verband tussen het totale verliesvermogen en het ingaande vermogen. Deze 

karakteristieken hebben voor hogere toerentallen een kleinere richtingsco~f

ficient, hetgeen zijn oorzaak vindt in de hydrodynamische smering op de 

tandflanken; bij hogere glijsnelheden neemt door temperatuureffecten de 

wrijvingscoeffici~nt af [6.4]. Het feit, dat bij lagere ingeschakelde over

brengingsverhoudingen de belasting van de eindreductie kleiner is, resul

teert in een lager wrijvingsverlies aan de tandflanken; dit kan in de karak

teristieken teruggevonden worden in de met de overbrengingsverhouding afne

mende richtingscoeffici~nt. 

Omdat bij de simulatie van de energiehuishouding in aandrijfsystemen van 

elektrische voertuigen de vermogensstroom door de transmissie van het last

proces uit berekend wordt als functie van de voertuigsnelheid, is het - om 

iteratieprocedures te vermijden - noodzakelijk om de lijnen van constant 

rendement te kennen in het koppeltoerenvlak van de uitgaande assen. In 

verband met de overbrengingsverhoudingen zijn alleen de eerste drie versnel

lingen voor gebruik in het elektrische testvoertuig interessant. Afbeelding 

6.10 . geeft de lijnen van constant rendement voor deze versnellingen. Het 

koppel, dat aan de ingaande as moet worden toegevoerd, kan door de volgende 

betrekkingen worden beschreven (zie Appendix III) : 
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Handgeschakelde versnellingsbak: totaal verliesvermogen als functie van het 
ingaande vermogen . 

(6 . 3) 

In deze relatie geldt voor Tt,verl bij benadering: 

Tt,verl ( 6. 4) 

Aangezien de transmissie in een elektrische auto in relatie tot het accupak

ket en de motor slechts een ondergeschikte rol speelt, is hier volstaan met 

een mathematische beschrijving van de belastingsafhankelijke en de belas

tingsonafhankelijke verliezen . Voor een zuiver fysisch model zouden de 

deelverliezen (lager-, afdichtings-, karn- en tandwrijvingsverliezen) 
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Handgeschakelde transmissie: 
lijnen van constant rendement. 

nauwkeurig moeten worden bepaald. Dit valt echter buiten het bestek van dit 

onderzoek. Voor het rendement van een tandwieloverbrenging kan dan met 

behulp van relaties (6.1) en (6.3) gescnreven worden: 
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T . t.u1t 
T *i + T t,verl tot t,uit 

Tt,verl verlieskoppel aan de ingaande as 

itot totale overbrengingsverhouding 

nt , in ingaand toerental 

6.3. CONVENTIONELE AUTOHATISCHE YERSNELLINGSBAK 

[Nm] 
[-) 

[omw/min] 

(6.5) 

Afbeelding 6.11 . geeft een overzicht van de versnellingsbak (fabrikaat 

Volkswagen), waarvan de schakelkast en het differentieel een geheel vormen. 

Het transmissiecarter is opgebouwd uit twee delen: een versnellingsbakhuis, 

waarin de planetaire tandwielset is aangebracht , en een gedeelte, waarin 

zich de koppelomvormer en het differentieel bevinden. De door oliedruk 

geregelde planetaire transmissie schakelt de achteruit- en de drie vooruit

versnellingen met behulp van twee lamellenkoppelingen (K1 en K2), een lamel

lenrem (R1), een bandrem (R2) en een vrijloop (V). De mechanische overbren

gingsverhoudingen bedragen 9,59 , 5,45 en 3,76 voor respectievelijk de eer

ste, tweede en derde versnelling . De door VW gebruikte koppelomvormer is van 

het type FOttinger en bestaat uit een stalen pomp- en turbinewiel en een 

lichtmetalen stator. De stator is met behulp van een vrijloop op een stil

staande naaf in de koppelomvormer bevestigd, waardoor slechts rotatie in de 

draairichting van het pompwiel mogelijk is. Om cavitatie en lawaaiproductie 

te vermijden staat de koppelomvormer onder een overdruk van 3,5 bar. De 

Afb. 6. 11 . 
Conventionele automatische transmissie . 
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oliedruk voor de koppelomvormer en het hydraulische bedieningssysteem wordt 

opgebouwd door een tandwielpomp, die met behulp van een centrale as in de 

transmissie door het pompwiel van de koppelomvormer wordt aangedreven. 

Maximaal ingaand koppel: 110 Nm. 

Maximaal ingaand toerental: 5500 omw/min. 

Oliespecificaties: planetaire transmissie en koppelomvormer: ATF Dexron 

differenti~el: GL 5 SAE 90. 

De werkinq van een koppelomvormer 

Het rendement van een automatische transmissie wordt in sterke mate bein

vloed door het gedrag van de koppelomvormer. Het pompwiel geeft aan de 

vloeistof een dubbele beweging (afbeelding 6.12): 

o een draaiende beweging om de as van de koppelomvormer, doordat de schoepen 

de vloeistof in de rotatierichting meenemen; 

o een middelpuntvliedende beweging, waardoor de vloeistof naar buiten ge

slingerd wordt en naar het turbinewiel stroomt (toroidale beweging), 

indien het pompwiel sneller roteert dan het turbinewiel. 

POMPWIEL 

Afb. 6.12. 
Doorsnede van een koppelomvormer. 

De vloeistof, die langs de turbine stroomt, oefent daarop door impulsover

dracht een kracht uit, die afhankelijk is van het snelheidsverschil tussen 

pomp- en turbinewiel. De vloeistofstroom, die aan de binnenomtrek uit het 

turbinewiel treedt, wordt door de stator van richting veranderd, opdat zo 

min mogelijk verliezen bij de intree in het pompwiel optreden. De maximale 
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koppelvergroting treedt op, wanneer het snelheidsverschil tussen het tur

binewiPl en het pompwiel het grootst is. Als het snelheidsverschil tussen 

turbine- en pompwiel kleiner wordt dan een bepaalde grenswaarde - er bli)ft 

overigens altijd een minirnale slip bestaan - dan is de hoofdbeweging van de 

vloeistof tangentiaal gericht, gaat de stator over de vrijloop roteren en 

treedt geen koppelvergroting meer op. Dit punt staat bekend als het theore

tische koppelingspunt. Het rendement van en de koppelverhouding in de kop

pelomvormer zijn onder andere een functie van de toerentalverhouding, die 

gedefini~erd is als 

toerentalverhouding turbinewieltoerental 
pompwieltoerental 

Fysisch gezien is de toerentalverhouding dus gelijk aan 1-Sk, waarin Sk 

staat voor de slip in de koppelomvormer. 

Metinqen 

( 6. 6) 

Afbeelding 6.13. toont, voor een geblokkeerde uitgaande as, de ingaande 

koppels en de bijbehorende koppelvergroting in de koppelomvormer als functie 

van bet toerental . De koppelverhouding is bepaald door het uitgaande koppel 

van de transmissie te delen door de overbrengingsverhouding van het mecha

nische gedeelte, waardoor het uitgaande koppel van de koppelomvormer wordt 

verkregen (hierbij is ten onrechte aangenomen, dat het rendement van de 

mechanische transmissie 100\ is; de daar in werkelijkheid optredende ver

liezen worden gemakshalve aan de koppelomvormer toegedacht). Men vindt het 

snijpunt van de koppeltoerenkromme van de verbrandingsmotor en de zojuist 

beschreven weerstandslijn bij de zogenaamde remtoerentaltest. Hierbij wordt 

het motortoerental gemeten, terwijl de auto bij een volledig ingedrukt 

gaspedaal stevig met de voetrem wordt geblokkeerd; bij de Volkswagen Golf 

ligt dit punt bij ongeveer 2200 omw/min en de daarbij gemeten koppelvergro

ting bedraagt 2,35. 

Afbeelding 6.14. geeft voor verschillende ingaande toerentallen het ingaande 

koppel als functie van de toerentalverhouding in de koppelomvormer. Bij 

hogere ingaande toerentallen is het niet mogelijk om willekeurig kleine 

toerentalverhoudingen in te stellen, omdat de versnellingsbak dan overbelast 

wordt; bij hogere toerentallen treedt bij gelijk blijvende belasting steeds 

minder slip op . 
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Afb. 6 . 13. 
Karakter istieken van de koppelomvormer. 
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Afb . 6.14 . 
Conventionele automatische transmissie: 
ingaand toerental als functie van de 
toerentalverhouding . 

Afb . 6.15. 
Rendement van de convent i onele 
automatische transmissie: eer ste 
versnelling. 

Afbeeldinq 6.15 . geeft voor de eerste versnellinq de rendementskarakteris

tieken van de transmissie. Met toenemende toerentalverhouding wordt het 

rendement van de automatische transmissie hoger. Het koppelingspunt van deze 

koppelomvormer ligt volgens de metingen bij een toerentalverhouding van 
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0,83 . Vaar taerentalverhaudingen kleiner dan 0,83 werkt de kappelamvarmer 

kappelvergratend en vaar taerentalverhaudingen grater dan 0,83 werkt de 

kappelamvarmer als vlaeistafkappeling, hetgeen duidelijk waar te nemen is, 

daardat het rendement dan in eerste instantie lineair met de taerentalver

hauding taeneemt . Bij extreem lage belastingen, waarbij de taerentalverhau

ding in de kappelomvormer 0,98 a 0,99 nadert, neemt het rendement weer af, 

omdat het van de belasting onafhankelijke deel van het verliesvermogen 

- karnverliezen en verliesvermagens in afdichtingen en in de aliepomp - dan 

een relatief grate rol gaat spelen . Bij bedrijfspunten, waarbij in de 

koppelamvormer koppelvergroting aptreedt, bedraagt het rendement maximaal 

78% en, als de koppelamvormer als vloeistofkoppeling werkt, bedraagt het 

rendement maximaal 86%. Afbeelding 6.16. geeft, eveneens voar de eerste 

versnelling, een indruk van de koppelvergrating in de kappelomvarmer. Hierin 

is duidelijk zichtbaar , dat de maximale koppelvergroting optreedt bij tae

rentalverhouding nul. Bij het theoretische koppelingspunt zijn het uitgaande 

en het ingaande koppel niet aan elkaar gelijk, amdat er ten gevolge van 

wrijving in het mechanische gedeelte van de transmissie en aliepompverliezen 

verlieskappels optreden. Evenals het rendement neemt de koppelvergrating bij 

zeer lage belastingen (hage taerentalverhaudingen) af, amdat er dan relatief 

grate verliesvermagens een ral spelen . Bij een constante taerentalverhouding 

neemt het rendement van de versnellingsbak toe met stijgend ingaand toeren

tal, amdat: 

o een hager ingaand toerental in de koppelomvarmer een gratere absolute slip 

veraarzaakt, waardaor een betere kappelvergrating (afbeelding 6 .1 3.) wordt 

verkregen; 

o hagere ingaande taerentallen een zwaardere belasting tot gevalg hebben 

(afbeelding 6 . 14.), zodat de verliesvermagens ten opzichte van het doorge

voerde vermogen kleiner worden . 

In afbeeldingen 6.17 . en 6. 18. worden de rendementskarakteristieken aange

traffen vaar respectievelijk de tweede en derde versnelling. Omdat de auta

matische versnellingsbak bij een bepaald taerental van de ui tgaande as 

terugschakelt, is het niet mogelijk om vaar deze versnellingen willekeurig 

kleine taerentalverhaudingen in te stellen. Na vergelijking van de rende

mentskarakteristieken van de afzonderlijke versnellingen kan worden gecon

cludeerd, dat de rendementskrammen voor alle versnellingen vrijwel identiek 

zijn en het rendement van de tandwielaverbrengingen onafhankelijk is van de 
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Afb. 6.18 . 
Rendement van de conventionele 
automatische transmissie: 
derde versnelling. 

gekozen versnelling . Aangezien het rendement van de mechanische transmissie 

hoog is in vergelijking met dat van de koppelomvormer, wordt het t otale 

transmissierendement voornamelijk bepaald door de e i genschappen van de 

koppelomvormer en de oliepomp. 

In afbeelding 6 . 19 . zijn de vermogens weergegeven, die nodig zijn om de 

automatische versnellingsbak zonder belasting te doen roteren . Aangezien de 

slip in de koppelomvormer onder deze omstandigheden verwaarloosbaar klein is 



8 

4 

-6. 18-

Afb. 6.19 . 
Conventionele automatische transmissie: 
nullastverliesvermogen. 
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Afb. 6.20. 
Conventionele automatische trans
millie: totaal verliesvermogen als 
functie van het ingaande vermogen. 

en de verliesvermoqens erq hooq zijn (maximaal 5 kW) verqeleken met die van 

de handgeschakelde versnellingsbak (maximaal 1,2 kW), kan qeconcludeerd 

worden dat de van het toerental afhankelijke verliezen van de automatische 

versnellingsbak voornamelijk uit verliezen in de oliepomp bestaan . Juist 

zoals bij de handqeschakelde versnellinqsbak zijn de vrijloopverliezen in 
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het geval van een hogere inqeschakelde versnelling (kleinere reductie) 

grater. 

Afbeelding 6.20. geeft voor de drie versnellingen afzonderlijk het totale 

verliesvermoqen als functie van het ingaande vermogen. Voor ingaande toeren

tallen lager dan 2800 omw/min zijn de koppelvergroting en de daarmee gepaard 

gaande vermogensverliezen herkenbaar; onder bepaalde omstandigheden is het 

zelfs mogelijk om het ingaande vermogen in zijn geheel te dissiperen (zie de 

krommen voor 1200 en 1600 omw/min in de 1e versnelling). Bij hogere ingaande 

toerentallen neemt het verliesvermogen in eerste instantie - juist zoals het 

geval is bij de handgeschakelde versnellingsbak - lineair toe met het 

ingaande vermogen. Bij hogere vermogens wordt het totale verliesvermogen 

- afhankelijk van het ingaande toerental - in meerdere of mindere mate 

vergroot door toenemende slip in de koppelomvormer; hoe hager het ingaande 

toerental des te kleiner de invloed van de slip in de koppelomvormer. 

6.4. VERGELIJKING YAN DE HANDGESCHAKELDE EN DE AUTOMATISCHE TRANSMISSIE 

Omdat de overbrengingsverhoudingen van de doorgemeten handgeschakelde en 

automatische transmissie- respectievelijk 3,77 voor de vierde en 3,76 voor 

de derde versnelling - vrijwel gelijk zijn en deze versnellingsbakken voor 

dezelfde vermogens geconstrueerd zijn, is het interessant om de rendementen 

onder dezelfde bedrijfsomstandigheden te vergelijken . 

Afbeelding 6.21. toont de lijnen van constant rendement voor de handgescha

kelde versnellingsbak, terwijl in afbeelding 6.22. de lijnen van constant 

rendement van de automatische transmissie zijn getekend. Bij hoge belastin

gen bedraagt het rendement van de handgeschakelde versnellingsbak 95%. Uit 

nauwkeurigheidsoverwegingen is het diagram van de automatische versnellings

bak aangevuld met omgerekende meetresultaten van de eerste versnelling. Pit 

diagram vertoont twee maxima: 78\ in het gedeelte van het koppel-toerenvlak, 

waarin de koppelomvormer in koppelvergroting voorziet, en 86\ als de koppel

omvormer zich als vloeistofkoppeling gedraagt. Er kan worden vastgesteld, 

dat de automatische transmissie niet in het effici~ntste bereik werkt bij 

lage toerentallen en hoge belastingen; dan treden namelijk lage toerental

verhoudingen in de koppelomvormer op. In het gehele koppel-toerenvlak zijn 

de rendementen van de automatische transmissie minstens 10\ lager dan die 

van de vergelijkbare, met de hand geschakelde versnellingsbak. Pit verschil 
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Afb. 6 . ZZ . 
Conventionele automatische transmissie: 
lijnen van constant rendement . 

vindt zijn oorzaak in het door de oliepomp opgenomen vermogen en in de slip 

in de koppelomvormer, die groter wordt bij hoge belastingen. 

Vanwege de relatief hoge verliezen in automatische transmissies, die ook 

door FOrster en Wiegner werden geconstateerd [6.5 en 6.6], verdient het 

aanbeveling om in de elektrische auto geen conventionele automatische trans

missie te gebruiken. 

6.5. GEWIJZIGDE AUTOMATISCHE TRANSMISSIE 

Bij de keuze van een transmissie voor een elektrische auto spelen de volgen

de criteria een rol : 



-6.21-

o de combinatie van motor en transmissie dient een effici~nt energiegebruik 

te verwezenlijken; 

o aangezien elektrische auto's vanwege de systeembeperkingen voornamelijk in 

stadsverkeer inzetbaar zijn, is in verband met het bedieningsgemak een 

automatische regeling van motor en transmissie gewenst. 

Afb. 6.23. 
Gewijzigde automatische transmissie. 

Om deze redenen is de in paragraaf 6. 3 . besproken transmissie ingrijpend 

gewijzigd (afbeelding 6.23.). De oliepomp werd uit de transmissie verwijderd 

en de koppelomvormer werd vervangen door een primaire reductie met een 

overbrengingsverhouding van 1,73, omdat in het geval van de elektrische auto 

de voertuigsnelheden lager en de motortoerentallen hager zijn dan in het 

geval van de Volkswagen Golf 1500. De door de primaire reductie verkregen 

starre koppeling van motor en transmissie levert tijdens het schakelen van 

de transmissie geen problemen op met betrekking tot eventuele overbelasting 

en comfort, doordat de elektromotor gedurende de schakelprocedures wordt 

gesynchroniseerd [6.7]. Zeals in Hoofdstuk III reeds is besproken werd de 

overbrengingsverhouding zodanig gekozen, dat de meest voorkomende snelheden 

en snelheidsvariaties in stadsverkeer met een hoog motorrendement in de 

tweede versnelling plaatsvinden (afbeeldingen 3.14 . en 3.18.). De smering 

van de primaire tandwielvertraging wordt verzorgd door ATF-olie, die door de 

separaat aangebrachte oliepomp wordt rondgepompt . Bij een ingaand transmis

siekoppel van 160 Nm zal de planetaire tandwielset nauwelijks overbelast 

worden, omdat het turbinewiel van de originele automatische transmissie bij 

de maximale koppelvergroting een koppel van 2,35*110 Nm (koppelvergroting 

maal motorkoppel) aan het mechanische gedeelte van de transmissie kan aan

bieden. Door de ontwikkelingsafdeling "Automatisches Getriebe" van Volkswa-
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gen is de hydraulische bediening van de transmissie zodanig gewijzigd, dat 

de stand van een door een hefboom te bedienen hydraulische schuif onafhanke

lijk van de voertuigsnelheid correspondeert met de ingeschakelde versnel

ling. 

Proeven hebben uitgewezen, dat bij gebruik van een separate oliepomp met een 

constante opbrengst van 9 1/min bij een nominale druk van 13 bar (in de 

achteruit-versnelling : 20 bar) in de koppelingen geen slip optreedt en de 

schakeltijden van de gemodificeerde automatische transmissie van dezelfde 

orde-grootte zijn als die van de originele versie (gemiddeld 300 ms) . Het 

door een dergelijke oliepomp opgenomen vermogen bedraagt onder normale om

standigheden - als het rendement van de pompjmotorunit 35\ bedraagt - onge

veer 550 Watt, hetgeen een aanzienlijke verbetering betekent ten opzichte 

van de conventionele automatische versnellingsbak . 
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Gewijzigde automatische transmissie: rendement als functie van de belasting. 

Bij de rendementsmetingen is het ingaande toerental van de transmissie 

gevari~erd van 500 tot 5000 omw/min en het koppel aan de ingaande as bedroeg 

maximaal 100 Nm, omdat de primaire r eductie van de versnellingsbak nog niet 

ingelopen was. Omdat tijdens de rendementsmetingen nog geen voor gebruik in 

de auto geschikte pomp voor de ATF-oli e ter beschikki ng stond en derhalve 

een noodvoorziening werd gebrui kt, is het oliepompvermogen (ongeveer 550 

Watt) ni et in de rendementskarakter isti eken verwerkt. De invloed daarvan is 

relatief klein . Afbeelding 6.24 . geeft voor i edere versnelli ng afzonderlijk 
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het transmissierendement als functie van het ingaande koppel. Juist zoal s 

bij de eerder besproken versnellingsbakken kon worden vastgesteld, neemt het 

rendement toe met de belasting en bij hogere ingeschakelde versnellingen en 

ingaande toerentallen neemt het rendement minder snel met het koppel toe 

door de hogere toerentallen van onder andere de eindreductie. Deze automa

tische transmissie, die is geconstrueerd voor een ingaand koppel van 160 Nm 

heeft bij 20\ van deze belasting in alle versnellingen een rendement hager 

dan 85\. Uit vergelijking van deze karakteristieken met die van afbeelding 

6 .7 . kan geconcludeerd worden, dat het rendement van de handgeschakelde 

versnellingsbak over een grater koppelbereik constant is. De maximaal geme

ten rendementen van de gemodificeerde automatische transmissie bedragen 93%, 

hetgeen een aanzienlijke verbetering betekent ten opzichte van de originele 

automatische transmissie. Vergeleken met de handgeschakelde versnellingsbak 

is het rendement laag; de reden hiervan is, dat in de handgeschakelde ver

snellingsbak slechts twee tandwielparen onder belasting met elkaar in aan

grijping zijn, terwijl daarentegen in de gewijzigde automatische transmissie 

wrijvingsverlies optreedt in vijf tandwielparen (ervan uitgaande, dat een 

planetair stelsel als een tandwielpaar meetelt). De wrijving tussen de 

lamellen van de koppelingen onderling en die tussen de bandrem en de trammel 

leveren eveneens een bijdrage aan het verliesvermogen . 
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Afb. 6.25. 
Gewijzigde automatische transmissie: 
gemeten nullastverliesvermogen . 

In afbeelding 6.25 . i s voor iedere versnelling het nullastvermogen als 

functie van het ingaande toerental uitgezet. Als hierbij het geschatte 

oliepompvermogen van 550 Watt wordt opgeteld kan een vermindering van 

minstens 50\ ten opzichte van het verliesvermogen van de ongewijzigde 

versnellingsbak worden geconstateerd. Afbeelding 6. 26. geeft de lineaire 

relatie tussen het totale verliesvermogen en het ingaande vermogen. De 
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Afb. 6.26. 
Gewijzigde automatische transmissie: 
totaal verliesvermogen als functie van 
het ingaande vermogen. 

richtingscoeffici!nt van deze karakteristieken neemt af met de overbren

gingsverhouding, omdat bij grotere overbrengingsverhoudingen (lagere inge

schakelde versnellingen) het wrijvingsverlies op de tandflanken ten gevolge 

van de hogere belastingen op met name de eindreductie hoger is. Hoewel het 

totale verliesvermogen boger is dan dat van de handgeschakelde versnellings

bak, kan toch een verbetering ten opzichte van de conventionele automatische 

transmissie worden vastgesteld. 

In afbeelding 6.27. zijn de lijnen van constant rendement in het koppel

toerenvlak van de uitgaande as getekend. Ten behoeve van de simulatiebereke

ningen kan het verlieskoppel van deze transmissie weer worden beschreven 

door vergelijking (6.4). In Appendix III vindt men de numerieke waarden van 

de constanten in deze betrekking . 



-6.25-

1200 UITGMND KOPPEL (Nml 

I 
1000 1 e VERSNELLING -+--~ 

50 100 150 200 250 300 
UITGAAND TOERENTAL (omw/min) 

SOD UITGAAND KOPPEL (Nm) 
I I 

3e VERSNELUNG 

0 
300 400 500 600 700 BOO 

UITGMND TOERENTAL (omw/minl 

SOD UITGAANO KOPPEL (Nml 
I I 

2e VERSNELLING 

200 

100 

0 350 450 550 
TOERENTAL (omw/min) 

Afb. 6 . 27. 
Gewijzigde automatische transmissie: 
lijnen van constant rendement. 
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HOOFDSTUK VII 

EEN REKENPROGRAMMA VOOR DE SIMULATIE YAN DE ENERGIEHUISHOUDING IN 

AANDRIJFSYSTEMEN YAN ELEKTRISCHE AUTO'S 

Om diverse redenen is het moeilijk om de invloed van het aandrijfsysteem op 

het energiegebruik en de actieradius te bepalen: 

o de rendementen van de componenten in een aandrijflijn zijn niet constant, 

maar varieren vooral bij lage belastingen, die in stadsverkeer frequent 

voorkomen, sterk in afhankelijkheid van het bedrijfspunt; 

o zoals in Hoofdstuk VI werd beschreven, is de hoeveelheid energie, die een 

accupakket af kan geven, afhankelijk van de wijze, waarop ontladinq 

plaatsvindt; 

o resultaten van proeven op de weg zijn over het algemeen slecht 

reproduceerbaar. 

In het verleden werd de keuze van de aandrijflijn veelal gebaseerd op erva

ring en 'trial and error' onderzoek. Nieuwe methodieken zijn in opkomst, 

omdat de tijd en de kosten het in de automobielresearch niet meer toelaten 

om alle mogelijke combinaties van aandrijfcomponenten te ontwerpen, te 

ontwikkelen en daarna te evalueren. Bovendien is het uiterst moeilijk om de 

invloed van kleine verbeteringen in onderdelen van de aandrijflijn op ener

giegebruik en prestaties te bepalen door metingen aan een compleet voertuig. 

Daarom is een gedetailleerd rekenprogramma opgezet, zodat diverse aandrijf

systemen kunnen worden vergeleken onder identieke bedrijfsomstandigheden. 

Simulatie van aandrijvingen biedt voordelen zoals reproduceerbaarheid van 

resultaten en snelle responsietijd. Bovendien is het mogelijk om het effect 

van eventuele aanpassing van componenten reeds v66r of tijdens de ontwikke

ling van een nieuw voertuig te onderzoeken. Op deze wijze kan de relatieve 

invloed van verbeteringen in componenten van een aandrijfsysteem zuiverder 

worden afgewogen door het ontbreken van storende neveninvloeden uit de 

buitenwereld, zoals die tijdens praktijkproeven worden ondervonden. 

Het rekenprogramma is modulair van opbouw, hetgeen inhoudt dat alle compo

nenten van het aandrijfsysteem door alternatieven kunnen worden vervangen. 

Hierdoor kunnen een voertuig en een aandrijflijn worden gegenereerd uit 

diverse opgeslagen modellen van componenten. Met behulp van programma-onder

delen, waarin de motor-, transmissie- en batterij-eigenschappen (zoals die 
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berekening van v en 

VOERTUIGVERMOGEN 
volgens voertuigparameters 

INGAAND VERMOGEN VAN DE TRANSMISSIE 
transmissieverlieskoppel, schakelschema 

en overbrengingsverhoudingen 

GETRAPTE SPANNINGSSTURING/CHOPPER 
rendement 

ja 

ACCUPAKKET-VERMOGEN 
spanning, stroom en ladingstoestand 

ja 

SOMMA TIE 
afgelegde afstand , gebruikte energie 

ladingstoestand en tijd 

nee 

Afb . 7.1. 
Hoofdstructuur van 
het rekenprogramma. 
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VOERTUIG GELIJKSTROOMMACHINE 

0 gewicht o nominaal/maximaal toe rental 
o frontale oppervlakte o maximaal koppel 
o luchtweerstandscoeffici~nt o maximale stroom 
0 rolweerstandsco~ffici~nt 0 massatraagheidsmoment 
0 wielstraal 0 EVSIM I: 

- rendementskarakteristieken 
o EVSIM II; machinemodel-gegevens: 

RITCYCLUS - ankerketenweerstand 
- overgangsspanning tussen borstel 

o array van snelheid-tijdcoOrdinaten en commutator 
o tijdstap 6t - weerstand van het statorcircuit 

- product van machineconstante en 
nominale hoofdpoolflux 

MOTORREGELING - wrijvings- en ijzerverliezen 
- ventilatorvermogen 

0 rendement 

ACCUPAKKET IBAHSMISSIE 

o capaciteit bij 5-urige ontlading o rendementskarakteristieken 
o nominale spanning 0 overbrengingsverhoudingen 
o maximale eel spanning o schakelschema 
o minimale eels panning 
o maximale stroom 
o spanning-stroomkarakteristieken 

fabel 7.1. 
Invoergegevens van het rekenprogramma. 

in de voorgaande hoofdstukken werden besproken) zijn vastgelegd, kunnen de 

bedrijfsomstandigheden voor ieder tijdstip van de ritcyclus worden vastge

steld. Als eenmaal een voertuig, een aandrijflijn en een ritcyclus zijn 

geselecteerd, kan de voertuigbeweging met kleine stappen in de tijd volgens 

de ritcyclus worden gesimuleerd en kan per stap het energiegebruik van het 

voertuig en de aandrijfcomponenten worden bepaald, evenals de ladingstoe

stand van het accupakket na voltooiing van deze stap. Afbeelding 7. 1. geeft 

de hoofdstructuur van het rekenprogramma weer. Het principe van deze simula

tie berust op de berekening van de vermogensstroom door de aandrijflijn 

gedurende een gespecificeerde ritcyclus, waarin de snelheid als functie van 

de tijd is voorgeschreven. Uitgaande van het aan de wielen benodigde vermo

gen wordt de vermogensstroom in omgekeerde richting, dus van de wielen, door 

de transmissie, de motor en de motorregeling naar de batterij uitgerekend. 

De invoervariabelen van het rekenprogramma zijn de karakteristieke parame-
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ters van het voertuig, de transmissie, de motor, de motorregeling, de batte

rij en de ritcyclus (tabel 7.1.). Interessante uitvoergegevens zijn onder 

andere: afgelegde weg, accuspanning en -stroom, ladingstoestand van het 

accupakket, gemiddeld motorrendement en gemiddeld transmissierendement. 

Er zijn twee rekenprogramma's ontwikkeld, die van elkaar afwijken ten aan

zien van het model van de elektrische machine en de koppeling daarvan aan 

het accumodel: 

o EVSIM I : in dit programma worden de motor en het accupakket als afzonder

lijke elementen beschouwd; er wordt aangenomen, dat het accupakket via een 

volledig elektronische motorregeling in het ingaande motorvermogen kan 

voorzien; het machinerendement is met behulp van spline-functies (NAG

routines E02DBF en E02ZAF) analytisch als functie van het koppel en het 

toerental weergegeven (afbeelding 5.1.); 

o EVSIM II: in dit simulatieprogramma is de combinatie van motor en accupak

ket als een geintegreerd elektrisch systeem beschreven, hetgeen, zoals op 

pagina 5.3 beschreven is, de werkelijkheid met name voor veldstroomrege

ling beter benadert; in het machinemodel wordt het totale verliesvermogen 

opgesplitst in snelheids- en stroomafhankelijke deelverliezen. 

7.1. SNELHEIDSPATRONEN 

Afb. 7.2. 
Harkante punten in een ritcyclus. 

Het voertuig kan zich gedurende de simulatie voortbewegen over willekeurige 

ritcycli, die in het geheugen worden opgeslagen als een twee-dimensionaal 

array van markante snelheid-tijdparen (afbeelding 7.2.). Tussen de opeenvol

gende snelheid-tijdpunten wordt een lineair verloop gesteld, waardoor gesty

leerde ritcycli op eenvoudige wijze kunnen worden gerepresenteerd. Op deze 

wijze is het echter ook mogelijk om de sterk varierende snelheid van bij

voorbeeld de THE- of EPA-cyclus per seconde of halve seconde op te geven . 
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Het snelheid-tijddiagram van een bepaalde ritcyclus kan worden beschreven 

volgens: 

v(t) 
v - v. 

j J- 1·<t-t. l 
t t ) 1 + V)--1 j - j-1 -

(t. 1<t<=t.) 
)- J 

( j = 2, ...... ,x) 
( 7. 1) 

In deze betrekking staat x voor het totale aantal opgegeven coOrdinaten van 

de cyclus. Er wordt gestart met j=2 en telkenmale, dat de (absolute) tijd 

een in het geheugen opgeslagen punt van de ritcyclus passeert, wordt j met 

opgehoogd, totdat het einde van de ritcyclus is bereikt. Voor de bij de 

start van het rekenprogramma gekozen tijdstap moet in ieder geval gelden: 

At <=min. [t. - t. 1 1~ 2 J J- J= 

Op een willekeurig tijdstip t kan de versnelling worden berekend: 

a = v!t+Atl - v(t-Atl 
2*At 

De aandrijfkracht van het voertuig kan in het geval van een vlakke weg 

worden berekend volgens (zie paragraaf 2.1.): 

F 

(7.2) 

( 7. 3) 

( 7. 4) 

De factor voor de roterende delen is in vergelijking (7.4) gelijk gesteld 

aan 1, omdat het koppel ten gevolge van de rotatieversnelling of -vertraging 

van de motor bij de vaststelling van het mechanische machinekoppel zal 

worden verdisconteerd; in verhouding tot het traagheidsmoment van de rotor 

is het effectieve traagheidsmoment van de overige roterende delen te ver

waarlozen. 

7.2. MECHANISCHE TRANSMISSIE 

Als de aandrijfkracht bekend is, berekent het simulatieprogramma het koppel 

aan de uitgaande as van de transmissie volgens: 

F*r e ( 7. 5) 
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Onder de invoergegevens van bet simulatieprogramma bevindt zicb bet scbakel

scbema van de versnellingsbak. Met betrekking tot bet transmissiemodel zij 

vermeld, dat bet verlieskoppel aan de ingaande as bij afremming gelijk is 

gesteld aan dat bij aandrijving. Onderzoek [7 . 1] aan de bandgeschakelde 

transmissie, die reeds in Hoofdstuk VI besproken werd, beeft aangetoond, dat 

de fout, die door deze veronderstelling wordt gelntroduceerd, relati ef klein 

is. Vergelijking (A3.2) van Appendix III wordt daardoor: 

Tt,verl 
ITt ·tl * I Ul 

~ · + Tt,o 
1 tot 

Voor bet transmissierendement kan daarmee afgeleid worden: 

llt 
Tt uit 

T + i •r · t,uit tot t,verl 

T . + i *T t,u1t tot t,yerl 
T . t,u1t 

(Tt . t>=O) ,ul. 

(Tt . t <Ol ,ul. 

7 . 3 . KOPPELING VAN HET MOTORMODEL EN HET ACCUMODEL 

( 7. 6) 

( 7 . 7) 

(7. 8) 

Als het aan de ingaande as van de transmissie toe te voeren koppel berekend 

is, kunnen het inwendige machinekoppel en het toerental worden bepaald: 

T . m,1 

w (t+6t) - w (t-6t) 
T + J • m m 
t,in m 2*6t 

_y_*i 
r tot 
e 

2 Het traagheidsmoment van de rotor , Jm , bedraagt 0,089 kq•m 

7.3.1. Motor/accumodel bij EVSIM I 

( 7. 9) 

(7 .10) 

Voor ieder bedrijfspunt van de onafbankelijk bekracbtigde machine kan bet 

bij dat bedrijfspunt behorende rendement worden vastgesteld uit de in het 

machinemodel met behulp van spline- functies opgeslagen machinerendementen. 
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Gemakshalve is hier met een wat grove benadering aangenomen, dat het ma

chinerendement bij motor- en generatorbedrijf gelijk is. Bij toerentallen 

lager dan het door Siemens opgegeven nominale toerental (2200 omw/min), dat 

geldt voor een klemspanning van 130 Volt, wordt het gebruik van een anker

stroomchopper met een in te lezen rendement ~ch aangenomen en bij toerental

len hoger dan 2200 omw/min is de accuspanning gelijk aan de motorklemspan

ning, zodat de ankerstroomchopper kan worden overbrugd en de verliezen 

daarin niet langer optreden. Bij een andere klemspanning dan 130 Volt, zoals 

in het geval van een accupakket optreedt, behoort uiteraard een ander nomi

naal toerental. Hiermee is in dit rendementsmodel geen rekening gehouden. 

Siemens heeft het vermogen van de separate ventilator niet in de motorrende

menten verdisconteerd. Daarom moet voor het vermogen van het accupakket in 

het geval van quasi-stationair bedrijf (T =T . ) worden geschreven: m m,J. 

T >=0: 
m 

T <0: 
m 

(w >=w ~ch m m,o 1) 

De spanning en stroom van een eel van het totale accupakket kunnen dan 

worden bepaald volgens Appendix II. Voor de spanning en stroom van het 

totale accupakket geldt dan, aangezien alle cellen in serie staan: 

u 
u•~ 

C UC,N 

( 7. 11) 

( 7 . 12) 

(7. 13) 

(7. 14) 

De ladingstoestandsverandering van het accupakket kan voor iedere tijdstap 

worden berekend volgens vergelijkingen (4 . 15) en (4.18): 

ontlading: LT{t) 

oplading : LT{t) 
I *bt p 

LT(t-bt) - Q (t-bt)*[1-LT(t-bt)] 
ont 

( 7 . 15) 

(7.16) 
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Aangezien de rendementskarakteristieken voor veldstroomregeling slechts bij 

de door de fabrikant gehanteerde ankerspanning van 130 Volt geldig zijn en 

de klemspanning van het accupakket met toenemende ontladingsgraad afneemt, 

zal in dit rekenmodel naarmate de afgelegde afstand toeneemt de afwijking in 

het machinerendement bij veldstroomregeling steeds grater worden . 

Het vermogen, dat het accupakket aan de motor moet leveren, is bij EVSIM I, 

voor zover het maximale vermogen niet wordt overschreden, onafhankelijk van 

de ladingstoestand verondersteld. Bij de berekening van de actieradius van 

een voertuig voor een aantal opeenvolgende cycli kan daarom worden volstaan 

met de berekening van de ladingstoestandsverandering volgens het slechts 

eenmaal te berekenen vermogenspatroon van het accupakket. 

7.3.2. Motor/accumodel bij EVSIM II 

Voor het machinemodel werden in Hoofdstuk V voor quasi-stationair bedrijf 

(T =T .) de volgende betrekkingen gevonden: m m,1 

C *+ *I m s a 

T 
U - 2*U *~ = C *+ *w + R *I 
k bo !Tell m s m a a 

T wr 

T = 0,55*(Cm*+ 5 ) + 1 21*10- 2*(C *+ )2*w fe ' m s m 

(7 .17) 

(7. 18) 

(7.19) 

(7.20) 

c •• 
m s 

c •• -1 441*10-2•r2 + 2 436*10- 1*I + 6,309*10-3 O<=I <=7 (7.21) 
I 5 I 5 5 

m s,o 

Bovendien geldt afhankelijk van het ingestelde bedrijfspunt: 

in het geval van ankerspanningsregeling 

in het geval van veldstroomregeling 

c •• 
m s 

c •• m s,o (7.22) 

(7.23) 

Voor het totale accupakket kunnen uitgaande van Appendix II, indien z delen 

parallel geschakeld zijn, de volgende relaties worden opgesteld: 
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uP A - B*Ip (7.24) 

pp Up*Ip ( 7. 25) 

Bij ontlading geldt: 
u 

A l*_f_Ji*U 
z uc,N ontl 

(7.26) 

u 
B L._f_Ji*R 

z2 uC,N ontl 
(7.27) 

u 
A =1*~*U 

z uc , N opl 
Bij oplading geldt : (7.28) 

u 
B =L*.::.Lli*R 

z2 uc,N opl 
(7.29) 

In deze betrekkingen vari~ren U U R en R in afhankelijkheid opl ' ontl' opl ontl 
van de ladingstoestand van het accupakket (zie Hoofdstuk IV). 

7.3.2.a. "Nominale" elektromagnetische koppel - toerenkarakteristiek 

Zoals in Hoofdstuk IV reeds geconstateerd werd, is de loodaccu geen ideale 

spanningsbron, omdat de klemspanning vari~ert met de ladingstoestand ; boven

dien neemt de klemspanning af met toenemende ontlaadstroom en bij oplading 

stijgt de klemspanning met toenemende laadstroom. Indien de klemmen van de 

onafhankelijk bekrachtigde machine zonder ankerspanningsregeling met nomina

le hoofdpoolflux (+ =+ l aan het accupakket wordt geschakeld (Uk=Upl, s s,o 
levert eliminatie van Ia uit de relaties (7.17) en (7.18) onder inachtneming 

dat Uk=Up en + =+ de "nominale" elektromagnetische koppel-toerenkarakte-s s,o 
ristiek : 

T 
U 2*U .~ 
P- bo 1Te1 1 

c •• 
m s,o 

R *T 
a el 

(C *+ l 2 
m s,o 

(7 . 30) 

Het vermogen, dat het accupakket dan moet leveren, is onder verwaarlozing 

van het door de accessoires opgenomen vermogen gelijk aan het aan elektri

sche zijde door de machine opgenomen vermogen : 
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PP = P = u •r = u •r + R •r2 + P m,el P P P a s s;o vent ( 7. 31) 

Onafhankelijk van de variabele spanning van het accupakket draagt de veld

chopper zorg voor een constante statorstroom (I ). Het ventilatorvermogen s,o 
wordt benaderenderwijs constant verondersteld. Door eliminatie van Ia en UP 

uit relaties (7 . 17), (7.24) en (7.31) wordt een vierkantsvergelijking in IP 

verkregen: 

2 B*T 1 A*Tel 
B*Ip - (A+C *+e )*Ip + C *+ 

m s,o m s,o 
+ R •r2 + P s s,o vent 0 (7.32) 

De kleinste wortel van deze vierkantsvergelijking is gelijk aan de stroom, 

die in de praktijk optreedt: 

_1._• B*Tel 
2*B [A+c •• 

m s,o 

B*Tel 2 
!A+c *+ l 

m s,o 

A*T 
4*8*( el +R •r2 +P )] c *+ s s,o vent m s,o 

(7. 33) 

De spanning van het accupakket en dus oak de maximale rotorklemspanning, die 

bij een zeker elektromagnetisch koppel kunnen optreden, bedragen dan na 

substitutie van Uk=Up en de uitdrukking (7.33) voor IP in betrekking (7.24): 

200 

160 

120 

80 

- 40 

-80 

-120 

-160 

-200 

UP. N = 120 Volt 

Afb. 7.3. 
"Nominale .. koppel-toerenkarakteristiek als functie van de ladingstoestand. 
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B*T 
A-1*[A+ el 

2 c •• 
m s,o 

(7.34) 

Met behulp van betrekkingen (7.34) en (7.30) kunnen voor verschillende 

elektromagnetische koppels de bijbehorende toerentallen van de "nominale" 

elektromagnetische koppel-toerenkarakteristiek worden uitgerekend met de 

ladingstoestand van de niet-ideale spanningsbron als parameter (afbeelding 

7.3 . ) . De extreme waarden van het koppel op deze 'nominale' koppel-toeren

karakteristieken worden niet alleen bepaald door de maximale ankerstroom 

(320 A), maar oak door de spanning van het accupakket. In overeenstemming 

met Hoofdstuk IV is voor de maximale en minimale celspanning respectievelijk 

2,4 en 1,6 Volt gehanteerd. 

7.3 . 2.b. Stroom en spanning van het accupakket en van de qelijkstroommachine 

bii willekeuriqe belastinqen 

Over het gehele toerenbereik van de machine kan men twee regelgebieden 

onderscheiden: 

o ankerspanningsregeling: de ankerspanning is gelijk aan of lager dan de 

spanning van het accupakket (volgens vergelijking 

7.34), die bij een bepaalde belasting kan optre

den; 

o veldstroomregeling: de regeling van het machinetoerental en - koppel 

Ankerspanninqsregelinq 

vindt plaats door de veldstroom te vari~ren, 

terwijl de accuspanning rechtstreeks op de 

rotorklemmen is aangebracht (Uk=Upl· 

In het geval van een aandrijfsysteem met een volledig elektronische motor

regeling wordt ankerspanningsregeling toegepast als bij een zeker bedrijfs

punt (Tm, wm) na berekening van Uk volgens betrekking (7.34) is voldaan ,max 
aan de volgende voorwaarde: 

T 
U -2*U *~ 

k,max bo IT 1 1 

c •• 
m s,o 

R *T a el 

(C *+ ) 2 m s,o 

( 7. 35) 
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T 1 kan voor w en C *+ worden vastgesteld met behulp van betrekkingen e m m s,o 
(7.17), (7.19) en (7.20). 

Voor de gelijkstroommachine gelden dan vergelijkingen (7.17) tot en met 

(7 . 22), terwijl in het algemeen voor het elektrische vermogen van de machine 

kan geschreven worden: 

U *I + R *I2 + P k a s s vent (7.36) 

Indien het rendement van de hoofdstroomchopper ~ch bedraagt, kan voor het 

vermogen van het accupakket geschreven worden (het chopperrendement wordt 

voor beide richtingen van het vermogen gelijk verondersteld): 

U *I 
~ + R *I2 + P 

s s vent ~ch 

P = ~ *U *I + R *12 + Pvent P ch k a s s 

(P 1>=0) m,e 

(Pm,el<Ol 

(7.37) 

(7.38) 

Met behulp van vergelijkingen (7.24) en (7.25) kunnen dan de spanning en 

stroom van het accupakket bepaald worden (zie ook Appendix II) : 

A -\/A2 - 4*B*Pp 

2*B (7. 39) 

(7.40) 

Bij oplading is de uitdrukking onder het wortelteken voor alle ladingstoe

standen posi tief; bi j ontlading dient het afgegevEm vermogen van het accu

pakket kleiner te zijn dan een zekere van de ladingstoestand afhankelijke 

waarde (afbeelding 7 . 4 . ): 

_K_ 
4*B ( 7. 41) 

De in deze afbeelding geschetste vermogens worden in de praktijk bij het 

volgen van de standaard ritcycli bij lange na niet bereikt. 
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80<.7~~~~~~~~~-, 
MAXIMAAL ONTLAAOVERMCX3EN 
VAN HET ACCUPAKKET (kWl 

Afb. 1.4. 
Haximaal vermogen van het accupakket. 

Veldstroomreqeling 

Motorregeling vindt plaats door variatie van de hoofdpoolflux, indien, nadat 

Uk met behulp van relatie (7.34) is uitgerekend, voor een bedrijfspunt 
,max 

(Tm' wm) geldt (Tel uit te rekenen voor w en C *+ ): m m s,o 

w 
m >= 

T 
U -2*U *__gl_ 
k,max bo !Tell 

c •• 
m s,o 

R *T 
a el 

(C *+ l 2 
m ~ , o 

(7 . 42) 

De spanning van het accupakket is dan gelijk aan de rotorklemspanni ng 

(~ch=1). Er kan voor de motor en het accupakket een stelsel van vergelijkin

gen worden opgesteld bestaande uit vergelijkingen (7.17) tot en met (7.21), 

(7 .24), (7 .25) en 

(7.43) 

P P = U *I + R •r2 P P = m,el k a s s + vent (7.44) 

Dit stelsel van vergelijkingen kan worden opgelost met behulp van een ite

ratieprocedure, waarvoor met betrekking tot de startwaarden geldt : 

o in eerste instantie wordt het koppel ten gevolge van de ijzerverliezen 

gelijk gesteld aan nul, omdat bij de start van de berekeningen de magneti

sche hoofdpoolflux nog niet bekend is; 

o de ankerstroom wordt gelijk gesteld aan de stroom van het accupakket, 

hetgeen geoorloofd is, omdat het vermogen , dat door het veldcircuit en de 

ventilator wordt opgenomen, over het algemeen klein is ten opzichte van 

het ankervermogen . 



-7.14-

Voor relatie (7.24) kan dan geschreven worden : 

(7. 45) 

Eliminatie van de grootheden Uk en +5 uit de relaties (7.45), (7.17) en 

(7 .18) levert: 

T 
(R +B)*I 2 + (2*U *~-A)*I + T *w ~ 0 

a a bo ITell a el m 
(7.46) 

Oplossing van deze vierkantsvergelijking in Ia levert een eerste benadering 

voor de ankerstroom (alleen de kleinste wortel is interessant) : 

(7.47) 

Daarna kunnen de eerste orde-benaderingen voor het product van luchtspleet

flux en machineconstante, de veldstroom en de klemspanning volgens vergelij

kingen (7.17), (7.21) en (7 . 18) worden vastgesteld . De stroom van het accu

pakket wordt in de eerste iteratieslag berekend volgens de onderstaande 

relatie: 

R •r2 + s s Pyent 
(7.48) 

In relatie (7.48) is Uk gelijk aan de eerder bij deze iteratieslag berekende 

motorklemspanning. Nadat de spanning van het accupakket volgens vergelijking 

(7 . 24) is uitgerekend, kan geconcludeerd worden, dat deze lager is dan de 

klemspanning, omdat zowel bij ontlading als bij oplading Ia uit relatie 

(7.47) kleiner is dan IP uit relatie (7 . 48). 

Na deze eerste benaderingen wordt de veldstroom in stappen (0,02 A) ver

kleind , totdat de spanning van het accupakket hoger is dan de klemspanning 

van de motor. Voor iedere stap worden achtereenvolgens volgens vergelijkin

gen (7.17) tot en met (7.21) en (7 . 48) en (7 . 24) uitgerekend: cm••s• Tfe' 

Tel' Ia' Uk , Ip en Up . Indien Uk kleiner dan Up is geworden, worden de 

elektrische grootheden van de gelijkstroommachine en van het accupakket 

vastgesteld op die waarden, die horen bij het minimum van IUk-UPI bij de 
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laatste en voorlaatste iteratieslag. Er blijken maximaal vijf iteratiestap

pen nodig te zijn, waarna voor de klemspanning van de motor een maximale 

afwijking van 0,17\ ten opzichte van de klemspanning van het accupakket is 

geconstateerd. 

Voor ieder tijdsinterval van de ritcyclus wordt het machinerendement vastge

steld volgens relaties (5.32) tot en met (5.39) . Aangezien bij EVSIM II 

serie- en parallelschakeling van accudelen mogelijk is, moet de ladings

toestandsverandering in afwijking van EVSIM I berekend worden met behulp van 

de volgende vergelijkingen (Ic=Ip/z): 

LT(t) 
Ip*H Ip k- 1 

LT(t-bt) - ~*(~) 
N N 

(7. 49) 

LT(t) 
I *bt p 

LT(t-bt) - z*Q (t-bt)*[1-LT(t-6t)] 
ont 

(7.50) 

140 r=::-:-:-::-:-::-:-;:-----;:-::-:-:-----;-;-------.,,---,-----, 
SPANNING (Vl Up= Uk 

I I I' ' ELEKTROMAGNETISCH VERMOGEN (kWl 
'---',__~........__\15 ..-------1 

200 300 

Afb . 7.5. 
Spanningskarakteristieken van 
het accupakket en van de 
gelijkstroommachine. 

Vergelijking (7.46) !evert de abscis van het snijpunt van de spanning

stroomkarakteristiek van het accupakket en de kromme, die voor een constant 

elektromagnetisch vermogen de klemspanning van de onafhankelijk bekrachtigde 

gelijkstroommachine beschrijft als functie van de ankerstroom. Er worden 

geen wortels voor Ia gevonden als de discriminant van de verkregen vier

kantsvergelijking kleiner is dan nul. Afbeelding 7.5. geeft voor een aantal 

specifieke ladingstoestanden de spanning van het accupakket als functie van 

de accustroom; bovendien is - ervan uitgaande, dat geen grenzen worden 

gesteld aan de grootte van de hoofdpoolflux en daardoor ook niet aan de 
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Afb. 7.6. 
HaKimaal elektromagnetisch vermogen van 
de combinatie van motor en accupakket. 

klemspanning en de ankerstroom - voor verschillende elektromagnetisch opge

wekte vermogens de klemspanning als functie van de ankerstroom (~ accupak

ketstroom) aangegeven. Er kan geconstateerd worden, dat boven bepaalde 

vermogens geen bedrijfspunten meer mogelijk zijn. Afbeelding 7.6. toont voor 

alle ladingstoestanden welk elektromechanisch vermogen de combinatie van 

accupakket en machine maximaal kan leveren. Deze karakteristiek kan worden 

bepaald door de uitdrukking onder het wortelteken in betrekking (7.47) 

gelijk te stellen aan nul: 

T 
(2*U *~-Al 2 - 4(Ra+B)*Te1•wm 0 

bo ITell 
( 7. 51) 

Omdat in het geval van EVSIM II het machinerendement bij veldstroomregeling, 

overeenkomstig de werkelijkheid, afhankelijk is van de ladingstoestand van 

het accupakket, kan de actieradius voor een aantal opeenvolgende cycli 

worden bepaald door de combinatie van machine en accupakket cyclisch te 

belasten volgens het belastingspatroon, dat eenduidig door de gekozen ritcy

clus, de voertuigparameters en de transmissie-eigenschappen is vastgelegd. 
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HOOFDSTUK VIII 

RESULTATEN EN CONCLUSIES 

Voor verschillende bedrijfspunten is op een rollenrem het energiegebruik van 

het voertuig bepaald . Om de betrouwbaarheid van het beschreven model van het 

aandrijfsysteem te controleren, werden dezelfde bedrijfspunten als invoer

variabelen voor het rekenprogramma qebruikt . 

De tevens in dit hoofdstuk besproken simulatiestudies zijn hoofdzakelijk 

toegepast op de SAE Metropolitan Cycle. Hoewel het eenvoudiq is om andere 

ritcycli te gebruiken, werd voor deze cyclus gekozen, omdat het een korte 

cyclus met verschillende bedrijfspunten betreft, waarvoor, zeals in Hoofd

stuk II is beschreven, aan de wielen een nagenoeg even grote energiebehoefte 

per kilometer afgelegde weg vereist is als in het geval van de THE-cyclus . 

Het voertuig, dat bij de metingen is gebruikt en waarvoor de simulaties zijn 

uitgevoerd, is de in Hoofdstuk I beschreven ge~lektrificeerde VW Golf, 

uitgerust met een onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroommotor, een volledig 

elektronische motorregeling of een getrapte spanningssturing, en een handge

schakelde of automatische transmissie. Het accupakket bestaat uit 20 Varta 

240-15 loodaccu's. Tabel 8.1 . geeft een overzicht van de numerieke waarden 

van de grootheden, die voor de simulaties van belang zijn . 

VOERTUIG 

frontale oppervlakte 1,80 m2 
luchtweerstandsco~ffici~nt 0,42 
rolweerstandsco~ffici~nt 0,015 -
massa 1400 kg 
wielstraal 0,276 m 

ACC!1PAKK~T 

capaciteit (5-urige ontl . ) 180 
nominale spanning 120 
maximale eel spanning 2,4 
minimale celspanning 1,6 
maximale stroom 400 
spanning-stroomkarakteris-
tieken volgens afb . 4 . 4 . en 4 . 8. 

Tabel 8 . 1. 
Voertuigspecificaties. 

Ah 
v 
v 
v 
A 

GELIJKSTROOMMACHINE 

0,089 
6700 
2200 

massatraagheidsmoment 
maximaal toerental 
nominaal toerental 
maximaal koppel 
maximale stroom (3 
EVSIM I: 

160 
min) 320 

2 kg·m 
omw/min 
omw/min 

Nm 
A 

o rendementskarakteristieken (afb. 5. 1.) 
EVSIM II : 
o ankerketenweerstand 59 mQ 
o borstelovergangsspanning 1, 28 v 
o statorketenweerstand 13,6 Q 

o product van machineconstante 
en nominale hoofdpoolflux 0, 55 Wb 

o ventilatorvermogen 110 w 
o wrijvings- en ijzerver-

liezen volgens afb. 5.4. en 5.5. 
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Afb . 8. 1. 
Hotorruimte van de elektrische VW Golf . 

Afb. 8.2. 
Beproeving van het voertuig op de rollenrem. 
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8 . 1. METINGEN AAN HET VOERTUIG 

In het voertuig werd het eerste van de te onderzoeken aandrijfsystemen 

ingebouwd, dat bestaat uit de onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroommachi

ne, die geregeld wordt door de in paragraaf 3.3 . 2 beschreven getrapte span

ningssturing (afbeelding 8.1.), en de handgeschakelde versnellingsbak, die 

afhankelijk van de verwachte bedrijfsomstandigheden in een stand gefixeerd 

wordt. Daardoor was het mogelijk om het rekenprogramma EVSIM II aan de hand 

van experimenteel verkregen gegevens te verifi~ren. Op de rollenrem van het 

laboratorium voor Vervoerstechniek (afbeelding 8.2.) werd een aantal be

drijfspunten ingesteld, die bij het snelheidspatroon van de Metropolitan 

Cycle en de ECE 15-cyclus voorkomen. Bij ieder bedrijfspunt (snelheid en 

aandrijfkracht) werden de spanning en de stroom van delen van het accupakket 

geregistreerd evenals de ankerspanning en -stroom. 

Tijdens de metingen traden er zowel bij positieve als bij negatieve aan

drijfkrachten niet-systematische afwijkingen op in het teken van de ver

schillen van rotorklemspanning en accuspanning en van ankerstroorn en accu

stroom. Bij de ijking van de transfoshunts, waarmee stromen en spanningen 

gemeten werden, kwamen geen afwijkingen aan het licht, zodat geconcludeerd 

kan worden dat de geconstateerde toevallige afwijkingen niet te wijten zijn 

aan de meetonnauwkeurigheid van de opnemers. Aangezien de metingen werden 

verricht bij machinetoerentallen, waarbij geen voorschakelweerstanden in de 

ankerketen zijn ingeschakeld, is het spanningsverschil over de stroomvoeren

de delen tussen het accupakket en de motor gering . Het lijkt daarom verant

woord om de verliezen, die in de getrapte spanningssturing op treden, te 

verwaarlozen ten opzichte van het totale door het accupakket geleverde of 

opgenomen vermogen en de gemiddelde waarde van de gemeten accuspanning en 

machinespanning en van de accustroom en de rotorstroom te hanteren voor de 

berekening van het totale rendement van het aandrijfsysteem . Voor de simula

tie van een bepaald bedrijfspunt werd de ladingstoestand van het accupakket 

bepaald door, uitgaande van de gemeten accuspanning en -stroom , de daarbij 

behorende celspanning en -stroom te berekenen en in afbeelding 4 . 4 . of in 

afbeelding 4.8. de ladingstoestand af te lezen. De op deze wijze gevonden 

ladingstoestand werd in het rekenprogramma ingevoerd. De effectieve aan

drijfkracht aan de voorwielen werd berekend door bij de aan de rollen afge

geven aandrijfkracht de rolweerstand van deze wielen op te tellen. Aangezien 

de rollen een glad stalen oppervlak hebben, werd de rolweerstand van het 
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METING EN BEREKENINGEN 

tijd v F IP uP 11aandr itot llt llm IP uP 11aandr 
5 km/h N A v \ - ' \ A v \ 

(.ol 5 1518 1526 174 60,5 63,4 7,57 95,8 75,2 155 60,0 72,0 
..:I 9 30,3 1546 144 116,7 77,5 13,45 94,4 84,0 139 11719 79,3 u 
>o 11 35,7 1563 189 108,8 74,9 7,57 95,7 83,3 177 109,8 79,7 u 
z 56 26,0 1001 72 123,6 81,7 13,45 93,4 83,4 76 121 15 78,0 
< 65 44,0 1038 142 114,6 7716 7,57 94,8 84,9 137 115,2 80,5 ~ ... 67 46,9 1161 173 116,3 75,2 7,57 95,0 84,5 162 116,6 80,2 ..:I 
0 34 38,9 - 762 - 90 68,7 75,9 7,57 93,7 80,2 - 88 70,4 75,2 "' 0 36 33,9 - 783 -149 34,3 69,4 3,77 94,5 69, 1 -140 34,4 65,3 .:.:: .... 102 67,3 - 639 - 62 140,9 78, 1 7,57 91,5 81,9 - 63 143,0 74,9 (.ol 

::E 105 61 17 - 677 - 65 141 17 79,8 7,57 92, 1 83,0 - 62 142,9 76,4 

Ul 15 15,2 969 84 63,6 76,8 13,45 93,7 77,4 92 61 16 72,5 ::::> 
..:I 61 31 19 1430 137 114,2 80,8 7,57 95,6 84,6 134 11716 80,9 u 
>o 133 30,7 1004 89 118,8 81,4 7,57 95,0 83,1 90 120,4 78,9 u 
I 143 50,3 1062 176 112,9 74,5 7,57 94,7 83,7 165 113,6 79,2 
"' ~ 24 13,3 - 865 - 29 66,3 60,7 13,45 93,0 68,6 - 30 68,6 63,8 
L>J 87 28,9 - 1005 - 97 69,5 83,4 7,57 94,8 81,0 - 90 68,5 76,7 u 
L>J 177 29,8 - 936 - 92 69,2 82,5 7,57 94,6 81,0 - 85 69,3 76,6 

Tabel 8.2. 
Vergelijking van metingen en simulatieresultaten. 

voertuig op een glad wegdek bepaald. De totale rolweerstand van het voertuig 

bedraagt dan 180 N, zodat voor de rolweerstand aan de voorwielen op grand 

van de gewichtsverdeling (47\ v66r en 53\ achter) een waarde van 85 N moet 

worden qehanteerd. 

In tabel 8.2. zijn de door berekening verkregen waarden voor de stroom en de 

spanning van het accupakket en de experimenteel qevonden waarden voor diver 

se bedrijfspunten weerqegeven. In bet algemeen zijn de relatieve afwijkingen 

tussen de berekeningen en de metingen kleiner dan 5\ en 2\ voor respectieve

lijk de stream en de spanning van het accupakket. Bij de resultaten van de 

metingen, waarbij hoge belastinqen werden aangebracbt, treden relatief grate 

afwijkingen in de stroomsterkte op. Deze kunnen ecbter een gevolg zijn van 

bet feit, dat deze metingen vanweqe de beperkte tijd, dat een hoge anker

stroom gevoerd mag worden, in een kort tijdsbestek moesten plaatsvinden. 

Omdat het enige tijd kost, voordat een stabiel bedrijfspunt is bereikt, is 

het niet ondenkbaar, dat zich op het tijdstip, waarop de registratie van de 

gegevens plaatsvond, nog geen stationair bedrijfspunt had inqesteld en dat 

de op de rollenrem geregistreerde aandrijfkracbt ten gevolge van insta-

tiona ire verscbijnselen, zeals de rotatieversnelling van de rollen, niet 
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gelijk was aan de aandrijfkracht, die aan de rolomtrek werd geleverd of 

opgenomen. 

De omvang van het totale aandrijfsysteem, en de bereikte resultaten in 

acht nemende, kan vastgesteld worden dat de door simulatie verkregen 

accuspanning en stroom de werkelijkheid geed beschrijven. 

8.2. SIMULATIERESULTATEN 

Met de rekenprogramma's EVSIM I en EVSIM II werd het energiegebruik van het 

testvoertuig voor diverse ritcycli bestudeerd. 

Indien het voertuig zich volgens de SAE Metropolitan Cycle voortbeweegt, zal 

onafhankelijk van het gebruikte aandrijfsysteem aan de wielen van het 

voertuig conform relatie (7.4) een met de tijd veranderende aandrijfkracht 

moeten worden aangebracht zeals in afbeelding 8 . 3. is aangegeven . 

80 

60 

40 

20 

SNELHEIO (km/h) 

r ~ 
/ \ __/ 

/~\ 

/ \ 
\ 

TIJO (S) 

0o 20 40 60 80 100 120 140 
v \ 

Vergelijking van EYSIM I en EVSIM II 

Afb. 8.3. 
Snelheid en aandrijfkracht volgens 
de SAE Metropolitan Cycle. 

Afbeelding 8 . 4a . toont de overbrengingsverhouding, het transmissierendement 

en het machinekoppel en -toerental voor het voertuig, dat zich - uitgerust 

met een volledig elektronische motorregeling en een vaste reductie 

(itot=7,57) - verplaatst volgens de SAE Metropolitan Cycle . In afbeeldingen 

8.4b. en 8.4c. treft men de spanning en stroom van het accupakket aan, zeals 

die door respectievelijk EVSIM I en EVSIM II voor enkele cycli werden uitge

rekend. Naarmate de ladingstoestand van het accupakket afneemt (de afgelegde 

afstand grater wordt), neemt de spanning af. Opdat dan tach het gewenste 

motorkoppel en -toerental geleverd worden, moet de stroom toenemen. Aan het 
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Overbrengingsverhouding, transmissierendement, motorkoppel en -toerental van 
het aandrijfsysteem met een vaste reductie volgens EVSIH I en EVSIH II 
(volledig elektronische motorregeling) . 

- ~ -If L4J 1...-tJ I I 1..1..1 

f- f--- 1~ CYCLUS 1 20e CYCLUS1 38e CYCLUS C~ 
sb--=::r-100 l.. .. 50 ---r-100 . .. 50 ---r-100-

Afb . 8 . 4b . 

Hotorrendement en stroom en spanning van het accupakket volgens EVSIH I 
(volledig elektronische motorregeling) . 

einde van de tweede acceleratiefase, waar het te leveren vermogen een maxi

male waarde bereikt, is de spanning van het accupakket minimaal. 

Voor de actieradius en de restcapaciteit werden gevonden: 

o volgens EVSIM I: 

o volgens EVSIM II : 

58,5 kilometer respectievelijk 62,2 Ah ; 

50,8 kilometer respectievelijk 74,1 Ah. 
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I J I J I .I 
""" I I I " "\ II I " 'I II 1"' " r-- 1e CYCLUS 1~ CYCLUS 33;(YCLUS 

50 I 1Xl 50 I 100 50 I 100 .. ... ..... 

Afb. 8.4c. 
Hotorrendement en stroom en spanning van het accupakket volgens EVSIM II 
(volledig elektronische motorregelingl. 

Nadat de genoemde afstanden zijn afgelegd, kan het voertuig niet meer aan de 

acceleratie-eisen van de gestelde ritcyclus voldoen, zonder dat de celspan

ning onder het toelaatbare minimum daalt. Uit de gegevens over de restcapa

citeit blijkt echter, dat in het accupakket nog voldoende lading aanwezig is 

om - zij het met lagere vermogens dan gebtuikelijk is bij de Metropolitan 

Cycle - enige tientallen kilometers af te leggen. De korte actieradius, die 

door EVSIM II wordt berekend, is een gevolg van het feit, dat het rendement 

van de gelijkstroommachine, zoals afbeelding B.4c. aangeeft, juist in het 

bedrijfspunt, waar het maximale vermogen van de motor en het accupakket 

wordt gevraagd, sterk afneemt met een toenemende ontladingsgraad van het 

accupakket . In tabel 8 . 3. zijn de numerieke waarden weergegeven voor het 

gemiddeld gemiddeld gemiddelde 
motorrendement energiegebruik accustroom 

[\] [Wh/km] [A] 

EVSIM I 78,2 153,8-176,6 58,8-65,1 
EVSIM II 72,7-73,0 159,7-179,7 60,9-66,3 

Tabel 8.3. 
Aandrijfsysteem met een vaste reductie op de Metropolitan Cycle. 

gemiddelde van het motorrendement, de accustroom en het energiegebruik aan 

de klemmen van het accupakket. Het gemiddelde energiegebruik per ritcyclus 

vari~ert met de afgelegde afstand tussen de in de tabel aangegeven waarden: 

o doordat bij een bijna volledig geladen accu niet effici~nt remenergie 

gerecupereerd kan worden (dit werd in rekening gebracht door het accupak-
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ket maximaal op te laden met een stroom, die bij een celspanning van 2,4 

Volt hoort) neemt het energiegebruik per cyclus in eerste instantie af met 

het aantal afgelegde ritcycli; 

o omdat het motorrendement afneemt met de ladingstoestand van het accupakket 

treedt later een overigens beperkte stijging van het energiegebruik op. 

Het gemiddelde motorrendement, dat door EVSIM II wordt berekend, is lager 

dan door EVSIM I voorspeld wordt. Oit verklaart tevens het verschil in het 

energiegebruik. Ondanks het feit , dat het momentane machinerendement volgens 

EVSIM II bij hoge belastingen sterk daalt met de ladingstoestand van het 

accupakket, is het gemiddelde machinerendement slechts in beperkte mate 

afhankelijk van de afgelegde afstand . 

Uit deze simulatieresultaten kan geconcludeerd worden, dat door het 

gebruik van een uitsluitend van het koppel en het toerental afhankelijk 

machinerendement, waarbij geen rekening is gehouden met de ladingstoe

stand van het accupakket, te optimistische uitspraken over de te verwach

ten actieradius worden gedaan . 

Omdat in EVSIM II de deelverliezen van de machine zijri opgenomen, die in de 

loop van dit onderzoek experimenteel zijn vastgesteld, en bovendien de 

netwerkbeschouwing van motor en accupakket met inachtname van de ladingstoe

stand is toegepast, zal bij de verdere simulatiestudies in deze paragraaf 

gebruik worden gemaakt van dit rekenprogramma. 

Vergelijking van diverse aandrijfsystemen 

AANDRIJFSYSTEEM 
METROPOLITAN 

CYCLE vaste handgeschakelde automatische 
reductie transmissie transmissie 

actieradius [km] 50,9 60,1 41,6 
restcapaciteit [Ah] 74, 1 62,6 80,8 
motorrendement [\] 72,7- 73,0 74,8- 75,0 74,1- 74,8 
transmissierendement [\] 92,0 92,2 81,2 
energiegebruik [Wh/km] 159,7-179,7 151,8-171,4 180,0-197,8 
accustroom [A] 60,9- 66,3 57,7- 63 ,0 68,8- 73,3 

label 8.4. 
Vergelijking van aandrijfsystemen op de Metropolitan Cycle (volledig 
elektronische motorregeling). 
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In tabel 8.4. treft men de karakteristieke gegevens aan van de simulatie 

(EVSIM II, Metropolitan Cycle) uitgevoerd voor de volgende aandrijfsystemen: 

o volledig elektronische motorregeling en een vaste reductie; 

o volledig elektronische motorregeling met de handgeschakelde versnellings

bak; 

o volledig elektronische motorregeling met de gewijzigde automatische trans

missie. 

Na bestudering van tabel 8.4. kan vastgesteld worden, dat het gemiddelde 

energiegebruik van de aandrijving met een handgeschakelde versnellingsbak 

lager is dan dat van een aandrijfsysteem met een vaste reductie. Dit is een 

gevolg van het hogere gemiddelde machinerendement, dat door het gebruik van 

een variabele reductie kan worden verwezenlijkt. Doordat het accupakket in 

dat geval met lagere stromen wordt ontladen, wordt ook in dat element een 

beter energetisch rendement gerealiseerd. 

- 125 MOTORKOPPEL (Nml 
~~~~~-~-~-~-~-~ 

TIJO (s) 
0o 20 40 60 80 100 120 140 -~ L.____L _ __j_ _ _l__..J..__ l.____L _ _j 

TRANSMISSIERENOEMENT ('/ol 6000 MOTORTOERENTAL (omw/mnl 

':fffif] fij I :::~T~IJO 
0 20 40 60 80 100 120 140 ° 0 20 40 60 80 100 140 
------- AUTOMATISCHE TRANSMISSIE 
····-············ ························ HANGESCHAKELOE TRANSMISSIE 

Afb. 8.5a. 
Overbrengingsverhouding, transmissierendement, motorkoppel en - toerental van 
de aandrijfsystemen met de handgeschakelde en met de gewijzigde automatische 
transmissie (volledig elektronische motorregeling). 

Verder blijkt uit deze gegevens, dat het lagere rendement van de gewijzigde 

automatische transmissie ten opzichte van de handgeschakelde transmissie 

niet alleen het gemiddelde energiegebruik van het voertuig verhoogt, maar 

ook tot gevolg heeft, dat de minimale celspanning van 1,6 Volt reeds bij een 

relatief hoge ladingstoestand (restcapaciteitl bereikt wordt. Het lage 

transmissierendement (zie afbeelding 8.5a . ) vindt zijn oorzaak in het grate 

aantal tandkontakten en koppelingen, dat in de automatische versnellingsbak 
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Afb. 8.5b. 
Hotorrendement en stroom en spanning van het accupakket bij het aandrijfsys
teem met de handgeschakelde transmissie (volledig elektronische motorrege
ling). 
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Afb. 8.5c. 
Hotorrendement en stroom en spanning van het accupakket bij het aandrijfsys
teem met de gewijzigde automatische transmissie (volledig elektronische 
motorregeling). 

aanwezig is . Indien speciaal voor elektrische voertuiqen een tweetraps 

automatische transmissie, bestaande uit een planetair tandwielstelsel en een 

eindreductie zou worden geconstrueerd, kan naar verwachting een hoqer aan

drijvingsrendement worden gerealiseerd. 

In afbeeldinqen 8.5b . en 8.5c. treft men voor diverse cycli de spanning en 

stroom als functie van de tijd aan voor respectievelijk het aandrijfsysteem 
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met een handgeschakelde versnellingsbak en het aandrijfsysteem met de gewij

zigde automatische transmissie. Vergelijking van deze figuren toont, dat in 

het geval van de automatische transmissie hogere stromen optreden dan in het 

geval van de handgeschakelde transmissie. 

Uit voorgaande resultaten kan afgeleid worden, dat: 

o op grond van energetische overwegingen een aandrijfsysteem met een 

variabele overbrengingsverhouding aanbeveling verdient boven een aan

drijfsysteem met een vaste overbrengingsverhouding; 

o tegenover het bedieningsgemak van de aandrijving met de gemodificeerde 

automatische transmissie, ondanks de in de transmissie aangebrachte 

verbeteringen, een relatief hoog energiegebruik staat in vergelijking 

met de aandrijving met de handgeschakelde transmissie. 

Bij de simulatie van aandrijfsystemen, die uitgerust zijn met een getrapte 

spanningssturing, werd vastgesteld, dat het motorvermogen in de span

ningstrap van 30 Volt zo laag is dat - zeker in het geval van een vaste 

reductie - niet aan de acceleratie-eisen van de Metropolitan Cycle kan 

worden voldaan. Indien een variabele reductie wordt gebruikt, kan gedurende 

12 cycli de voorgeschreven acceleratie worden gerealiseerd. Afbeelding 8.6. 

geeft voor het aandrijfsysteem met de handgeschakelde transmissie (zie 

afbeelding 8.5a.) aan welke stromen en spanningen optreden indien de getrap

te spanningssturing gebruikt wordt. De met een punt gemarkeerde stromen 

treden op in het spanningsgebied van 30 Volt. Bij een ladingstoestand lager 

dan 81% (na 12 ritcycli) is de aandrijving in dit spanningsgebied niet meer 

in staat om aan het voertuig de voorgeschreven versnelling te geven . Dezelf 

de tendens werd geconstateerd bij de beproeving van het voertuig op de 

rollenrem. Als met hetzelfde aandrijfsysteem volgens de ECE 15-cyclus wordt 

gereden, kan een afstand van 99,4 kilometer (99 cycli) worden afgelegd, 

voordat het in het spanningsgebied van 30 Volt maximaal te leveren vermogen 

te laag is. 

Afbeelding 8.7. geeft voor een parallelschakeling van 4 accudelen het 

(30 Volt-gebied) maximale elektromagnetische machinevermogen als functie van 

de ladingstoestand . Deze karakteristiek is gebaseerd op relatie (7.51). 

II ~ang~~ien het motorvermo~en bij de spanningstrap va~ 30 Volt beperkt is, 

1s d1t een te lage spann1ng om een vlotte accelerat1e te realiseren. 
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Motorrendement en stroom en spanning van het accupakket bij het aandrijfsys
teem met de handgeschakelde transmissie en de getrapte spanningssturing. 
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Afb. 8. 7. 
Maximaal elektromagnetisch motorvermogen 
in het spannningsgebied van JO Volt. 

Dit probleem kan opgelost worden door bij een zo laag mogelijk motortoeren

tal van een parallelschakeling van 4 accudelen over te schakelen naar een 

parallelschakeling van 2 accudelen en er verder met behulp van een grate 

overbrengingsverhouding in de eerste versnelling zorg voor te dragen, dat de 

motor over een zo groat mogelijk snelheidsbereik van het voertuig met hogere 

toerentallen opereert . Indien men het toerental, waarbij van 30 Volt naar 60 

Volt wordt overgeschakeld, instelt op een lagere waarde dan 1065 omw/min, 

dienen schakelaars te worden gemonteerd, die onder belasting kunnen schake

len, of meet door een kunstgreep tijdelijk een grotere hoofdpoolflux inge

steld kunnen worden (zie paragraaf 3.3.2 . ). 

Enerqiegebruik en actieradius op de Metropolitan Cycle, de ECE 15-cyclus en 
de THE-cyclus 

In tabellen 8.5. en 8.6. treft men voor dezelfde aandrijfsystemen als in 

tabel 8.4. de karakteristieke gegevens aan voor het voertuig, dat zich met 

het door de ECE 15-cyclus respectievelijk de THE-cyclus voorgeschreven 

snelheidspatroon verplaatst. Wederom kan opgemerkt worden dat, door ineffi

ci~nte terugwinning van remenergie bij een bijna volledig geladen accupak

ket, enige variatie in het energiegebruik optreedt. In vergelijking tot de 

Metropolitan Cycle wordt een lager gemiddeld machinerendement gekonstateerd, 

hetgeen een gevolg is van de lagere belastingen van het aandrijfsysteem door 

eerstgenoemde ritcycli. Hoewel het gemiddelde energiegebruik op de ECE 15-

cyclus en op de THE-cyclus nagenoeg gelijk is aan dat op de Metropolitan 

Cycle, wordt door de lagere maximale belastingen de minimaal toelaatbare 
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AANDRIJFSYSTEEM 

ECE 15-CYCLUS vaste handgeschakelde 
reductie transmissie 

actieradius [km] 11315 11515 
restcapaciteit [Ah] 3127 0 
motorrendement [\] 6416- 6514 6516- 6617 
transmissierendement [\] 9212 91 16 
energiegebruik (Wh/km] 15010-16312 14817-16315 
accustroom [A) 2314- 2613 2314- 2612 

Tabel 8.5. 
Vergelijking van aandrijfsystemen op de ECE 15-cyclus (volledig 
elektronische motorregelingl. 

AANDRIJFSYSTEEM 

THE-CYCLUS vaste handgeschakelde 
reductie transmissie 

actieradius [km] 8913 9714 
restcapaciteit [Ah] 3114 1715 
motorrendement [\] 6219- 6314 6314- 6414 
transmissierendement [\] 9213 91 15 
energiegebruik [Wh/km] 15012-16916 14910-17013 
accustroom [A] 3119- 3417 3118- 3418 

Tabel 8 . 6. 

automatische 
transmissie 

8814 
1413 

6711- 6810 
8010 

17410-18618 
2712- 3015 

automatische 
transmissie 

6613 
4619 

6419- 6513 
7819 

17417-19511 
3713- 4011 

Vergelijking van aandrijfsystemen op de THE-cyclus (valledig elektranische 
motorregeling l. 

celspanning pas na een 116 a 2 maal zo grate afgelegde afstand bereikt. In 

beide gevallen is het energiegebruik door het aandrijfsysteem met een vaste 

reductie en het aandrijfsysteem met de handgeschakelde versnellingsbak 

gelijk . Het hogere gemiddelde motorrendement 1 dat door de variabele over

brengingsverhouding wordt verwezenlijkt 1 wordt genivelleerd door het lagere 

gemiddelde transmissierendement. Tach is de actieradius in het geval van een 

variabele overbrengingsverhouding tot 10\ (in het geval van de Metropolitan 

Cycle mede door het lagere energiegebruik zelfs 20\) grater dan in het geval 

van een vaste reductie . Dit vindt zijn oorzaak in het feit 1 dat door het 

gebruik van een variabele overbrengingsverhouding de maximale belasting van 

het accupakket lager is. De actieradius van de aandrijving met de gemodifi

ceerde automatische transmissie wordt oak in het geval van de THE- en de ECE 

15-cyclus duidelijk negatief be1nvloed door het transmissierendement . 
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METROPOLITAN CYCLE 
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Afb. 8.8. 
Ladingstoestandsverandering als functie van de afgelegde afstand. 

Afbeelding 8.8. toont voor het aandrijfsysteem met een handgeschakelde 

versnellingsbak de ladingstoestand als functie van de afgelegde afstand. 

Hoewel het energiegebruik in alle gevallen vrijwel gelijk is, neemt de 

ladingstoestand in het geval van de Metropolitan Cycle sneller af dan in het 

geval van de THE- en de ECE 15-cyclus; de reden hiervan is dat de hoge 

stromen, die bij de Metropolitan Cycle optreden, zoals in Hoofdstuk IV reeds 

besproken is, een relatief grate ladingstoestandsvermindering veroorzaken. 

Op grond van deze resultaten kan worden vastgesteld, dat niet alleen het 

gemiddelde energiegebruik, dat bepaald wordt door het aandrijfsysteem en 

de ritcyclus, maar ook de maxirnale belasting van het accupakket van 

betekenis is voor de actieradius van het voertuig . 

Om hoge belastingen van het accupakket tegen te gaan, dient de constructeur 

zorg te dragen voor een hoog aandrijvingsrendement bij hoge belastingen en 

moet de gebruiker forse acceleraties zoveel mogelijk verrnijden. 

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES 

De belangrijkste conclusies, die uit de besproken resultaten voortkomen, 

kunnen als volgt worden sarnengevat: 

o het energetische rendement van een aandrijfsysteem met een in discrete 

stappen te varieren overbrengingsverhouding is over het algemeen hager dan 
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dat van een aandrijfsyteem met een vaste overbrengingsverhouding; 

o tegenover het bedieningsgemak van de aandrijving met een gemodificeerde 

automatische transmissie staat een relatief hoog energiegebruik in verge

lijking met de aandrijving met een handgeschakelde transmissie; 

o de actieradius blijkt zowel van het gemiddelde energiegebruik per kilome

ter als van het benodigde piekvermogen afhankelijk te zijn; het verdient 

daarom aanbeveling om het aandrijfsysteem eveneens met betrekking tot het 

maximale vermogen te optimaliseren; 

o de simulatieresultaten blijken een goed inzicht te geven in de verdeling 

van de energieverliezen over het gehele aandrijfsysteem. 
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SAMENVATTING 

Volgens diverse studies voorziet de onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroom

machine voor de elektrische auto van de nabije toekomst in de beste combina

tie van rendement, prestaties, aanschafkosten en systeembetrouwbaarheid . Het 

in dit proefschrift beschreven onderzoek betreft een studie naar voor per

sonenauto's geschikte aandrijfsystemen . 

Onderzoek naar de energetische aspecten van elektrische voertuigen heeft 

uitgewezen, dat - in het bijzonder bij terugwinning van remenergie - de 

kenmerken van het aandrijfsysteem het energiegebruik belangrijk beinvloeden . 

Uitgaande van de onafhankelijk bekrachtigde machine worden diverse aandrijf

systemen beschreven . Omdat het rendement van de aandrijfcomponenten niet 

constant is, maar vari~ert in afhankelijkheid van in het bijzonder het 

toerental en de belasting, werd ter evaluatie van de in aanmerking komende 

aandrijfsystemen een algemeen rekenprogramma opgezet, waarin vooral aandacht 

wordt besteed aan het gedrag van het accupakket, de motor en de mechanische 

transmissie . Het simulatieprogramma is modulair van opbouw en daardoor is 

het eenvoudig om modellen van andere aandrijfsystemen toe te voegen of 

bestaande modellen te vervangen, indien nauwkeurigere empirische of theore

tische modellen beschikbaar komen . Tevens werd een elektrische auto gebouwd 

om een aantal aandrijfsystemen te kunnen testen . 

Voor de loodaccu werd een empirisch model opgesteld, dat de ladingstoestand 

als een niet-lineaire relatie van de ontlaad-/laadstroom beschrijft. Bij 

verschillende ladingstoestanden werd de batterijspanning als functie van de 

stroom experimenteel bepaald . Deze gegevens werden mathematisch beschreven 

en in het accumodel verwerkt . De tijdens het accu-onderzoek experimenteel 

bepaalde stroomsterkten en ontladingsgraad, die direct verband houdt met de 

actieradius, stemmen goed overeen met de berekende waarden. Simulatie van de 

actieradius van een elektrische auto volgens diverse vermogen-tijddiagrammen 

heeft aangetoond, dat een belastingspatroon voor een bepaalde ritcyclus niet 
vervangen mag worden door een blokvormig gemodificeerde vermogenscyclus, 

indien uitspraken moeten worden gedaan over de in de praktijk bij die ritcy

clus te verwachten actieradius . 

Het accupakket en de gelijkstroommotor dienen bij voorkeur als een gelnte

greerd elektrisch systeem beschreven te worden, hetgeen de werkelijkheid 
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.-in het bijzonder voor veldstroomregeling- nauwkeurig benadert . Oaarvoor 

is het totale verliesvermogen van de in het voertuig gebruikte gelijkstroom

machine opgesplitst in de berekende en experimenteel geverifieerde deelver

liezen. Omdat het accupakket zich niet als een ideale gelijkspanningsbron 

gedraagt, is het verliesvermogen in de gelijkstroommachine niet alleen 

afhankelijk van het mechanische bedrijfspunt van de motor, maar ook van de 

ladingstoestand van het accupakket. 

Aangezien het rendement van de onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroommachi

ne volgens de summiere literatuur van dezelfde grootte-orde is als dat van 

de mechanische transmissie, werden de rendementen van verschillende conven

tionele versnellingsbakken als functie van het toerental en de belasting 

bepaald . Op grond van energetische overwegingen verdient het geen aanbeve

ling om een conventionele automatische versnellingsbak met een koppelomvor

mer in een elektrische auto te gebruiken . Het hoogste gemeten rendement van 

een dergelijke transmissie bleek 86\ te zijn, terwijl voor het rendement van 

een vergelijkbare handgeschakelde transmissie een maximale waarde van 96\ 

werd gevonden. Door de koppelomvormer van de automatische transmissie te 

vervangen door een tandwieloverbrenging en door een separate oliepomp voor 

het regelsysteem te gebruiken , die onafhankelijk van het transmissietoeren

tal een constante opbrengst heeft, ken het maximale rendement van deze 

transmissie tot 93\ verhoogd worden . 

Voor verschillende aandrijfsystemen worden simulatieresultaten besproken . De 

belangrijkste conclusies, die daaruit voortkomen, kunnen als volgt worden 

samengevat : 

o het energetische rendement van een aandrijfsysteem met een in discrete 

stappen te varieren overbrengingsverhouding is over het algemeen hoger dan 

dat van een aandrijfsyteem met een vaste overbrengingsverhouding ; 

o tegenover het bedieningsgemak van de aandrijving met een gemodificeerde 

automatische transmissie staat een relatief hoog energiegebruik in verge

lijking met de aandrijving met een handgeschakelde transmissie; 

o de actieradius blijkt zowel van het gemiddelde energiegebruik per kilome

ter als van het benodigde piekvermogen afhankelijk te zijn ; het verdient 

daarom aanbeveling om het aandrijfsysteem eveneens met betrekking tot het 

maximale vermogen te· optimaliseren ; 

o de simulatieresultaten blijken een geed inzicht te geven in de verdeling 

van de energieverliezen over het gehele aandrijfsysteem . 
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SUMMARY 

ENERGETICAL OPTIMIZATION OF PROPULSION SYSTEMS FOR ELECTRIC VEHICLES. 

Various studies showed that a separately-excited de motor provides the best 

combination of efficiency, performance, production cost and system 

reliability for a near-term electric vehicle. The research described in this 

thesis concerns investigations into propulsion systems suitable for electric 

vehicles. 

Preliminary investigations into the energetical aspects of electric vehicles 

have proved that - particularly in the case of regenerative braking - the 

characteristics of the propulsion system strongly influence the energy 

consumption. Starting from the separately-excited de motor various drive 

trains are described. Since the efficiency of the drive train components is 

not constant, but varies in dependence on a.o. speed and load, a general 

computer simulation program has been set up, in which considerable attention 

has been paid to the description of the behaviour of the battery pack, the 

motor and the mechanical transmission. The modular program organization 

permits the convenient addition of new drive systems or the modification of 

existing models when better empirical or theoretical models become 

available . An electric vehicle has been constructed in order to test several 

drive systems. 

In the program a battery state-of-charge model for the lead-acid battery has 

been included, which is based on the non-linear ampere-hour capacity versus 

normalized constant discharge current curve . Starting from experimentally 

obtained data the battery voltage has been modeled as a function of battery 

current and depth of discharge . The calculated battery current and state-of

charge during duty cycle operation are in good agreement with the 

experimentally obtained performance. Simulation studies of the electric 

vehicle operating range for various power-time profiles have proved that it 

is not allowed to replace a power-time profile of a certain driving cycle by 

a simplified profile, if reliable operating range predictions are desired. 

The battery and the de motor by preference have to be described as an 

integrated electric system in order that the reality - especially in the 

case of field current control - can accurately be approximated. For this 
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reason equations are derived for each loss mechanism associated with the 

separately-excited de motor . These motor losses may be determined 

experimentally or they may be approximated from the motor design data if 

available. Since the battery voltage varies with the state-of-charge, the 

total power loss in the de motor depends on both the mechanical operating 

point and the battery state-of-charge. 

Since the efficiencies of de motors and mechanical transmissions are nearly 

equal, the efficiencies of several conventional transmissions have been 

determined as a function of both speed and load. From an energetical point 

of view a manual transmission is preferable to a conventional automatic 

transmission, equipped with a torque converter . The highest established 

efficiency of the tested automatic transmission stands at 86\, while a 

maximum efficiency of 96\ was found for the comparable manual gearbox . The 

efficiency of the automatic gearbox has been improved by replacing the 

torque converter by a primary gear-wheel reduction and by using a constant 

speed separate oilpump for its control system (maximum efficiency of the 

modified system : 93\). 

Simulation results for different drive trains are discussed. The main 

conclusions drawn from these studies can be summarized as follows : 

o from an energetical point of view a propulsion train using a variable gear 

ratio in general has to be preferred to a drive system with a fixed gear 

ratio; 

o the high operational comfort of the power train with the modified 

automatic gearbox is paid for with a relatively high energy consumption in 

comparison with the drive train using a manual gearbox; 

o the operating range appears to depend on both peak power requirement and 

average energy used per kilometer; so power train matching with respect to 

the peak power demand is strongly recommended ; 

o this simulation program allows an accurate comparison of vehicle drive 

trains, while component deficiencies are clearly demonstrated. 
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APPENDIX I 

HET ENERGIEGEBRUIK BIJ EEN VEREENYOUDIGD INSTATIONAIR RIJPATROON 

In deze appendix wordt de verantwoording gegeven van vergelijking (2 . 18), 

die het energiegebruik van lineair van de tijd afhankelijke snelheids

variaties beschrijft. 

SNELHEID (m/sl 

Afb . A1.1 . 

Snelheid als functie van de tijd. 

Bij een snelheidsverandering, zoals in afbeelding A1.1. is weergegeven, 

wordt de snelheid tijdens acceleratie en deceleratie beschreven door de 

volgende relaties: 

(A 1. 1) 

2V 
____IIIIDI. * t + 2V 

. tinst max 
(A1. 2) 

In het algemeen kan het vermogen, dat nodig is om een voertuig met de voor

geschreven snelheid horizontaal te verplaatsen, worden berekend volgens: 

1*p*A *C •v3 + m*g*fr*v + X*m*dv*v 
2 F X dt 

Bij acceleratie geldt dan met betrekking (A1 . 1): 

p (t) 
v,a 

av3 2v 
1*p*A •c * max.t3 + m*g*f • max•t + 
2 F X t3 r t . t 

inst lns 

Als het totale aandrijvingsrendement n bedraagt en constant wordt 

verondersteld, dient door het accupakket aan de motorklemmen te worden 

toegevoerd: 

(A1. 3) 

(A 1 . 4) 
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~ 
wP,a 1 2 I P dt 11 0 v,a 

(A1 .5) 

1.[1* *A •c *VJ .tinst + 1•m• *f *V .tinst + 1*~*m*V2 ] 
11 8 ° F x max 2 2 9 I max 2 2 max 

Bij afremming kan dan voor het voertuigveimogen geschreven worden : 

(A1 . 6) 

In normaal stadsverkeer (veitragingen groter dan 0,25 mts2> is P d vrijwel v, . 
altijd negatief, zodat tijdens afremming naar het accupakket wordt terug-

gevoeid : 

- 11 
tinst 

I P dt 
t . v,d 

lOSt 
2 

1 3 t . 1 t . 1 2 
- 11*[-8*h*AF*Cx*V • lnst + -•m*g*f *V • lnst - -·~*m*V ] 

~ max 2 2 I max 2 2 max 

(A 1. 7) 

Aftiekking van veigelijkingen (A1 . 5) en (A1 . 7) leveit het totale eneigie

gebruik gedurende een acceleratie-deceleratiecyclus, zodat voor n cycli 

geldt : 

W · =n(~l1)(-21 *m*g*f *V +1*o*A-*C *VJ )tinst + n(1-11)*~*m*V2 (A1 . 8) 
P,1nst 11 I max 8 ·r x max 2 2 11 max 

In deze veigelijkingen geldt : 

v a 
p 
v,a 

wP,a 

snelheid tijdens acceleratie 

voeituigveimogen tijdens acceleiatie 

bij acceleiatie gebiuikte eneigie 

snelheid tijdens deceleiatie 

voeituigveimogen tijdens deceleiatie 

bij afiemming viijgekomen eneigie 

[m .s- 1] 

[W] 
[Nm] 

[m · s- 1] 

[W) 
[Nm] 
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APPENDIX II 

BEPALING VAN DE CELSTROOM EN -SPANNING BIJ WILLEKEURIGE BELASTINGEN 

Afhankelijk van het rijpatroon dient het aeeupakket in een elektrisehe auto 

een bepaald vermogen te leveren of op te nemen. Met behulp van de stroom

spanningsrelaties, zeals die in Hoofdstuk IV zijn vastgesteld, is het moge

lijk om voor iedere ladingstoestand van het aeeupakket de bij een bepaald 

vermogen behorende stroom en spanning te berekenen. Aan het gevraagde vermo

gen kan door een eel van het aeeupakket een bijdrage worden geleverd volgens 

de relatie 

(A2. 1) 

Hierin geldt: PC door een eel afgegeven vermogen [W) 

r----,---,,-----...;::--,------;---,--------,-2.5 ------,-.------,r------,1-,--------, 

I 
I 

CELSPANNING (Vl 1 I 
I 1 I 
I I I 

f----.J----+~-=::---f--------il LADINGSTOESTAND 1.9 --=..,.__::::::1------F=---~ 
/ I 

I 

-250 
I 

I 

STROOMSTERKTE (Al 

-200 -150 

Afb . A2.1. 

-1501 

I 
I 

-100 

I VERMOGEN (Wl 
I 

I\ 
STROOMSTERKTE (Al 

-50 0 50 100 150 200 

Bepaling van de celspanning en -stroom voor een willekeurige belast i ng . 

De stroom-spanningsrelaties van een eel van de beproefde Varta- batterij 

(type 240-15) luiden: 

(ontlading) (A2.2) 

(oplading) (A2.3) 
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In deze vergelijkingen zijn U U R en R functies van de la-ontl' opl' ontl opl 
dingstoestand. Onder belasting kunnen de celstroom en -spanning worden 

gevonden door het snijpunt van vergelijking (A2.1) met vergelijking (A2.2) 

of (A2.3) te bepalen (afbeelding A2.1); 

ontlading: (A2 . 4) 

oplading : (A2.5) 

Ontladinq 

Omdat tijdens ontlading (PC positiefl Rontl en Uontl in vergelijking (A2 . 4) 

beide positief zijn en de in werkelijkheid ingestelde stroom gelijk is aan 

de kleinste wortel van deze vierkantsvergelijking, geldt voor de celstroom : 

0ontl - Vu~ntl - 4*Rontl *Pc 
2*Rontl 

Voor de celspanning kan dan worden geschreven: 

u 
P • [ ontl 
c 

- Vu2 - 4*R *P ontl ontl c]-1 
2*Rontl 

(A2 . 6) 

(A2.7) 

De interessante oplossing van vergelijking (A2.4) is slechts re~el, als de 

discriminant groter dan of gelijk is aan nul. Het maximale vermogen, dat ~~n 

eel kan leveren, kan worden bepaald door de discriminant gelijk te stellen 

aan nul: 

(A2.8) 

In deze relatie geldt : PC,max maximaal celvermogen [W] 

Afbeelding A2.2 geeft voor ~~n eel van de Varta 240-15 batterij het maximale 

vermogen, dat kortstondig geleverd kan worden, als functie van de ladings

toestand; Uontl en Rontl zijn bepaald volgens vergelijkingen (4.6) tot en 

met (4 .8). Er kan geconstateerd worden, dat het maximale vermogen afneemt 

met toenemende ontladingsgraad. 
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Afb. A2.2. 
Maximaal ontlaadvermogen. LADINGSTOESTAND (-l 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

Opladinq 

Bij oplading (PC negatief), is de celstroom eveneens negatief, waardoor 

alleen de negatieve wortel van vergelijking (A2.5) van belang is. Omdat Ropl 

en U 1 voor iedere ladingstoestand positief zijn, kan voor de laadstroom op 
geschreven worden: 

(A2.9) 

Hoewel de discriminant van deze vierkantsvergelijking voor alle negatieve 

vermogens positi ef is, mag het vermogen tijdens oplading in verband met het 

ontstaan van knalgas en beschadiging van de platen niet willekeurig haag 

zijn. Omdat bij celspanningen hager dan 2,40 Volt gasontwikkel i ng plaats 

vindt en de batterij daardoor ineffici~nt wordt opgeladen, is in het accu

model aangenomen, dat de celspanning maximaal 2,40 Volt bedraagt en dat de 

eel wordt geladen met een stroom, die niet hager is dan de bij die limiet 

behorende laadstroom volgens: 

u - u opl C.max 
R opl 

(A2.10) 

Met : maximale celspanning tijdens oplading [V] 
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)pen celspanning 

\ls het accupakket onbelast is, geldt voor de celspanning, zoals in para

Jraaf 4.3. is vermeld: 

0,2173*LT + 1,9492 (A2 . 11) 
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APPENDIX III 

EEN MATHEMATISCHE BESCHRIJYING VAN HET TRANSMISSIEVERLIESKOPPEL 

Als een voertuig zich volgens een bepaalde ritcyclus voortbeweegt, kan het 

verliesvermogen in de transmissie op ieder tijdstip berekend worden, op 

voorwaarde, dat het verlieskoppel van de versnellingsbak als functie van het 

toerental en. de belasting bekend is. Het koppel, dat bij een zekere belas

ting aan de ingaande as moet worden aangeboden, kan worden bepaald volgens 

de relatie: 

Tt,in 

Handqeschakelde versnellinqsbak 

T . 
~,Ult + T 
ltot t,verl 

(A3 .1) 

Het verlieskoppel kan beschreven worden door vergelijkingen van de vorm: 

Tt,verl 

T . * t,Ult T 
IJ ' + 

ltot t,o 

In deze relatie geldt : IJ wrijvingsco~ffici~nt 

T nullastkoppel t,o 

[ - ] 

[Nm] 

(A3.2) 

Afbeelding A3.1. toont voor verschillende toerentallen het verband tussen 

het aan de ingaande as toe te voeren verlieskoppel en het koppel aan de 

uitgaande as. Voor ieder ingaand toerental, waarbij voor diverse belastingen 

rendementsmetingen werden verricht, bleek dit verband benaderd te kunnen 

worden door rechte lijnen met correlatieco~ffici~nten grater dan 0,995. 

Zoals in Hoofdstuk VI is besproken, neemt bij hogere toerentallen door 

temperatuursinvloeden de wrijvingsco~ffici~nt aan de tandflanken af . Extra

polatie van de getekende rechten naar Tt . t=O levert nullastverlieskoppels, ,Ul 
die betrouwbaarder zijn dan de gemeten nullastverliesvermogens van afbeel-

ding 6.8.,omdat: 

o het door extrapolatie verkregen nullastkoppel is gebaseerd op een met gra

te betrouwbaarheid vastgestelde rechte door een groat aantal meetpunten, 

die door de gunstige belasting van de momentmeetassen nauwkeurig zijn; 

o de verliesvermogens van afbeelding 6.8 . zijn minder nauwkeurig gemeten met 

een momentmeetas, die onder in zijn meetbereik (10 Nm) werd gebruikt. 
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Tt verl (Nml 

4f-------l-- - -L--
1e VERSNELLING 

2 

(omw/minl 

Tt.uit (Nml 

350 700 1050 1400 

6.-------~----.------.-----, 

Tt.verl (Nml 

I 

nt in (omw/minl 

. I 
Tt.uit (Nml 

200 400 600 800 

2 

(omw/minl 

I 
Tt,uit (Nml 

300 600 900 1200 

Afb. A3 . 1. 
Handgeschakelde versnellingsbak: 
verlieskoppel als functie van het 
koppel aan de uitgaande as. 

In afbeelding A3.2. treft men voor de eventueel in bet testvoertuig te 

gebruiken versnellingen de wrijvingsco~ffici~nt als functie van bet ingaande 

toerental aan. Het nullastkoppel van de transmissie blijkt lineair afhanke

lijk van bet toerental te zijn (afbeelding A3.3.); Richter [6.8] vond voor 

hypoid-vertandingen eveneens een lineaire betrekking tussen bet nullastkop

pel en bet toerental. 
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0.05 Jl( -) 

nt.in (omw/minl 

1000 2000 3000 4000 5000 

2.0 ~-~--~---,-----,------, 

Tt,o (Nml 

1.5 

1.0 

nt.in (omw/minl 

0 1000 2000 3000 4000 5000 

Voor de eerste versnellinq geldt: 

Afb. AJ.2. 
Handgeschakelde versnellingsbak: 
wrijvingsco~ffici~nt als functie 
van het ingaande toerental. 

Afb. AJ.J. 
Handgeschakelde versnellingsbak: 
nullastkoppel als functie van het 
ingaande toerental. 

1,065*10-4•nt . + 0,3976 ,1n (A3.3) 

(A3.4) 
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111 3,370*10- 2 (nt . >=3719) ,J.n 

Voor de tweede versnelling geldt : 

T t , o,2 2,034*10-4*nt . + 0,4017 ,J.n 

4 189*10- 10•n2 . -4 262*10-6•n . +3 704*10-2 
' t , J.n ' t,ln ' (nt . <5086) ,J.n 

2,620*10-2 

Voor de derde versnelling geldt : 

(nt . >=5086) ,J.n 

2,284*10-4*nt . + 0,8132 , J.n 

5 148*10- 10•n2 . -4 956*10-6*n . +3 021*10-2 
' t,J.n ' t,J.n ' 

II = 1,829*10-2 
3 (nt . >=4814) ,J.n 

(nt,in<4814) 

(A3 . 5) 

(A3.6) 

(A3 . 7) 

(A3.8) 

(A3.9) 

(A3 . 10) 

(A3. 11) 

In het normale bedrijfsgebied van de transmissie bedraagt de afwijking van 

het met behulp van deze betrekkingen berekende transmissierendement maximaal 

1\ van de door meting vastgestelde waarden. 

Gemodificeerde automatische transmissie 

In afbeeldingen A3 . 4. is voor iedere versnelling afzonderlijk het lineaire 

verband tussen het verlieskoppel en het koppel aan de uitgaande as weergege

ven (correlatiecoefficienten groter dan 0,99). Behalve in de derde versnel

ling neemt de wrijvingscoefficient aan de tandflanken ook bij deze versnel

lingsbak af met toenemend toerental (afbeelding A3.5.) . Na bestudering van 

afbeelding A3.6. kan worden vastgesteld, dat de door extrapolatie gevonden 

nullastverlieskoppels van deze transmissie wederom kunnen worden benaderd 

door een lineaire functie van het toerental. Het verlieskoppel van deze 

versnellingsbak kan eveneens worden beschreven door vergelijking (A3.2). 
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8 .----.----,----,----,---~ 
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I 
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0 100 200 

Afb. A3.5. 

Tt.uit (Nml 

300 400 500 

Automatische transmissie: 
wrijvingsco~ffici~nt als functie 
van het ingaande toerental. 

a.----~------,-----,-----, 

Tt verl (Nml 
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0.02 

. I 
2e VERSNELLING 

Afb . A3.4. 
Automatische transmissie: 
verlieskoppel als functie van het 
koppel aan de uitgaande as. 
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~ 

0 
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I I 

I . 
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0 0 1000 2000 3000 4000 5000 
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Tt.o <Nml 
/ 
v 

/c /o 
~~ 

/ ~e 
~ 0 . ...,.,. 

v 
......... ~ VERSNELLING 

/ v 

nt.in (omw/minl 

1000 2000 3000 4000 5000 

Afb. A3.6. 
Automatische transmissie: 
nullastkoppel als functie 
van het uitgaande toerental. 

Voor de eerste versnelling geldt: 

Tt , o, 1 2,423*10-4•nt,in + 0,6363 

(nt . <4730) ,1n 

7,933*10-2 

Voor de tweede versnelling geldt: 

(nt . >=4730) ,1n 

T 2 =2,937*10-4•nt. +1,3283 t,o, ,1n 

(nt . <3990) ,1n 

4,541*10-2 (nt,in>=3990) 

Voor de derde versnelling geldt: 

5,678*10-4•nt . + 0,945 ,1n 

(A3. 12) 

(A3.13) 

(A3.14) 

(A3. 15) 

(A3.16) 

(A3.17) 

(A3.18) 
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~ = 4,047*10-2 
3 

(A3.19) 

De fout van de met deze betrekkingen berekende rendementen bedraagt voor de 

in het normale verkeer gangbare belastingen maximaal 1,5% van de gemeten 

waarden; doordat de in de derde versnelling gemeten waarden wat meer sprei

ding vertonen, konden zij in de berekening niet beter beschreven worden dan 

met een maximale fout van 5\. 
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SYMBOLENLIJST 

a 

amax 
A 

Ab 

AF 

Ao 

At 
B 

Bo 

Bt 

cs 
CI 

em 
eN 
ct 
ex 
01a 

Dt 

eb 
E 

0 

Et 
f 

fbij 

fr 
f r,a 
f r,v 
f r,w 
F 

F a 
F a,r 
Fa,t 

FL 

Fla 

FN,a 

FN,v 

voertuigversnelling 

maximale versnelling 

formele open klemspanning van het accupakket 

totale oppervlakte van de borstels 

frontale oppervlakte van het voertuig 

ontwerp-actieradius 

constante 

inwendige weerstand van het accupakket 

inductie 

constante 

accucapaciteit bij 5-urige ontlading 

accucapaciteit bij ontlaadstroom I 

machineconstante 

accucapaciteit bij de nominale ontlaadstroom 

constante 

vormweerstandsco~ffici~nt 

boringmiddellijn van het lager 

constante 

energiedichtheid van de batterij 

energiebehoefte aan de wielen 

con stante 

frequentie van het ommagnetiseren 

vermenigvuldingsfactor 

rolweerstandsco~ffici~nt 

rolweerstandsco~ffici~nt aan de achteras 

rolweerstandsco~ffici~nt aan de vooras 

rolweerstandsco~ffici~nt van een wiel 

totale rijweerstand 

totale versnellingsweerstand 

versnellingsweerstand van roterende delen 

versnellingsweerstand door translerende massa's 

luchtweerstand 

lager be lasting 

achterasbelasting loodrecht op het wegdek 

voorasbelasting loodrecht op het wegdek 
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normaalkracht op een wiel 

totale rolweerstand 

rolweerstand aan de achteras 

rolweerstand aan de vooras 

rolweerstand van een wiel 

hellingsweerstand 

stationaire rijweerstand 

aardgravitatieversnelling 

machineconstante 

afstand van het zwaartepunt tot het wegdek 

overbrengingsverhouding van de eindreductie 

ingeschakelde reductie in de transmissie 

totale overbrengingsverhouding 

ontlaadstroom 

stroom in de ankerketen 

maximale ankerstroom 

nominale stroom in de ankerketen 

celstroom (bij oplading negatief; bij ontlading positief) 

nominale ontlaadstroom 

door het accupakket geleverde stroom 

statorstroom 

nominale statorstroom 

gezamenlijk traagheidsmoment van de motor en de 

transmissiedelen, die met hetzelfde toerental roteren 

gezamenlijk traagheidsmoment van de cardan-as en 

transmissiedelen met hetzelfde toerental 

gezamenlijk traagheidsmoment van wielen, remschijven/ 

trammels, assen en differenti~el 

getal van Peukert (afhankelijk van accutype) 

ladingstoestand van de accu 

totale voertuigmassa 

massa van de batterij 

massa van het ijzer 

herhalingsgetal van het snelheidspatroon 

motortoerental 

ingaand toerental van de transmissie 

uitgaand toerental van de transmissie 
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[N] 

[N] 
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[N] 
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aantal poolparen 

borsteldruk op commutator 

vermogensdichtheid van de accu 

maximaal benodigde specifieke voertuigvermogen 

vermogen 

door het ankercircuit opgenomen vermogen 

elektrisch verliesvermogen aan het borstel

commutatorcontact 

verliesvermogen door borstelwrijving 

bijkomend verliesvermogen 

door een eel geleverd vermogen 

maximaal celvermogen 

verliesvermogen ten gevolge van hysterese 

koperverliezen in ankerketen 

koperverliezen in statorketen 

verliesvermogen van het lager 

maximaal motorvermogen bij acceleratie 

aan elektrische zijde door de machine opgenomen vermogen 

totaal toegevoerde machinevermogen 

ingaand machinevermogen tijdens generatorbedrijf 

ingaand machinevermogen tijdens motorbedrijf 

maximaal motorvermogen op hellingen 

motorvermogen bij stationaire snelheid 

afgegeven machinevermogen 

uitgaand machinevermogen tijdens generatorbedrijf 

uitgaand machinevermogen tijdens motorbedrijf 

door het accupakket geleverde vermogen 

maximaal vermogen van het accupakket 

bekrachtigingsvermogen 

vermogen aan ingaande as van de transmissie 

vermogen aan uitgaande as van de transmissie 

voertuigvermogen 

voertuigvermogen tijdens acceleratie 

voertuiqvermogen tijdens deceleratie 

ventilatorvermogen 

verliesvermogen ten gevolge van wervelstromen 

netto door een eel geleverde lading, gerekend vanaf LT=1 
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effectieve wielstraal 

genormaliseerde ankerketenweerstand 

weerstand van rotorketen inclusief hulppolen 

inwendige celweerstand bij ontlading 

inwendige celweerstand tijdens oplading 

weerstand van de statorketen 

voorschakelweerstand 

actieradius 

slip in de koppelomvormer 

tijd 

totale tijd van een snelheidsvariatie 

tijd voor complete ontlading met stroom I 

totale tijd, dat met constante snelheid gereden wordt 

genormaliseerd machinekoppel 

T koppel aan uitgaande transmissie-as voor de hoek-a,r 

Tel 

Tfe 

TID 

T . m, 1 

T m,max 
T m,o 

Tm,stat 

Tt,in 

Tt,o 

Tt,uit 

Tt,verl 

Twr 
u 
u 

a 
UB,N 

ubo 

uc 

uc,max 

UC,N 

UC,oc 
uk 

versnelling van roterende delen 

elektromechanisch opgewekt koppel 

verlieskoppel ten gevolge van ijzerverliezen 

machinekoppel 

inwendig machinekoppel 

maximaal machinekoppel 

nominaal machinekoppel 

motorkoppel bij stationaire snelheid 

koppel aan de ingaande as van de transmissie 

nullastkoppel 

koppel aan de uitgaande as van de transmissie 

verlieskoppel aan de ingaande transmissie-as 

wrijvingskoppel 

genormaliseerde klemspanning 

spanning aan de lamellen van de ankerketen 

nominale spanning van een batterij 

overgangsspanning tussen borstels en commutator 

eel spanning 

maximale celspanning tijdens oplading 

nominale celspanning 

open celspanning 

rotorklemspanning 
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maximale rotorklemspanning 

nominale rotorklemspanning 

door extrapolatie naar Ic=O verkregen celspanning 

bij ontlading 

door extrapolatie naar Ic=O verkregen celspanning 

bij oplading 

spanning van het accupakket 

nominale spanning van het accupakket 

opgewekte spanning in de rotor 

stator spanning 

voertuigsnelheid 

voertuigsnelheid tijdens acceleratie 

omtreksnelheid van de commutator 

voertuigsnelheid tijdens deceleratie 

maximale snelheid 

relatieve snelheid van het voertuig ten opzichte 

van de lucht 

afstand van het zwaartepunt tot de achteras 

wielbasis 

afstand van het zwaartepunt tot de vooras 

in de accu opgeslagen hoeveelheid energie 

bij acceleratie gebruikte energie 

bij afremming vrijgekomen energie 

energiegebruik tijdens snelheidsvariaties 

energiegebruik bij constante snelheid 

aantal parallel geschakelde accudelen 

hellingshoek 

dikte van een plaat in het machine-anker 

verandering van de ladingstoestand 

tijdsinterval 

rendement van accu en aandrijving 

rendement van de aandrijving 

chopperrendement 

machinerendement 

transmissierendement 

temperatuur 

wrijvingsco~ffici~nt 
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wrijvingsco~ffici~nt van de borstels op koper 

faktor voor versnelling van roterende delen 

dichtheid van de lucht 

materiaalconstante 

materiaalconstante 

genormaliseerde magnetische hoofdpoolflux 

magnetische hoofdpoolflux 

nominale magnetische hoofdpoolflux 

genormaliseerde hoeksnelheid van de motoras 

hoeksnelheid van het lager 

hoeksnelheid van de motoras 

nominale hoeksnelheid van de motoras 

hoeksnelheid van de ingaande transmissie-as 

hoeksnelheid van de uitgaande transmissie-as 

hoeksnelheid van de wielen 
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STELLING EN 

1. Ondanks het feit, dat in een elektrische auto vanwege de 

meestal gebruikte continu variabele toerenregeling van de 

elektromotor een transmissie met een in discrete stappen te 

vari~ren overbrengingsverhouding niet strikt noodzakelijk 

is, verdient het op grond van o.a. energetische overwegingen 

toch aanbeveling om een dergelijke transmissie te gebruiken. 

2. Als - zoals bij voertuigsimulaties veelal gangbaar is - voor 

de elektromotor een zuiver koppel- en toerentalafhankelijk 

rendementsmodel wordt gebruikt, dat slechts geldt voor een 

ideale spanningsbron, moet men op te optimistische uitspra

ken ten aanzien van energiegebruik en actieradius bedacht 

ZlJn. 

3. De uitspraak van Hornstra, dat de actieradius van een wille

keurig voertuig volgens een zekere ritcyclus kan worden be

paald door beproeving van batterijen met voor die ritcyclus 

sterk vereenvoudigde belastingspatronen in plaats van de 

orginele, is onjuist. 

F. Hornstra e.a.: Results of Simulated Driving Profiles 

in the Testing of Near-Term Electric Vehicle Batteries. 

EV EXPO 80 paper 8034. 



4. Op grand van de huidige perspectieven op het gebied van de 

elektrochemische energie-opslagsystemen zal de concurrentie 

van het conventioneel aangedreven voertuig voor de elektri

sche auto voorlopig wel loodzwaar blijven. 

5. Om het verliesvermogen in automatische transmissies te 

beperken verdient het aanbeveling om een oliepomp met een 

variabel slagvolume te gebruiken, opdat onafhankelijk van 

het ingaande toerental van de transmissie een konstante 

opbrengst wordt verkregen. 

6. In verband met de gewijzigde financieringsstructuur op tech

nische hogescholen en universiteiten dienen bij de werving 

van nieuwe vaste medewerkers in de wetenschappelijke staf 

hoge eisen te worden gesteld aan de managementkwaliteiten 

van de sollicitant. 

7. De invoering en/of handhaving van snelheidslimieten op auto

wegen is nauwelijks zinvol zolang een efficiente controle op 

naleving van deze regels niet mogelijk is met behulp van 

volledig geautomatiseerde administratieve verwerking. 

8. Aangezien proefschriften over het algemeen slechts binnen de 

universitaire wereld en binnen de familiekring van de promo

vendus verspreiding vinden, zou de promovendus er goed aan 

doen om interessante gedeelten van het verrichte onderzoek 

in vaktijdschriften te publiceren. 



9. De heffing van inkomstenbelasting over rente verkregen uit 

spaargelden en de aftrekbaarheid van rente betaald over 

hypotheken of persoonlijke leningen zijn niet correct, 

tenzij de geldontwaarding wordt verrekend. 

Slechts rente minus inflatie zou als inkomen of als 

aftrekpost moeten dienen. 

10. Het verdient aanbeveling om tot een eerlijke werkverdeling 

te komen door een beperking aan te brengen in hEt maximale 

aantal betaalde arbeidsuren, dat door een economische 

eenheid gemaakt wordt. 

11. De verplichting om eventueel aangerichte schade aan derden 

te herstellen is wel het minste, dat men van actievoerders 

kan eisen. 

12. Aan de oorspronkelijke betekenis van de uitdrukking "op 

steenworp afstand" wordt door bepaalde elementen van onze 

huidige samenleving weer inhoud gegeven. 

18 maart 1983 L.A.M. van Dongen 


