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I.  INLEIDING 

A.  Het bedrijf: Tremec 

Tremec is een bedrijf dat onder leiding staat van 
investeringsgroep KUO. Dit is een Mexicaans bedrijf 
dat in verschillende takken van de industrie 
aanwezig is, onder meer de vleesproductie (Kekén) 
en de auto-industrie (Tremec).  
 
Tremec maakt transmissies voor hoog performante 
wagens waaronder bijvoorbeeld Ferrari, Mclaren, 
Shelby, enzovoort. De afdeling van Tremec in 
Zedelgem is de R&D afdeling voor dual clutch 
systemen. 

B.  Dual clutch transmissie 

Een dual clutch transmissie combineert twee 
transmissies om een efficiënter en sneller systeem 
te creëren.  

Het klassieke systeem heeft één koppeling 
waardoor telkens een grote tijd nodig is om het 
systeem te ontkoppelen, de juiste versnelling te 
selecteren en deze in te schakelen.  Het moderne 
dual clutch systeem daarentegen maakt het 
mogelijk om de versnelling in te schakelen nog voor 
de koppeling moet worden geopend.  

De mogelijkheid om eerder te schakelen is volledig 
te wijten aan de topologie van het systeem. De even 
versnellingen en de oneven versnellingen worden 
namelijk op verschillende ingaande assen geplaatst. 
Daarnaast is elke ingaande as verbonden met z’n 

                                                           

 
 

eigen koppeling. Zo wordt het mogelijk om van 
eerste versnelling naar tweede versnelling te gaan 
zonder dat de aandrijvende as ontkoppeld wordt. 
Om een duidelijker beeld te schetsen van dit soort 
transmissie, is in Figuur 1 een doorsnede 
opgenomen. De as met de oneven versnellingen 
wordt in het rood weergegeven, en de as met de 
even versnellingen in het groen. [1],[2] 

 

Figuur 1: Topologie van een DCT 

 

Als het systeem zich in eerste versnelling bevindt, 
maakt de Transmission Control Unit een 
voorspelling van de volgende versnelling. Op die 
manier kan de synchro van de volgende versnelling 
reeds gekoppeld worden, en is het enkel nodig de 
ene koppeling te openen, en de andere te sluiten 
om het systeem in andere versnelling te steken. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van deze thesis is het opstellen van een 
torsiemodel van de aandrijflijn van een wagen, en 
dit te vergelijken met testbankwaarden. Er wordt 
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verwacht een dynamische responsie van de 
aandrijflijn te kunnen simuleren en valideren. 
Tevens is het ook de bedoeling om enkele 
trillingsfenomenen te bekijken om oplossingen te 
vinden via het model. Daarnaast wordt er een 
benchmark gemaakt tussen drie 
modelleerpaketten: Simscape Driveline 
(Mathworks), Simcenter Amesim (Siemens) en 
SimulationX (ESI ITI). 
 

III.  RESULTATEN 

In deze thesis zijn verschillende testen en simulaties 
doorlopen om tot een sluitend resultaat te komen. 
Er is gestart met de opbouw van verschillende 
concepten van een model. Uiteindelijk is gekozen 
om het systeem te modelleren naar de realiteit. Zo 
zijn niet alle componenten teruggerekend naar één 
as, maar is er gekozen om verschillende assen te 
modelleren. Daarnaast is ook gekozen om alle 
reducties op te nemen in het systeem, en deze 
opnieuw niet door te rekenen naar ingaande as. In 
Figuur 2 is het uiteindelijke concept weergegeven. 
 

 

Figuur 2: Conceptueel model van het syteem 

Na het uitwerken van een conceptueel model, is 
deze opgesteld in een modelleeromgeving om 
simulaties te kunnen doen op het systeem.                  
De gekozen omgeving hiervoor is simscape 
driveline. Dit is een toolbox van simulink. Via dit 
model was het reeds mogelijk een voorbereiding te 
doen van enkele testen op de transmissie. 

Een van deze testen was een dynamische 
systeemidentificatie. De systeemidentificatie maakt 
het mogelijk om een bode diagram op te stellen van 
het systeem, en zo de eigenfrequentie, en reactie bij 
andere frequenties te bepalen.  

Om de simulatie uit te voeren is het nodig dat een 
koppelruis wordt gesuperponeerd op het signaal, 
daarnaast moet de snelheid van de uitgang worden 
opgemeten. Als de ingaande en uitgaande data 
verwerkt wordt, wordt duidelijk welke frequentie 
voor het meeste reactie zorgt in het systeem. In 
Figuur 3 is het bode diagram opgenomen dat 
aantoont welke frequentie het meest reactie 
veroorzaakt. [3] 

 

Figuur 3: Bode-,Fase- en Coherentiediagram 

Om het Bode diagram op te stellen wordt er in 
Matlab een lineair systeem gemaakt uit de 
meetresultaten. Als van dit systeem dan de 
amplitude in functie van de frequentie wordt geplot, 
wordt het bode diagram verkregen.  

Onder het Bode diagram zijn nog twee diagramma’s 
zichtbaar. Dit is enerzijds het fase diagram en 
anderzijds het coherentie diagram. Het fasediagram 
geeft de faseverschuiving weer tussen input en 
output. Het coherentiediagram geeft de 
betrouwbaarheid van het systeem weer. De 
coherentie zit steeds tussen 0 en 1 en hoe dichter 
de waarde bij 1 ligt, hoe betrouwbaarder het 
systeem. 

 
Naast de test om het Bode diagram op te stellen, is 
er nog een test uitgevoerd waarbij de stijfheid van 
de transmissie kon worden bepaald, dit was een 
backlash test. Hierin is het de bedoeling van de test 
om de speling van het systeem te bepalen. De 
opstelling is in Figuur 4 opgenomen. 
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Figuur 4: Opstelling backlash 

Echter naast bepaling van de speling is het ook 
mogelijk om via een backlash test de stijfheid te 
bepalen. In het lineaire deel is het zo dat de 
richtingscoëfficiënt van de grafiek voorbij backlash 
gelijk is aan de stijfheid van het systeem.  

In deze test wordt het koppel gevarieerd tussen 0 en 
100 Nm. In Figuur 5 is een het resultaat van eerste 
versnelling grafisch weergegeven.  

 

Figuur 5: Eerste versnelling backlash 

Naast de voorgaande testen, is aan deze thesis nog 
een derde luik. Dit derde luik bestaat eruit een 
benchmark model te maken in drie verschillende 
modelleer programma’s. De drie programma’s die 
hier worden vergeleken zijn Amesim, SimulationX 
en Simscape.  

Het uiteindelijke model van het systeem is in alle 
drie de programma’s opgesteld, en op die manier 
zijn de resultaten ervan vergeleken.  [4],[5],[6] 

 

Table 1: Vergelijking van de drie softwares 

 

IV.  BESLUIT 

Dit onderzoek bestaat uit meerdere luiken dus 
kunnen hier ook meerdere besluiten worden 
getrokken. De backlash test gaf aan dat het 
gebruikte systeem vrij slap is, wat wil zeggen dat het 
systeem ook gevoeliger is voor externe invloeden. 
 
Aan de hand van deze meetwaarden is een simulatie 
doorlopen om de eigenfrequentie te bepalen. De 
gesimuleerde eigenfrequentie blijkt vrij dicht te 
liggen tegen de frequentie van een negatief trilling 
fenomeen dat judder noemt. De werkelijke test 
hiervoor is gelopen, maar er bleek een probleem te 
zijn met de ingangssignalen, dus dit wordt nog 
verder onderzocht. 
 
Daarnaast is de vergelijkende studie van de drie 
softwares afgerond. Deze drie programma’s zijn 
zeer gelijkaardig en zeker ook gelijkwaardig, 
waardoor het een subjectieve beslissing wordt welk 
systeem precies wordt gekozen. In deze thesis is 
gekozen voor de simscape toolbox vanwege de 
eerdere ervaring met het systeem. 
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