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Samenvatting

Dit verslag geeft een overzicht van de bij de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) verrichte
werkzaamheden en bereikte resultaten in het project Ontwikkeling van een geoptimaliseerde aan
drijjlijn met verbrandingsmotor, CVT en vliegwiel voor personenvoertuigen. Dit project, kortweg
EcoDrive genaamd, is als project EETK960116 door de Ministeries van Economische Zaken (EZ),
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM) ondersteund in het kader van de subsidieregeling Economie, Ecologie en
Technologie (B.E.T.). Het project betreft een samenwerkingsverband van TNO Automotive, de
TU/e en Van Doome's Transmissie BV (VDT) met VDT als penvoerder.

De EcoDrive-activiteiten van de TU/e richtten zich op de ontwikkeling en realisering van een
vliegwiel-unit, het inbouwen van die unit in een personenwagen en het beproeven van het aandrijf
systeem op de rollenbank en de proefbaan. Bij de start van het project richtte het onderzoek zich op
een serie-hybride aandrijflijn, waarin een verbrandingsmotor een vliegwiel op snelheid brengt en
het vliegwiel het voertuig aandrijft. De intermitterend werkende verbrandingsmotor wordt daarbij
steeds bedreven in het werkpunt met het laagste brandstofverbruik. Dit vereist een zeer frequent
starten en stoppen van de motor. Hiervoor zijn extra koppelingen en een groot, snel draaiend
vliegwiel nodig. Vanwege de bezwaren van dit concept (veiligheid, complexiteit, noodzaak van
vacuumhuis voor het vliegwiel, regeling van de koppelingell, etc.) is gezocht naar altematieven. Dit
heeft geleid tot de Zero Inertia (ZI) aandrijflijn. Daarin wordt, evenals in het oorspronkelijke
concept, gebruik gemaakt van een vliegwiel maar op een heel andere manier.

Bij de ZI aandrijflijn dient het vliegwiel niet primair om het voertuig aan te drijven maar
functioneert het als een power assist unit, die de verbrandingsmotor assisteert als een snelle
toename van het vermogen gevraagd wordt. In stationaire situaties speelt het vliegwiel geen rol.
Dan wordt het voertuig aangedreven door de verbrandingsmotor, werkend in het voor die situatie
optimale werkpunt. Bij een conventionele aandrijflijn zonder power assist unit leidt deze keuze van
het werkpunt tot een onacceptabel rijgedrag (te trage responsie van het voertuig op bewegingen van
het gaspedaal). Bij een dergelijke aandrijflijn worden daarom stationaire werkpunten gekozen met
een weliswaar (veel) hoger verbruik maar ook een acceptabel rijgedrag. Bij de ZI aandrijflijn kan
de motor daarentegen in stationaire situaties weI steeds in een optimaal werkpunt bedreven worden
zonder nadelige gevolgen voor of zelfs met verbetering van het rijgedrag in instationaire situaties.
Als de motor snel moet worden opgetoerd om zo snel mogelijk veel extra vermogen te kunnen
leveren dan wordt de daarvoor benodigde energie geleverd door het vliegwiel. Hiervoor is
betrekkelijk weinig energie nodig, zodat volstaan kan worden met een compact, licht vliegwiel met
een maximum toerental van dezelfde orde van grootte als het maximale toerental van de
verbrandingsmotor.

De vliegwiel-unit (het vliegwiel plus de planetaire set die het vliegwiel verbindt met de continu
variabele transmissie) is als een add-on unit zonder extra koppelingen ingebouwd in een
commercieel verkrijgbare personenauto. Experimenten met de ongemodificeerde auto en met de
auto met ZI aandrijflijn laten een verbruiksreductie van ca. 20% zien als de auto constant 80 km/h
rijdt. Bij een hogere constante snelheid is de besparing groter. De verbruiksreductie op de NEDC
cyclus (een combinatie van stads- en buitenwegverkeer) is met ongeveer 10% echter aanmerkelijk
minder dan de beoogde 25%. Een hogere reductie is mogelijk ~oor gebruik te maken van Stop-Go.
Hierbij wordt het vliegwiel bij het tot stilstand brengen van de auto bij een bepaalde snelheid
ontkoppeld van de aandrijflijn en wordt de verbrandingsmotor afgezet. Als de bestuurder vervol
gens de wens te kennen geeft om weer weg te rijdell, dan wordt de energie in het vliegwiel gebruikt
om de motor snel op te starten en tegelijkertijd de auto in beweging te brengen. De te verwachten



extra besparing van Stop-Go op de NEDC cyclus bedraagt ca. 8%, zodat de totale besparing op
deze cyclus kan uit komen op ca. 18%. Aanbevolen wordt om de ZI transmissie met Stop-Go in de
nabije toekomst in de personenauto in te bouwen en te beproeven onder realistische
omstandigheden. Verder wordt aanbevolen om te onderzoeken of deze transmissie geschikt
gemaakt kan worden voor terugwinning van remenergie. Op de NEDC cyclus kan daarmee een
totale brandstofbesparing van significant meer dan 25% bereikt worden.



1. Inleiding, doel en verwachte resultaten

Aan de Faculteit Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is sinds
voorjaar 1997 in het kader van het E.E.T.-project EcoDrive in nauwe samenwerking met TNO
Automotive in Delft en Van Doome's Transmissie BV (VDT) in Tilburg onderzoek verricht met als
doel een significante reductie van het brandstofverbruik van personenauto's. Daarbij kunnen twee
hoofdlijnen worden onderscheiden en weI
• de Systeem Integratie of SI lijn voor het ontwikkelen, bouwen en testen van optimaal op elkaar

afgestemde componenten van een conventionele (d.w.z. niet-hybride) aandrijflijn met continu
variabele transmissie (CVT) en

• de Zero Inertia of ZI lijn voor het onderzoek naar een hybride aandrijflijn waarin, naast de
verbrandingsmotor, een tweede energiebron in de vorm van een vliegwiel is opgenomen.

De TU/e was zijdelings betrokken bij het onderzoek in de SI lijn. Het onderzoek in de ZI lijn is in
hoofdzaak verricht bij de TU/e met incidentele ondersteuning van rno en VDT. Dit rapport heeft
alleen betrekking op de ZI lijn.

Doelstelling van de ZI onderzoekslijn.
Volgens de oorspronkelijke subsidie-aanvrage is het uiteindelijke doel de ontwikkeling van een
goed functionerende aandrijflijn waarmee een reductie met 25 % van het brandstofverbruik bereikt
kan worden met minimaal dezelfde rijdbaarheid1 als een conventionele aandrijflijn met een CVT en
waarmee voldaan kan worden aan de voor 2005 te verwachten emissie-eisen. Een belangrijk
nevendoel is het verdiepen van de kennis over de voor dit project belangrijkste componenten van
de aandrijflijn (verbrandingsmotor, CVT, vliegwiel en koppelingen), het toepassen en verder
ontwikkelen van methodieken uit de systeemleer voor het optimaal op elkaar afstemmen van die
componenten en het ontwikkelen van geavanceerde regelingen en besturingen voor die
componenten (locale regelaars) en voor de aandrijflijn als geheel (driveline management
systemen).

De oorspronkelijke opzet van bet onderzoek.
In de oorspronkelijke opzet van het ZI onderzoek werd als uitgangspunt gekozen de eerder aan de
TU/e ontwikkelde hybride aandrijflijn met een verbrandingsmotor als primaire energiebron en een
groot, hoogtoerig vliegwiel als energie-buffer. Bij hoge belasting (rijden met hoge snelheid) wordt
de auto direct aangedreven door de verbrandingsmotor en speelt het vliegwiel geen rol. Bij minder
hoge belasting (stadsverkeer) wordt de auto aangedreven door het vliegwiel en niet direct door de
verbrandingsmotor. Die motor dient er dan aIleen voor te zorgen dat het toerental van het vliegwiel
voldoende hoog blijft. Als het toerental te laag dreigt te worden dan wordt de motor gestart en
wordt het vliegwiel versneld tot een vooraf in te stellen toerental. De motor werkt hierbij steeds in
het, wat brandstofverbruik betreft, optimale werkpunt. Zodra het gewenste toerental van het
vliegwiel bereikt is wordt de motor afgezet. Voor een meer uitgebreide beschrijving van deze
hybride aandrijflijn wordt verwezen naar Spijker [1].

Veel van de problemen met dit op zich eenvoudige concept hangen samen met het intermitterende
gebruik van de verbrandingsmotor. Dat vereist dat de motor frequent wordt aan- en afgekoppeld
van de rest van de aandrijflijn. Daarvoor zijn extra koppelingen nodig die met behulp van
geavanceerde regelaars zeer zorgvuldig geopend en gesloten moeten worden om te voorkomen dat
allerlei, voor de inzittenden van het voertuig onaangename, schokken en trillingen worden ver
oorzaakt. Een ander probleem is dat de temperaturen van de motor en van de katalysator sterk
fluctueren, waardoor met name de effectiviteit van de katalysator drastisch kan verminderen (zie
Kok [2]). De frequentie van aan- en afzetten van de motor kan worden verlaagd door de maximale

1 Rijdbaarheid is een maat voor de reactie van het voertuig op bewegingen van het gaspedaal.



energie-inhoud van het vliegwiel op te voeren door het maximale toerental en/of het
massatraagheidsmoment te vergroten. Dit vraagt om een CVT met een groot regeIbereik en om een
groot, hoogtoerig vliegwiel in een luchtdichte, lagedruk (Hefst vacuum) behuizing om de
luchtweerstandsverliezen te beperken.

Om de genoemde problemen op te lossen is fundamenteel onderzoek vereist. De voor de TU/e
belangrijke thema's in de oorspronkelijke subsidieaanvrage van het EcoDrive project betroffen dan
ook fundamenteel onderzoek op het gebied van sneldraaiende rotoren (lagering, behuizing,
geluidsafstraling, veiligheid, etc.), op het gebied van modelvorming en regeling van componenten
(met name de CVT en de koppelingen) en op het gebied van modelvorming en besturing van de
aandrijflijn als geheel. In de oorspronkelijke subsidieaanvrage werd daarom uitgegaan van een
viertal promovendi en weI een op het gebied van rotordynamica, een voor het ontwerp, realiseri.'1g
en beproeving van de vliegwielunit, ern voor de locale regelaars voor de componenten en een voor
het besturingssyteem van de totale aandrijflijn.

Concrete invulling van bet onderzoek.
Na een nadere precisering van het doe1 van het onderzoek (brandstofbesparing met behoud van
rijdbaarheid) en een inventarisatie van de belangrijkste onderwerpen van onderzoek ontstond het
idee om het vliegwiel op een heel andere manier te gaan gebruiken en weI als een extra bron van
vermogen (power assist unit) in situaties waarin snel veel extra vermogen geeist wordt, bijv.
wanneer het gaspedaal abrupt wordt ingetrapt. In stationaire situaties (rijden met constante snelheid
over een weg met een constante helling) kan de motor dan bedreven worden in het werkpunt
waarin het vereiste vermogen wordt geleverd met zo weinig mogelijk brandstof. In het algemeen
zijn dit werkpunten met een laag motortoerental, een hoog motorkoppel en dus een ver geopende
smoorklep. De vermogensreserve in dergelijke werkpunten is klein: als een snelle toename van het
vermogen gevraagd wordt dan kan de smoorklep weI snel geheel geopend worden maar dat levert
slechts een geringe toename van het vermogen. Een verdere, snelle toename is alleen mogelijk als
de motor snel wordt opgetoerd door de CVT snel terug te schakelen. Bij een conventionele
aandrijflijn kan snel terugschakelen betekenen dat energie aan de auto wordt onttrokken, zodat deze
in eerste instantie wordt vertraagd terwijl de bestuurder vraagt om een toename van de snelheid.
Deze strategie leidt dan ook tot een onacceptabele rijdbaarheid. Bij conventionele aandrijflijnen is
het daarom gebruikelijk het vereiste stationaire rijvermogen te genereren in een werkpunt met een
hoger toerental, lager koppel en veel grotere vermogensreserve. Dit is echter erg onaantrekkelijk
omdat dit gepaard gaat met een (drastische) toename van het brandstofverbruik. Een andere
oplossing is om het vereiste vermogen alleen tijdens het snel optoeren van de motor te laten leveren
door een vliegwief. Dat moet dan zo met de aandrijflijn gekoppe1d zijn dat
• een toename van het motortoerental bij gelijkblijvende voertuigsnelheid gepaard gaat met een

afname van het vliegwieltoerental en
• de vrijkomende energie bij met een afname van het vliegwieltoerental gebruikt kan worden om

de motor op te toeren en/ofhet voertuig een initiele versnelling te geven.
Door de overheveling van energie van het vliegwiel naar de motor lijkt het alsof er voor het
versnellen van de motor geen motorvermogen nodig is, m.a.w. alsof de motor geen traagheid heeft.
Dit verklaart de benaming Zero fuertia (ZI) voor deze hybride aandrijflijn.

In de ZI aandrijflijn moet het vliegwiel gedurende korte tijd een groot vermogen leveren maar is de
totale te leveren hoeveelheid energie gering. Daarom verschillen de aan het vliegwiel te stellen
eisen drastisch van die in het oorspronkelijke concept. Bij de ZI lijn kan volstaan worden met een
compact, stalen vliegwiel met een maximaal toerental dat met veel hoger is dan het maximale

2 In het EcoDrive project is aIleen gekeken naar vliegwiel-hybride aandrijflijnen en niet naar hybride
systemen met een electromotor in plaats van een vliegwiel.



2. Het ZI project: werkwijze en resultsten

Oil hoofdsluk geeft cen beknoptc beschrijving van de gevolgde werkwijze en van de bereiktc
resultaten in elk van de eerder genoemde deelprojectcn. Achlereenvolgens zijn dat
• Ontwerp, realisering en beproeving van de vliegwiel 6 unil.
• Modelvorming en regeling van de CVT.
• Modelvorming en besturing van de totale aandrijflijn.
• Modelvorming en regeling Lb.v. Stop-Go.

2.1 Ontwerp, rcalisel'"ing en bcproeving van de vliegwiel-unil.
In de ZI aandrijflijn wordl, door het slim inzetten van cen vliegwiel in cell bcstaande aandrijflijn
met eell CVT, de motor geassisleerd am de vereiste initiele responsie na plotseling indrukken van
het gaspedaal te bereiken. Hiervoor is cell planctair tandwielslelsel parallel aan de CYT geplaatst
en is via dit tandwielstelsel een vliegwiel met de aandrijnijn verbonden (zie tiguur I). Het vlieg
wiel draa it op hoog toerental bij een laag motortoerental en wordt afgetoerd als de motor wordt
opgetoerd. Het daarbij door het vliegwiel geleverde koppel wordt rechtstreeks naar de aandrijfassen
geleid lot de motor is opgeloerd en voldoende vermogcn kan leveren. Hierbij kan zich de unieke
situatie voordoen dat de massatraagheidsluachlen aan de motorzijde exact worden gecompenscerd
door de massatraagheidskrachten van het vliegwiel

Figuur I: ZI aandrijllijn mel planclair tandwieistclsci en vlicgwicl

De vliegwiel-unit bestaat uil conventionele. bewezen componenlen zools een compact. laagtoerig.
stalen vliegwiel en een eenvoudig planetair tandwielstelscl. Dc unit is zander extra koppelingen
verbonden met de aandrijnijn van cen commercieel verkrijgbare middenklasse personenauto met
cell 1.6 liter benzinemotor. De eombillatie vall die aandrijnijn met de vliegwiel-unit is grondig
geanaliseerd en de functionaliteit ervan is geoptimaliseerd voor de gekozen personenauto. I-liervoor
is een olltwerpgereedschap ontwikkeld waarmee de kinemalica van eell planetair tandwielstelsel en



de kinemalica en dynamica van de aandrijflijn gerepresenteerd kunnen worden. Oil gereedschap
bleek zeer good bruikbaar te zijn vour hcl umJcrkcnnCIl van dt.: vrij Ie kieLcn runctionele en
conslructieve parameters van de vliegwiel-unit en voor hel vinden van cen startpunt voor de
optimalisalie van die parameters. Toepassing van dit gercedschap leerde dat er slechts twee
onderling onanlankelijke parameters zijn om de functionaliteit te be"'nvloeden. Oeze parameters (de
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Figuur 2: Het ontwerpgerecdschap

maximale energieinhoud van het vliegwiel en de overbrengingsverhouding waarbij de snelheid van
hel vliegwiel exact nul is). zijn gcoplimaliseerd voor snelheden van 30 lot 120 km/h. Uitgaande van
de optimale waarden voor deze parameters is vervolgens een prototype geconstrueerd en zijn twee
transmissies gebouwd, en wei een met uilsluitcnd de 21 functionalitcit en cen met als extra de Stop
Go funclionalilcil. Verschillende innovatieve constructie-aspecten hebben hel mogelijk gemaakt
om efficiente en compacte transmissies te realiseren.

2.2 Modelvorming en regeling van de CVT.
De gedoseerde uitwisseling van energie tussen hel vliegwiel en de rest van de ZI aandrijflijn is
mogelijk dankzij de toepassing van een continu variabele transmissie (zie figuur 3). Daarnaasl stell
deze CYT de motor in staat om te werken in werkpunten mel minimaal brandstofverbruik. In het
dcclproject Modelvorming en regeling van de cvr is de aandacht gericht op de ontwikkeling van
modellen voor de beschrijving van het gedrag van duwband CVT's en op het ontwerpen, imple
menteren en testen van geavanceerde. modelgebaseerde regelingen voor de hydraulische actuatie
systemen van die CVT's. De ontwikkelde en gevalidecrde modellen lenen zich tevens voar het
vergaren van inziCht in de werking van de duwband CVT en voor het verklaren van diverse



fenomenen, zoals het rendement van de variator bij hoge en bij lage belastingen. Er is veel
aandacht gegeven aan hel in rekening brengen van de beperkingen van de hydraulische actuator en
aan overige systeembegrenzingen. De CVT regeting is in eerste instantie getest op een speciaal
voor hel doormeten van transmissies ontwikkelde procfstand (zie Figuur 4). Bovendien is deze rc-

Figuur 3: De Continu Variabele T ....lnsmissie (kernelemenlen)

geling, in combinatie met de coOrdinerende regeling voor de ZI aandrijnijn (zie deelproject 2.3).
gc'implcmenteerd in het testvoertuig en uitgebreid getest op dc rollcnbank en de proefbaan.

Figuur 4: De teslbank



In stationaire situaties slaagt de CVT regeling erin de vermogensverliezen in de transmissie tot een
minimum te beperken door een optimaIe keuze van de knijpkrachten op de verschuitbare schijven
van de variator-poelies: de krachten zijn zo laag mogelijk maar weI voldoende groot om slip van de
duwband te voorkomeno De bandbreedte van de regeling is groot genoeg om practisch relevante,
als functie van de tijd zeer snel veranderende overbrengingsverhoudingen te kunnen realiseren met
een acceptabele volgfout en zonder slip van de duwband.

2.3 Modelvorming en besturing van de totale aandrijflijn.
Een goede coordinatie tussen de regelaar voor het motorkoppel en die voor de CVT is van groot
belang, niet aIleen in stationaire situaties maar zeker ook tijqens de transitie van de ene stationaire
toestand naar de andere. Door continu in de tijd de juiste setpoints aan de electronische gasklep en
de hydraulische CVT regeling te geven kunnen de rijdbaarheid en het verbmik worden geopti
maliseerdo Het ontwerp van een coordinerende regeiing en het demonstreren van de zuinigheid in
combinatie met een goede rijdbaarheid zijn de hoofdonderwerpen van onderzoek in dit deelproject 0

Voor het analyseren van het aandrijfsysteem met en zonder vliegwiel en voor het ontwerp van de
coordinerende regeling zijn modellen voor de beschrijving van het longitudinale dynamische ge
drag van het voertuig noodzakelijk. De ontwikkelde modellen zijn gei"mplementeerd in Simulink
(een software pakket dat met name geschikt is om het tijdsafhankelijke gedrag van dynamische
systemen te simuleren). De modellen beschrijven het gedrag van de motor, koppelomvormer, CVT,
vliegwiel, planetaire set, aandrijfassen, banden en voertuig. Ook is een simpel model van een be
stuurder opgenomen om zodoende in staat te zijn een voorgeschreven snelheidspatroon met vol
doende nauwkeurigheid te volgen door gebruik te maken van gas- en rempedaal. Figuur 5 geeft het
overkoepelende schema met het aandrijflijn- en het bestuurdersmodel en de coordinerende regeling
zoals die is ontworpen voor zowel een standaard CVT aandrijflijn als voor een ZI aandrijflijn.

brake pedal

engine input CVTinpot

coordinated
control

wheel speed

drive pedal

Figuur 5. Closed loop van bestuurder, aandrijflijn en de coordinerende regeling

De coordinerende regeling bepaalt op ieder tijdstip de gewenste werkpunten van zowel de ver
brandingsmotor als de CVT, zodanig dat de rijdbaarheid en het brandstofverbruik optimaal zijno
Hiertoe is een luchtklep op de motor gemonteerd die electronisch bediend kan worden, resulterend
in een zogenaamd drive-by-wire systeem. De coordinerende regeling is gebaseerd op een sterk
vereenvoudigd model waarin de invloed van het motorkoppel en de overbrengingsverhouding en
verstelsnelheid van de CVT zijn meegenomen. De actue1e gaspedaalstand wordt vertaald naar een
vermogenswens aan de wie1en, dat vervolgens wordt omgerekend naar een gewenst motorkoppel en



een gewenste schakelsnelheid van de CVT. Omdat de rijdbaarheid erg belangrijk is. is het tijdens
snelle transities vall het motorvermogen niet mogclijk dc vcrbruiksuplilllalitcit Ie hanJhavt:11 t:1l
wordt deze derhalve aileen nagestrecfd voor quasi-stationaire verlllogenswensen. Doorgaans zijn bij
normaal bestuurdersgedrag dergelijke transities in de praktijk van dennate korte duur dat de
brandstofoplimalileil nallwelijks in het geding komt.

Om de rijdbaarheid en brandslofbesparing in de praktijk aan te tOllen is ecn teslvoertllig opgetuigd
waarin de 21 transmissie is ge·(mplementeerd. In Figuur 6 is dit testvoertuig. een 1.6 I Volkswagen
Bora. in aclie te zien op de testovaal van OAF Trucks N. V. te Sint Oedenrode.

Figuur 6: Hellestvoertuig op de proefbaan.

De coordinerende regeling en de regelingen voor de componenten zijn gei·mplementeerd in een
computer aan boord van het voenuig. Deze kan real-timc de rclcvante bcrekeningcn uitvoeren met
als invoer de metingen die continu worden verricht. Uit deze berekeningen volgen dan op discrete
tijdstippen de ingangssignalen voor de componenten. Naast de metingen die nodig zijn voor de
bcrckcningcn (hydraulische drukken en toerentallen) \Vordt ook een koppelmeting in een van de
aandrijfassen verricht. Hierlllee kan de prestatie van de aandrijflijn worden gevalideerd. Een voor
beeld van cen zo verkregen resultaat staat weergegeven in figuur 7. In deze figuur staan de
responsies na een volledige pedaalindrukking bij 80 [km/h] weergegeven voor drie verschillende
transmissie Iypes. De metingen zijn aile verricht met hel testvoertuig, dus mel dezelfde verbran
dingsmotor. maar verschillende transmissies. Uit deze figuur votgt een van de belangrijkste eigen
schappen van het 21 concept, namelijk dat de directheid van de pedaat-voertuig responsie enorm is
verbeterd. Duidetijk is te zien dat kon nadat het pedaat is ingetrapt (op 0.5 (secD het koppel van de
ZI transmissie stijgt en vcrvolgens niet noemenswaardig meer inzakt. Oil in tegenstelling tot de
CVT tr.Ulsmissie waarbij de stijging van het koppel zo'n 1.5 seconden uitblijfl en zelfs lijdelijk
daalt. De koppeltransilies bij de automatische versnelling (4AT) laten meerdere oncomfonabele
pieken en dalen zien als gevolg van het automatisch schakelen van de vierde Ilaar de derde en
vervolgens naar de twecde versnelling. Hel uileindelijke koppelniveau bij de 4AT wordl pas na
rllim 2 seconden bereikt. In deze experimenten had de CVT dezelfde energie-zuinige instellingen
meegekregen als de ZI transmissie. zodat duidelijk wordl hoeveel rijdbaarheid de 21 toevoegt I.o.v.
de CVT bij gelijk brandstofverbrllik.



De te bereiken brandstofbesparing hangt erg af van de cyclus die gereden wordt. De eenvoudigste
rijcycli zijn die van constame rijsnelheden. In de Europese Iidstaten worden een stadscyclus (ECE)
en buitenwegcyclus (EUDC) gehanteerd om emissiemetingen van voertuigen onderling Ie kunnen
vergelijken en de regelgeving t.a.v. emissies op afle slemmen. Vier ECE's plus een EUDC vormen
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Figuur 7. Koppel in de aandrijfassen voor kickwdown actic in gcval van cen
4-traps aulomaat (4AT). cen CVT en de ZI transmissic.

samen cen NEDC (ook weI MVEG genaamd). Een wat verouderde versie van de Europese emissiew

meting is de 'Euromix'. Een in USA gehanteerde cyclus is de Federal Test procedure (FTP). Voor
deze cycli en constante snelheden tussen de 30 en 120 [km/h] is de brandslofbesparing van de ZI
powcrtrain I.o.v. een CVT bepaald bij TNO-Automotive te Delft. De resultatcn zijn wecrgegcven in
de onderstaande figuur.

Figuur 8. Besparing en absolute verbruiken van de ZI en CVT powertrains



In de linker figuur staat de brandstofbesparing in % van de ZI t.o.v. de CVT transmissie afgebeeld,
terwijl in het rechter figuur het absolute verbruik van de verschillende transmissies voor constante
voertuigsnelheden is weergegeven.De hoofdconclusies met betrekking tot dit onderzoek zijn:
• ZI bespaart zo'n 10% op de NEDC rijcyclus. De besparing met Stop-Go (zie hierna) op de

NEDC wordt geschat op zo'n 18%. De besparingen voor constante snelheden varieren tussen
de 18 en 24%.

• De rijdbaarheid van de ZI transmissie is aanzienlijk verbeterd in vergelijking met de CVT en de
automatische transmissie. De interactie tussen bewegingen van het gaspedaal en stijging/daling
van het wielvermogen is zonder tijdsvertragingen of oncomfortabele pieken en dalen.

2.4 Modelvorming en regeling t.b.v. Stop-Go.
In de ZI aandrijf1ijn fungeert het vliegwiel als vermogensbron die de motor kan assisteren tijdens
acceleraties vanuit een brandstofzuinig werkpunt met een laag toerental en hoog koppel. Bij de ZI
aandrijf1ijn met Stop-Go kan het vliegwiel bovendien gebruikt worden om het voertuig aan te
drijven vanuit stilstand, aangenomen dat het nog draaiende vliegwiel enige tijd voordat het voertuig
tot stilstand komt, wordt losgekoppeld van de aandrijf1ijn. In het voorgestelde ontwerp, ZI Stop-Go
genaamd, worden het voertuig en de motor gelijktijdig versneld, zodat wegrijden zonder merkbare
vertraging mogelijk is. In dit deelproject zijn eerst enige bestaande Stop-Go systemen bekeken om
een indruk te krijgen van de potentie en de problemen van dergelijke systemen. De voorgestelde ZI

Stop-Go oplossing vereist de introductie van twee extra koppelingen ( Cs en C f in figuur 9).

Torque converter lockup
dutch C1

Engine

Reverse clutch Cr

,I i Secondary pulley.If clutch Cs

Flywheel

Flywheel clutch Cf

Figuur 9: Schema van de ZI Stop-Go aandrijflijn

Ofschoon het ZI Stop-go systeem in mechanisch opzicht vrij eenvoudig is, zijn de werking en de
besturing ervan zeer complex. Zowel op overkoepelend als op locaal niveau worden zware eisen
gesteld aan de regelingen. Daarom is eerst een hybride model (een mengvorm van een continue tijd
en een discrete tijd model) ontwikkeld. Een sterk vereenvoudigde versie van dat model vormde het
uitgangspunt bij het ontwerpen van hybride regelaars. Deze regelaars zijn vervolgens geevalueerd,
gebruikmakend van de uitgebreide versie van het hybride model. Simulaties van een vol gas
acceleratie vanuit stilstand tonen een voertuigresponsie, die vergelijkbaar is met de responsie van
een conventioneel voertuig met een CVT. De ZI Stop-Go transmissie is gerealiseerd en het
hydraulisch systeem (zie Figuur 10) van de CVT is aangepast om de bekrachtiging van de diverse



koppelingen mogelijk te maken, ook als de motor uitstaat. De resultaten van een eerste serie
experimenten met de ZI Stop-Go transmissie op de proefstand zijn zeer veelbelovend en maken
duidelijk dat tuning van de nu beschikbare regelaars en een verdere uitwerking van het ZI Stop-Go
concept gewenst zijn. De resultaten onderstrepen ook de noodzaak voor fundamenteel onderzoek
naar de beschrijving, analyse en regeling van complexe, mechanische, hybride systemen.
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Figuur 10: Hydraulisch systeem t.b.v. ZI Stop-Go.



3. Conclusies en aanbevelingen

Met het ZI principe is aangetoond dat het mogelijk is het brandstofverbruik te reduceren met
behoud ofzelfs verbetering van comfort en rijdbaarheid door toepassing van een gering aantal extra
componenten en een coordinerende regeling die dezelfde in-en uitgangssignalen gebruikt als een
conventionele CVT regeling. Essentieel hierbij is de toepassing van een drive-by-wire systeem voor
de optimale afregeling van het verbrandingskoppel van de benzinemotor.

Het onderzoek in de Systeem Integratie lijn van het EcoDrive projekt richtte zich voornamelijk op
een verbetering van de componenten in de aandrijflijn, in het bijzonder van de verbrandingsmotor
en van de CVT. De resultaten hiervan zijn in principe te combineren met de ZI aandrijflijn, zodat
een verdere brandstofbesparing van circa 5% mogelijk geacht wordt.

Om de functionaliteit en prestatie van de ZI Stop-Go aandrijf1ijn meer in detail te valideren, is een
verftining van de huidige regelaars en van hun implementatie op de proefstand vereist. Vervolgens
kan de transmissie in een voertuig worden ingebouwd. Dan zijn ingrijpende wijzigingen aan het
overkoepelende managementsysteem onvermijdelijk.

Een verdere integratie van de locale regelingen en de overkoepelende regeling, waarin bijvoorbeeld
de CVT dynamica meer expliciet in de setpoint-generatie wordt verdisconteerd. biedt interessante
mogelijkheden. Hiermee zouden tevens de hoge belastingen van de duwband, die incidenteel
optreden na een volgas acceleratie, voorkomen kunnen worden. Bovendien moet de emissie
regeling van de verbrandingsmotor worden aangepast aan de extreem lage toerentallen die
gebruikelijk zijn bij de ZI aandrijf1ijn.

Naast de hier genoemde onderwerpen zou toekomstig onderzoek op het gebied van vliegwiel
hybride aandrijf1ijnen zich kunnen concentreren op rigoreuze aanpassingen aan de ZI aandrijf1ijn.
Zo is bijvoorbeeld de combinatie van ZI met een brandstofzuinige dieselmotor interessant. Verder
zou in de ZI Stop-Go aandrijflijn de koppelomvormer kunnen worden weggelaten indien kan
worden aangetoond dat de 'vliegwiel-start' een acceptabele wegrij-prestatie geeft.

Wellicht het meest uitdagende onderwerp voor toekomstig onderzoek is de ontwikkeling van een
volledig mechanisch hybride voertuig met terugwinning van remenergie. etc. De daannee theore
tisch haalbare brandstofbesparingen zijn erg hoog, maar de concrete uitvoering ervan zal zeer com
plex zijn. Het zoeken naar eenvoudige en goedkope combinaties van vliegwiel hybride concepten
uit het verleden (zie bijv. de proefschriften van Spijker en Kok) en het ZI principe lijkt zeer de
moeite waard.



4. Slotopmerkingen
• In de inleiding van dit rapport is reeds gemeld dat de reductie in brandstofverbruik van de ZI

aandrijflijn op de NEDC cyclus met ca 10% aanmerkelijk minder is dan de beoogde 25%. Met
Stop-Go moet op deze cyclus een extra besparing van ca 8% gehaa1d kunnen worden. Het
onderzoek heeft ook geresulteerd in suggesties voor toekomstige ontwikkelingen waarmee in
totaal aanzienlijk meer dan 25% reductie mogelijk moet zijn. Te denken valt hierbij o.a. aan
integratie van de resultaten van de Systeem Integratie lijn en van de Zero Inertia lijn.

• Het onderzoek in de ZI lijn van het EcoDrive project heeft geleid tot een tweetal octrooien.
Voor nadere informatie over deze octrooien wordt verwezen naar de Internet sites, die hierna
bij "Publicaties in het kader van het EcoDrive project" genoemd worden.

• Met betrekking tot de commerciele toepassingen van de resultaten van het EcoDrive project zij
opgemerkt dat dit gezien wordt als een zaak van VDT. De TU/e ontplooit geen commerciele
activiteiten op dit gebied. WeI is vermeldenswaard dat de drie promovendi een eigen bedrijf,
Drive Train Innovations (DTI), op het gebied van innovatieve aandrijflijnen zijn gestart.
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