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I.  INLEIDING 

A.  Interne masterproef 

Dit is een interne masterproef die kadert in het 
doctoraat van dhr. F. Verbelen over de Continu 
Variabele Transmissies. Deze thesis moet de basis 
vormen voor een volgende thesis die op dit 
onderwerp verder bouwt. 

B.  Continu Variabele Transmissie 

In de laatste decennia is de striktheid met 
betrekking tot de emissieregels voor moderne 
personenauto's over de hele wereld aanzienlijk 
toegenomen, dit om luchtvervuiling en 
brandstofverbruik te verminderen. Deze regels 
moeten bijdrage in de strijd tegen de opwarming 
van de aarde. Om deze voorschriften te kunnen 
toepassen, onderzoekt de automobielindustrie 
technische oplossingen die de emissieprestaties 
verbeteren en het brandstofverbruik van moderne 
personenauto's verminderen. Een van deze 
technische oplossingen is de Continu Variabele 
Transmissie (CVT). De belt CVT bestaat uit twee 
poelies die verbonden zijn met een stalen riem die 
gebruikt wordt om koppel over te brengen tussen 
de poelies. De eerste poelie, ook wel primaire poelie 
genoemd wordt beschouwd als aandrijvend en de 

                                                           
 

tweede poelie of secundaire poelie wordt dan 
beschouwd als gedreven zoals te zien is in Figuur 1. 
 

 
Figuur 1: principeschema van de belt CVT 

Elke poelie bestaat uit een vaste schijf en een axiaal 
verschuifbare schijf. Door het verschuiven van deze 
schijven kunnen de radii, waar de riem over loopt, 
aangepast worden. Het aanpassen van deze radii 
staat gelijk aan het veranderen van de speed ratio. 
Het verplaatsen van de beweegbare schijf en 
daarmee ook de regeling van de speed ratio 
gebeurd aan de hand van twee hydraulische 
cilinders die een kracht uitoefenen op de 
beweegbare schijf van de primaire en de secundaire 
poelie. De CVT maakt het mogelijk om de 
verbrandingsmotor op zijn optimale punt te laten 
werken, zo wordt het brandstofverbruik enorm 
gereduceerd, er is een besparing van 15 %. Om deze 
reden wordt de CVT steeds vaker gebruikt, 
weliswaar vooral in Aziatische landen zoals Japan en 
Zuid-Korea. De besparing op brandstofverbruik 
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wordt echter overschaduwd door de 
energieverliezen binnen de CVT, de potentiële 
brandstofbesparing ligt nl. veel hoger dan de 
vermelde 15%. De energieverliezen worden 
hoofdzakelijk veroorzaakt door slip in de variator en 
de hydraulische aansturing. Respectievelijk 40 % en 
36 % van de energieverliezen binnen de CVT kunnen 
hieraan gerelateerd worden. Een andere bron van 
energieverliezen is de torque converter (15 %), deze 
helpt bij het opstarten van de CVT. De overige 
energieverliezen situeren zich in de 
tandwieloverbrenging om vooruit, achteruit en 
neutraal te selecteren (9%).  
 
Het huidig succes van de CVT is te wijten aan twee 
belangrijke redenen, het gebruik van alternatieve 
pompen die een lager energieverbruik hebben en de 
verbeterde regeling van zowel de drukken als van de 
speedratio. Het doel van het regelen van de druk is 
het reduceren van verliezen die te wijten zijn aan 
het slippen van de riem. Het regelen van de 
speedratio is nodig om de efficiëntie van de 
verbrandingsmotor te verbeteren. Deze 
regelsystemen zijn subsystemen die hun 
referentiesignalen krijgen van het Energy 
Management System (EMS) van de aandrijving. 
Deze thesis zal zich focussen op het analyseren van 
de hydraulische aanstuurprincipes.  

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van deze thesis is om de verschillende 
systemen in kaart te brengen die gebruikt worden 
binnen de automobielindustrie om belt CVT’s aan te 
sturen. Tijdens het modelleren zal inzicht verworven 
worden in het werkingsprincipe, maar ook in de 
dynamica van het systeem. Om deze hydraulische 
schema’s te simuleren is gebruik gemaakt van het 
programma Amesim. De bedoeling is om voor één 
van de hydraulische schema’s een regelaar te 
ontwerpen zodat de speed ratio van de belt CVT op 
goeie manier geregeld wordt. 

III.  RESULTATEN 

Er komen drie hydraulische aanstuurprincipes naar 
voor. Van deze schema’s wordt de werking 
bestudeerd en worden de parameters zo goed als 

mogelijk bepaald. Uit de literatuurstudie blijkt 
echter dat er niet veel prijsgegeven wordt omtrent 
de parameters van de hydraulische schema’s. 
Vervolgens worden de schema’s opgesteld in 
Amesim. Dit is een pakket van Siemens dat de 
mogelijkheid biedt om complexe systemen te 
modelleren, simuleren en analyseren. Zo is het 
mogelijk om het gedrag van een systeem te 
simuleren. Met behulp van dit pakket werd de 
werking van de schema’s en de componenten 
verder bestudeerd. Er werd gekozen om voor het 
schema op Figuur 2 een regelaar te ontwerpen 
omdat van dit schema alle gegevens gekend zijn. 

 
Figuur 2: CVT met hydraulisch schema 

De regelkring die ontworpen werd voor de 
hydraulische aansturing is te zien op Figuur 3.  

 
Figuur 3: Regelkring om de klep te bedienen in Amesim 
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Door de positiefeedback wordt de cilinder (poelie) 
constant geregeld. Dit is een niet-lineair systeem. 
Aan de hand van systeemidentificatie worden de 
instellingen van de PI-regelaar bepaald. De methode 
die gebruikt wordt is de relay-feedback methode. Bij 
de relay-feedback methode zal de cilinder tijdens 
het testen rond het setpoint blijven oscilleren. Er 
wordt een eenvoudige aan uit regelkring rond het 
proces opgebouwd zoals te zien is in Figuur 4. 

 
Figuur 4: Relay-feedback methode 

Er wordt gebruik gemaakt van een aan/uit relay met 
een amplitude d als regelaar zoals te zien is in Figuur 
4. De amplitude en periode van uitganssignaal 
worden gemeten. De gemeten periode van het 
uitgangssignaal en de amplitude van zowel het 
ingangs- als uitganssignaal kunnen dan gebruikt 
worden om de instellingen van de regelaar te 
bepalen. Met de PI-regelaar die bekomen werd blijkt 
dat de cilinder goed in staat is om een gewenst 
traject te volgen. zoals blijkt uit Figuur 5. 

 
Figuur 5: Traject cilinder 

Hieruit blijkt dat de ontworpen regelaar nagenoeg 
perfect het gewenste traject volgt. 

IV.  BESLUIT 

Bij deze thesis is de werking van drie verschillende 
hydraulische aanstuurprincipes succesvol verklaard. 
Ondanks de vele problemen door het gebrek aan 
informatie omtrent de benodigde parameters, is het 
toch gelukt om van alle drie schema’s een werkende 
simulatie in Amesim te maken. Ook de 

componenten die niet standaard in Amesim zitten 
werden succesvol opgebouwd. Uit deze drie 
schema’s werd één geselecteerd om verder 
regeltechnisch uit te werken. Van dit schema werd 
via de relay-feedback methode een PI regelkring 
bepaald. Via deze techniek bleek het mogelijk om 
een werkende regelaar te ontwerpen die er in slaagt 
om een gewenst traject van een CVT te volgen. 
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