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I.  INLEIDING 

A.  Amesim 

Amesim is een ééndimensionale simulatietool die 

wordt gebruikt voor modellering van systemen 

bestaande uit verschillende fysische domeinen. Het 

is een softwarepakket ontwikkeld door LMS 

International. In dit project zal een Amesim model 

opgemaakt worden van een hydraulisch systeem. 

B.  Citroën DS 

De DS is een type van het Franse automerk Citroën. 

Het model werd gepresenteerd op het Parijse 

autosalon in 1955. In die tijd was het één van de 

meest vooruitstrevende wagens op gebied van 

technologie, comfort en vormgeving. Het 

fenomenaal comfort werd behaald door de 

hydropneumatische vering, halfautomatische 

transmissie, stuurbekrachtiging, variabel 

remvermogen, automatische hoogteregeling, etc. en 

was indertijd nog ongekend. 

 

Al deze toepassingen in de DS zijn een deel van het 

unieke hydraulische circuit dat meer dan een halve 

eeuw werd toegepast in vele Citroënmodellen.  

 

Het hydraulische circuit is te zien op figuur 1. Het 

eerste deel bestaat uit het primaire circuit. Deze 

zorgt voor de drukopbouw in het systeem en dient 

als buffer voor de hydraulische vloeistof. Het 

primaire circuit bestaat uit een reservoir, de 

                                                         
 

hogedrukpomp en de hogedrukregelaar die de olie 

aan het systeem levert.  

 

 

Een tweede deel bestaat uit componenten die 

instaan voor de regeling van olietoevoer naar de 

verbruikers. Deze componenten zoals het 

verdeelblokje, de twee hoogteregelaars en de 

rembekrachtiging staan respectievelijk in voor de 

afsluiting van het circuit, hoogteregeling van het 

voertuig en de toevoer van oliedruk naar de 

remmen. 

 
Figuur 1: Hydraulisch circuit Citroën Dspécial

 

Een derde deel zijn de effectieve gebruikers van het 

hydraulisch vermogen die zorgen voor de werking 

van het voertuig. Zo zijn er de voor- en 

achterremmen, de voor-en achtervering, de 

stuurbekrachtiging en de halfautomatische 

transmissie. Deze laatste bevindt zich wel niet in het 

type dat wordt besproken in deze masterproef en is 

dus ook niet te zien op bovenstaande figuur. 
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II.  DOELSTELLINGEN 

Met het gebruik van hedendaagse simulatietools is 

het mogelijk om de ontwerpfase van een product 

sterk te reduceren. Aangezien met 1D simulatietools 

zoals Amesim de werking van bepaalde 

componenten al onderzocht kan worden vooraleer 

afgewerkte prototypes of CAD-modellen 

beschikbaar zijn, kan een product al vroeg in het 

ontwerpstadium worden geanalyseerd, getest en 

worden aangepast.  

 

Met dit eindwerk wordt geprobeerd te achterhalen 

hoe dicht de resultaten van deze simulatietool staan 

bij de werkelijkheid en welke aanpak moet worden 

gevolgd om een goed gevalideerd model te 

bekomen. Daarbij wordt het hydraulisch circuit van 

een Citroën DS als testcase gebruikt daar deze 

bekend is bij het grote publiek en deze een groot 

aantal aan niet-standaard componenten bevat. 

 

Het project bestaat dus enerzijds uit het verklaren 

van de werking van de componenten van het 

hydraulisch circuit van een DS en deze te 

modelleren en zo hun werking praktisch en 

wiskundig aan te tonen. Een wiskundig model 

opstellen is noodzakelijk om het werkingsgebied en 

bepaalde parameters van de hydraulische 

component te kennen. Anderzijds wordt een 

testopstelling gebouwd om de ontworpen modellen 

te valideren aan werkelijke metingen. 

 
Figuur 2: Flowchart ontwerp-en validatiemehode 

III.  RESULTATEN 

Bij het openwerken en demonteren van de 

hydraulische en mechanische componenten wordt al 

snel duidelijk dat hun werking afhangt van enkele 

op elkaar afgestemde plunjers, veren, 

terugslagkleppen, smoringen etc. 

 

Amesim biedt met zijn bibliotheken de 

mogelijkheid een model op te bouwen die per 

component gekoppeld is met een wiskundige 

subcomponent. De in te stellen paramaters worden 

bepaald door het uitmeten van de componenten en 

het wiskundig narekenen van de vooropgestelde 

eisen van de componenten. Na deze stappen wordt 

een systeem verkregen dat technisch gezien voldoet 

aan de werking van de component. 

Op figuur 3 is het Amesim componentlevel model 

te zien van de hogedrukregelaar van het primaire 

circuit. 
 

 
Figuur 3: Amesim model van de hogedrukregelaar 

Het model geeft schematisch de werking van de 

component weer. Figuur 4 toont het 

hysteresegedrag van de hogedrukregelaar bij een 

ingesteld hydraulisch verbruik. 

 
Figuur 4: Druk in Amesimmodel 

Bij metingen op de testbank wordt al snel het 

verschil tussen theorie en praktijk duidelijk. Lek, 

lucht in hydraulisch circuit, etc. zijn moeilijk op te 

meten parameters die toch een grote rol spelen in de 

praktijk. Daardoor dringen zich hervalidaties van de 

simulatiemodellen op om zo tot een meer 

gedetailleerde en geparametreerde component te 
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komen. Analyse van variërende simulatieparameters 

zoals figuur 5 toont,  maakt het mogelijk ongekende 

werkelijke parameters te bepalen wat nog eens de 

noodzaak van hervalidatie van een simulatie 

benadrukt. 
 

 
Figuur 5: Vergelijking van verschillend gasdrukken 

IV.  BESLUIT 

Theoretisch gezien kan in Amesim een volledige 

werking worden bekomen van hydraulische 

systemen. De praktijk brengt echter andere 

problemen met zich mee. Zeker omdat hier gebruik 

wordt gemaakt van componenten met reeds een 

lange gebruiksduur achter de rug en die 

geproduceerd zijn in een tijd waarbij de 

nauwkeurigheid van afwerking niet vergelijkbaar is 

met deze van nu.  

 

Ondanks het feit dat zulke zaken moeilijk te 

voorspellen zijn is het toch mogelijk goed 

gevalideerde modellen te bekomen. Het gebruik van 

dergelijke simulatiemodellen vereist dus een 

degelijke validatie die inhoudt dat de vergelijking 

van resultaten ‘Simulatie – Testbank’ geen enkele 

stap is maar een cyclus, desnoods met verschillende 

iteraties, waarbij een betrouwbaar model wordt 

verkregen. 

 

Natuurlijk vergt het een grote moeite een degelijk 

model te ontwerpen. Maar eens een gevalideerd 

model is bekomen zijn de mogelijkheden naar 

ontwerpvariaties en aanpassingen snel gebeurd 

welke wel positieve mogelijkheden bieden naar 

ontwerp toe. 
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