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TU/e werkt aan de toekomst van mobiliteit

Slimmer, veiliger en schoner
Het aantal auto’s is de afgelopen decennia fors gestegen en het gebruik van een auto is een 

verworven recht geworden. Maar die toename brengt ook problemen met zich mee: auto’s 

vervuilen, er gebeuren ongelukken en wegen raken verstopt. Het afschaff en van auto’s is geen 

optie, daarom werkt de Technische Universiteit Eindhoven aan andere oplossingen.

 Op de TU/e worden niet alleen studenten opge-
leid, maar worden ook onderzoeken gedaan op 
het gebied van Energy, Health en Smart Mobility. 
Op de afdeling mobiliteit zijn ruim 250 mede-
werkers bezig met verschillende projecten. Die 
variëren van de ontwikkeling van een elektrische 
VW Lupo tot het effi  ciënt inplannen van transport.
”Volgens berekeningen van het Kennisinstituut 
voor Mobiliteitsbeleid (KiM) kosten fi les jaarlijks 
18 tot 29 miljard euro. Dat betekent dat minimaal 
3% van het bruto nationaal product verloren 
gaat. Slimmer organiseren lost een deel van het 
probleem op”, denkt Carlo van de Weijer van de 
TU/e. ”Als forensen thuis werken of later begin-

nen, neemt de fi ledruk af. Het gaat niet om het 
terugdringen van het aantal auto’s, maar om slim, 
schoon en veilig reizen. Jongeren hebben niet 
meer de drang om een eigen auto te bezitten. 
Het gaat erom dat ze de beschikking hebben 
over een auto als dat nodig is. Vervoersconcepten 
zoals deel- en leenauto’s zullen groeien, denk 
aan een vakantieauto voor gezinnen. Omdat per 
toepassing het geschikte vervoermiddel gekozen 
kan worden, krijgen elektrische auto’s kansen in 
stedelijke gebieden.” 

 De TU/e ontwikkelde een volledig elektrische VW 
Lupo en gebruikte als basis een VW Lupo 1.2 TDI. 

Die dieselvariant was in 1999 al een zuinigheids-
wonder met een opgegeven verbruik van 1:33. In 
de praktijk blijkt 1:23 haalbaar, wat overeenkomt 
met een CO 2 -uitstoot van 112 gram per kilometer. 
Toch kan het altijd zuiniger, zo bewijst de elektri-
sche variant van de TU. Die stoot indirect slechts 
80 gram CO 2  uit. De Lupo weegt nu ongeveer 
1060 kg en heeft een actieradius van 150 km. 
Gewicht speelt een belangrijke rol bij zuinig 
rijden. De gehele aandrijfl ijn heeft plaatsgemaakt 
voor een inductiemotor met een accupakket. 
Daardoor bestaat een kwart van de totale massa 
uit batterijen. De auto zit nu op de grens van 
de technische mogelijkheden, maar prof. dr. ir 
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De TU/e bouwde een 
elektrische Lupo. “Elektrisch 
aangedreven auto’s hebben 
toekomst, maar elektrische 
vrachtauto’s die lange 
afstanden rijden niet. Want 
daar gaat het gewicht van 
de batterij ten koste van 
de lading”, zegt prof. dr. 
ir. Maarten Steinbuch van 
de TU/e.
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Via een laptop past Van der Sande de schokdempers handmatig 
aan. De waarden van alle sensoren kan hij direct uitlezen. De 
BMW reageert nog niet automatisch op de rij- en wegomstan-
digheden. Over twee jaar is Van der Sande klaar en gaat de auto 
wel zelf ingrijpen in bepaalde omstandigheden. 

Maarten Steinbuch van de TU/e verwacht dat 
batterijcapaciteiten de komende jaren toenemen. 
Dan neemt de actieradius toe. De elektrische 
Lupo sprint in 12 seconden naar de 100 km/u, 2,5 
seconden sneller dan de oorspronkelijke diesel-
uitvoering. 

 Brandstoftoevoeging halveert roetuitstoot 
 Elektrische aandrijving is niet het enige aan-
dachtsgebied op de universiteit. ”Ook de 
ouderwetse dieselmotor kan nog schoner”, zegt 
promovendus Michael Boot. ”Als we over zeven 
jaar 200.000 elektrische auto’s hebben, is dat pas 
2,5% van het Nederlandse wagenpark. Dat is een 
begin, maar voorlopig rijdt het overgrote deel 
van het wagenpark dus met verbrandingsmo-
toren. De verbranding kan wel beter verlopen 
door CyclOx aan diesel toe te voegen. Dat stamt 
af van Cyclohexanon.” Boot deed onderzoek naar 
brandstoff en en stelde de vraag: welke brandstof 
heeft de motor nodig? Door middel van een mo-
torenproefstand met verschillende sensoren zocht 
hij de grenzen op. ”Uiteindelijk kwam ik erachter 
dat de hoeveelheid roet bij dieselmotoren daalt 
wanneer je aromaten bijmengt. Aromaten zijn 
koolwaterstofverbindingen in een cyclische vorm. 
De koolstofatomen van de aromaten vertragen 
het verbrandingsproces, waardoor de lucht zich 

beter met de brandstof kan mengen en er minder 
roet ontstaat. Ook in benzinemotoren heeft de 
toevoeging eff ect, CyclOx werkt namelijk octaan-
verhogend. Brandstoff abrikanten experimenteren 
niet met aromaten, want die kunnen kankerver-
wekkend zijn. Maar kaneel en amandelolie zijn 
ook aromaten. En die gewone voedingsstoff en 
zijn geschikt om toe te voegen”, zegt Boot.
Als grondstof gebruikt Boot lignine, een stof die 
in grote hoeveelheden vrijkomt als afval in de 
papierindustrie. Boot richtte Progression Industry 
op. Deze spin-off  van de TU/e gaat CyclOx ontwik-
kelen voor Maersk Oil Trading. Omdat auto’s en 
vrachtauto’s steeds schoner zijn, vormt de roetuit-
stoot van schepen een steeds groter deel van de 
wereldwijde uitstoot. Door CyclOx toe te voegen, 
worden ook die uitlaatgassen schoner. 

 Auto’s worden robots 
 Veiliger, schoner en slimmer reizen kan ook 
door auto’s onderling te laten communiceren. 
De TU gebruikt daarvoor een stuk snelweg als 
testbaan. Meer daarover vindt u in ons maand-
dossier. In Eindhoven houden de wetenschappers 
zich vooral bezig met het waarborgen van de 
stabiliteit. ”Auto’s zijn al rijdende computers, met 
soms vreemde storingen. En als je alle auto’s met 
elkaar gaat verbinden via een soort WiFi-signaal, 
dan heeft een storing bij één auto ook invloed op 
andere auto’s”, zegt een van de studenten. De TU 
gebruikt dezelfde kennis voor onderlinge commu-
nicatie ook in het robotvoetbalteam dat in 2012 
wereldkampioen werd. Daarin spelen vijf robots 
samen tegen een ander robotteam. 

 Actieve schokdempers grijpen in 
 Niet alles op de TU/e staat in het teken van 
duurzaamheid. Promovendus Tom van der Sande 
werkt aan een BMW 3 Serie met steer-by-wire en 
actieve schokdempers. De actieve schokdempers 
zijn hydraulisch, met een interne verstelbare klep, 
en kunnen de demping binnen 1/100 seconde 
veranderen. Van der Sande onderzoekt hoe 
de combinatie van actieve schokdempers en 

steer-by-wire bij kunnen dragen aan een betere 
wegligging. Hij werkt momenteel aan de basisaf-
stelling van de auto. ”Het is de bedoeling dat het 
binnen twee jaar mogelijk is dat de schokdempers 
ingrijpen wanneer de auto dreigt te slippen. Door 
met de afstelling van de schokdempers te spelen, 
kan de auto onder- of overstuur creëren en daar-
door ongelukken voorkomen. In combinatie met 
steer-by-wire past de auto zich aan de omstan-
digheden aan”, zegt Van der Sande. Wettelijk is 
steer-by-wire nog niet toegestaan. De BMW heeft 
geen kenteken, maar een noodsysteem waarbij 
er een fysieke verbinding tussen stuur en wielen 
gemaakt wordt indien steer-by-wire niet functi-
oneert. Op het moment dat de stuurkoppel- of 
stuurpositiesensor een onjuiste waarde aangeeft 
of de stroom uitvalt, schuiven tandwielen in de 
stuurkolom in elkaar. Het is een zogenoemde nor-
mally closed koppeling die elektrisch bekrachtigd 
wordt. Valt de bekrachtiging weg, dan is de vaste 
verbinding hersteld. De promovendus doet niet 
alleen onderzoek naar de ingrepen die de auto 
moet uitvoeren, maar ook naar de benodigde 
sensoren. Zijn prototype beschikt over meer dan 
twintig sensoren. Of die in de toekomst allemaal 
noodzakelijk zijn in een productievoertuig, moet 
het onderzoek van Van der Sande uitwijzen.  
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Promovendus Michael Boot ontwikkelde CyclOx, een toevoeging aan de 
brandstof die de ruwe roetuitstoot bij diesels halveert. Motoren die een 
roetfi lter hebben, stoten na het fi lter sowieso geen roet meer uit.

Ir. Tom van der Sande van de TU/e doet onderzoek naar 
steer-by-wire en actieve schokdemping. De auto gebruikt ruim 
twintig sensoren. Of productieauto’s in de toekomst er ook 
zoveel nodig hebben, wordt door Van der Sande onderzocht.
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Op de A270 tussen Helmond en Eindhoven voert de TU/e 
proeven uit met auto’s die onderling communiceren. AMT was 
in 2011 bij de demonstratie. De studenten in Eindhoven zijn ook 
actief bij de World Solar Challenge en University Racing. Meer 
daarover leest u in ons maanddossier via www.amt.nl/maart2013, of scan de QR-code.

 WWW.AMT.NL
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