
 1 

 

 

I.  INLEIDING 

A.  Dana Belgium 

De Dana Holding Corporation is een marktleider als 

het gaat over aandrijfassen, cardanassen en off-

highway transmissies. Dana Belgium in Brugge is 

gespecialiseerd in hydrodynamische transmissies 

voor off-highway toepassingen zoals mijnwagens, 

bulldozers en andere zware voertuigen. In Brugge 

worden zowel transmissies als koppelomvormers, 

ook wel torque converters genaamd, ontwikkeld en 

geproduceerd. 

B.  Transmissiemodellen 

Van elke transmissie wordt bij Dana een 

simulatiemodel in Simulink opgebouwd. Simulink 

is een simulatieprogramma en onderdeel van 

Matlab. Met deze modellen worden de interne 

snelheden en koppels van een bepaalde transmissie 

gesimuleerd.  Op basis van deze gesimuleerde 

snelheden en koppels kunnen verder berekeningen 

uitgevoerd worden, bv. vermogensberekeningen en 

thermische simulaties. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van deze masterproef is tweeledig. 

Enerzijds vraagt het opbouwen van een specifiek 

transmissiemodel veel tijd. Om tijd te besparen zou 

het beter zijn om een algemeen model te hebben dat 

toelaat thermische berekeningen uit te voeren van 

een gewenste transmissie. De parameters van dit 

generiek model kunnen dan aangepast worden aan 

de specifieke eigenschappen van een bepaalde 

transmissie. Anderzijds werkt er een 

centrifugaalkracht op een koppeling, die deze 

sneller doet sluiten. Tot op heden houden de 

beschikbare modellen geen rekening met deze 

centrifugaalkracht. Het is de bedoeling om het 

model van een koppeling aan te passen zodat de 

centrifugaalkracht wel gesimuleerd kan worden. 

 

 
 

Figuur 1: Aanpak masterproef 

III.  RESULTATEN 

Om het generiek model te testen werd gebruik 

gemaakt van het specifiek model van de TE32LD, 

de schematische voorstelling van dit model wordt in 

figuur 2 weergegeven. Als een koppeling gesloten 

wordt, dan worden twee assen met elkaar 

verbonden. Op die manier kan een bepaald 

mechanisch pad gekozen worden. Om de uitgaande 
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as van de transmissie te doen draaien moeten 

telkens twee koppelingen gesloten worden. De rode 

lijn in figuur 2 geeft het mechanisch pad weer als in 

eerste versnelling voorwaarts gereden wordt.  

 

 
 

Figuur 2: Schematische voorstelling specifiek model TE32LD 

transmissie 

 

Figuur 3 geeft de schematische voorstelling van het 

generiek model weer. Koppelingen C1 tot C4 

(directionele koppelingen) bepalen de richting van 

de uitgaande as van de transmissie, terwijl C5 tot 

C8 de snelheid van de uitgaande as zullen bepalen. 

Bij elke directionele koppeling kunnen dus telkens 

vier verschillende snelheden gekozen worden door 

respectievelijk C5, C6, C7 of C8 te sluiten. Elke 

transmissie met maximaal 16 verschillende 

snelheden (vooruit en achteruit samen) kan met dit 

model gesimuleerd worden. De TE32LD 

transmissie heeft vier versnellingen vooruit en vier 

versnellingen achteruit. De directionele koppelingen 

die hier nodig zijn, zijn enkel C1 en C2. Door de 

ratio C3to en C4to op nul te zetten kunnen 

koppeling C3 en C4 uitgeschakeld worden.   
 

 
 

Figuur 3: Schematische voorstelling generiek 

transmissiemodel 

 

In het generiek model werden alle ratio’s en interne 

inerties correct ingevuld. Figuur 4 geeft de snelheid 

van het voertuig weer tijdens het schakelen van 

eerste naar tweede versnelling, zowel voor het 

specifiek als het generiek transmissiemodel. In 

figuur 4 is te zien dat de afwijking tussen beide 

modellen minimaal is. 

 

 
Figuur 4: Snelheid van het voertuig bij schakelen van eerste 

naar tweede versnelling. 

 

Het specifiek en het generiek model berekenen alle 

interne snelheden en koppels binnenin de 

transmissie. Via complexe formules kunnen 

hiermee verschillende postcalculaties uitgevoerd 

worden. De afwijking tussen het specifiek en het 

generiek model zal slechts een geringe invloed 

hebben op de postcalculaties, dit wordt in figuur 5 

weergegeven. Figuur 5 toont de temperatuur bij het 

sluiten van een koppeling. 
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Figuur 5: Temperatuur bij het sluiten van een koppeling 

 

In figuur 6 wordt de doorsnede van een koppeling 

weergegeven. Om de hub met de drum te 

synchroniseren, wordt er olie onder druk achter de 

piston gestuwd. De drum draait meestal aan een 

hoge snelheid rond. Hierdoor ontstaat een 

centrifugaalkracht die kwadratisch afhankelijk is 

met de snelheid van de drum. Dit is uit vergelijking 

1 af te leiden. 
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met  Fcent: centrifugaalkracht [N] 

   ρ: dichtheid olie [kg/m³] 

   ro: buitendiameter piston [m] 

   ri: binnendiameter piston [m] 

ω: snelheid drum [rad/s] 

 

 
 

Figuur 6: Schematische voorstelling koppeling 

 

In figuur 8 worden de veerkracht en de 

centrifugaalkracht die op de koppeling inwerken 

weergegeven in functie van de snelheid. Beide 

krachten werken tegengesteld ten opzichte van 

elkaar. De veerkracht zal zorgen dat de koppeling 

geopend wordt als er geen druk op de piston 

uitgeoefend wordt. Hoe sneller de koppeling 

ronddraait, hoe groter de centrifugaalkracht zal 

worden. Dit is in figuur 8 te zien. Als de 

centrifugaalkracht de veerkracht overwint, dan zal 

de koppeling ongewenst slippen.  

 

 
Figuur 8: Veerkracht en centrifugaalkracht op een koppeling 

IV.  BESLUIT 

Eerst werd een hydrodynamische aandrijflijn 

bestudeerd. Op die manier werd de werking van alle 

onderdelen duidelijk. Met de studie van de 

hydrodynamische transmissie kon het generiek 

model ontwikkeld worden.  

 

Het generiek model werd ontwikkeld voor 

transmissies met maximaal acht koppelingen. Met 

dit model kan elke transmissie in het huidige 

gamma van Dana, gesimuleerd worden.  

 

Het verschil tussen de simulaties van een specifiek 

en het generiek model is minimaal. Deze minimale 

afwijking zal slechts een geringe invloed hebben op 

de postcalculaties.  

 

Op de koppeling werkt een centrifugaalkracht die 

helpt om de koppeling te sluiten. De koppeling in 

Simulink werd uitgebreid met het berekenen van de 

centrifugaalkracht. Op die manier wordt het 

werkelijk dynamisch gedrag van een koppeling 

beter benaderd. Deze kracht kan tevens gebruikt 

worden voor postcalculaties.   
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