
Vredescentrum op de THE? 
'De technologie maakt het duidelijk dat slaten en blokken, maar ook 
Individuen machl najagen, dat bewijst de geschiedenis. Als wij op de THE 
pretenderen serieus met onderzoek en onderwijs van de techniek bezig te 
zijn, dan dienen wij ons ook met deze aspecten bezig te houden'. Aldus 
prof. dr.ir. Gerrit Vossers aan het slot van de vredesdag op maandag 14 
maart op de THE. Hlj valte de discussies van de dag samen in een pleidooi 
voor meer aandacht voor de vraagstukken van veiligheid en vrede. Aan de 
beleidsorganen van de Technische Hogeschool zal het verzoek worden 
gericht de mogelijkheden van een multidiscipllnair centrum voor techni
sche vraagstukken van vrede en velligheid te onderzoeken. 

Jool van Keulen 

Er dient met spoed een werkgroep 
te worden opgericht die op korte 
termijn serieuze onderzoeksvoor
stellen gaat formuleren. 
Pas indien die voorstellen er zijn is 
de oprichting van een centrum 
zinvol Volgens Vossers is het 
opzetten van een wezenlijk onder
zoeksprogramma de enige me
thode om aan geld te komen en de 
zaak te rechtvaardigen. Het voor
stel om op niet al te lange termijn 
te komen tot een groep van 'vrijge-

stelden' per afdeling voor deze 
problematiek achtte de vergade
ring als niet haalbaar. 
Technici aileen kunnen de proble
men niet oplossen. Ook econo
men, polemologen of politicologen 
kunnen niet in hun eentje uitko
men. Vandaar dat contact nodig is 
met andere disciplines. De moge
lijkheden van samenwerking op dit 
gebied met de hogeschool in Til
burg dienen te worden nagegaan. 

Afdelingen 
In de diverse discussiegroepen 
werd de de huidige houding van 

de afdelingen gehekeld. Op een 
enkele uitzondering na wordt daar 
niet serieus tegen deze vraagstuk
ken aangekeken, of worden deze 
toegeschoven naar het domijn van 
de 'groene vakken', ook niet se
rieus dus, niet hard genoeg. Het 
zou volgens Vossers van moed 
getuigen als de afdelingen eens 
nagingen inhoeverre deze belang
rijke problematiek in afdelingster
men van onderzoek en onderwijs 
'hard' te maken is. Hij spoorde de 
afdelingen aan o.a. het voorbeeld 
van Natuurkunde te volgen, dat al 
enige aandacht besteedt in onder
wijs en onderzoek bijv. met betrek
king tot kernbewapening . Deze 
programma's moeten gestart wor
den op basis van vrijwilligheid. Pas 
als aan de kwaliteitseis is voldaan 
kan men nagaan of de zaak ver
plicht dient te worden. 

Drie onderzoeksgebieden 
De bijeenkomst achtte het haal-

(vervolg zie pag. 8) 

THE-elektromobiel wekt publiciteitsstroom Op 

De promo tie van ir. Leo van Dongen heeft al voor de uitreiking van de doctorsbul - de vijfhonderdste op de THE - een golf 
van publiciteit veroorzaakt. 
De tot THE-elektromobiel omgedoopte VW-Golf maakte deel uit van het proefschrilt van Leo van Dongen. Een drie
afdelingen-werkgroep ontwierp en bouwde deze elektrische auto. Voor meer 'autonieuws ' zie pag. 4 en 5. 
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weekblad voor 
personeelsleden 
en studenten 
van de th eindhoven 

in dit nummer 

HR tegen numerus 
fixus informatica 
V~~r het eerst in de TH
geschiedenis werd in de hoge
schoolraad over een eventuele 
studentenstop gesproken. Bij de 
studierichting Informatica over
treft het aantal vooraanmeldingen 
de instroomcapaciteit landelijk 
gezien met bijna 250. De HR sprak 
zich echter uit legen een numerus 
fixus. Een plaatsingscommissie 
komt er wei , voor informatica, 
maar ook voor bedrijfskunde 
(pag.3). 

Collegegeld naar 
888 gulden 
Afgelopen dinsdag 15 maart 
stem de de Tweede Kamer over de 
onderwijsbegroting. Deze was 
aangevuld met een ware regen van 
moties. Een van die moties ging 
over de collegegeldverhoging . 
CDA en VVD slelden daarin een 
verhoging tot 888 gulden v~~r. De 
motie werd aangenomen. 
Vorige week liet Deetman bij de 
behandeling van de onderwijs
begroting welen dat een nieuw 
sludiefinancieringsstelsel steeds 
onwaarschijnlijker wordt. Kort ver
slag van het gebeuren in de Kamer 
op pag. 3. 

TVC eindrapport 
Het ei is gelegd. De commissie 
Taakverdeling en Concentratie 
(TVC) heeft het eindrapport ge
publiceerd. 'Voldoening is er aller
minst' en 'verlies van vaak moei
zaam opgebouwde know how en 
culturele voorzieningen' zo ver
zuchl de commissie in zijn in
leiding. Overeenstemming is er 
allerminst. Felle protesten komen 
met name uit Groningen. Utrecht 
en Maastricht. Een beschouwing 
op pag. 6 en 7. 

En verder: 

Harrietaal (Theo) (pag. 2) 

Hogeschoolraad (pag. 8) 

Inlodag jonge starters (pag . 9) 

Overgangsregellngen (pag . 9) 

Promotie Verkerk (pag. 10) 



Promotie Leo van Dongen (SOOste THE-doctor) 

THE-elektromobiel nog geen bedreiging 
huidige auto's 
Het prlmalre energleverbrulk van een elektrlsche auto is nagenoeg gelijk 
aan het verbrulk van een auto met een verbrandlngsmotor, maar omdat 
een elektromoblel aanzienlilk schoner is dan andere auto's kan de 
Invoerlng ervan bljdragen aan de oplosslng van de milleuproblemen 
veroorzaakt door het wegverkeer. 
Elektrlsche aandrljvlng kan ook energlebesparlng opleveren als aardolie 
nlet meer als eerste energlebron beschlkbaar Is voor auto's. Elektrische 
aandrljvlng bledt nu al de mogeJijkheld om een grotere verscheldenheld 
van energlebronnen (zoals steenkool, gas, water- en kernenergle en ook 
zonne- en wlndenergie) te gebrulken voor wegtransport. 
Oat zljn enkele conclusles uit een onderzoek aan aandrljfsystemen voor 
elektrische voertuigen dat door Ir. Leo van Dongen aan de THE Is 
u itgevoerd. 

Gees van Keulen 

'De huidige auto's zullen niet gauw 
door de elektrische auto verdron
gen worden, maar als vervoermid
del in het stadsverkeer, als tweede 
auto en voor het woon
werkverkeer zie ik wei mogelijkhe
den voor de elektrische auto. Wan
neer elektromobielen een 
vertrouwd beeld op de weg zullen 
zijn weet ik niet, dat hangt onder 
meer af van de beschikbaarheid en 
de prijs van de benzine en diesel. 
Ook spelen de prijs en de levens
duur van de accu hierbij een 
belangrijke rol. Maar binnen een 
jaar of tien verwacht ik wei de 
introductie van een dergelijke 
auto. 

Ir. Leo van Dongen in zijn 
proefschrit!: 'AI/een al omdat bij 
de onlwikkeling van de elektrisehe 
auto een achlerstand ingehaald 
moel worden om enigszins te 
kunnen eoncurreren mel het 
benzine- of dieselvoertuig, is het 
niet opportuun zieh tol doel Ie 
slel/en om het huidige voertuig Ie 
verdringen, maar men kan wei 
proberen de elektrisehe auto met 
zijn beperkingen in de daarvoor in 

Oat zegt de 28-jarige Leo van 
Dongen (Eindhoven), die vandaag 
18 maart aan de THE hoopt te 
promoveren op zijn proefschrift 
'Energetische optimalisering van 
aandrijfsystemen voor elektrische 
voertuigen'. 

Leo van Dongen en het /oodzware prob/eem van de e/ektrische auto: het 
accupakket van totaa/ 20 batterijen (weegt ca. 600 kg ). 

Hierin bestudeert de promovendus 
de energiehuishouding in aandrijf
systemen van elektrische auto's . 

Flexibel computerprogramma 

Er zijn fysische en wiskundige 
modellen opgesteld die de eigen
sehappen van accupakket, motor
regeling, elektromotor, overbren
ging en auto beschrijven. Met 
behulp van computersimulaties 
wordt voor elektrische auto's met 
verschillende aandrijfsystemen het 
energieverbruik voor willekeurige 
ri!ten voorspeld. Dit computerpro
gramma is zo flexibel dat het ook 
voor conventionele auto's toege
past kan worden. 
Ook in een stelling geeft Leo van 
Dongen aan dat de elektrische 
auto nog geen serieuze bedreiging 
vormt voor de huidige auto's. Die 
stelling luidt: 
'Op grond van de huidige perspec
lieven op het gebied van de elek
trochemische energie-opslag
systemen zal de concurrentie van 
het conventioneel aangedreven 
voertuig voor de elektrische auto 
voorlopig wei loodzwaar b/ijven'. 
Promotoren zijn prof.ir. Wim Kou
mans, hoogleraar vervoerstechniek 
(afd. W) en prof.ir. Koos Schot, 
hoogleraar elektrische aandrijf
techniek (afd. E) met als co
promotor dr. Wil Visscher (Vak
groep elektrochemie afd . T). 

In het kader van dit onderzoek 
wordt door de THE een elektrische 
personenauto gebouwd, die als 
volwaardig transportmiddel aan 
het stadsverkeer kan deelnemen. 
Via het Projectbureau Energieon
derzoek heet! het ministerie van 
Economische Zaken een subsidie 
van ruim f700.000,- voor dit THE
onderzoek beschikbaar gesteld . 

Vroeger en nu 
Vroeger was de elektrische auto 
een geduchte concurrent van 
voertuigen , die met een verbran
dingsmotor waren uitgerust . Dit 
was vooral te danken aan het feit 
dat de elektromotor door de zeer 
eenvoudige constructie reeds rond 
de eeuwwisseling bedrijfszeker 
werkte. Door het nadeel van de 
beperkte energieopslag in loodac
cu's wist de verbrandingsmotor 
een voorsprong te nemen op de 
elektromotor. Het straatbeeld 
wordt nu - wat betreft het wegver
keer - bijna uitsluitend beheerst 
door motorvoertuigen die door 
verbrandingsmotoren worden aan
gedreven. 

aanmerking komende sectoren Ie 
introduceren '. Die seetoren zijn 
besteldiensten, het woon- werk
verkeer, de 'stads'auto voor bood
schappen en de zgn. tweede auto . 

Milieu en energie 
Een onderzoek naar het verkeers
lawaai in ~ns land heet! uitgewe
zen dat 1,2 miljoen Nederlanders 
in een situatie wonen, waarin 40% 
tot 65% hinder ondervinden van 
verkeerslawaai. Het gaat dan 

meestal om dichtbevolkte gebie
den waar vooral personenauto's 
door het grote aantal voor de 
geluidsoverlast zorgen. In de om
geving van drukke verkeerswegen 
en stadscentra veroorzaken uit
laatgassen van auto's ook overlas!. 
Invoering van de elektrische aan
drijving in het wegverkeer biedt 
een gedeeltelijke oplossing voor 
deze milieuproblemen, zo stel! Van 
Dongen. Op dit moment is elektri
citeit op de plaats van gebruik de 
schoonste energiebron en door 
invoering van de elektrisehe auto 
wordt het emissieprobleem van de 
uitlaat van het voertuig verschoven 
naar de schoorsteen van de elek
triciteitscentrale. Maar in die cen
trale kan met relatiet minder kos
ten beter en meer gereinigd 
worden. 
Bovendien kunnen door het ge
bruik van elektrische auto's hoog
waardige aardolieprodukten be
schikbaar blijven voor o.a. 
chemische industrie en luch!tran
spor!. Een bijkomend voordeel is 
de mogelijkheid om aceu's 's 
naehts op te laden. Een typisch 
kenmerk van de elektriciteitsvoor
ziening is het teit, dat produktie en 
atname continu in evenwicht moe
ten zijn. De behoefte aan elektri
sche energie verandert met de 
uren van de dag en is bovendien 
nog afhankelijk van het seizoen. 
Omdat de elektrieiteitscentrale 's 
nachts in deellast draaien, is het 
goed mogelijk om dan accu's op 
te laden zonder dat de centrales 
overbelast worden. De belasting 
van de centrales wordt daardoor 
eonstanter, hetgeen het rendement 
van de elektriciteitsopwekking 
gunstig kan be·invloeden. 
Het rendement van de elektromo
tor die is toegepast in de THE
elektromobiel ligt tussen 70 en 
80%. Een verbrandingsmotor komt 
uit op een rendement van 20 iI 
25%. Het primaire energieverbruik 
van beide auto's is nagenoeg ge
lijk omdat bij de elektrisehe auto 
ook de rendementen van de elek
trieiteitscentrale en van de aecu 
moeten worden meegerekend. 

De doctorsbul voor Van Dongen 
wordt de vijfhonderdste die de 
TH E vanaf de opriehting in 1956 
heeft u itgereikt. 

Mede door de problemen rond de 
energievoorziening en rond de 
toenemende milieuverontreiniging 
trekt de elektrische auto de laatste 
jaren opnieuw de aandacht. Dit 
ondanks het feit, dat de elektri
sche auto nu nog een aantal 
nadelen heeft, zoals geringe actie
radius, hoog gewieht, en aanpas
sing van de infrastructuur door de 
behoefte aan laadapparatuur en 
accuwisselstations. Een kijkje onder de motorkap van de e/eklrische auto. 
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THE-werkgroep ontwikkelt en bouwt elektrische auto 
Om een bljdrage te leveren aan de oplosslng van de huidlge milleu- en 
energieproblemen Is aan de THE een elektrlsche personenauto ontwlkkeld. 
Elders in West-Europa wordt vooral onderzoek verricht aan bussen en 
bestelwagens die op elektrische aandrijvlng zljn omgebouwd. De THE
elektromoblel voldoet aan de elsen, die aan een volwaardlg transportmld
del in het stadsverkeer gesteld worden. Afhankelijk van het aandrljfsys
teem trekt de auto blnnen 7 a 20 seconden vanuit stilstand op tot 50 
km/uur en is de maximale snelheld 90-110 km/uur. De actleradius is ca.100 
kilometer en de bediening komt nagenoeg overeen met die van 
conventionele auto's. De elektrische auto heel! dezelfde bedrijfszekerheid 
als vergelijkbare benzine- of dieselvoertulgen en in verband mel de hoge 
maximaal toelaatbare massa (ca. 1600 kg) is speciale aandachl besteed 
aan de velligheld. 
Vanwege het multldisclplinalre karakter is de elektrische auto door een 
THE-werkgroep uit de afdelingen Werktuigbouwkunde (Vakgroep Vervoer
slechniek), Elektrotechnlek (Vakgroep Elektromechanica en Vermogense
lektronlca) en Schelkundige Technologie (Vakgroep Elektrochemie) ont
wlkkeld en gebouwd. 

Van de redactie 

Een groot deel van het onderzoek 
wordt in beslag genomen door de 
construclie van een ge'integreerd 
elektrisch voertuig en de beproe
ving van diverse aandrijfsystemen 
voor de elektrische auto. 
Binnen de werkgroep heeft ir. Leo 
van Dongen zich vanaf medio '78 
vooral beziggehouden met de aan
drijfsystemen en de energetische 
optimalisering ervan. In april '78 
studeerde Leo van Dongen als 
honderdste student af bij prof. 
Johan van Vollenhoven (afd. W). 

Centrale accukoker als rug
gegraat 

Accu's 
Het kernprobleem van de elektri
sche auto is de accu . Een accu of 
batterij dient een hoge energie- en 
vermogensdichtheid te eombine
ren met een lange levensduur. 
Behalve de huidige loodaceu kun
nen in de nabije toekomst ook de 
nikkel/zink- en nikkel/ ijzer-aecu's 
voor gebruik in elektrische auto's 
in aanmerking komen . De lood
aceu is nog steeds de meest 
gebruikte en direct beschikbare 
batterij voor elektrische voertui-

De onafhankeliJk bekrachtigde geJijk· 
stroommotor zoaJs die in de THE· 
elektromobief wordt toegepast 

lende ladingstoestanden is 
experimenteel de batterijspannirig 
als functie van de stroom bepaald. 
Deze gegevens werden wiskundig 
vastgelegd in een accumodel. Te-

Het kernprobJeem van de eJektromobief: de accu 's 

gen, omdat die een acceptabele 
energiedichtheid geeft voor een 
redelijke prijs. 

yens is een proefsland opgebouwd 
voor de beproeving van loodaeeu's 
van 6 of 12 Volt volgens diverse 
riteyeli . 

ten en ontladingsgraad, die direct 
verband houdt met de aetieradius 
stemmen goed overeen met de 
berekende waarden. 

Gelijkstroommotor 
Vol gens diverse studies voorziet 
de onafhankelijk bekraehtigde ge
lijkstroommotor in de beste eom
binatie van rendement, prestaties 
en aansehafkosten voor de elektri
sehe auto van de nabije toekomst. 
Er is een automatisehe spannings
stu ring ontworpen, die de accu
spanning in stappen aan de mo
torklemmen schakell. Bij lage 
voertuigsnelheden worden voor
schakelweerstanden in het anker
circuit opgenomen. De veld
stroomregeling voor deze 
spanningstrappen is bestudeerd 
onder zowel stationaire als instati
onaire bedrijfsomstandigheden. 
Verschillende molorregelingen en 
mechanische transmissies worden 
in combinatie met de onafhanke
lijk bekrachtigde gelijkstroomma
chine aan een vergelijkend onder
zoek onderworpen . Dit om de 
invloed van het aandrijfsysteem op 
het gebruik van de beperkte hoe
veelheid opgeslagen energie en op 
de actieradius te bepalen. . 

Overbrenging 
Aangezien het rendement van de 
onafhankelijke gelijkstroomma
chine vol gens de summiere litera
luur van dezelfde grootte-orde is 
als dat van de mechanische trans
missie, werden de rendementen 
van verschillende conventionele 
versnellingsbakken als functie van 
het toerental en de belasting be
paald . Op grond van energetische 
overwegingen verdient het geen 
aanbeveling om een conventionele 
automatische versnellingsbak mel 
een koppelomvormer in een elek
trische auto te gebruiken. Het 
hoogste gemeten rendement van 
een dergelijke transmissie bleek 
86% te zijn, terwijl voor het rende
ment van een vergelijkbare hand
geschakelde transmissie een maxi
male waarde van 96% werd 
gevonden. 
Door de koppelomvormer van de 
automatische transmissie te ver
vangen door een tandwielover
brenging en door een aparte olie
pomp voor het regelsysteem te 
gebruiken, kon het maximale ren
dement van deze transmissie tot 
93% verhoogd worden. 

Bij de elektromobiel springt als 
eerste verschil in vergelijking met 
een conventionele auto de cen
trale accukoker in het oog (zie 
bijgaand schema). Uit veiligheids
overwegingen en in verband met 
de gewenste uitwisselbaarheid van 
het accupakket bleek een derge
lijke accukoker een aanlrekkelijke 
oplossing te zijn. Dit concept biedt 
eveneens voordelen met betrek
king tot de ventilatie en de tempe
ratuurregeling van het accupakket. 
Van de bestaande auto's voldoet 
de Volkswagen Golf het beste aan 
de gestelde eisen. In deze auto 
kan met relatief eenvoudige wijzi
gingen zo'n accupakket worden 
aangebracht. Met de motor en de 
transmissie voorin en de centrale 
accukoker in lengterichting daar
achter kan een gunstige gewichts
verdeling over voor- en achterwie
len gerealiseerd worden . 
Bovendien kan het accupakket aan 
de achterkant uit het voertuig 
verwijderd worden . De achterwiel
ophanging is gewijzigd en de 
veren en schokdempers zijn aan 
het hogere voertuiggewieht aange
past. Het voertuig is als het ware 
opgebouwd rond die centrale ac
cukoker die als een stijve rugge
graat in het chassis fungeert. 

In het kader van dit onderzoek zijn 
experimenten aan batterijen uitge
voerd . Voor de loodaeeu is een 
empiriseh model opgesteld, dat de 
ladingstoestand als een niet
lineaire relatie van de ontlaad
I laadstroom beschrijft . Bij versehil-

De tijdens het aceu-onderzoek ex
perimenleel bepaalde stroomsterk- • 

Schema van de beJangrijkste onderdefen (accupakket, motor en transmissie) van de 
THE-efektromobief 

De THE-efektromobief op de rolfenproefbank in het Vervoerslaboratorium bij de 
ald. W 
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