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DCT

I projektet studeras en dubbelkopplad automatlå-
da (DCT - Dual Clutch Transmission). En dub-
belkopplad växellåda har två kopplingar och två
växelarmar, som egentligen är kopplade till två se-
parata växellådor. De olika växellådorna hanterar
jämna respektive udda växlar. Genom att med rätt
sekvens styra koppling och växelarmar går det att
genomföra en växling med minimalt avbrott hos
momentöverföringen mellan motor och hjul.

Figur 1: Kopplingslamellerna pressas ihop med en elmotor.

Projektets mål

I vanliga fall styrs en DCT med hjälp av hydraulis-
ka aktueringssystem, men lådan som underssökts
i det här projektet har istället ett elektriskt ak-
tueringssystem. Föregående års projekt gick ut på
att utvärdera de elektromekaniska kopplingsaktu-
atorerna på växellådan. Årets mål är att fortsätta
projektet genom att utvärdera växelaktuatorerna,
och de sensorer som finns på växellådan, för att
undersöka hur dess prestanda står sig mot en hyd-
rauliskt styrd växellåda.

Schematisk skiss

Koppling- och växelaktuatorerna är av typen borst-
lös DC-motor, vilket i princip innebär att istäl-
let för att styra strömflödet med en kolplatta och
en kontaktpinne, vilket skapar friktion och slitage,
så styrs de elektriskt med ett roterande magnet-
fält. Hos kopplingsaktuatorerna sitter även hall-
sensorer, som detekterar motorns tillstånd och an-
vänds för positions- och hastighetsstyrning.

Figur 2: Schematisk skiss över systemet.

Prestandamått

En standardiserad metod för att mäta snabbheten
hos en DCT är att mäta stigtiden (från 10% till
90% av slutvärdet hos tiden det tar att gå från
växel till växel respektive neutral till växel). Dock
är inte tiden det tar att gå från en växel till en an-
nan ett mått på hur snabbt en hel växlingssekvens
tar, eftersom en växel kan ligga i redan innan kopp-
lingen är stängd.

Resultat

Hur vårt system presterade visas i figurerna till hö-
ger. I figur 3 syns stegsvaret för positionsstyrning
av växelaktuator, tiden det tar för en växelarm att
gå från neutral till växel. Kraven på referensfölj-
ning och stegsvar (på växling) har uppfyllts, vilket
visas i figur 3 och 4. Figur 3 visar att regleringen
för växelaktuatorerna fungerar enligt ställda krav
och figur 4 visar att gå från en växel till en annan
växel tar ugnefär 200 ms.

Vad vi har gjort
• Identifierat elmotortyper och styrning av
dessa

• Identifierat sensortyper och deras funktion
•Kraftelektronik för drivning av elmotorer
•Algoritmer för realtidsstyrning
•Utvecklat mjukvara för styrning av elmotorer
•Positionsreglering av samtliga aktuatorer
•Utvärderat prestanda

Figur 3: Referensföljning för växelaktuator

Figur 4: Växelarmsposition som funktion av tiden

Figur 5: Växellådans växelaktuatorer


