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I.  INLEIDING 

A.  Dana Spicer 

Dana Spicer is een internationaal bedrijf dat verschillende 

onderdelen produceert voor zowel on- als off-highway 

voertuigen. De ingenieursafdeling te Brugge is gespecialiseerd 

in de ontwikkeling van transmissies voor off-highway 

voertuigen.  

B.  Diesel motor model 

Voor het testen van hun transmissiedesigns gebruikt Dana twee 

types testen. Tijdens het ontwikkelingsproces worden 

aandrijflijnsimulaties gebruikt voor het dimensioneren van de 

koppelingen van de transmissies. Eenmaal het design klaar is 

wordt het dan gevalideerd op de testbank in het testlabo. Bij die 

validatietests wordt gebruik gemaakt van een echte dieselmotor 

waaraan de transmissie wordt gekoppeld. Daarachter staat dan 

een wervelstroomrem en/of een vliegwiel om de belasting van 

de motor te simuleren. De designtesten gebruiken Simulink als 

testsoftware voor de aandrijflijn. In de software wordt de 

volledige transmissie gemodelleerd met de vooropgestelde 

designparameters. Daarna wordt dan een volledig 

aandrijfmodel toegevoegd voor het simuleren van de 

rijomstandigheden gezien vanuit de transmissie. Dit betekent 

dat, wanneer een dieselmotormodel is toegevoegd, de volledige 

aandrijflijn is gemodelleerd en dus kan worden gesimuleerd. In 

het huidige model wordt gebruik gemaakt van een 

vereenvoudigd model voor de dieselmotorsimulatie. 

Dit vereenvoudigde model bestaat uit een simpele PID 

gecontroleerde gaspedaalwaarde die dan wordt 

vermenigvuldigd met de theoretische koppelcurve. Op die 

manier wordt dan een koppel ontwikkeld dat wordt gebruikt als 

input voor de transmissie. De instellingen van de PID zijn op 

basis van ervaringen ingesteld en niet op basis van de 

dieselmotor setup. 

Wanneer de koppelcurve (rode lijnen) in figuur 2 in 

beschouwing wordt genomen dan is het duidelijk dat de 

koppelwaarde van de werkelijk opgemeten dieselmotor 

(blauwe lijnen) niet wordt gevolgd. Dit is een probleem 

wanneer het gewenst is om een meer realistisch 

transmissiemodel te maken. De simulaties zullen dus hogere 

                                                           
 

koppels en spanningen ervaren dan in de realiteit. In de huidige 

simulaties wordt dit aanzien als een veiligheidsfactor van het 

ontwerp. Wanneer een meer kostenefficiënt ontwerp gewenst 

is, is er dus nood aan meer nauwkeurige simulatiesoftware. 

II.  DOEL 

Het doel van deze thesis is erg duidelijk. Verbeter het 

dieselmotormodel. Om dit te doen is de thesis in twee delen 

opgesplitst. Eerst zal een literatuurstudie worden uitgevoerd 

over de dieselmotor en de verschillende mogelijkheden voor het 

ontwikkelen van een simulatiemodel. Na de studie zal in 

samenspraak met Dana een modelkeuze worden gemaakt. Het 

tweede deel van de thesis is dan een model volgens die keuze 

te ontwikkelen en te valideren. Om dit te kunnen doen wordt 

het model vergeleken met opgemeten data van de dieselmotor 

[1]. 

III.  RESULTATEN 

A.  Simulatie methodes  

De verschillende onderzochte simulatiemethodes zijn te zien in 

figuur 1. Deze figuur toont dat 4 verschillende mogelijke pistes 

zijn onderzocht. Een parametermodel, een systeem 

identificatiemodel, een simulatiesoftware model en een design 

of experiments (DOE) model.  

Het parametermodel bestaat uit een model dat is ontwikkeld 

volgens [2]. Het model is volledig wiskundig uitgewerkt in de 

volledige thesistekst (hoofdstuk 2). Het model bestaat uit 

verschillende formules die allemaal een specifiek fenomeen 

beschrijven dat plaatsvindt in de motor. De motordynamica 

wordt bijvoorbeeld volgens formule 1 beschreven. 

Met Te het ontwikkelde motor Koppel, TL het verlieskoppel 

door imperfecties en Tfr de wrijvingsverliezen. 

Om een presentabel model op te bouwen volgens deze methode 

moet het model erg accuraat zijn. Om aan deze hoge 

nauwkeurigheidseis te kunnen voldoen zijn er dus veel 

verschillende parameters en invloeden. Er is met andere 

woorden een groot risico dat niet alle parameters zullen worden 

gevonden door de limieten in tijd en middelen. Een andere 

Opstellen en valideren van een black box model van de dynamica van 
een Dieselmotor. 

Student: Andreas Lippens,  

Promotors: Tommy Van Acker, Stijn Derammelaere  

In samenwerking met: Dana Spicer              Academiejaar 2016- 2017 

𝑇𝑒(𝜑, 𝜔) − 𝑇𝐿(𝜔) − 𝑇𝑓𝑟(𝜑, 𝜔) = 𝐽
𝑡𝑜𝑡

∗
𝑑𝜔

𝑑𝑡
   1 



 2 

mogelijkheid is dan om een inschatting te maken van de 

parameters. Dit is ook in overweging genomen maar er is 

besloten dat de kans dat er een goed model ontstaat, rekening 

houdend met de inschattingsfout en de modelfout, te klein is. 

Vandaar de keuze om niet met dit model verder te gaan.  

Het systeemidentificatiemodel [3] heeft twee aparte 

benaderingen die tot hetzelfde resultaat leiden. De eerste 

benadering heet de basisbodetechniek. Deze techniek gebruikt 

een sinus als inpunt in het systeem (in dit geval de 

toerentalwenswaarde) en meet de koppel output. Daarna wordt 

de uitgang met de ingang vergeleken en wordt een bode-

diagram opgesteld. Dit bode-diagram( samen met een PID-

controller) kan worden gebruikt in Simulink om het 

motorgedrag na te bootsen. De tweede benadering heet 

spectraalanalyse. Deze methode ontwerpt ook zo een bode-

diagram maar in plaats van gebruik te maken van een sinus 

wordt er ruis geïnjecteerd als input. Dit resulteert in een 

verkorte meettijd omdat ruis veel verschillende frequenties 

tegelijk bevat. Maar door de beperkingen van de testopstelling 

(deze worden uitgelegd in hoofdstuk 4 van de volledige tekst) 

is het niet mogelijk om een sinus of een ruis te injecteren met 

de gewenste bandbreedte voor de gewenste tijd. 

Een volgende mogelijkheid is het gebruik van speciale 

simulatiesoftware. Hier wordt de dieselmotor gemodelleerd in 

de software en dan via een co-simulatie gelinkt met Simulink. 

Dit betekent wel dat er een speciale softwaretool zal moeten 

worden aangekocht en dat elke motor apart zal moeten worden 

gemodelleerd. Om deze redenen van kost en ontwikkelingstijd 

is ook dit pad niet verder bewandeld. 

Het laatste pad die in beschouwing is genomen is dat van een 

design of experiments. Het doel van dit design of experiments 

is om de gewenste systeemdata te onttrekken door middel van 

een aantal experimenten die zijn uitgevoerd op de motor. Dit is 

ook de benadering die in overleg met Dana is gekozen om het 

finale model op te baseren. De keuze voor deze benadering 

komt van het feit dat alle andere meer theoretisch onderbouwde 

methodes niet mogelijk zijn met de beschikbare middelen. 

B.  Model ontwikkeling 

Het bestaande model gebruikt een PID-regelaar en een 

theoretische statische curve voor het berekenen van het koppel 

dat door de motor wordt ontwikkeld. Figuur 2 geeft het 

originele model (rode lijnen) weer in vergelijking met de 

gemeten data (blauwe lijnen). De reden waarom het model moet 

worden verbeterd is al besproken in de inleiding. 

 

De eerste verbetering die is toegevoegd aan het model is de 

theoretische statische curve vervangen door opgemeten 

statische curves. De opgemeten statische curves gebruiken data 

die elke 50Nm en elke 100 tr/min is opgemeten van 1000 tot 

2300 tr/min telkens tot de motor de last niet meer kan ophalen. 

Dit wil zeggen dat er elke 50 Nm een punt is opgemeten en dat 

er een matrix wordt gecreëerd onder de theoretische curve. 

Deze matrix wordt dan in een 2D-lookup tabel verwerkt die dan 

via interpolatie elke waarde binnen de matrixgrenzen kan 

berekenen. Op die manier is het volledige statische veld 

gemodelleerd. De statische simulaties (groene lijnen in figuur 

2) tonen dat er weinig verbetering is ten opzichte van de 

originele simulatie. Dit toont dus nood voor een meer accuraat 

gedrag van de dynamische dieselmotor. Er is weliswaar geen 

moeite gedaan voor het tunen van de PID want er is, volgens 

mijn weten, geen tunemethode voor dit soort PID toepassing.  

 

De laatste methode verlaat de piste van een PID model en 

gebruikt de werkelijke motordata die is opgemeten als 

referentie om de dynamica te modelleren. Om dit te doen 

ondergaat de werkelijke motor een serie dynamische trajecten. 

Ondertussen worden parameters als koppel, snelheid, belasting, 

brandstoftoevoer (= gaspedaal) opgemeten. Wanneer dit 

allemaal gebeurd is wordt de data dan geanalyseerd en wordt 

een beslissing gemaakt welke parameters een invloed hebben. 

Met deze parameters kan dan een lookup tabel opgesteld 

worden. De keuze voor de parameters is gebaseerd op het feit 

dat elk meetpunt moet worden weergegeven met een unieke set 

parameters. Hiervoor zijn 4 parameters geïdentificeerd: 

- Acceleratie 

- Delta snelheid 

- Target snelheid  

- Lastkoppel  

Wanneer de lookup tabel met deze parameters wordt 

gegenereerd geeft Matlab een “out of memory error”, dit 

betekent dat met de huidige (32GB) werkstations er geen 

genoeg ramgeheugen is om de tabel te genereren. Daarom is 

voor een vereenvoudigde oplossing gekozen met maar 2 

parameters: 

- Delta snelheid 

- Lastkoppel 

 
figuur 1: verschillende mogelijkheden die bekeken zijn. 
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Dit zijn ook de parameters die het finale model gebruikt in de 

lookup tabel. Om te bewijzen dat het concept, modelleren van 

een motor via gemeten data, werkt, is gebruik gemaakt van een 

handgekozen dataset uit de deltasnelheid met het resulterende 

koppel voor elke aangelegde last. Die datasets worden dan 

geïnterpoleerd naar een vooraf gedefinieerd raster zodat ze 

kunnen worden samengebracht in de lookup tabel. Het resultaat 

van dit laatste model wordt in figuur 2 voorgesteld door de 

paarse lijnen. Deze lijnen liggen het dichtste bij de 

werkelijkheid. Dit model is dus, van de modellen die 

onderzocht zijn, veruit de beste benadering van de dynamica 

van de dieselmotor. 

IV.  CONCLUSIES EN TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN 

De conclusie van deze thesis is dat het mogelijk is om een 

dieselmotor model te maken op basis van gemeten data en dat 

dit model het meest accuraat is in vergelijking met de modellen 

gebaseerd op een PID. Hierbij mag wel niet worden vergeten 

dat er geen onderzoek is gebeurd om de PID instellingen te 

verbeteren.  

 

Voor de toekomst zou het interessant zijn om de dieselmotor 

nog verder op te meten om te zien of het model nog 

nauwkeuriger kan worden gemaakt. Een andere mogelijkheid is 

om niet te werken met handgekozen datapunten maar wel met 

de volledige dataset. Dit is hier niet uitgevoerd vanwege 

tijdsgebrek. Verder is het ook interessant om, wanneer het 

ramgeheugen beschikbaar is, eens te kijken welke resultaten het 

model met vier parameters geeft. Het model dat nu is gemaakt 

zal enkel reageren op snelheidsveranderingen omdat enkel de 

delta snelheid als input is gebruikt. Met meer parameters is het 

misschien ook mogelijk om lastwisselingen te modeleren. 

 

De algemene conclusie is dat het concept van het modeleren 

van een dieselmotor via opgemeten data mogelijk is en dat de 

nauwkeurigheid een stuk hoger is dan met het originele model. 

Dit betekent dus dat meer kostenefficiënte transmissiemodellen 

kunnen worden gemaakt door het opmeten van vooropgestelde 

dieselmotor voor die transmissie. Het model toont ook dat er 

nog ruimte is voor verbetering en wanneer dit is gebeurd, staat 

de deur open voor nauwkeurigere transmissiedesigns met een 

lagere ontwikkelingstijd dan bij paramatermodellen wat 

resulteert in een lagere ontwikkelingskost. Het resultaat waarop 

deze conclusie is gebaseerd is te zien in figuur 2. Voor meer 

resultaten wordt verwezen naar de volledige thesistekst. 
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figuur 2: Vergelijking tussen de verschillende modellen bij een last van 400Nm 

 

 


