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INLEIDING 

Dit rapport is het verslag van de stage van J.A.A.M van Gewen, 
uitgevoerd in het kader van zijn studie tot werktuigbouwkundig 
ingenieur aan de Technische Universiteit Eindhoven. De stage vond 
plaats in de periode van juni t/m september van 1990 en is 
uitgevoerd in samenwerking met Van Doorne Transmissie (VDT). VDT 
maakt de stalzn szhakel6uxbUnd d i e  geisruikt werdt i n  de Cûztini i  
Variabele Transmissie (CVTj. De CVT w t r d t  o.a. toegepast in auto's 
vanwege de traploze regeling van de overbrengingsverhouding en het 
grote regelbereik. 

Gedurende de stage is onderzocht hoe de motor en de CVT in een auto 
beter op elkaar afgestemd kunnen worden, met als doel de motor in 
een zo zuinig mogelijk gebied te laten werken. Een oriënterend 
onderzoek is uitgevoerd naar de problemen die ontstaan bij het 
ontwerpen van een regeling voor motor en CVT. Simulaties zijn 
uitgevoerd waarbij een aantal trajectories berekend zijn die in de 
regeling gebruikt kunnen worden. 
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HI PROBLEEMRIËNTATIE 

1.1 INLEIDING 

De onderdelen van de huidige auto's zijn zover ontwikkeld dat 
verbetering van de afzonderlijke onderdelen nauwelijks nog merkbaar 
is in het gedrag van de auto. De voornaamste vooruitgang in de 
automobielindustrie is dan ûok te bekalen door h e t  beter ûp elkaar 

afstemmen van onderdelen. In de neüenäaagse auto fs het Uaaïom var; 
belang om bij verbeteringen van onderdelen niet slechts naar dat 
ene onderdeel te kijken maar vooral ook naar de samenwerking met de 
rest van de auto. Bij de vervanging van een getrapte transmissie 
door een Continu Variabele Transmissie (CVT), moet daarom vooral 
gekeken worden naar de relatie met de omringende onderdelen. Door 
met name de motor en de CVT goed op elkaar af te stemmen lijkt het 
mogelijk om toch nog grote verbeteringen te verkrijgen. Door een 
gezamelijke regeling van motor en CVT kan het geheel geoptimali- 
seerd worden naar bijvoorbeeld minimaal verbruik van brandstof. Er 
kan echter ook naar een ander doel gestreefd worden zoals maximale 
prestaties of minimale van schadelijke emissies. 

T.b.v. deze regeling zal het nodig zijn om on-line metingen te 
verrichten. Door de introduktie van de elektronica in de auto- 
mobielindustrie kunnen metingen gedaan worden die voorheen niet 
mogelijk waren. Door deze metingen te bewerken in een microproces- 
sor kan er op een intelligentere manier ingegrepen worden. In deze 
microprocessor kan dan bijvoorbeeld een regeling voor motor en CVT 
ingebouwd worden. 

Voor het ontwerpen van een regeling voor motor en CVT moet een 
model van dit systeem beschikbaar zijn. Met dit model is het 
mogelijk om via simulaties gewenste trajectories te berekenen. De 
regeling wordt dan zo ontworpen dat de feitelijke grootheden de 
berekende trajectories nauwkeurig volgen. Om tot een model te 
komen, worden de afzonderlijke delen: de motor, het lastgedeelte, 
de CVT en de bestuurder* geanalyseerd. 

* Lees voor bestuurder, bectuur(d)(st)er. 
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1.2 DE MOTOR 

Om tot een model van de motor te komen is het nodig om een aantal 
keuzes te maken. Omdat de verscheidenheid van automotoren erg groot 
is, moet het model vrij specifiek op een bepaalde motor gericht 
zijn. Er kan zowel een statisch als een dynamisch model opgesteld 
worden. Deze keuze hangt o.a. af van de toelaatbare complexiteit. 
Tijdens àezë stage is ~ i tgecpzr?  van  een FIAT-Yenzinemstor met een 
cylinderinhoud van 1580 cc. Aan de iiiûtûr z i j n  mstingen qedaan. 
Enkele voor het onderhavige onderzoek relevante metingen staan 
vermeld in fig. 1.2.1 en 1.2.2. Uit deze metingen kan een statisch 
model worden afgeleid. De ingangsgrootheid is de gasklepstand en de 
uitgangsgrootheid is het motorkoppel. Verder bezit de motor een 
traagheidsmoment J m  en wordt demping aan de motor verwaarloosd. 

140 

120 

100 

Tm 

(Nm) 80 

60 

40 

2c 

O 

e I I 
b 1500 2000 3000 4000 5000 6000 

m (omw/min) 
figuur 1.2.1 2 



In figuur 1.2.1 staat het motorkoppel Tm uit tegen het motortoeren- 
tal m met de gasklepstand a als parameter. In figuur 1.2.2 staat 
het specifieke verbruik van brandstof vermeld bij combinaties van 
motorkoppel en motortoerental in gram/KWh. In figuur 1.2.2 is een 
lijn met het laagste specifieke verbruik aangegeven (gestippelde 
lijn). Dit zijn alle combinaties van motorkoppel en toerental die 
voor een bepaald vermogen het laagste specifieke verbruik hebben. 
AIL 
-r- r -...q* 1.2.1 r i ~ d t  men dan de gâsklzpstand die  4i.t tor! 

realiseren. 
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Het hier geleverde model van de motor gaat uit van statische 
gegevens. De in figuur 1.2.1 vermelde motorkoppels bij bepaalde 
combinaties van motortoerental en gasklepstand zijn gemeten in 
statische toestanden. Hetzelfde geldt voor het specifieke verbruik 
van de motor. Deze gegevens worden gebruikt in een dynamisch model, 
wat ongetwijfeld leidt tot fouten. In de literatuur worden nauw- 
keuriger modellen gepresenteerd. Die zijn echter veel complexer. 
17-1 1.. t k:-v m e k = n + a a r A a  lpniìp? v a l i  Ir€, A A A G L  

het een bruikbare beschrijving ievert. 
y G L L u L x G b - L - -  a.---- van  de motor wordt aangenomen dat 

1.3 HET LASTGEDEELTE 

Het lastkoppel, dat overwonnen moet worden tijdens het rijden, is 
opgebouwd uit diverse componenten. Wij onderscheiden hier: 

Een konstant lastkoppel t.g.v. de rolweerstand. 
Ti = r-froi-m-g 

Een snelheidsafhankelijk lastkoppel t.g.v. de luchtweerstand. 
1 2 
2 

Ti = -.r.p.A-cw.V 

Een hellingsafhankelijk lastkoppel t.g.v. de zwaartekracht. 
Ti = r.m-g-sin(p) 

Met : 
r = 0.28 m 
fro1 = 0.013 
m = 869 kg 
g = 10 msec-2 
p = 1,29 kgm-3 
A = 1.8 m 
cw = 0 .4  

V 
P 

2 

wielstraal 
rolweerstandscoëfficiënt 
massa van de auto met bestuurder 
valversnelling 
dichtheid van lucht 
frontale oppervlak van de auto 
luchtweerstandscoëfficiënt van de auto 
snelheid van de auto 
hoek tussen het wegdek en de horizontaal 

Het koppel dat nodig is voor het versnellen van het voertuig is 
niet in het lastkoppel verwerkt. 
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1.4 MODEL VAN DE BESTUURDER 

Het doel van het model van de bestuurder is om uit de verrichtingen 
van de bestuurder af te leiden wat hij wil. Vervolgens kan een 
microprocessor de nodige ingrepen aan motor en CVT berekenen en 
laten uitvoeren. In dit model wordt ervan uitgegaan dat de wens van 
de bestuurder te vertalen is in een gewenst snelheidsverloop. Het 
-...-L.l pirwailGGAii -A- is flu, hce dit snolheidsverleep afgeiei6 kari wûïden =it de 
akties van de bestuuräer. De mogelijke acties van de best-imrder 
zijn het bedienen van het gaspedaal, de rem en mogelijk een schake- 
laar om de voorkeur aan te geven t.a.v. sportief of zuinig rijden. 
Hieruit moet de wens van de bestuurder m.b.t. het snelheidsverloop 
afgeleid worden. Ten eerste kwalitatief (of hij met een andere 
snelheid wil gaan rijden) en ten tweede kwantitatief (met welke 
versnelling/vertraging hij die andere snelheid wil bereiken). 

Bij de aanname dat de wens van de bestuurder te vertalen is in een 
snelheidsprofiel, is ook meegenomen dat de bestuurder in bepaalde 
gevallen een vermogen wenst i.p.v. een bepaald snelheidsverloop. 
Bij het passeren van een andere auto wordt in feite een vermogen 
gevraagd en geen eindsnelheid. Echter uit dit gewenste vermogen is 
weer een snelheidsprofiel af te leiden, zodat ook voor deze geval- 
len de snelheid als functie van de tijd kan worden voorgeschreven. 

M.b.t. het versnellen van de auto is de ingrijpmogelijkheid van de 
bestuurder het gaspedaal. Uit het verloop van de stand van de 
gasklep moet dus een snelheidsprofiel afgeleid worden. Dit kan op 
de volgende manier gebeuren. Stel dat de hoekverdraaiing van het 
gaspedaal als functie van de tijd er uit ziet zoals geschetst in 
figuur 1.4.1. Uit de eindwaarde CXeind wordt dan de gewenste eind- 
snelheid afgeleid. Uit de helling is af te leiden hoe snel deze 
bereikt moet worden, dus met welke versnelling. Om deze relaties 
kwantitatief te maken is het nodig om de in de relaties voorkomende 
konstanten experimenteel te bepalen m.b.v. verschillende bestuur- 
ders. Het is dan mogelijk om de akties van de bestuurder te 
vertalen in een gewenst snelheidsprofiel. 
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& e i n d  

1.5 DE CVT 

Het model van de CVT wordt zo simpel mogelijk gehouden. De over- 
brengingsverhouding i is vrij te manipuleren door hydraulisch 
drukken op de poelies aan te brengen. Het model van het hydraulisch 
deelte van de CVT wordt hier buiten beschouwing gelaten. Er 

ge 
treedt geen slip op tussen de band en de poelies en het rendement q 
wordt bepaald door d 

koppel. V o  

ouding van het ingaande koppel en het 

verbrengingsverhouding i 9eldt diis: 

De traagheidsmomenten in de CVT worden verwaarloosd t.o.v. de 
massatraagheid van de motor en de last. 
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H2 HET TOTALE MODEL 

Het geheel van motor, CVT en lastgedeelte is samen te vatten in het 
volgende model. 

Ts Ts Tw 
Os OS O1 

figuur 2.1 

voor de grootheden in deze figuur geldt: 
Tm = motorkoppel 
Ti = lastkoppel 
T~ = koppel aan primaire schijf 
T~ = koppel aan secundaire'schijf 
TW = koppel aan de wielen 

= hoeksnelheid motor 
UI = hoeksnelheid last, aan de wielen 
os = hoeksnelheid van de secundaire schijf 
Jm = traagheidsmoment motor 
JI = traagheidsmoment last 
ivast = vaste overbrengingcverhouding van eindreduktie 

De overbrengingcverhouding i van de CVT volgt uit: 
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In het model is ook een verliesloze eindreduktie opgenomen met 
overbrengingcverhouding ivast. Voor het traagheidsmoment van de 
last geldt; 

2 Ji = mer 

WI - Ts 
ws T w  ivast = - - - 

Door de snelheid van de auto voor te schrijven en te eisen dat de 
motor steeds in een zo zuinig mogelijk gebied werkt, kan berekend 
worden hoe de overbrengingcverhouding en de gasklepstand zich 
gedragen in de tijd. Voor de berekening is uitgegaan van de 
volgende gegevens. 

icvtmin = O .  445 minimale overbrengingsverhouding CVT 
icvtmax = 2.25 maximale overbrengingcverhouding CVT 
ivast = 0.1847 vaste overbrengingcverhouding 
3 = 0.95 rendement CVT 
Jm massatraagheid motor 

Omdat in het model geen koppeling is opgenomen, is het in dit model 
niet mogelijk uit stilstand te vertrekken. Als minimale begin- 
snelheid wordt die snelheid gekozen waarvoor de CVT in de laagste 
overbrengingcverhouding staat (i=0.445) en de motor met het laagste 
toerental draait (0min=1500 omw/min). Dat komt overeen met een 
snelheid van ongeveer 13.0 km/uur. 
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H3 DE SIMULATIES 

3.1 DE EERSTE SIMULATIE 

A l s  eerste simulatie 
naar 100 -/uur op een vlakke weg. Dit is op twee manieren gebeurd; 
A) De auto wordt maximaal versneld, de motor wordt zo snel mogelijk 

B) Het snelheidsprofiel wordt voorgeschreven met t=t==l~ 

gekozen voor het versnellen van 13 km/UUr 

naar het maximale vermogen gebracht. 

polynoom, zodanig dat het gewenste snelheidsverloop binnen 13 
seconden doorlopen wordt en de begin- en eindversnelling gelijk 
aan nul zijn. 

-_- J--Aa rrr=1ad9- r----- 

Deze twee snelheidsprofielen staan in figuur 3.1.1. 

tijd (sec) 
figuur 3.1.1 
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De simulatie levert de volgende resultaten op. 
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In de figuren 3.1.2a, b, c en d staan respectievelijk het motor- 
koppel, de gasklepstand, het motortoerental en het geleverde 
motorvermogen uit tegen de tijd. In figuur 3.1.3 staat de 
overbrengingsverhouding uit tegen de tijd. 

De gasklepstand in figuur 3.1.2b is afgeleid door de figuren 
3,1.2a, 3,Ie2c en 1.2,1 te kombineren. De gegevens uit figuur 1.2.1 
zijn gebaseerd op een aantal discrete waarden van de gasklepstand, 
zodat voor het afleiden van figuur 3.1.2b geïnterpoleerd is. De in 
figuur 3.1.2b berekende trajectorie kan nu gebruikt worden in de 
regeling van de motor. In figuur 3.1.3 staat de gewenste trajec- 
torie van de overbrengingsverhouding, waar de regeling van de CVT 
op afgestemd kan worden. 

Uit figuur 3.1.2b blijkt dat de overbrengingsverhouding de maximale 
waarde bereikt voor snelheidprofiel B. Dit houdt in dat de 
overbrengingsverhouding niet meer vrij te manipuleren is en dat 
daardoor afgeweken zal worden van de lijn met het laagste speci- 
fieke verbruik. Het motortoerental is dan evenredig met de snelheid 
van de auto. De oorzaak van het bereiken van de grens van de 
overbrengingsverhoudingsrange zit in het feit dat de motor, de CVT 
en de tandwielkast slecht op elkaar afgestemd zijn. Indien de 
lastkarakteristiek voor de volledige overbrengingsverhoudingsrange 
in de motorkarakteristiek verplaatst wordt blijkt dat deze niet het 
volledige werkgebied van de motor beslaat, zie figuur 3.1.4. Met 
name de lijn met het laagste specifieke verbruik valt voor een 
g r s s t  gedeelte buiten het bereikbare gebied. K e t  blijkt dat indien 

er met een konstante snelheid gereden wordt, kleiner dan 140 
km/uur, de motor niet in een punt van de lijn met het laagste 
specifieke verbruik kan draaien maar bij een combinatie van 
motorkoppel en toerental dat zich bevindt op de lijn aangegeven met 
lmax . 

Een oplossing hiervoor zou zijn het verhogen van de overbrengings- 
verhouding van de tandwielkast, zodat de lastkarakteristiek in 
het zuinige deel van het werkgebied van de motor valt. Indien de 
overbrengingsverhouding van de tandwielkast 40% vergroot wordt, 
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i vas t  is dan 0.26, dan is het bij iedere konstante snelheid 
mogelijk de motor op de lijn met het laagste specifieke verbruik te 
laten werken. Andere minder voor de hand liggende oplossingen zijn, 
een motor te kiezen met een andere karakteristiek of een CVT met 
een grotere overbrengingsverhoudingsrange. 

nm (omw/min) ~ 

&-a- = lijn met het laagste specifieke verbruik 
figuur 3 O 1 4 ,  het werkgebied van de motor met de lastkarakteristiek* 

DE TWEEDE SIMULATIE 
3 . 2  

A l s  tweede simulatie is gekozen voor het versnellen van 80 km/uur 
naar 120 km/uur op een vlakke weg. Dit is op twee verschilende 
manieren gebeurd. 

A) De auto wordt maximaal versneld, de motor wordt zo snel noge l i j k  
naar het maximale vermogen gebracht. 

B) Het snelheidsprof iel wordt voorgeschreven met een derde graads- 
polynoom, zodanig dat het gewenste snelheidcverloop binnen lo 

seconden doorlopen wordt en de begin- en eindversnelling ge lijk 
aan nul zijn. 

Deze twee snelheidsprofielen staan in figuur 3.2.1. 
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figuur 3.2.1 
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De simulatie levert de volgende resultaten op. 
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figuur 3.2.3 
tijd (sec) 

In de figuren 3.2.2a, b, c en d staan respectievelijk het motor- 
koppel, de gasklepstand, het motortoerental en het geleverde motor- 
vermogen uit tegen de tijd. In figuur 3.2.3 staat de overbrengings- 
verhouding uit tegen de tijd. De in figuur 3.2.2b berekende 
trajectorie kan gebruikt worden in de regeling van de motor. In 
figuur 3.2.3 staat de gewenste trajectorie van de overbrengings- 
verhouding, waar de regeling van de CVT op afgestemd kan worden. 
ook bij deze simulatie bereikt de overbrengingsverhouding de maxi- 
male waarde en moet de lijn met het laagste specifieke verbruik 
verlaten worden. Bij het maximaal versnellen van 80 naar 120 km/uur 
wordt van de CVT geëist dat er erg snel naar een lagere overbren- 
gingcverhouding wordt overgegaan. Of dit ook gerealiseerd kan 
worden, wordt voornamelijk bepaald door de constructie van de CVT. 

3.3 DE DERDE SIMULATIE 

Als derde simulatie is gekozen voor het maximaal versnellen van 13 
km/uur naar de maximale snelheid, 172 km/uur, zie figuur 3.3.1. 

, 
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tijd (sec) 

figuur 3.3.3 

In de figuren 3.3.2a, b, c en d staan respectievelijk het motor- 
koppel, de gasklepstand, het motortoerental en het geleverde motor- 
vermogen uit tegen de tijd. In figuur 3.3.3 staat de overbrengings- 
verhouding uit tegen de tijd. De in figuur 3.3.2b berekende 
trajectorie kan gebruikt worden in de regeling van de motor. In 
figuur 3.2.3 staat de gewenste trajectorie van de overbrengings- 
verhouding, waar de regeling van de CVT op afgestemd kan worden, ! 

! 

Een gebruikelijke weergave in de autotechniek is het uitzetten van 
de autosnelheid tegen het motortoerental. Dat is in figuur 3.3.4 
gebeurd voor de drie simulaties. Ze zijn aangegeven door het 
bijbehorende getal (1, 2 of 3) en letter (A of B) van de simulatie. 
Verder zijn in figuur 3.3.4 twee lijnen aangegeven waarvoor de 
overbrengingcverhouding maximaal (imax) en minimaal (imin) is. 
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figuur 3.3.4 

-In deze figuur is ook weer te zien dat de overbrengingcverhouding 
voor simulatie 1B en 2B de maximale waarde bereikt. Verder is het 
kickdown-effect duidelijk waarneembaar voor simulatie 2A. 
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H3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Indien de snelheid van een auto wordt voorgeschreven als functie 
van de tijd en daarnaast geëist wordt dat de motor zo zuinig moge- 
lijk draait, is het mogelijk om de gasklepstand en de overbrengings- 
verhouding als functie van de tijd rechtstreeks af te leiden. Deze 
trajectories kunnen dan gebruikt worden voor de regeling van de 
motor en de CVT. 

Het is niet altijd mogelijk om de in deze stage onderzochte motor 
en CVT in een zo zuinig mogelijk gebied te laten werken. Indien met 
konstante snelheid lager dan 140 km/uur wordt gereden moet de lijn 
met het laagste specifieke verbruik verlaten worden en de motor met 
een hoger toerental en lager rendement gaan draaien. Mogelijke 
oplossingen hiervoor zijn; 
- Een hogere overbrengingsverhouding voor de tandwielkast achter de 
CVT o 

- Een andere motor met een minder stijl verloop van de lijn met het 
laagste specifieke verbruik. 

- Een andere CVT met een grotere range aan overbrengingsverhou- 
dingen. 

In de uitgevoerde simulaties is alleen het versnellen van de auto 
onderzocht. Naar de te volgen strategie bij het remmen is niet 
gekeken. Ook gedurende het remmen moet een bepaald verloop van de 
overbrengingsverhouding voorgeschreven worden. Aan de koppeling van 
de auto is geen aandacht besteed. Hiervan zal QQk een model 
opgesteld moeten worden dat dan weer gebruikt kan worden in de 
regeling van motor en CVT. 

Het model van de motor voldoet voor de uitgevoerde simulaties. Het 
model voldoet echter niet voor de feitelijke regeling van de motor. 
Ten behoeve van de regeling is een gedetaileerder model van de 
motor nodig, met daarin opgenomen o.a. looptijden, traagheids- 
momenten en stromingsweerstanden zodat de dynamica van de motor 
uitgebreider wordt meegenomen in het model. In de literatuur zijn 
hierover veel gegevens te vinden, echter de modellen zijn vaak erg 
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specifiek gericht op een bepaald type motor. 

Om de berekende trajectorie van de overbrengingsverhouding te 
kunnen realiseren moet de CVT gemodelleerd worden. Uit het model 
moet af te leiden zien hoe ingegrepen moet worden aan de CVT om 
de berekende trajectorie te realiseren. De CVT is een complex 
geheel waarin zich hydraulische, elektronische en mechanische 
ömderdeien bevinden ea 
het modelleren. 

za: deiarmi meerdere pr&leEier: clplrïrrer: b i j  

Onderzocht moet worden of de aanname dat de wens van de bestuurder 
vertaald kan worden in een gewenst snelheidsprofiel een juiste is. 
Een belangrijk probleem hierbij zal zijn de verschillende manieren 
waarop de bestuurders met het gaspedaal omgaan. Over dit gedrag is 
vrij weinig bekend en om hier meer inzicht in te krijgen zullen 
experimenten gedaan moeten worden. Ook zal onderzocht moeten worden 
wat er zou moeten gebeuren indien gedurende een bepaalde manouvre 
de gasklepstand veranderd wordt en er een nieuwe7manouvre gewenst 
wordt. De exacte vorm van het snelheidsprofiel is hierbij 
essentieel en zal daarom geoptimaliseerd moeten worden. 

19 


	H1 PROBLEEMORIËNTATIE
	H2 HET TOTALE MODEL
	H3 DE SIMULATIES
	3.1 De eerste simulatie
	3.2 De tweede simulatie
	3.3 De derde simulatie

	H4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

