
© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



REPORTAGE
TU Eindhoven ontwerpt, bouwt en racet in Formula Student 

Slim, snel en betaalbaar

Studenten die een raceauto ontwikkelen, testen, bouwen en prepareren voor serie-

productie, dat is Formula Student. Het team van de TU Eindhoven gaat zijn tweede

seizoen in en toont AMT vast zijn technische hoogstandjes.

Leerschool
 Formula Student

Klachten over gebrekkig onderwijs zijn van alle
tijden. Eind jaren ’70 van de vorige eeuw von-
den veel Amerikaanse bedrijven dat afgestu-
deerde ingenieurs weliswaar een hoop kennis
hadden, maar dat het toch al gauw twee jaar
duurde voor ze productief inzetbaar waren. Dat
moest veranderen, vond de Society of American
Engineers, de SAE. Als remedie bedacht ze de
Formula SAE. Dat is een raceauto-ontwerpwed-
strijd voor studententeams. Een schot in de
roos. Deelnemen in zo’n team is een praktische
aanvulling op alle theorie van de technische
studie. Bovendien lijkt het sprekend op het werk
dat de student na zijn afstuderen bij een autofa-
brikant of soortgelijke organisatie gaat doen.
Een ontwerp maken tot in de kleinste details, 
rekening houden met tal van randvoorwaarden
en reglementen, fondsen werven en samenwer-
ken met collega’s in een team.
Is de auto eenmaal gebouwd, dan wordt hij niet
alleen op het circuit getest. De studenten pre-
senteren hun ontwerp ook voor een jury van
deskundigen. Een slimmigheidje van de SAE.
Eenmaal aan het werk zullen ze directies moe-
ten overtuigen van de kwaliteit van hun ontwer-
pen, nu alvast een jury. Bovendien is die jury
samengesteld uit mensen die actief zijn in de

auto-industrie. Zo maken studenten en hun po-
tentiële werkgevers alvast kennis met elkaar.

400 universiteiten
In 1981 vond de eerste Formula SAE-wedstrijd
plaats in de VS. In de 20 jaar daarna verspreidde
de formule zich over de wereld en kreeg hier en
daar een andere naam. In Europa werd het For-
mula Student. Inmiddels zijn er behalve in Ame-
rika ook Formula SAE/Student-wedstrijden in
Engeland, Australië, Brazilië, Italië, Japan en
Duitsland. 
Meer dan 400 universiteitsteams nemen te-
genwoordig aan één of meer van die
wedstrijden deel. Twee daarvan
komen uit Nederland. Het ervaren
DUT-team van de TU-Delft racet al
sinds 2001 in de Formula Student.
De studenten van de TU-Eindho-
ven hebben minder ervaring. Het
URE-team (University Racing
Eindhoven) gaat zijn tweede sei-
zoen in. Vorig jaar nam het team
deel in Engeland en Italië met een
auto die was gebouwd
uit gelijmde alu-
minium ho-

ningraatpanelen. Bij beide races was er bewon-
dering voor het originele ontwerp van de Eind-
hovense studenten. 
Helaas stond datzelfde originele ontwerp beide
keren bij het belangrijkste onderdeel, de endu-
rancerace, vroegtijdig aan de kant. In Engeland
gaf de brandstofvoorziening problemen, in Ita-
lië brak een aandrijfas.
Een belangrijk doel voor dit jaar is daarom het
verbeteren van de betrouwbaarheid. Ondertus-
sen moet ook het gewicht van 280 kg naar 250

kg en moeten handling en weggedrag
verbeteren. Doel van al die verbe-

teringen is een top 10-plaats
dit seizoen in Italië of En-

geland.

In de werkplaats
Zit dat er in? In de
werkruimte van het
URE-team op het TU-
terrein in Eindhoven

toont student en team-

Formula Student is ont-
werpen, bouwen, racen
én aan de man bren-
gen. De studenten van
URE leveren 250 kg
high tech voor 
$ 25.000,-. Dat is $100,-
per kg. Een beetje race-
fiets kost meer!
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Gelijmde radiateur
Nog meer verandering in de koeling: “De alumi-
nium radiateur krijgt een nieuwe positie. In de
auto van vorig jaar ligt hij boven de motor, ach-
ter de coureur. Nu krijgt hij een plaatsje voor het
linkerachterwiel, dus vol in de rijwind. Daardoor

kunnen we hem de helft kleiner uitvoeren.” Bo-
vendien is de nieuwe radiateur niet meer gelast,
maar test leverancier ERF er zijn nieuwe lijm-
techniek op uit. Al met al is de radiateur 2 kg
lichter dan het exemplaar van vorig jaar.
De brandstoftank (ook aluminium) hield zijn

PR-manager Jasper Kleuskens de techniek van de
nieuwe auto, de URE03.
Net als vorig jaar bouwen de Eindhovense stu-
denten het chassis van hun auto op uit alumi-
nium honingraatpanelen. “De panelen worden
op een watersnijbank op maat gemaakt en ver-
volgens aan elkaar gelijmd. Om ze op hun
plaats te houden tijdens het drogen poppen we
ze ook”, legt Kleuskens uit. De toleranties bij
het watersnijden en verlijmen zijn van levensbe-
lang: “Maatafwijkingen van meer dan een paar
tiende millimeter zijn funest voor de wielstan-
den.”
Veel andere teams in de Formula Student ge-
bruiken een carbon monocoque. Dat biedt de
ontwerpers meer vormvrijheid. Het URE-team
houdt in ieder geval dit jaar nog vast aan de
goedkopere alu-panelen. Wel is de constructie
van het chassis gewijzigd ten opzichte van vorig
jaar.
Kleuskens: “Vorig jaar zat de coureur met ge-
knikte rug in de auto. Nu hebben we de ergono-
mie verbeterd. Verder is het chassis een gesloten
doos. Om koelingsproblemen te voorkomen heb-
ben we dit jaar de koelgaten opnieuw ontwor-
pen.”

Het chassis is een doos uit gelijmde aluminium honingraatpanelen, versterkt
met een gefreesd aluprofiel aan de achterkant. Aan de voorkant komt een
deel van Rohacell-schuim. Dat deformeert heel constant. Formula Student-
auto’s moeten voldoen aan front- en sidecrasheisen.

Extreem goed schuren,
zorgvuldig ontvetten
en heel nauwkeurig
werken. Maar dan
geeft aluminium lijmen
ook een ijzersterke ver-
binding.

De gefreesde aluminium achterkant is belangrijk voor de stijfheid en maat-
vastheid van het chassis. De rolbeugel en achterwielophanging zijn er aan be-
vestigd. In het midden is de suspensionbox zichtbaar. De motorruimte is nog
leeg.

De FSRTE02 deed het
vorig jaar niet slecht
voor een debutant.
Deze auto is de basis
voor de ontwikkeling
van de URE03 voor dit
jaar. Die moet sneller,
beter handelbaar en
betrouwbaarder zijn,
want het team heeft
zijn ambities naar
boven bijgesteld.

De suspensionboxes boven voor- en achteras,
scheiden bump van rol. Bij bump (een drempel op
de weg) veren beide wielen in. Daardoor wordt al-
leen de monoshock aangesproken. Bij rol (overhel-
len in een bocht) veert één wiel in en het andere
uit. Daarbij beweegt de monoshock in zijn geheel
opzij, terwijl de veren worden aangesproken. Zien
hoe het werkt? Kijk op www.AMT.nl voor de video. 

Bump...

en rol
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Ontwerp een open eenpersoons-
auto voor de recreatieve auto-
crosser, hill-climber of sprintracer.
Een autoproducent moet de auto
kunnen bouwen in een serie van
1000 stuks per jaar. En die mogen
dan maximaal $ 25.000,- kosten. 

Zo ongeveer luidt de opdracht
voor de Formula Student-teams
bij wedstrijden in Engeland,
Duitsland en Italië. Om te meten
welk team het best aan die op-
dracht voldoet onderwerpt de
wedstrijdorganisatie de auto’s en
teams aan vier dynamische tests
en drie statische.
Uiteraard ondergaan de auto’s
een technische- en veiligheids-
controle voor ze aan de dynami-
sche tests mogen deelnemen.
Dynamische test nummer 1 is de
acceleratieproef. Het gaat om de
tijd over 75 meter met staande
start.

Racetechniek voor coureur en boekhouder
Test 2 is het Skid-pad-event.
Daarbij moet de auto zo snel mo-
gelijk een cirkel linksom en een
cirkel rechtsom afleggen, een
achtje dus. Door het parcours zo
simpel te houden meet de orga-
nisatie de bochtsnelheden van
het voertuig en niet de stuurca-
paciteit en reflexen van de be-
stuurder.
Bij de derde dynamische test spe-
len die onvermijdelijk wel een
rol. Doel is daar een sprintpar-
cours op een versmalde kartbaan
zo snel mogelijk af te ronden.
De belangrijkste test is de duur-
test. Ook deze vierde test speelt
zich af op een smal bochtig baan-
tje. Maar nu moet daar maar
liefst 22 kilometer over worden
afgelegd. Onderweg is er een
verplichte stop met rijderswissel
en warme start. Met een gunstig
brandstofverbruik tijdens de en-
durancetests zijn extra punten te

verdienen. Een brandstofverbruik
van meer dan 2,6 liter per 100 km
levert strafpunten op.
Dan het statische deel. De organi-
satie beoordeelt allereerst het
design van de auto. Is dit de

vormgeving die de klant graag
ziet?
Het tweede statische evenement
is de presentatie. Daarmee moet
het team de executives van een
denkbeeldige autofabrikant kun-
nen overreden de auto in pro-
ductie te nemen. Dus: welke
prestaties vraagt de markt en
welke technische oplossingen zijn
gekozen om aan die vraag te vol-
doen.
Natuurlijk bestaat het manage-
ment niet alleen uit technici,
maar ook uit boekhouders. De in-
schatting en berekening van de
kostprijs van de auto is daarom
het logische derde deel van de
statische test voor het team.
Op alle zeven tests zijn punten te
scoren. Winnaar is het team met
de hoogste overall-score en dus
met de auto die het meest all-
round is. �

Duizend uit zeven
Dynamische tests Punten (maximaal)

Acceleratie........................................................75

Skid-pad ............................................................50

Handlingparcours ..........................................150

Endurance ......................................................350

Brandstofverbruik............................................50

........................................................................675

Statische tests

Ontwerp ..........................................................150

Presentatie ......................................................75

Kostencalculatie ............................................100

........................................................................325

Totaal ............................................................1000

ceerd met een nieuwe Rapid Manufacturing-
techniek. Die heet SLS. Dat staat voor Selective
Laser Sintering. De laser van zo’n SLS-machine
smelt kunststofdeeltjes selectief aan elkaar. Op
die manier wordt een onderdeel laagje voor
laagje opgebouwd. SLS is een ideale productie-
methode voor kleine series.”
Nog een motoraanpassing zit in het Motec-mo-
tormanagement. Dat is vrij programmeerbaar.
De studenten starten met de kenvelden van

De achteras in het gefreesde aluminium
deel. In het midden het Torsen-differen-
tieel. Daarop een magnesium tandwiel.
Aan beide zijden dunwandige aluminium
aandrijfassen. Ook drie van de vier flex-
blades zijn zichtbaar. Ze vormen een
licht en goedkoop alternatief voor ho-
mokineten.oude plaats, tussen zitje en motor, maar werd

wel opnieuw ontworpen: “Hij bestaat nu uit
twee compartimenten. Vanuit het grote compar-
timent pompen we brandstof naar een klein
tankje en vanaf daar gaat het naar de motor. Op
die manier voorkomen we problemen met de
brandstoftoevoer zoals we vorig jaar in Enge-
land hadden.”

Ademnood
Ook de motor is nieuw. Het is opnieuw een vier-
cilinder Suzuki GSX-R600. Maar nu volgens de
2006-specificatie. Met zijn 599 cm3 blijft die
motor net 11 cm3 onder de maximaal toege-
stane cilinderinhoud. Suzuki perst 125 pk uit
dat blok. Het URE-team moet het met minder
doen. De Formula Student schrijft namelijk een
20 mm restrictor voor. Die gooit de hele adem-
haling van de motor door elkaar. Vandaar dat de
Eindhovense studenten in- en uitlaatsysteem op-
nieuw ontworpen hebben.
Kleuskens: “Het inlaatspruitstuk is geprodu-

vorig jaar en hopen op de nieuwe vermogens-
bank van de TU het optimum te vinden.

Sneller schakelen
De zesbak van de Suzuki laten de studenten on-
gemoeid, maar dat geldt niet voor de bediening
ervan. Met behulp van een boorkop als actuator
is die nu elektronisch. Met een druk op de knop
op het stuurwiel verdraait de actuator het scha-
kelasje precies het juiste aantal graden om de
volgende versnelling in te schakelen. Ondertus-
sen wordt de ontsteking onderbroken en zorgt
de anti-hopkoppeling van het Suzuki-blok (op de
motorfiets bedoeld om hoppend achterwiel bij
terugschakelen te voorkomen) voor de juiste
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Op- en terugschakelen gaat met toetsen op het
stuur. Een boorkop met riempje verdraait de scha-
kelas. Een elektronische schakeling houdt de hoek-
verdraaiing in de gaten en onderbreekt de
ontsteking. Het resultaat: sneller schakelen!

Belangrijke verandering t.o.v. vorig jaar: meer
elektronica. Om de voertuigdynamica te optimali-
seren leveren vier wielsnelheidsensoren, vier veer-
wegsensoren, een stuurhoeksensor, twee laterale
versnellingsopnemers en een giermomentsensor
hun gegevens continu aan de Motec-datalogger.
Op het stuur komt een serieuze race-interface.

Technische gegevens
URE03
Topsnelheid: ..........................................................................190 km/h

Acceleratie 0-100 km/h: ............................................................4 sec.

Chassis: ............Gelijmde aluminium honingraatpanelen, versterkt met 

..............................................................gefreesde aluminium profielen

Lengte x breedte x hoogte: ................................235 x 155 x 130 cm

Wielbasis: ..............................................................................1600 mm

Spoorbreedte voor/achter: ......................................1225 / 1175 mm

Gewicht: ..........................250 kg (inclusief vloeistoffen, excl. coureur)

Voorwielophanging: ..................................Double wishbone, pushrod

Achterwielophanging: ..............................Double wishbone, pushrod

Banden voor/achter: ..........................20,5 - 6,0 x 13 / 20,5 - 7,0 x 13  

Wielen voor/achter: ..............................................5,5 x 13     6,0 x 13

Motor: ..............................................................Suzuki GSX-R600 2006

Boring x slag: ................................................................67 x 42,5 mm

Aantal cilinders: ................................................................................4

Cilinderinhoud: ......................................................................599 cm3

Compressieverhouding: ..........................................................12,2 : 1

Motormanagement: ..............................Motec, vrij programmeerbaar 

Brandstof: ................................................................................Euro 98

Maximum vermogen: ......................................91 pk bij 13.500 t/min

Maximum koppel: ..............................................78 Nm bij 8000 t/min

Aandrijving: ....Ketting, magnesium tandwiel met keramische coating, 

..........Torsen-differentieel, dunwandige alu aandrijfassen, verenstalen 

................................................................................................flexplates

Koeling: ............Gelijmde aluminium radiateur, fan door ECU gestuurd

Remsysteem: ..................................Rembalans voor-achter instelbaar

Diameter remschijven voor/achter: ............................210 / 190 mm

Het URE-team heeft niet alleen een werkplaats,
maar beschikt ook over een ontwerp- en kantoor-
ruimte. Vaak zijn daar meer dan 15 studenten aan
het werk. Ze ontwerpen, maken bouwtekeningen,
doen de productievoorbereiding, werven sponso-
ren of werken aan het businessrapport voor de ju-
ryleden met voor elk onderdeeltje een financiële
onderbouwing.

mate van slip. Al met al maakt dat het schake-
len fracties van seconden sneller.

Slimmer rekenen
Het motorkoppel wordt via een 150 gram licht
magnesium tandwiel overgebracht op een Tor-
sen-differentieel. Torsen staat voor TORque SEN-
sitive. Gaat al het koppel naar één achterwiel,
dan spert het Torsen-diff voor maximaal 75%.
Homokineten kent de URE03 niet. “Niet nodig”,
zegt Kleuskens. “De veerweg is klein, dus de
hoekverdraaiing blijft beperkt tot een paar gra-
den. Daarom gebruiken we geen homokineten

Leerpuntje van vorig
jaar: “We willen van-
achter het stuur de
rembalans (voor-achter)
kunnen verstellen.”
Simpel maar ingenieus
opgelost: de coureur
beweegt het blokje
(links) omhoog of om-
laag, zodat de ene rem-
cilinder eerder
aanspreekt en de an-
dere later. 

maar flexplates. Dat zijn plaatjes uit 1 mm 
verenstaal. Ze zijn licht en goedkoop, kunnen
het koppel overdragen en voldoende elastisch
vervormen om de beweging door inveren op te
vangen.”    
De aandrijfassen hebben veel aandacht opgeëist:
“Vorig jaar hebben we ze ontworpen aan de
hand van een statische berekening. Nu hebben
we een dynamisch model gemaakt dat ook reke-
ning houdt met vermoeiing. De breuk bij de en-
durancerace in Italië wordt door ons model
exact verklaard.”
Het model heeft een aandrijfas opgeleverd met
een forse diameter (55 mm) en een geringe
wanddikte (1,5 mm). Materiaal: aluminium.
Voor de hand liggende vraag: Waarom geen car-
bon? Kleuskens: “Bij deze afmetingen geeft dat
nauwelijks gewichtsvoordeel, ter-
wijl het veel duurder is.”

Kunststukje
Even terug naar het motormanage-
mentsysteem. Dat is tevens datalog-
systeem. Sensoren door heel de

Nieuw naast oud. De nieuwe radiateur krijgt een
plaatsje vol in de rijwind voor het linkerachterwiel.
En is verlijmd in plaats van gelast. Dat scheelt
twee kg, verlaagt het zwaartepunt en verbetert de
servicevriendelijkheid.
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auto geven versnellingen, wielsnelheden, stuur-
hoek, giermoment en invering door. Daarmee
kan het team perfect de voertuigdynamica ana-
lyseren.
Dat is nodig, want ook het onderstel is nogal
veranderd ten opzichte van vorig jaar. Allereerst
groeide de wielbasis naar 1600 mm. Dat is 475
mm meer dan het toegestane minimum. Kleus-
kens: “Dat geeft de auto net iets meer stabiliteit.
De spoorbreedte achter is juist gekrompen.
Daardoor doet de opstelling van de wielen den-
ken aan de Citroën DS. Het nut van die verande-

ring? “Zo kun je strakker langs een pylon sturen
zonder dat het binnenste achterwiel hem
raakt.”
Van de wielophanging hebben de Eind-
hovense studenten echt een
kunststukje gemaakt. Kleus-
kens legt uit waarom: “Om
overhellen tegen te gaan kies
je al gauw voor een wat stug-
gere vering dan je voor een op-
timaal wegcontact nodig hebt.
Daarom hebben wij het inveren door
overhellen (rol) gescheiden van het inveren door
hobbels (bump). En omdat vering en demping
bovenop de auto zitten zijn ze goed bereikbaar
en gemakkelijk afzonderlijk afstelbaar.”
Voor een nog beter wegcontact zijn alle onafge-
veerde delen opnieuw ontworpen. De spoorstan-
gen zijn nu buisjes uit carbon met gelijmde
aluminium kogelkoppen. De aluminium fusee’s
zijn geoptimaliseerd en wegen nog maar de
helft van hun voorgangers. Ook de remschijven
zijn nu uit aluminium. Een speciale coating
moet vreten voorkomen en voor de velgen is een

De radiateur komt naast in plaats van boven de
motor. In blauw de brandstoftank met twee

compartimenten, in rood het elektronisch scha-
kelmechanisme. Ook het nieuwe inlaatspruit-

 stuk is zichtbaar. 

nog exotischer materiaalsamenstelling gekozen:
aluminium met magnesium centers.

Vertrouwen
Of dat alles inderdaad de gewenste top 10-plaat-
sen gaat opleveren in juli op Silverstone of in
september op de Ferrari Fiorano Racetrack? Het
URE-team heeft er alle vertrouwen in. �

Erwin den Hoed

De fusees uit gefreesd
aluminium zijn opnieuw
ontworpen en wegen
nog maar de helft van
vorig jaar. De draagar-
men en spoorstangen
zijn uit carbon met alu-
minium kogelkoppen.
Ook al zichtbaar: ieder
wiel krijgt zijn eigen
snelheidsopnemer.
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