Mensen & Meningen
Met overheidssteun
richting bankroet
De Volt is geen Prius

De Amerikaanse automerken GM en Crysler staan met de rug tegen
de muur. President Obama wil dat ze zuinigere, minder vervuilende
auto’s maken. Zo niet, dan krijgen ze geen steun en gaan ze waarschijnlijk bankroet. Het ontwikkelen en produceren van efficiëntere
auto’s kost echter veel geld en dat is precies wat de automakers van
Detroit niet hebben. Verder is het nog de vraag of ze veel kunnen verdienen met de productie van hybride of volledig elektrische auto’s.
Op 27 maart telde het Amerikaanse Department of Transportation de
CAFE (Corporate Average Fuel Economy) standaard voor 2011 op 30,2
miles per gallon (ofwel 12,8 km/liter). Dit betekent dat in 2011 alle
personenwagens die een fabrikant in de VS verkoopt gemiddeld niet
minder dan 30,2 mijl moeten rijden op een gallon benzine. De huidige
standaard voor personenwagen is al jarenlang 27,5 mpg (11,7 km/l).
De aanscherping betekent dat alle 2011-modellen samen gedurende
hun levensduur 8,3 miljoen CO2 minder zullen produceren.
Het doel van de regering is dat de CAFE standaard in 2020 op 35
mpg (14,8 km/l) staat. Dat dwingt GM en Crysler tot de productie
van zuinige auto’s: compact, elektrisch, hybride, hybride plug-ins en
eventueel diesels. GM verkoopt al de Chevrolet Aveo, die in Zuid-Korea
wordt gemaakt door de fabrieken van het voormalige Daewoo en die
26 mpg (11 km/l) haalt. Chrysler wil compactere auto’s aanbieden via
een fusie met Fiat.
GM maakte een gok door de ontwikkeling van een hybride aandrijving
over te slaan en honderden miljoenen dollars te investeren in de
ontwikkeling van de plug-in hybride Chevrolet Volt. Die rijdt met een
elektrische aandrijving 65 kilometer op volle lithium-ion accu’s. Die
worden in de garage opgeladen en worden al rijdend bijgeladen door
een kleine benzinemotor.
Maar Obama’s task force voor Detroit is niet tevreden over GM’s Volt
en verwacht hij met een prijs van veertigduizend dollar te duur zal zijn
om met de Toyota Prius 2010 (die 21 km per liter haalt) te concurreren.
In een recent rapport van de Carnegie Mellon University in Pittsburgh
staat dat de Volt in geen enkel scenario ‘cost effective’ zal zijn. Volgens
de schrijvers van het rapport heeft het meer zin een hybride plug-in te
bouwen die 12 tot 20 kilometer rijdt op een volle accu.
GM zit klem. Het moet een zuiniger auto maken, maar de Volt voldoet
niet aan de eisen van de nieuwe boss in Washington DC. Waarschijnlijk
moeten ze in Detroit gaan wennen aan het woord ‘bankroet’.
Teake Zuidema
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Ome Jaap zeker

Het jonge bedrijf Reliacon biedt oplossingen voor conditiebewaking
van regelsystemen en voor het
fouttolerant maken van dit soort
systemen. Het bedrijf kan ook een
snelle en begrijpelijke toegang bieden tot state of the art technologieën op deze gebieden.
Bij modelgebaseerde conditiebewaking wordt het gedrag van het
te bewaken systeem met behulp
van een wiskundig model beschreven. Dit model legt allerlei relaties
vast tussen fysische grootheden
die voor het systeem relevant zijn.
Door metingen te doen aan het
systeem en die te gebruiken om
het model continu met het werkelijke systeem te vergelijken, kan
men discrepanties detecteren. Die
kunnen worden gebruikt om de
actuele conditie van het systeem
te herleiden. Vervolgens kan deze
informatie worden gebruikt om
het regelsysteem te herconfigureren om tot een fouttolerant regelsysteem te komen.
Regelsystemen besturen van alles,
van vliegtuigen tot industriële installaties. Reliacon-oprichter dr.ir.
Redouane Hallouzi: ‘Omdat onze
huidige maatschappij in toenemende mate afhankelijk raakt van
regelsystemen, worden veiligheid
en betrouwbaarheid ervan ook
steeds belangrijker.’
‘We kunnen ook met onze klanten
participeren in gezamenlijke onderzoek- en ontwikkelingsprojecten.
Omdat regelsystemen in veel applicaties voorkomen, kunnen dit soort
diensten ook worden gebruikt voor
een breed scala aan toepassingsgebieden.’ Als een voorbeeld daarvan
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Regeltechniek als brug
tussen theorie en praktijk
noemt Hallouzi de halfgeleiderindustrie: ‘Ik heb recentelijk een project afgerond met een klant uit die
industrie waarvoor ik een systeem
heb ontwikkeld dat het mogelijk
maakt om de conditie van snijgereedschap in een snijproces te bewaken.’
Hallouzi studeerde aan de TU Delft
Elektrotechniek en studeerde in
2003 af. In 2008 promoveerde hij
bij de vakgroep Delft Center for Systems and Control van de TUD.
Tijdens het werk aan zijn promotie ontstond bij hem het idee om
een eigen bedrijf te beginnen. ‘Ik
kwam er achter dat er in de markt
vraag bestond naar oplossingen
voor een grotere veiligheid en be-

trouwbaarheid van regelsystemen.
Tegelijkertijd zijn en worden er in
de academische wereld nog steeds
innovatie oplossingen ontwikkeld,
zoals ik zelf bij mijn promotie heb
gedaan. Toch vinden die nog nauwelijks hun weg naar praktische
toepassingen. Met Reliacon wil ik
daarom nu een brug te slaan tussen theorie en praktijk.’
‘Ik heb tijdens mijn promotiewerk
een voorstel geschreven voor een
STW valorisation grant die in juli
2007 ook is gehonoreerd. Die grant
gaf mij de mogelijkheid om een
haalbaarheidsstudie te doen en

vervolgens begin 2008 Reliacon op
te richten.’
De inschrijving bij de Kamer van
Koophandel ging voor Hallouzi
‘soepel’ al kostte het wel wat moeite om samen met de medewerker
van de KvK tot een formulering van
de activiteiten van ReliaCon te komen die ‘ook enigszins begrijpelijk
is voor leken.’ Bij de belastingdienst
‘was het wel even slikken toen ik
nog meer blauwe enveloppen toegestuurd kreeg dan normaal. Maar
als je er voor zorgt dat je administratie goed op orde is, hoeft het
niet veel tijd te kosten.’

‘Er bestaat vraag naar oplossingen voor een grotere
veiligheid en betrouwbaarheid van regelsystemen’

COLUMN

Schaalgrootte als boze heks van de crisis
Frits Prakke

Zelfs een oppervlakkige studie van
de geschiedenis van economische
crises leert dat ze onvermijdelijk
zijn en nuttig. Momenteel zitten we met een echte structurele
crisis, niet een tijdelijke dip in de
financiële sector zoals de regering
eerst dacht. We hebben strategische fouten gemaakt.
Een structurele crisis markeert
doorgaans het einde van een langere periode van economische
groei, gedragen door fundamentele
technologische trajecten zoals, in
het verleden, de opkomst van de
spoorwegen, elektrificatie, de pc en
fabrieksautomatisering. Complementair aan technologische trajecten zijn economische en culturele
strategieën, bijvoorbeeld algemeen
onderwijs, verstedelijking, vooruitgangsgeloof, grootschaligheidgeloof, globalisering en ondernemerschap. Deze strategieën zijn vaak
ideologisch in de zin dat er een
taboe rust op twijfel.
Hoe langer en sterker de groei, hoe
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dieper de crisis of depressie die
erop volgt. Dat is onvermijdelijk.
We worden gedwongen verouderde strategieën af te zweren. Taboes
kunnen worden doorbroken. Echte
innovatie krijgt een kans. Daarin
ligt het nut van de crisis, vooral
een echte zware. Bedenk dat in de
malaise in het midden van de jaren
zeventig, tussen twee diepe ener-

giecrises en op een cultureel en
politiek dieptepunt (respectievelijk
Abba en Watergate), in de VS Microsoft en Apple zijn ontstaan. Dat
zijn voorbeelden van nieuwe technologie èn nieuwe strategieën.
Is er in Nederland zicht op verandering? In de acties van de regering
zie ik alleen een begin van reparaties van misstanden in de financiële sector, geen nieuwe strategie.
Vervolgens is er een crisispakket
waarin, koste wat kost, bestaande
partijen, met hun oude strategieën,
te vriend worden gehouden. Taboes
blijven taboes.
Als de historici over een halve
eeuw terugkijken naar de crisis
van 2009, dan zullen ze vooral
verbaasd zijn dat er niet eerder is
afgerekend met de strategie van de
grootschaligheid. In de industrie
is aan dit technologisch traject na
zestig jaar Fordisme al in de jaren
tachtig een eind gekomen. Toen
werd de traditionele lopende band
onder druk van Japanse concurrentie verdrongen door flexibele
automatisering. RS Verolme ging

failliet en de toekomst was aan het
flexibele Damen Shipyards. Pc’s en
internet verhoogden overal de productiviteit van kleinschalige bedrijven. Maar in overheidsorganisaties
bleef grootschaligheid overeind als
ideologie; zo ook in het onderwijs
en in de gezondheidzorg. Vaak heb
ik daar gezien dat voorstellen voor
schaalverkleining
onbesproken
van tafel werden geveegd. Wie nu
naar een ziekenhuis gaat, krijgt de
indruk een kathedraal binnen te lopen. Eindeloze rondes van bezuinigingen en fusies volgen elkaar op,
maar van productiviteitsstijging is
geen sprake.
Schaalgrootte waart ook als een
boze heks door de financiële wereld. Jeroen Smit beschrijft in De
Prooi de komisch over elkaar heen
buitelende leden van de raad van
bestuur van ABN-Amro die het op
geen enkel punt met elkaar eens
kunnen worden, behalve de noodzaak van schaalgrootte. En daar
gaan ze dan eind 2007 aan kapot.
Een jaar later begint de ernstigste
crisis sinds 1932.

