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Voorwoord 

Dit rapport betreft de afronding van mijn eerste stage die ik gedaan heb bij afdeling Regelen 
van vakgroep WFW. De opdracht zelf is afkomstig van de afdeling Vervoerstechnologie van 
vakgroep WOC, waar men op zoek is naar methoden om tot brandstofbesparing en ver- 
mindering van emissies van een voertuig te komen. In het kader van dit onderzoek is een 
optimalisatiegroaileern "geformuleerd". Bit probleem vormde de basis voor mijn stage- 
opdracht. 
Deze stage-opdracht stond onder leiding van ir. E. Spijker, die als AIO-medewerker verbon- 
den is aan de afdeling Vervoerstechnologie. 
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Samenvatting 

Om tot brandstofbesparing en vermindering van emissies van een voertuig te komen, wordt 
gewerkt aan de ontwikkeling van een vliegwiel hybride aandrijving voor een personen voer- 
tuig. Een vliegwiel hybride voertuig aandrijving systeem bestaat uit een reversibele energie 
zccumu!ztor (diegwiel) die in sômemverking met een niotor v iu  een contim vaiabele trans- 
missie (q een personen voeht.a?ig zandrijft. 
Hier wordt de situatie beschouwd dat de aandrijflijn in de 'hybrid mode' is, hetgeen inhoudt 
dat het voertuig zuiver wordt aangedreven en afgeremd door het vliegwiel via de CVT. Voor 
deze toestand zal gezocht worden naar die trajectorie voor de overbrengverhouding van de 
CVT welke leidt tot een minimalisatie van energetische verliezen per eenheid afgelegde weg 
tijdens acceleraties en deceleraties van het voertuig. 
Om dit optimalisatieprobleem op te lossen wordt gebruik gemaakt van de Lagrarzge- 
multiplikator benadering. Dit leidt tot een randwaardeprobleem (RWP). Door dit RWP met 
numerieke methoden op te lossen wordt dan de optimale trajectorie voor de overbrengver- 
houding van de CVT gevonden. 
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1. Inleiding 

Om tot brandstofbesparing en vermindering van emissies van een voertuig te komen, is men 
bij Vervoerstechnologie een hybride aandrijving voor een personen voertuig aan het ontwik- 
kelen. Een hybride voertuig aandrijving systeem bestaat uit een reversibel energie-accumulator 
in sunienwerking met een me?er. He? rritgangspmt is da? de exergie accumdator de piek- 
vermogens levert, en dat de verbrandingsmotor wordt gebruikt wanneer er een continu ver- 
mogen moet worden geleverd. De motor wordt tijdens het rijden aan- of uitgeschakeld, af- 
hankelijk van het benodigde vermogen. 
Door toepassing van dit systeem in voertuigen kunnen aanzienlijke energiebesparingen wor- 
den bereikt. Deze besparingen zijn het resultaat van twee factoren die de efficiëntie van het 
voertuig verbeteren. De eerste factor is het terugwinnen van kinetische energie uit het voer- 
tuig tijdens deceleraties die bij opvolgende acceleraties weer naar het voertuig kan worden 
teruggevoerd; de tweede winstfactor is dat de motor gedurende het grootste deel van het in 
bedrijf zijn voor ieder toerental die koppel-toerental relatie kan kiezen welke het hoogste 
rendement geeft. 
De prestatie van een hybride systeem wordt bepaald door drie factoren, deze zijn 

I. component karakteristieken 
2. systeem configuratie 
3. regelstrategie die de energie-overdracht stuurt 

Dit rapport zal zich concentreren op de derde factor. Hier zal een "moderne" regeltheorie wor- 
den toegepast om te komen tot een regelconcept dat een maximale uitwisseling van kinetische 
energie tussen het voertuig en het energie accumulator tijdens voertuig acceleratie en dece- 
leratie mogelijk maakt. 

Mogelijke energie accumulatoren voor transport doeleinden zijn vliegwielen, akku's en hy- 
draulische accumulatoren. Vliegwielen zijn makkelijk toepasbaar in voertuigen met verbran- 
dingsmotor of elektrische motor, hebben een hoge energiedichtheid en kunnen geregenereerde 
energie snel opladen. De belangrijkste nadelen zijn de kosten, de komplexiteit van de aan- 
passingen in de aandrijflijn, de benodigde ruimte en de veiligheid. 
Onder de vereiste modificaties in de aandrijflijn ten behoeve van het vliegwiel is de continu 
variabele transmissie (CVT) de meest radicale aanpassing. Deze CVT is vereist voor staploze 
uitwisseling van kinetische energie tussen vliegwiel en voertuig. Op het ogenblik dat de CVT- 
overbrengverhouding verandert worden momenten gegenereerd op de roterende traagheden 
resulterende in een overdracht van kinetische energie. Feitelijk vormt de overbrengverhouding 
dus een regelgrootheid in de hybride aandrijving. 

Om te komen tot een maximale overdracht van kinetische energie tussen vliegwiel en voer- 
tuig tijdens acceleraties en deceleraties zal een te minimaliseren integraalkriterium worden 
gedefinieerd. Door te eisen dat dit integraalkriterium met behulp van de Lugrunge- 
multiplikutor benadering wordt geminimaliseerd ontstaat een randwaardeprobleem. Door ver- 
volgens dit randwaardeprobleem op te lossen wordt de optimale trajectorie voor de overbreng- 
verhouding gevonden. Echter, voordat hiermee kan worden begonnen zal eerst een model van 
de aandrijflijn moeten worden ontwikkeld. 

If 
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2. De Aandrijflijn 

2.1 ModelbescEjving 

Het complete aandrijfsysteem van het personenvoertuig dat hier wordt beschouwd is in figuur 
I sckematisch weergegeva (ontleend aan [a]). Boor de 5 slipkoppelingen in dit systeem zijn 
er meerdere cc~nfiprôties ?nogdijk. 

n 
U + 

Vliegwiel 

it 

JQL 

Motor CVT 
r. 

Figuur 1 : Schematisch model van het aandrijfsysteem. 

In dit rapport wordt enkel één configuratie beschouwd. Dit is de configuratie die ontstaat 
wanneer alleen de koppelingen op de dik getrokken lijn gesloten zijn. In dit geval is dus de 
motor volledig ontkoppeld. Verder is de ingaande as van de CVT rechtstreeks gekoppeld aan 
het vliegwiel en is de uitgaande as van de CVT via een vaste overbrengverhouding gekoppeld 
aan wielen. 

Figuur 2 : Schematisch model van de aandrijflijn. 

I3 



De aandrijflijn zoals die wordt beschouwd staat in figuur 2 iets overzichtelijker en kompleter 
weergegeven. Dit model is samengesteld uit een vliegwiel J1 (= energie accumulator) dat via 
een CVT is verbonden met het vliegwiel 52. Hierbij is de translatietraagheid van het voertuig 
vertaald in een rotatietraagheid 52. In het model wordt aangenomen dat het vliegwiel J1 via 
een starre as is verbonden met de CVT. De as die de verbinding vormt tussen vliegwiel J2 
(= voertuig) en de CVT is daarentegen flexibel verondersteld. Deze as heeft een torsiestijfheid 
k en een torsiedemping R. 
Voor zowel vliegwiel J1 als 52 wordt aangenomen dat hierop luchtwrijving werkt, respectie- 
velijk met dempingscoEiFFciënt bl en b2. Voor deze laachtwfijving wordt verondersteld dat 
deze evenredig is met het hadraat van de rotatiesnelheid van het betreffende vliegwiel. Op 
vliegwiel J2 werkt naast luchtwrijving ook nog een rolweerstand. Deze rolweerstand Mroi 
heeft een constante waarde. 
Verder wordt aangenomen dat over de CVT en haar aansturing geen energetische verliezen 
optreden, ofwel de CVT wordt aangenomen ideaal te zijn. Dit wordt gedaan om het model 
niet meteen al te komplex te maken. 

Het systeem wordt volledig vastgelegd door drie differentiaalvergelijkingen, namelijk: 

q3 = Nqi, +N$, 

met 

en 

.Ti = 2.51,,1 [kgm’] 

JZ = 1.34,,0 [kgm2] 

b, = 1.7OlO-6 [kgm2/rad2] 

b, = 3.8OlO-5 [kgm2/rad2] 

k = 1.21,,2 [ kgmz/rads2] 

R = 4.0OlO-2 [ kgm2/rads] 

Trol = 3.801,0 [kgmz/s2] 
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Deze differentiaalvergelijkingen zijn te schrijven als functies van de volgende vorm 

f(9jl,(i)l,ii)2,(i)2’(P2>iP3”CP3 ;N) = o  (7) 

Uit vergelijkingen (1) en (2) blijkt dat cp3 en (pa niet specifiek bekend hoeven te zijn, doch 
alleen het verschil tussen beiden. Om deze reden blijkt het voor de verdere uitwerking ver- 
gelijkingen (I)? (2) en (3) naar een stelsel van eerste orde differentiaalvergelijkingen handig 
te zijn om een variabele in te voeren en wel 

Na enig substitutiewerk blijken differentiaalvergelijkingen (l), (2)  en (3) nu te schrijven zijn 
als functies van de vorm 

f (  9j1,(Pl,ë)&,&,N,N) = o (9) 

Op basis van deze functie en aannemende dat de variabele N als ingangssignaal van het sys- 
teem wordt genomen, kan nu een stelsel van vier eerste orde differentiaalvergelijkingen 
worden opgesteld die het model volledig beschrijven. Dit stelsel luidt 

x2 = x3 

2; = - (  x4 2 1  b x x  1 1 4 ) x 1 + - T 2 + -  b2 Mm, - + -)Q + ( U - 
Jl J 2  J1 J2 J2 

it4 = u 

met 

x, = Cp, 

x2 = e 

T = (i), 

x3 = & 

x4 = N 

en 

= x1x4 - x 3  

u = N  

Q = kx2+Rx3 



2.3 Fysische randvoorwaarden 

Op het begintijdstip t = to is de hoeksnelheid van vliegwiel J1 expliciet gegeven 

x l ( to )  = 235 [radhl (17) 

Voor de hoekverdraaiing e en hoeksnelheid i wordt aangenomen dat deze op het tijdstip 
t = to gelijk aan nul zijn, dus 

x,(to) = o [rad] 

x,( to)  = O [rad l~] 

Zoals al eerder gemeld is, wordt gezocht naar die trajectorie voor de overbrengverhouding van 
de CVT welke een maximale overdracht van kinetische energie van vliegwiel J1 naar vlieg- 
wiel J2 bewerkstelligd tijdens acceleraties van het voertuig en omgekeerd tijdens deceleraties. 
Dit houdt in dat tijdens een acceleratie de CVT opgeregeld moet worden van haar minimale 
overbrengverhouding op t = to naar de maximale waarde op tijdstip t = te. Er  geldt dan 

x4( t0)  = 0.4 [-] 

x4( te )  = 2.4 [-I 
waarbij de waarden 0.4 en 2.4 
verhouding van de CVT zijn. 

(19) 

respectievelijk de minimaal en maximaal haalbare overbreng- 
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3. Het Optimalisatieprobleem 

In dit hoofdstuk zal een wiskundige basis worden afgeleid die moet leiden tot een optimale 
regelwet voor de vliegwiel hybride aandrijving. De theorie besproken in paragraaf 3.1 is ont- 
leend aan [3]. 

3.1 Algemeen optimalisatieprobleem 

Veronderstel dat een systeem wordt beschreven door een stelsel van n niet-lineaire tijdsaf- 
hankelijke dynamische vergelijkingen 

- X(t) = f (x ,u ,  t )  , (20) 

met toestandvector E( t )  E RE en ingangs - u( t )  E R'". Veronderstel dat aan dit systeem een 
integraalkriterium (= kostenfunctie) 

wordt verbonden, waarbij [to,  te] het te beschouwen tijdsinterval is. De eindwegingsfunctie 
Q (x( te) ,  te) hangt af van de eindtoestand en de eindtijd terwijl de weegfunctiel (&,u, t )  
afhangt van de toestand en ingang op het tijdsinterval [ to ,  t e ] .  
Het te minimaliseren integraalkriterium J is vrij te kiezen door de ontwerper van de regel- 
strategie. Dit kriterium doet een uitspraak over het gewenste gedrag van het systeem. 

Het optimale regelprobleem is nu om voor het beschouwde systeem een zodanig ingangssig- 
naal te kiezen op het tijdsinterval [ to ,  te] dat het integraalkriterium J wordt geminimaliseerd. 
Om tot een oplossing voor dit probleem te komen zal gebruik worden gemaakt vanlugrunge- 
multiplikator benadering. Om de differentiaalvergelijkingen (20) te koppelen aan Integraal- 
kriterium (21) wordt een begeleidende multiplikator-vector h( t )  € RE geïntroduceerd, welke 
evenals de toestandsvector x( t )  een funktie van de tijd is. 6 t  uitgebreide integraalkriterium 
luidt dan 

dan kan (22) geschreven worden als 
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t. 

J' = $(&),te) + J ' [H(x ,u , t )  -hTX]dt -- (24) 
to 

Gebruik makende van de wet van Leibniz (zie bijlage 1) en de relatie tussen variatie 6x en 
differentie dx, gegeven door 

dx( - t )  = 6x( t )  + &( t ) d t  (25) 

kan de variatie in J' als hnktie van variaties in x, - - -  h, u en t geschreven worden als 

Om de variatie in X - te elimineren wordt gebruik gemaakt van 

Door substitutie van vergelijkingen (25) en (27) in integraal (26) kan voor de variatie inJ' 
afgeleid worden dat geldt 

dJ' = ($,-A.)TdzI t. + ( 4 , + H ) d t I ,  -HdtIto+&TdxI to + 

te (28) pY--+&)=G&+HpU - +(H,-&)TG&] - d t  
t0 

Het minimum van het uitgebreide integraalkriterium J' wordt bereikt als geldt dat dJ' = O 
voor alle mogelijke differenties in de onafhankelijke argumenten. Door de coëfficiënten in de 
differenties dx, - - -  d i ,  du en d t  gelijk aan nul te stellen worden de noodzakelijke condities 
voor een minimum gevonden. 
Binnen het kader van het probleem dat binnen dit rapport wordt beschouwd, zijn to, te en 
dx( to) gegeven waarden die vastliggen en waarop dus geen variatie van toepassing is. Dit 
houdt in dat de coëfficiënten met betrekking tot deze argumenten niet nul hoeven te zijn aan- 
gezien de variaties in deze argumenten dat zelf al zijn. Dus de termen in to, te en x ( t o )  - zijn 
automatisch gelijk aan nul. 
Op basis van het bovenstaande en formule (28) worden als condities voor een optimale rege- 
laar gevonden 

aH 
& = -  = f  

a& 
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met beginvoorwaarden op t = to 

X ( t 0 )  

Opmerking : De eigenwaarden van de Jacobiaan van het stelsel van 2n differentiaalverge- 
lijkingen liggen gespiegeld ten opzichte van de imaginaire as in het complexe 
vlak. De afleiding hiervan is gegeven in bijlage 2. 

3.2 Specifiek optimaisatieprobleem 

Eerder in dit verslag is gemeld dat gezocht wordt naar een regelstrategie voor de overbreng- 
verhoudhg van de C W  die leidt tot eer, nahinnalkatie van de energetische verliezen an het 
systeem tijdens het accelereren en decelereren van het voertuig middels energie-overdracht 
tussen vliegwiel J1 en J2; dit was echter niet helemaal volledig. In werkelijkheid zal gezocht 
worden naar die regelstrategie voor de overbrengverhouding welke leidt tot een minimalisatie 
van energetische verliezen per eenheid afgelegde weg van het voertuig tijdens acceleren en 
decelereren. Op basis van het besproken model wordt het integraalkriterium nu als volgt 
gekozen 

met 

1 E = s [  T 
ci(b2T3 + TmlT) + +u2 

Bij dit kriterium moeten drie opmerkingen worden geplaatst. Ten eerste dient te worden op- 
gemerkt dat de verliesvermogens over het vliegwiel en de aandrijfas, respectievelijk b x en 

*1 Rx:, in het integraalkriterium niet verdisconteerd zijn. Dit is zo gedaan omdat deze verliezen 
te verwaarlozen ten opzichte van de verliezen als gevolg van de rolweerstand en luchtwrijving 
van het voertuig, respectievelijk b2T3 en MrO1T. 
Als tweede wordt opgemerkt dat c, een weegfactor is die aangeeft hoe zwaar de energetische 
verliezen ten opzichte van de (inspannings-)term +u2 gewogen worden. De factor S is in 
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principe overbodig in het kriterium. Echter, bij het bepalen van een numerieke oplossing zal 
blijken dat deze extra (schaa1)factor van essentieel belang is. 
De laatste opmerking is dat aan de term u2 niet direkt een fysische interpretatie kan worden 
verbonden. In dit opzicht is deze term in integraalkriterium L niet op zijn plaats. Echter, om 
tot een optimale regelstrategie te komen moet het ingangssignaal u opgenomen worden in het 
kriterium. Hierop wordt verderop in het rapport nog teruggekomen. 

I 

Op dit moment zijn alle gegevens verzameld om het Qsisch probleem te kunnen transfor- 
meïm aaar eeïì wishfidig probleem. Met vergelijjkifigen (11) t/m (441, (39) en (36) werdt m 
vouï het iiigafigssigïìaa! u ~ ~ V O E & E  

U = - T U  1 (37) 

met 

Verder kan met vergelijkingen (11) t/m (14), (29) en (31) na enig rekenwerk de differentiaal- 
vergelijkingen in de Lagrange-multiplikatoren worden gevonden. Deze luiden 

u;x4s 
A3 - 2Sc1bz~,T + - - u,x.,T 

2 

2b,x1 2blx,x, - 2bzx,T 

Jz 
h, = -A, i- 

J ,  

2 AZ . = - A 1 + k [ $ + . L ] A 3  kx, 

J l  

u,2s 
A3 = - h l - h 2 +  A3+2Sc1b2T--  

Jz 2 
e Rx, 

Ja 

u,2x,s 
A3 - 2Sc1bz~,T + - 

2 

2x4Q b,x,2 2bzx,T - 
Jz 

(39) 

(42) 
L 

Voor het stelsel van acht differentiaalvergelijking dat nu compleet is zijn tot nu toe slechts 
5 randvoorwaarden gedefinieerd, er ontbreken dus nog 3 randvoorwaarden. Deze voorwaarden 
volgen uit vergelijking (33). Op tijdstip t = te is alleen de toestandsgrootheid x4 voorgeschre- 
ven. Dit betekent dat de eindwaarden voor A,, AZ en & moeten volgen uit vergelijking (33), 
zoals gezegd. Deze extra randvoornaarden luiden op basis van vergelijking (35) 



Het resultaat is nu dus een wiskundige probleemformulering in de vorm van een stelsel van 
acht differentiaalvergelijkingen met 8 randwaarden, waarvan 4 op tijdstip t = to en de rest 
op t = te; dit stelsel is in bijlage 3 nog eens volledig opgenomen. 
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4. Oplosmethode 

Het randwaardeprobleem dat nu gedefinieerd is omvat een stelsel van 8 differentiaalvergelij- 
kingen. Om dfie redenen is dit stelsel tamelijk moeilijk op te lossen. De eerste reden is dat 
het stelsel niet-lineair is; dit betekent dat de oplossing iteratief bepaald moet worden als deze 
iiberkôupt bestzat,, hetgeen voor eea niet-lineair randwaardeprobleem niet gegarandeerd kan 
worden. 
De tweede reden is dat de vergelijkingen omvangrijk en groot in aantal ( n  = 8) zijn; dit ver- 
eist veel geheugenruimte en grote rekentijden. 
De derde reden is dat de eigenwaarden van de jacobiaan van het stelsel gespiegeld liggen ten 
opzichte van de imaginaire as in het complexe vlak; dit houdt in dat de voorwaartse integratie 
numeriek instabiel is aangezien de helft van de eigenwaarden een positief reëel deel hebben, 
waardoor kleine fouten in de beginwaarden bij voorwaartse integratie steeds verder aan- 
groeien. 

De NAG-bibliotheek bezit twee routines die in principe geschikt zijn om dit soort problemen 
op te lossen, dit zijn routines DO2SAF en D02RAF. 
De routine 002SAF hanteert de meervoudige schietmethode (zie bijlage 4; korte toelichting) 
en vraagt de gebruiker schattingen te geven voor de acht onbekende randwaarden. Deze me- 
thode maakt gebruik van beginwaardetechnieken. Het voordeel van de meervoudige schiet- 
methode boven de enkelvoudige schietmethode [5] is dat wordt geïntegreerd over kleinere 
tijdsintervallen waardoor problemen als foutversterking en niet-bestaande lokale oplossing 
worden verkleind; het resultaat is dat stelsels met instabiele eigenwaarden vaak ook opgelost 
kunnen worden. 
De routine D 0 2 W  berekent een oplossing middels de eindige-differentie methode, hierbij 
hoeft door de gebruiker geen schatting te worden opgegeven voor de onbekende randwaarden. 
Deze methode maakt gebruik van een benadering van het randwaardeprobleem in een linea- 
risatie rond de (door de routine zelf gemaakte) beginschatting. De kwaliteit van deze bena- 
dering is afhankelijk van het verschil tussen de beginschatting en de werkelijke beginwaarde 
en de mate van niet-lineariteit van de differentiaalvergelijkingen en randvoorwaarden in de 
toestandsgrootheden. De oplossing van het gelineariseerde probleem wordt benaderd door 
transformatie van de differentiaalvergelijkingen naar differentievergelijkingen. Uit deze dif- 
ferentievergelijkingen wordt een stelsel lineaire vergelijkingen afgeleid. Oplossing van dit 
stelsel leidt tot een benadering, in discrete vorm, van het gelineariseerde probleem. Deze op- 
lossing wordt vervolgens als beginschatting voor een volgende iteratieslag gebruikt. Dit pro- 
ces wordt voortgezet tot dat een bepaald afbreekkriterium wordt bereikt. Verder wordt opge- 
merkt dat routine D02RAF over een continuatie faciliteit beschikt. Deze faciliteit maakt het 
mogelijk om een moeilijk oplosbaar randwaardeprobleem op te lossen door eerst een simpeler, 
gelijkend randwaardeprobleem door te rekenen om vervolgens de oplossing hiervan als ini- 
tiële benadering voor een steeds wat moeilijker probleem te nemen en dus uiteindelijk het 
eigenlijke probleem op te lossen. 

Met beide genoemde routines is geprobeerd het beschouwde randwaardeprobleem tot een 
oplossing te brengen. 
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Routine D02SAF slaagt er niet in om tot resultaten te komen. De reden hiervoor is dat het 
iteratieproces het niet gelukt de onbekende (geschatte) beginwaarden zodanig aan te passen 
dat de oplossing naar de gegeven eindwaarden convergeert. Het is zelfs zo sterk dat wanneer 
de schattingen voor de onbekende randwaarden met een redelijke nauwkeurigheid worden 
gegeven dat het iteratieproces niet tot een oplossing kan komen. 
Deze routine is ook eens getest door een ander integraalkriterium te hanteren. Dit kriterium 
minimaliseert zuiver de energetische verliezen (en de inspanning), hiervoor geldt 

(44) 

Ook in dat geval faalt de routine. Het lijkt daarom waarschijnlijk dat D02SAF niet "slim" 
genoeg is om dit soort problemen door te rekenen. 

Vervolgens is met routine D02RAF geprobeerd het probleem op te lossen. Deze routine komt 
echter niet verder dan één iteratieslag het stelsel differentievergelijkingen oplossen en vervol- 
gens de melding "Jacobian is Singular" op het beeldscherm laten verschijnen; hierbij wordt 
verder niet duidelijk gemaakt welke jacobiaan bedoeld wordt, waarschijnlijk is dit echter de 
jacobiaan van het stelsel differentiaalvergelijkingen. N a  deze melding wordt het proces afge- 
broken met IFAIk3, hetgeen betekent dat het NEWTON iteratie gefaald heeft te conver- 
geren. 
Ook voor deze routine is gepoogd het probleem door te rekenen met integraalhitenium (44). 
Ditmaal gelukt Ret wel het iteratieproces te laten "runnen" en kan zelfs een oplossing voor 
het probleem worden gevonden op voorwaarde dat voor de factoren S en ci een passende 
keuze gemaakt wordt. Een geschikte keuze voor de schaal- en weegfactor is respectievelijk 
S = lo5 en c1 s low4. Overigens moet worden opgemerkt dat de keuze van deze factoren af- 
hankelijk is van de grootte van het beschouwde tijdsinterval ( in dit geval 20 sekonden). Ver- 
der dient hierbij te worden opgemerkt dat voor het vinden van een oplossing het gebruik van 
de continuatie faciliteit van cruciaal belang is. 
Aangezien routine D02RAF kriterium (44) wel op kan lossen lijkt deze routine in tegenstel- 
ling tot D02SAF wel een "geschikte" methode te gebruiken om het soort randwaardeproble- 
men dat hier wordt beschouwd op te lossen. Echter, daarmee is het eigenlijke randwaaarde- 
probleem (zie bijlage 3) nog steeds niet opgelost. Voor dit probleem zal meer passende soft- 
ware gezocht moeten worden. 

Programmatuur die wel in staat is het eigenlijke randwaardeprobleem op te lossen blijkt 
TPNUMLIB te zijn. Dit is een numerieke bibliotheek voor de Turbo Pascal omgeving. De 
numerieke algoritmen zijn voor het grootste gedeelte gebaseerd op de software die in de loop 
der jaren door de groep Numerieke Wiskunde van de TUE is ontwikkeld. 
Door gebruik te maken van twee routines uit TPNUMLIB kan een programma worden ont- 
wikkeld dat met behulp van de enkelvoudige schietmethode randwaardeproblemen op kan 
Possen, deze routines zijn odeiv2 en roojñr. Routine odeiv2 is geschikt voor het oplossen van 
beginwaardeproblemen. Routine roofnr is een nulpuntszoeker gebaseerd op een FORTRAN- 
routine uit het pakket MINPACK; dit is een nieuwe routine die binnenkort aan TPNUMLIB 
zal worden toegevoegd. Het programa dat zo ontstaat voor het randwaardeprobleem (bijlage 
3) is afgedrukt in bijlage 5. 
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Met betrekking tot het programma moet echter nog worden opgemerkt dat -net als bij 
D02RAF- de keuze van factoren S en c, van vitaal belang is, wil het rekenproces slagen. Zo 
blijkt dat de schaalfactor S moet liggen in het gebied lo7 s S s lo9. Een mogelijke oorzaak 
hiervan is dat wanneer de schaalfactor buiten dit gebied treedt dat dan de computer niet pre- 
cies genoeg kan rekenen door een beperkte machinenauwkeurigheid. De weegfactor moet 
voldoen aan de voorwaarde c1 s Overigens geldt hier ook dat de keuze van de factoren 
afhankelijk is van het te beschouwen tijdsinterval (in dit geval 8 seconden). 
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5. Resultaten en Discussie 

Met behulp van het programma dat afgedrukt staat in bijlage 5 kan nu het in bijlage 3 be- 
schreven randwaardeprobleem worden opgelost. Aangezien het de bedoeling is de energetische 
verliezen per eenheid afgelegde weg te minimaliseren wordt weegfactor c1 zo groot mogelijk 
gekozen om de term +u2> welke noodzakelijk aanwezig is doch vooralsnog geen duidelijke 
fysische betekenis heeft, zoveel mogelijk weg te cijferen. Voor de schaalfactor wordt daarom 
c1 = genomen. Het tijdsinterval dat zal worden beschouwd bestrijkt 8 sekonden. Hier- 
onder wordt de trajectorie voor hoeksnelheid T en de overbrengverhouding van de CVT res- 
pectievelijk in figuren 3 en 4 weergegeven. 

Op basis van deze resultaten kunnen twee opmerkingen worden geplaatst. Uit figuur 3 blijkt 
er een lichte rimpeling te liggen over het overigens "gladde" verloop van de hoeksnelheid T. 
Deze rimpeling is een gevolg van het feit dat de aandrijfas niet star maar elastisch 
(k = 121 [Nm/rad]) is (zie figuur 5). Dit verooizaakt eem hoogfrequente trilling in de 
aandrijflijn hetgeen ten slechte zal komen aan het comfort van de passagier tijdens accele- 
raties en deceleraties van het voertuig en zal daarom indien mogelijk moeten worden venne- 
den. Deze rimpeling kan enigszins worden teruggedrangen door het te minimaliseren inte- 
graalkriterium aan te passen volgens 

2 L' = L i- c2x3 (45) 

Uit figuur 4 blijkt dat op tijdstippen to en te de tijdsafgeleide van N ongelijk aan nul is. Op 
deze tijdstippen moet de tijdsafgeleide van N gelijk aan nul zijn aangezien op de genoemde 

Figuur 3 : Verloop van hoeksnelheid T (S = lo8 ; c1 = 
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Figuur 4 : Verloop van de overbrengverhouding N (S = 10' ; c, = ). 

tijdstippen N respectievelijk zijn minimale en maximale waarde aanneemt; wordt aan deze 
voorwaarde niet voldaan dan treedt in de tweede tijdsafgeleide van N een discontinuïteit op. 
Om dit te voorkomen zal in de buurt van t = to en t = te de inspanning u (=N) in het 
integraalkriterhm relatief zwaar worden meegewogen. Dit wordt bewerkstelligd door een 
(nieuwe) tijdsafhankelijke weegfactor aan de term +u2 te koppelen. Deze weegfactor moet 
over nagenoeg het hele tijdsinterval gelijk zijn aan één en op de randen zodanig groot zijn 

u 

8 i 2 6 0 

Figuur 5 : Verloop van de fluxie van torsiehoek e ( S = 10' ; c, = îû-4). 
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dat de betreffende term aldaar overheerst en zodoende op de randen de gradiënt van de over- 
brengverhouding wordt gereduceerd. Voor deze weegfactor zal de volgende tijdsafhankelijke 
functie worden genomen 

waarbij dl en d2 nog vrij te kiezen parameters zijn. 

Het integraalkrterium luidt na deze twee aanpassingen als volgt 

c1( b2T3 + Mm,T) + +c3( t )  u2 

L = s [  T 
(47) 

Door nu geschikte waarden te kiezen voor de parameters c2, dl en d2 moet een beter accep- 
tabele trajectorie voor de overbrengverhouding en de versnelling van het voertuig kunnen 
worden gevonden. Een goede keuze voor deze parameters blijkt te zijn: 

Bij deze waarden voor de parameters worden de volgende trajectorie gevonden voor de hoek- 
snelheid T en overbrengverhouding N, respectievelijk figuur 6 en 7. 
Het blijkt dat integraalkriterhm (47) de bezwaren die gekoppeld waren aan de trajectorie 
behorende bij het oorspronkelijke kriterium heeft opgelost. Namelijk, het verloop van de 

A a 

Q 

E 
Y 

1 

uja (9) 

Figuur 6 : Verloop van hoeksnelheid T. 
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tags (4 

Figuur 7 : Verloop van de overbrengverhouding N. 

hoeksnelheid T is aanmerkelijk gladder geworden (zie figuur 6). Verder blijkt uit figuur 7 dat 
de gradiënt van N op de randen van het beschouwde tijdsinterval horizontaal verlopen. Blijk- 
baar vormt kriterium (17) een passend kriterium voor het beschouwde model van de aandrijf- 
lijn. 
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6. ConcPucies 

Het is gebleken dat de Lagrange-multiplikator benadering een geschikte methode is om het 
fysische probleem te transformeren naar een wiskundige probleemformulering. Echter, het 
randwaardeprobleem dat zo ontstaat vormt op zichzelf weer een nieuwe moeilijkheid. Dat is 
wel duide!ijk gewoder, irit welk een moeite gedaan moest worden om tot een numerieke op- 
lossing voor het randwaardepmb!eem volgens bijlage 3 te komen. 
Dat het zo moeilijk is het probleem numeriek op te lossen is op zich niet zo vreemd omdat 
het wiskundig inzicht in randwaardeproblemen nog tamelijk beperkt is aangezien onderzoek 
in het gebied van randwaardeproblemen nog relatief jong is. Om deze reden zijn numerieke 
routine voor het oplossen van dit soort problemen hoogstwaarschijnlijk voorlopig nog we1 
voor verbetering vatbaar. 

Met betrekking tot de resultaten zijn geen bijzondere conclusies te trekken. Het is gebleken 
dat door enige aanpassingen in het oorspronkelijke integraalkriteíium een acceptabele 
(optimale) trajectorie voor de overbrengverhouing van de CVT en de versnelling van het 
voertuig -welke is af te leiden uit hoeksnelheid T- wordt gevonden. 
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7. Aanbevelingen 

Zoals in de modelbeschrijving al is opgemerkt is het model dat hier gehanteerd is niet vol- 
ledig. Daarom is voor verder onderzoek aan te raden om eerst het model uit te breiden naar 
een voor de werkelijke aandrijflijn meer representatief model. Hiertoe zal het model op twee 
pnten uitgebouwd m ~ e t e n  worden, 

1. Tet dusver is Y Q Q ~  de eenvoud aangenomen dat de CVT ideaal is en dus geen ener- 
getische verliezen kent. In werkelijkheid zijn echter deze verliezen zodanig dat deze 
zeker niet te verwaarlozen zijn. De verliezen over de CVT kunnen in twee delen 
worden opgesplitst. In de eerste plaats zijn er de mechanische verliezen over de CVT 
zelf. Daarnaast zijn er nog de verliezen over de hydraulische besturing van de CVT, 
dit zijn uiteraard hyraulische verliezen. Daarna kan ook een zinniger integraal- 
kriterium worden opgesteld aangezien dan de inspanning u (=N) een fysische bete- 
kenis krijgt omdat deze lineair evenredig is met de volumestroom in het hydraulische 
besturhgselement die nodig om een verandering in de overbrengverhouding van de 
CVT te realiseren. 

2. Bij de configuratie van het aandrijfsysteem is aangenomen dat alleen het vliegwiel 
J1 direkt gekoppeld is aan de ingaande as van de CVT. In werkelijkheid kan het 
tijdens het opregelen van de CVT (tijdens acceleraties in de 'hybrid-mode') echter 
zo zijn dat het vliegwiel J1 en de motor in serie gekoppeld zijn aan de CVT. 

Na uitbreiding van het model kan volgens dezelfde methode als in dit rapport is toegepast tot 
de formulering van een nieuw randwaardeprobleem worden gekomen. Of voor dit nieuwe 
randwaardeprobleem dan weer een numerieke oplossing kan worden gevonden is vervolgens 
weer de vraag. Hierbij zou het zeker geen kwaad kunnen om gebruik te maken van computers 
met een hogere rekennauwkeurigheid. 
Tevens verdient het de aanbeveling om na uitbreiding van het model eens te onderzoeken of 
er geen andere meer geschikte methoden zijn dan de Lagrunge-multiplikator methode om het 
optimalisatieprobleem op te lossen. 
Echter, zolang er geen completer model wordt toegepast heeft het berekenen van de "opti- 
male" trajectorie voor de overbrengverhouding van de CVT ook geen zin. 

33 



34 



Lit eratuurlij s t 

Sweet, L. M., and Anhalt, D. A., "Optimal Control of Flywheel Hybrid Transmissions," 
Jrn. Dyn. Syst. Meas. Control Trans. ASME, vol. 180, March 1967, pg. 24-36. 

Graaf, R. v 2 ~  der, "An IC Engine-Flywhee! Hybrid Drive for Road Vehicles", EAEC 
Ccnifereme "New D ~ d ~ p n i e f i t s  in Poweit,tain and Chassis Engineering", Strassbourg, 
June 1987, pg. 150-167. 

Lewis, Frank E., Optimal Control, Chichester : Wiley Interscience, 1986. 

Kramer, Martha E., Aspects of Solving Non-Linear Boundary Value Problems Numeri- 
cally, proefschrift, Eindhoven : Technische Universiteit Eindhoven, 1992. 

Methoden uit de Numerieke Analyse : syllabus bij het college / door C.J.J.M.van 
Ginneken, Eindhoven : Technsiche Universiteit Eindhoven, 1990. 

Vaassen, W. M.H., Optimaal schatten van parameters in niet-lineaire modellen van 
dynamkche systemen, WFW-rapport 88.027, Eindhoven : Technische Universiteit Eind- 
hoven, 1988. 

NAG Fortran Library Manual- Mark 14. 

Documentatie bij de Numerieke Turbo Pascal Bibliotheek TPNumLib (Versie l ) ,  Eind- 
hoven : Technische Universiteit Eindhoven, 1991. 

35 



3 6  



Bijlagen 

37 



38 



Bijlage 1 : Wet van Leibniz. 

Als x ( t )  E Ibl" een functie van t is en 

t. 

JQ) = J h ( x ( t ) d ) d t  7 

to 

waar J( .) en h( .) beide reële scalaire functionalen 
dan geldt 

(i.e.7 functies van de functie - x( t ) )  zijn, 

met 
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Bijlage 2 : Struktuur en eigenwaarden van de Jacobiaan van het 
stelsel differentiaalvergelijkingen. 

Het stelsel differentiaalvergelijkingen wordt beschreven door 

x - = f ( x ,  u; t )  

u = u(x , k ; t )  - -  

De Jacobiaan E bestaat uit vier (nxn) partities 

L J 

De uitdrukkingen voor deze partities luiden 

- afi - afi au 
aki au aki - - - -- 

met 

hetgeen geldt wanneer de inspanning kwadratisch in het integraalkriterium wordt verdiscon- 
teerd. 
Uit deze uitdrukkingen voor de partities is eenvoudig af te leiden dat geldt 
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E,, = -L,1 

Een môtrix die deze stmktuur heeft, wordt een Hamilton-matrix genoemd. Een belangrijk 
kenmerk van deze Hamilton-matrix is 

det(p1 - L )  = det( -PI - L) 
Voor een reële matrix L impliceert deze eigenschap een symmetrische ligging van de eigen- 
waarden t.o.v. de imaginaire as in het complexe vlak. 



Bijlage 3 : Wiskundige probleemformulering. 

Het stelsel differentiaalvergelijkingen ziet er als volgt uit 

xz = x3 

x: 1 b1x1x4 bz Mro, 
)X1 + - T 2  + - 

Jl Jz Jl Jz Jz 
A3 = - ( - + - ) Q + ( u -  

x, = u 

u,"x4s 
A3 - 2Sc1b2x4T + - - u1x7T 1 2 

2b1x1 

J2 

h, = -hl+ 
Jl 

kx4 hz = - h l + k  
Ji 

.4" 1 -+-I Jl J2 h3 

u,2s 
h3 = -h,-hz+ h3+2Sc1bZT- -  

2 
. Rx4 

3 1  

U & S  
h3 - 2Sc1b2xlT + - 

Jz 1 2 

met 

T = x1x4 -x3 

Q = kx2+Rx3 

U = - T U ,  

4 
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en randvoorwaarden 

xr( to)  = 235 [rad/s] x , ( fe )  = 2.4 [- ]  
x2(to)  = o [rad] R&) = o [Nms] 
x,(fo) = o [radls] We) = 0 [Nml 
x,(t0) = 0.4 [ -] A&) = o [Nms] 
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Bijlage 4 : Meervoudige schietmethode pl. 

Het randwaardeprobleem 

X(t) = f(t ,x) , toetete,  xEW, 4.A 

wordt met de meervoudige schietmethode opgelost (als een oplossing bestaat) door het be- 
schouwde tijdsinterval [ t,, te]  op te delen in N deelintervallen [tk , tk+i] k€{& .. m, waarbij 

to = tl < t2 c .. < tN+l = te 

en wordt op ieder deelinterval een nieuw beginwaarde probleem gedefinieerd 

’( t ,  = f ( t 7 x )  9 ‘ke t e  tk+i 9 

De schietvectoren sk moeten worden opgelost uit de voorwaarde dat de lokale oplossingen 
een continue funktie op [ to , te]  vormen die voldoet aan vergelijkingen 4.A en 4.B. 
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Bijlage 5 : Basisprogramma. 

Hieronder staat het Turbo Pascal-programma dat gebruikt wordt om het randwaardeprobleem 
uit bijlage 3 moet oplossen. Dit programma maakt gebruik van twee routines uit TPNUMLIB. 

program vl;  

uses íyp, ode, roofnrn; 

procedure fcn(tyd: real; var x, fx: real); far; 

const 
J1 = 25.1; 
J2 = 1.34; 
bl = 1.7e-6; 
b2 = 38e-5; 
k = 121; 
W = 0.04; 
Mrol = 3.8; 
cl = le-4; 
S = le8; 

var 
U, U1, Q, T, ho, hl, h2, h3, h4, h5, h6 : real; 
Y: array[l..8] of real absolute x; 
F: array[l..8] of real absolute fxg. 

begin 

Q : = k*Y[2] +R *Y[3]; 
T := Y[l] *Y[4]-Y[3]; 
U1 := -(Y[l]*Y[7]+Y[8])fS; 
U := T*Ul; 

hO := Y[5]lJl; 
h l  : = sqr(Y[4])lJl +I lJ2; 
h2 := Y[4]*hO; 
h3 := bl *Sqr(Y[l]); 
h4 := 2*b2*TIJ2; 
h5 : = bd *Y[d] *Y[4]lJl; 
h6 := 2*S*cl *b2*T-sqr(Ul)*S12; 
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F[l] : = -(U + Y[4] *Q)/Jl; 
F[2] := Y[3]; 
F[3] := -hl *Q + (U-h5) *Y[1] + (b2*sqr(T)+Mrol)/J2; 
F[4] := U; 

F[6] := k*(h2+hl *Y[7]); 
F[5] := 2"bl *Y[l]*hO + (2*h5-h4*Y[4])*Y[7] - h6*Y[4] - T*Y[7]*UI; 

F[7] := R*h2 - Y661 + (h1 *R+h4)*Y[7] + h6; 
F[8] := Q*hO i- ((2"Y[4]"Q+h3)/Ji-h4*Y[l]) *Y[7] - h6*Y[lJ; 

cons& 
n=8; 

var 
i, j ,  m, term, teller : integer; 
a, by d, x0, xl, ae : real; 
YO, Y1 : array[l..n] of real; 

procedure Leo(var x, ji: real; var defi boolean); far; 

var 
lambda0: array[l..4] of real absolute x; 
f i n  
YO, Y1 : array[P..n] ofreal; 
term : integer; 

: array[l..4] of real absolute fx; 

begin 

YO[I] := 235; 
Y0[2] := o; 
YO[3] := o; 
Y0[4] := 0.4; 
YO[5] := lambdaO[l]; 
YO[6] := lambda0[2]; 
Y0[7] := lambdaO[3]; 
YO[8] := lambdaO[4]; 

term :=l; 

odeiv2fcnY to, YO[l], te, Yl[l],  8, le-2, term); 

ánc(te ller) ; 
writeln('tel1er = ',teller:4); 
writ&; 
for j : = l  to 4 do write(YO[j]:17,' '); writeln; 
for j : =P  to 4 do write(Yl[j]:17,' '); writeln; 
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writeln; 
for j:=5 to 8 do write(YOo]:17,’ ’); writeln; 
for j:=S to 8 do write(Yl[j]:17,’ ’); writeln; 
writeln; 
writeln; 
fxn[l] := Y1[4]-2.4; 
fin[2] := Yl[5]; 
fxn[3] := Y1[6]; 
J%n[4] := y1[?]; 
ijc îf?Ï-m< >I then 
begin writeln(’term = ’,term); 

writeln(7ammer ’#?); 
halt 

end 

end; 

const 
lambda0: array[l..4] of real = ( O, O, O, O); 

var 
residu : real; 

begin 
teller := O; 
to := o; 
te := 8; 
roofir(Leo, 4, lambdaO[l], residu, 1 e-3, term); 

end. 

49 


	l.Inleiding
	2 Aandrijflijn
	2.2 SysteemYergelijklagen
	2.3 Fysische randvoorwaarden

	3 Optimalisatieprobleem
	3.1 Algemeen optimalisatieprobleem
	3.2 Specifiek optimalisatieprobleem

	4 Oplosmethoden
	5 Resultaten en Discussie
	6 ConiclUsies
	7 Aanbevelingen
	Literatuurlijst
	Bijlagen
	Bijlage 1 : Wet van Leibniz
	vergelijkingen
	Bijlage 3 : Wiskundige probleemformulering
	Bijlage 4 : Meervoudige schietmethode
	Bijlage 5 : TP-programma
	NAG Fortran Library Manual- Mark



