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Inleiding 
 
 
Formula Student is een autorace competitie tussen verschillende universiteiten en het 
concept van de competitie is als volgt. Een team van de universiteit bouwt een raceauto, 
waarmee men de competitie met andere universiteiten kan aangaan. Daarbij dient de 
gehele auto door studenten van de betreffende universiteit ontworpen en geconstrueerd te 
worden. Een bijkomende eis is dat de auto ontworpen dient te worden met het oog op 
massaproductie 
 
Aangezien dit het eerste jaar is, dat de Technische Universiteit Eindhoven deelneemt aan 
deze competitie, is ook dit jaar pas gestart met het ontwerpen van de raceauto. Het hele 
project zit nog in de beginfase van de ontwikkeling en behalve het chassis en de wiel 
ophanging  zijn er nog vele deelsystemen die ontworpen dienen te worden.  
Het systeem waarmee geschakeld en gekoppeld dient te worden is een van deze 
deelsystemen en zal tijdens deze stage periode ontwikkeld worden. 
 
Om een goed ontwerp te realiseren, is het belangrijk de opdracht systematisch aan te 
pakken. Ten eerste is het van groot belang dat alle gegevens omtrent het schakelen aan 
het motorblok bekend zijn. Deze gegevens zijn samen met enkele vooraf gestelde eisen 
bepalend voor het ontwerp van dit systeem. 
Vervolgens dient er gezocht te worden naar verschillende mogelijkheden voor het 
uitvoeren van de schakelacties. Deze verschillende mogelijkheden zullen zorgvuldig met 
elkaar vergeleken worden door de plus- en minpunten op een rij te zetten. Hieruit volgt 
de keuze voor een bepaald concept, dat verder uitgewerkt zal worden tot een compleet 
systeem. Het complete systeem zal bestaan uit een stuur met schakelmechanisme, een 
koppeling van het schakelmechanisme naar het motorblok en een 
bevestigingsmechanisme voor het chassis. 
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Hoofdstuk 1 De Versnellingsbak 
 
Alvorens gestart kan worden met het ontwerpen van een schakelsysteem, dient uiteraard 
eerst bekend te zijn welke versnellingsbak gebruikt wordt en hoe deze eruit ziet.  
In dit geval wordt er een sequentiële versnellingsbak van een 600cc motorfiets op de 
raceauto geplaatst. Deze versnellingsbak is geïntegreerd in het motorblok en kan in eerste 
instantie niet gemodificeerd worden.  
Aangezien het merk van de motor nog niet bekend is, zijn de exacte specificaties ook nog 
niet bekend. De werking van de sequentiële versnellingsbak is wel bij alle merken gelijk, 
deze kan dus verder geanalyseerd worden voor toepassingsmogelijkheden in de raceauto 

1.1 De Sequentiële Versnellingsbak 
 
De werking van een sequentiële versnellingsbak lijkt op de werking van de 
handgeschakelde versnellingsbak in auto’s, maar er zijn een aantal verschillen. Een van 
deze verschillen is de wijze waarop de tandwielen geactiveerd worden. Bij een 
handgeschakelde bak werkt dit behulp van synchromeshen, terwijl dat bij een sequentiële 
bak met behulp van engagement dogs werkt. Een ander groot verschil is het feit dat bij 
een sequentiële versnellingsbak telkens met dezelfde beweging geschakeld wordt, terwijl 
bij een gewone versnellingsbak de beweging per versnelling verschillend is. De reden 
voor dit laatste verschil zal hieronder duidelijk gemaakt worden.  
 

 
Figuur 1.1 

 
In Figuur 1.1 is de versnellingsbak afgebeeld met vier versnellingen, zodat de figuur 
eenvoudiger te lezen is. 
Het is duidelijk dat de cilinders de Input Shaft van de versnellingsbak aandrijven door 
een koppel te zetten op de Primary Drive. Het daadwerkelijk overbrengen van het koppel 
vindt plaats door de Clutch wel of niet te laten aangrijpen. 
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Op de Inputshaft zitten een aantal tandwielen die in continu contact zijn met de 
tandwielen op de Output/Counter-shaft, waarbij elke combinatie van tandwielen 
verantwoordelijk is voor een versnelling. Een belangrijk verschil tussen de Input en de 
Output shaft is, dat de tandwielen op de Inputshaft in alle richtingen ten opzichte van de 
Input Shaft vast zitten en de tandwielen op de Output Shaft vrij kunnen roteren ten 
opzichte van de Output Shaft. 
Om over te gaan tot het daadwerkelijk schakelen tussen versnellingen, kijkt men 
gedetailleerder naar de Output Shaft. Wanneer men een schakelactie maakt, verschuiven 
de Shift Forks, die op hun beurt de Engagement Dogs verschuiven. (De tandwielen 
hebben een vrije rotatie en de Engagement Dogs een vrij translatie ten opzichte van de 
Shaft) Wanneer een Engagement Dog een tandwiel aangrijpt, zijn de bewegingen van het 
tandwiel in alle richtingen ten opzichte van de Output Shaft vastgelegd en is er een 
koppel overbrenging van de Input Schaft naar de Output Shaft mogelijk. Bij elke 
schakelactie zal een van de Shift Forks een translerende beweging uitvoeren, zodat 
telkens een andere versnelling wordt ingezet. 
De laatste stap in het lastproces is de overbrenging van de Output Shaft naar de 
achterwielen. Aangezien hier verschillende mogelijkheden voor zijn,  is deze 
overbrenging niet in aangebracht in Figuur 1.1. 
 
Om kort terug te komen op het verschuiven van de Shift Forks, is in Figuur 1.2 de 
overbrenging tussen de schakelpook en de te zien. 

 
Figuur 1.2 

Elke Shift Fork is verbonden met een groef in de pen(te zien in Figuur 1.2). Elke groef 
heeft een ander patroon, waardoor tijdens een rotatie van de pen elke Shift Fork zijn 
eigen translatie heeft. De translatie van de Shift Fork resulteert in het verplaatsen van de 
Engagement Dog. 
De rotatie van de pen is op verschillende manieren te realiseren. Zo is bij motoren te zien 
dat men met de voet schakelt en is te zien dat men bij raceauto’s vaak met behulp van 
paddles achter het stuur schakelt. 
 

1.2 “Schakelen zonder koppeling” 
 
Bij sequentiële versnellingsbakken is het mogelijk om schakelacties uit te voeren zonder 
het gebruik van de koppeling. Het voornaamste gegeven hierbij is, dat net als bij 
schakelacties met koppeling, de Input- en de Output Shaft synchroon moeten draaien. Is 
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er een te groot verschil in toerental tussen deze twee assen, dan kan dit leiden tot slecht 
schakelen en zelfs tot schade aan de tandwielen of Engagement Dogs. Wil men dus 
schakelacties uitvoeren zonder het gebruik van de koppeling dan dient men er zeker van 
te zijn dat de twee assen met een gelijk toerental draaien. Hieronder zijn twee scenario’s 
beschreven, een voor opschakelen en een voor terugschakelen. 
In het geval van opschakelen heeft de Input Shaft de neiging om op te toeren. De motor 
blijft de as namelijk voorzien van koppel terwijl de last tijdelijk wegvalt. Men kan dit 
voorkomen door het gas tijdelijk los te laten of door de ontsteking tijdelijk te 
onderbreken. Hierdoor zal het koppel op de Input Shaft tijdelijk wegvallen en voorkomt 
men dat de Input Shaft optoert tijdens de schakelactie. 
In het geval van terugschakelen zal de Output Shaft sneller gaan roteren dan de Input 
Shaft, aangezien de tandwiel overbrenging een grotere ratio krijgt.. Het is dus van belang 
dat de Input Shaft dezelfde rotatiesnelheid krijgt als de Output Shaft, met andere woorden 
de Input Shaft dient opgetoerd te worden. Dit wordt gerealiseerd door een korte ruk aan 
het gas te geven tijdens de schakelactie. 
 
Als de vraag wordt gesteld of schakelen zonder koppeling een slechte invloed heeft op de 
versnellingsbak, dan kan men antwoorden dat dit niet het geval is. 
Behalve het feit dat de koppeling niet wordt gebruikt, blijven alle acties tijdens het 
schakelen hetzelfde. Wel is van belang dat de twee assen in de versnellingsbak synchroon 
lopen tijdens de schakelactie. Is dit niet het geval dan is het schakelen altijd schadelijk, 
zowel bij gebruik van de koppeling als bij geen gebruik van de koppeling.  
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Hoofdstuk 2 Afbakening van het systeem 
 
In dit hoofdstuk zal duidelijk gemaakt worden welk pad bewandeld is om tot een 
definitieve keuze te komen van het deelsysteem, dat ontworpen dient te worden voor de 
raceauto. Er zijn verschillende combinaties voor schakelen en koppelen op een rij gezet, 
aangezien deze van belang kunnen zijn voor een verdere ontwikkeling van het product.  
In dit hoofdstuk zijn twee figuren afgebeeld, die de mogelijkheden in beeld brengen. 
Hierbij moet te allen tijde aan één eis worden voldaan: tijdens het schakelen moeten de 
handen aan het stuur blijven.  
Er zijn twee uitgangssituaties voor het systeem opgesteld met betrekking tot het aantal 
pedalen.Ten eerste is er de conventionele situatie met drie pedalen, waarbij de plaatsing 
van de verschillende pedalen geheel aan te passen is aan de wensen van de bestuurder. Er 
blijven dan met betrekking tot het schakelen aan het stuur twee opties over, namelijk 
mechanisch schakelen en elektronisch schakelen. 

 
Figuur 2.1 

Ten tweede is er de situatie met slechts twee pedalen, namelijk een gaspedaal en een 
rempedaal. In dit geval zijn er meerdere paden te bewandelen, omdat er een aantal opties 
zijn als alternatieve methode voor het koppelen. De mogelijkheden zijn aangegeven in 
Figuur 2.2 
 

 
Figuur 2.2 

 
Aangezien de koppeling bij de mogelijkheden uit bovenstaande figuur niet met de voet 
bediend kan worden, dient dit op een andere wijze te gebeuren. Zo kan men kiezen voor 
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een bediening aan het stuur, een centrifugaalkoppeling, of in het extreme geval geen 
koppeling. De schakelacties bij deze varianten kunnen wederom mechanisch of 
elektronisch gerealiseerd worden.  
Het nadeel van elektronisch schakelen ontstaat doordat er geen directe koppeling bestaat 
tussen de bestuurder en de versnellingsbak, waardoor al het gevoel voor schakelen 
verdwijnt. Men dient volledig te vertrouwen op de elektronica terwijl men in dit geval 
volledig wil vertrouwen op het schakelinzicht van de bestuurder, 
 
In eerste instantie zou gedurende deze stage het hele schakel-/koppelsysteem ontworpen 
worden, maar aangezien de tijdsduur beperkt is, is men gedwongen het systeem af te 
bakenen.  
Er is gekozen voor de ontwikkeling van een mechanisch schakelsysteem, dat bediend kan 
worden zonderde handen van het stuur te halen. Bij deze keuze blijven alle 
mogelijkheden van koppelen, zoals beschreven in Figuur 2.1 en Figuur 2.2, aanwezig. 
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Hoofdstuk 3 Ontwerpen 
 
In Hoofdstuk 2 is aangegeven dat de opdracht beperkt blijft tot het ontwerpen van een 
schakelsysteem voor een raceauto.  
In dit hoofdstuk zullen verschillende concepten samen met hun plus- en minpunten kort 
beschreven worden. Dit zal aan het eind van dit hoofdstuk leiden tot een keuze van het 
meest geschikte concept. 
Echter voordat begonnen kan worden met het ontwerpen va n concepten, dient de 
architectuur voor het ontwerp duidelijk te zijn. Deze architectuur is terug te vinden als 
een pakket van eisen en wensen, beschreven in paragraaf 3.1. 
 

3.1 Architectuur 
 
De leiding van Formula Student heeft een groot aantal veiligheidseisen voor de raceauto 
opgesteld en één daarvan heeft betrekking op de stuurinrichting.  
- De eis is, dat het stuur door zowel de bestuurder als door de baancommissaris, 

gemakkelijk te verwijderen moet zijn. Dit betekent dat er een duidelijk herkenbaar 
ontkoppelmechanisme aanwezig dient te zijn.  

 
Op constructief gebied zijn een aantal eisen vastgelegd, die de prestaties van het 
mechanisme ten goede moeten komen.  
- De kabel die tussen het schakelmechanisme en het motorblok zit, mag niet 

meedraaien met het stuur. Het voordeel hiervan is, dat de bestuurder geen weerstand 
van de kabel ondervindt tijdens het sturen. Plus er is geen sprake van loshangende 
kabels die irritatie kunnen veroorzaken door te klapperen. 

- Om mis schakelen zoveel mogelijk te voorkomen, dienen twee paddles achter het 
stuur gebruikt te worden voor het uitvoeren van de schakelacties; één paddle voor 
opschakelen en één paddle voor terugschakelen.Het grote voordeel is dat de hand een 
knijpbeweging kan uitvoeren, waarbij de meeste kracht geleverd kan worden. En een 
bijkomend voordeel is dat de bestuurder zich minder snel vergist tussen op- en 
terugschakelen, aangezien hij aan elke hand een paddle heeft. 

- Er mogen geen uitstekende onderdelen zijn, die de bestuurder kunnen verwonden. 
- De gehele constructie van stuur en schakelsysteem moet eenvoudig te plaatsen zijn op 

het chassis van de raceauto. 
- De constructie dient zo solide gebouwd te worden, dat deze gedurende de hele race in 

tact blijft.  
- De constructie mag vervangen worden na de race, maar het is gewenst dat de 

constructie voor verscheidene races in tact blijft. Dit met het oog op het kosten 
plaatje. 

- De diameter van het gekozen stuur is 260 [mm] en heeft een ronde vorm 
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3.2 Concepten 
 
Tijdens de ontwerpfase van het systeem zijn een groot aantal concepten en varianten op 
papier gezet om tot een optimaal functionerend mechanisme leiden. Aangezien het niet 
mogelijk is alle varianten te beschrijven, heeft er een voorselectie plaatsgevonden. Deze 
selectie heeft geresulteerd in negen concepten die in deze paragraaf kort beschreven 
zullen worden. De concepten zijn zeer uiteenlopend, zodat duidelijk te zien is, dat aan 
alle mogelijke configuraties is gedacht. 
De negen concepten zullen allemaal beschreven worden door middel van een 
schematische tekening en hun plus - en minpunten, zodat later in dit hoofdstuk duidelijk 
wordt waarom een bepaald concept is gekozen. 

3.2.1 Enkele bus bewegend over stuur en stuuras 
 

 
Pluspunten: 

- Lange bus tegen het schranken [A] 
- 1 paddle voor extra stijfheid [C] 
- 1 bus voor op- en terugschakelen [A] 
- Eenvoudig te bouwen 
- Stuur kan 360 graden roteren 
- Bij rechte stuurstand liggen de 

krachten boven elkaar [B+D] 
- Hefboom van de paddles is gelijk 

(Draaipunt in het midden van de 
stuuras) 

- Geen onderbroken schakelkabel 

Minpunten: 
- Kracht grijpt excentrisch aan, dus 

neiging tot schranken. [B] 
- Fragiele bevestiging van de 

schakelpen aan de bus [C] 
- Schranken bij de schakelpen 

tijdens gelijktijdig schakelen en 
stuurrotatie [E] 

- Lastig ontgrendelen (Op 2 plaatsen 
[B+E]) 
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3.2.2 Twee halve bussen bewegend over het stuur 
 

 
Pluspunten: 

- 1 paddle voor extra stijfheid [C] 
- Bij rechte stuurstand liggen de 

krachten boven elkaar [B+D] 
- Hefboom van de paddles is gelijk 
- Geen onderbroken schakelkabel 

Minpunten: 
- Kracht grijpt excentrisch aan, dus 

neiging tot schranken [B] 
- Fragiele bevestiging van de 

schakelpennen aan de bus [E] 
- Schranken bij schakelen en 

stuurrotatie 
- Lastig ontgrendelen [B+E] 
- Slechts een beperkte slag van het 

stuur mogelijk (180 graden) 
- Lastig te bouwen 

 

3.2.3 Twee bussen bewegend over elkaar 
 

 
Pluspunten: 

- 1 paddle voor extra stijfheid [C] 
- 2 bussen voor op- en terugschakelen 

[A] 
- Stuur kan 360 graden roteren 
- Bij rechte stuurstand liggen de 

krachten boven elkaar [B+D] 
- Hefboom van de paddles is bijna 

gelijk 
- Geen onderbroken schakelkabel 

Minpunten: 
- Kracht grijpt excentrisch aan, dus 

neiging tot schranken [B] 
- Fragiele bevestiging van de 

schakelpen naar de bus [E] 
- Schranken tijdens gelijktijdig 

schakelen en stuurrotatie 
- Lastig ontgrendelen (Op 2 plaatsen 

[B+E]) 
- Lastig te bouwen 
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3.2.4 Concentrische pen verplaats t met behulp van een nok 

 
 
Pluspunten: 

- Kracht grijpt concentrisch aan [B] 
- 1 paddle voor extra stijfheid [C] 
- Hefboom van de paddles is gelijk 
- Concentrisch schakelpen dus geen 

schranken [D] 
- Geen onderbroken schakelkabel 

Minpunten: 
- Door de verplaatsing in 2 richtingen 

wordt de nok te groot [F] 
- De hoekverdraaiing van de paddle is 

te groot 
- Lastig ontgrendelen 
- Lastig bouwen 

 
 

3.2.5 Twee pennen door de stuuras voor op- en terugschakelen 

 
 
Pluspunten: 

- Kracht grijpt bijna concentrisch aan 
[B] 

- De krachten liggen boven elkaar 
- Hefboom van de paddles is gelijk 

[C] 
- Geen onderbroken schakelkabel 

Minpunten: 
- De overbrenging van rotatie naar 

translatie is niet mogelijk, want de 
pennen draaien in dezelfde straal 
[H] 

- 2 schakelpennen door de as [D] 
- Lastig bouwen [H] 
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3.2.6 Boven en onde r de stuuras een hefboom met vaste scharnieren 

 
 
Pluspunten: 

- Kracht grijpt concentrisch aan [B] 
- 1 paddle voor extra stijfheid [C] 
- Hefboom van de paddles is gelijk  
- Kabels direct aan de hefboom 

bevestigd [J] 

Minpunten: 
- Lastig ontgrendelen door vaste 

scharnierpunten [I] 
- Lastig bouwen 
- De schakelkabel is onderbroken 
- Schakelpen vrij in de stuuras, dus 

kans op buiging [D] 
 

3.2.7 Concentrische pen verplaatst met behulp van tandwielen 

 
 
Pluspunten: 

- Kracht grijpt bijna concentrisch aan 
[B] 

- Hefboom van de paddles is gelijk 
[C] 

- Concentrisch schakelpen dus weinig 
kans op schranken [D] 

Minpunten: 
- Lastig bouwen 
- Speling op de tandwielen [K] 
- De tanden zijn fragiel [K] 
- De schakelpen heeft een kleine 

neiging tot schranken 
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3.2.8 Twee paddles met concentrische schakelpen (Drukken en trekken) 

 
Pluspunten: 

- Kracht grijpt concentrisch aan [B] 
- Hefboom van de paddles is gelijk [C] 
- Concentrisch schakelpen dus weinig 

kans op schranken [D] 
- Geen onderbroken schakelkabel 
- Ontgrendelen en verschuiven paddle 

is te combineren 
- Schakelpen kan vrij roteren 

Minpunten: 
- Lastig bouwen 
- Draaipunten van de paddles niet 

ideaal [L] 

 

3.2.9 Twee paddles met concentrische schakelpen (Beide drukken) 

 
Pluspunten: 

- Kracht grijpt concentrisch aan [B] 
- Hefboom van de paddles is gelijk [C] 
- Concentrisch schakelpennen [D.1] 
- Concentrische holle schakelpen [D.2] 
- Eenvoudig te bouwen 
- Eenvoudig te ontgrendelen 
- Schakelpennen kunnen vrij roteren [D] 
- Mogelijkheid om schakelkabels aan de 

pennen te bevestigen 
- Schakelkabel hoeft niet onderbroken te 

zijn 

Minpunten: 
- Meer wrijving bij holle 

schakelpen 



Formula Student – Schakelsysteem voor een raceauto 15 

 

3.3 Concept keuze 
 
Aan de hand van de in paragraaf 3.1 beschreven architectuur en de in paragraaf 3.2 
beschreven concepten, kunnen we in deze paragraaf conclusies trekken omtrent welk 
concept het meest geschikt is voor de raceauto. 
In eerste instantie wordt gekeken naar de architectuur en wordt beoordeeld of alle 
concepten aan de architectuur voldoen. Voldoet het concept niet aan de architectuur dan 
is het vanzelfsprekend niet toepasbaar in de raceauto. Concept 3.2.5 (Twee pennen door 
de stuuras voor op- en terugschakelen) kan geen roterende beweging omzetten in een 
translerende beweging, waardoor dit concept niet voldoet aan de architectuur. De overige 
concepten voldoen wel aan de eisen en moeten dus vergeleken worden op basis van hun 
plus- en minpunten. 
Tijdens de beoordeling op basis van de plus- en minpunten moeten gewichten aan de 
verschillende punten worden gehangen. Zo is het erg belangrijk dat de neiging tot 
schranken niet aanwezig is, wat inhoudt dat het aangrijppunt van de kracht concentrisch 
moet zijn ten opzichte van de stuuras. Een tweede belangrijk punt is, dat het volledige 
systeem eenvoudig los te koppelen is, zodat de veiligheid van de bestuurder gewaarborgd 
blijft. Een derde punt is, dat het systeem op geen enkel punt fragiel mag zijn. Het systeem 
wordt ontwikkeld voor een raceauto en mag onder geen enkele voorwaarde falen tijdens 
een race. 
Als op basis van de drie bovengenoemde punten de concepten beoordeeld worden, dan is 
snel te zien, dat met name de laatste 2 concepten (3.2.8 en 3.2.9) zeer interessant zijn. Zij 
scoren allebei goed op bovengenoemde punten. De kracht grijp concentrisch aan, zijn 
zeer degelijk gebouwd en bij beide is ontkoppeling van het gehelen systeem goed 
mogelijk. 
Worden deze concepten vervolgens onderling vergeleken, dan is te zien, dat vooral op het 
gebied van gebruiksgemak concept 3.2.9 (Twee paddles met concentrische schakelpen 
(Beide drukken) ) het beste aan systeem eisen voldoet. Dit laatste concept zal dan ook 
volledig uitgewerkt worden als toepassing voor de raceauto. 
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Hoofdstuk 4 Deelsystemen 
 
Aangezien een schakelsysteem niet alleen bestaat uit een stuur met twee paddles, zullen 
er in dit hoofdstuk een aantal extra deelsystemen beschreven worden die van belang zijn 
voor de gehele schakelactie. Sommige deelsystemen kennen meerdere varianten met elk 
hun nadelen en voordelen. Nadat alle deelsystemen met hun varianten beschreven zijn, 
zal een keuze worden gemaakt welke deelsystemen daadwerkelijk worden toegepast om 
het schakelsysteem raceklaar te maken.  

4.1 De bevestiging van de schakelpen(nen) aan de schakelkabel(s) 
 
Voor de koppeling van de schakelpen naar de schakelkabels zijn verschillende opties 
mogelijk, die kort beschreven zullen worden in deze paragraaf. Tevens zal bij de 
beschrijving worden aangegeven waarom de optie wel of geen goede mogelijkheid is 
voor dit concept. Aan het eind van de paragraaf zal aangegeven worden welke optie 
uiteindelijk gekozen is. 
 
Vier-Stangen Mechanisme 

 

In dit geval wordt er, door de paddles aan te trekken, een 
drukkracht F uitgeoefend op het 4-stangen mechanisme. 
Bij het indrukken van het mechanisme zal de kabel 
aangetrokken worden, waardoor er geschakeld wordt. 
Het eerste nadeel hierbij is dat vrijheidsgraden van een 
groot aantal bewegende onderdelen vastgelegd moeten 
worden. [Bijlage 1] 
Een tweede nadeel is het feit dat de kracht op de kabel 
toeneemt naar mate het mechanisme verder wordt 
ingedrukt. [Bijlage 1] 
Een derde nadeel is het feit dat deze constructie een 
onderbroken schakelkabel vereist. 

 
Directe bevestiging van de kabel op de pen 

 

Zoals in de figuur links is afgebeeld, kan de schakelkabel 
ook direct aan de schakelpennen worden gekoppeld. 
Deze mogelijkheid is aanwezig, aangezien de 
schakelpennen vrij kunnen roteren ten opzichte van de 
paddles. Hierbij kan de schakelkabel uit één geheel 
bestaan.  
Een nadeel is het feit dat de overbrengverhouding tussen 
de knijpkracht van de hand op de paddle en de kracht op 
de kabel geregeld moet worden door de lengte van de 
paddle aan te passen.  
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Dubbele Hefboom 

 

De links afgebeelde he fboom zal dubbel uitgevoerd 
worden, zodat elke schakelpen is aangesloten op zijn 
eigen hefboom. Door deze dubbele uitvoering van de 
hefboom is het mogelijk om een schakelkabel te 
gebruiken die niet onderbroken is. Als op de ene 
hefboom een kracht naar beneden wordt aangelegd, dan 
zorgt de schakelkabel voor een trekkracht op de andere 
hefboom en dus voor een kracht naar boven. 
Een bijkomend voordeel is het feit dat de krachten 
verhouding aangepast kan worden, zodat de krachten 
door de kabel optimaal zijn. 
Een nadeel is de relatief ingewikkelde constructie ten 
opzichte de “directe kabel bevestiging”. 

 
Vier-Stangen Hefboom 

 

In dit geval is het 4-stangen mechanisme gebruikt om een 
hefboom te creëren die een zuivere translatie van de 
eindpunten heeft. De kabel wordt vervolgens niet in het 
mechanisme bevestig, maar slechts aan een hoekpunt. 
Een groot nadeel zijn net als bij het eerder in de 
paragraaf genoemde stangen mechanisme, het groot 
aantal onderdelen met allen hun vrijheidsgraden. 
Daarbij is ook het rotatiepunt in het midden van het 
mechanisme te fragiel als toepassing in een raceauto 

 
Nu alle gegevens omtrent de bevestiging van schakelpennen en schakelkabels op een rij 
staan, kan beoordeeld worden welk deelsysteem het meest geschikt is. Het is duidelijk 
dat, met het oog op hun vrijheidsgraden, de vier-stangen mechanismen te ingewikkeld 
zijn als toepassing in een raceauto. Deze twee mogelijkheden vallen dus af met als gevolg 
dat er twee mogelijkheden overblijven die wel geschikt zijn. 
Wil men kunnen kiezen tussen deze twee opties, dan dient er een extra vraag gesteld te 
worden: “Wegen de voordelen van de instelbare dubbele hefboom op tegen de eenvoud 
van de directe kabel-pen verbinding?” Het antwoord hierop is, dat de eenvoudige 
bevestiging in principe de eer ste keus heeft, maar dat men op dit moment de flexibiliteit 
wil behouden. In dit geval is dus gekozen voor de instelbare dubbele hefboom, aangezien 
nog niet bekend is welk merk versnellingsbak in de raceauto wordt geplaatsten men altijd 
in staat wil zijn om de kabelkrachten aan te passen. 
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4.2 De bevestiging van de schakelkabels aan het blok 
 
De schakelkabels kunnen zeer eenvoudig met behulp van een wiel aan het blok bevestigd 
worden. De kabel loopt dan als het ware van het schakelmechanisme over het wiel terug 
naar het schakelmechanisme. Door de radius van het wiel aan te passen kunnen de 
krachten in de kabels en de hoekverdraaiing van het wiel worden aangepast, totdat de 
gewenste instellingen zijn bereikt. 

4.3 De bevestiging van de stuuras aan het dashboard 
 
In de architectuur van paragraaf 3.1 staat aangegeven dat het gehele schakelsysteem 
eenvoudig op het chassis te plaatsen moet zijn. Daarom is besloten een 
bevestigingssysteem te ontwikkelen voor de stuuras, aangezien op deze stuuras het stuur 
en het schakelmechanisme geplaatst zijn. 
Voordat gestart is met het ontwerp van een bevestiging, zijn een aantal belangrijke 
punten op een rij gezet, waaraan het ontwerp in ieder geval aan moet voldoen. 

- Ten eerste is gekeken naar de geometrie van het chassis, aangezien de stuuras 
hieraan bevestigd dient te worden. Er is gegeven dat de stuuras bevestigd moet 
worden aan het schot, loodrecht op de bodemplaat van de raceauto. De stuuras is 
onder een kleine hoek ten opzichte van diezelfde bodemplaat geplaatst. 

- Ten tweede is aangegeven dat er de mogelijkheid moet zijn om de stuuras onder 
een andere hoek in het schot te plaatsen, zonder dat daarbij het hele schot 
vervangen dient te worden. 

- Ten derde dienen de krachten op het stuur zoveel mogelijk door he t schot naar de 
rest van het chassis geleid te worden 

 
Het ontwerp van de bevestiging is te zien in onderstaande figuur. 

 
Figuur 4.1 
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In Figuur 4.1 is een flens [1] te zien die geplaatst wordt in het dashboard (tussenschot) en 
dient als bevestigingsmechanisme voor de stuuras. Aangezien men de flexibiliteit wil 
behouden ten aanzien van de hoek die de stuuras maakt met het dashboard is de flens zo 
ontworpen dat hij gemakkelijk uit het dashboard te verwijderen is. Wil men vervolgens 
een andere hoek dan hoeft men slechts de flens te vervangen in plaats van het hele 
dashboard. 
De bevestiging van de flens aan het schot is gerealiseerd door een drietal gaten in het 
schot op zulke wijze aan te brengen, dat de drie inbusbouten [5] daarin kunnen verzinken. 
Tevens zijn een drietal gaten met schroefdraad in de flens aangebracht, zodat de 
inbusbouten de flens kunnen aantrekken zonder het gebruik van borgmoeren. 
De flens zelf is gefabriceerd uit een aluminium staaf, waarbij het overbodige materiaal is 
afgedraaid en uitgefreesd. In het gefreesde gat is een kogellager [2] geplaatst waar de 
stuuras in hangt. Dit kogellager wordt op zijn plek gehouden door een borgveer [3] en 
met behulp van een radiale afdichtring [4] wordt voorkomen dat er vuil en water in het 
lager komt.  
De diepte waarin het kogellager is geplaatst, is aangepast aan de dikte van het schot. Het 
lager is in het midden van het schot geplaatst zodat de krachten van de stuuras goed het 
schot ingeleid worden. 
Een bijkomend voordeel van dit ontwerp is dat het geheel van flens en toebehoren op de 
stuuras geplaatst kan worden, alvorens de stuuras in het schot te plaatsen. Op deze wijze 
is het gehele systeem van stuuras, stuur, schakelsysteem en bevestiging in zijn geheel te 
verwijderen. 
 
De kenmerken van het kogellager, de borgring en de radiale afdichtring zijn als volgt: 

− Lager [2]: Groefkogellager {25; 47; 12} 
− Borgring [3]: {di = 47; dgroef = 49,5; m = 1,85; s = 1,75} 
− Radiale afdichtring [4]: {25, 47, 7, 0, 3} 
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Hoofdstuk 5 Samengesteld systeem 
 
In Hoofdstuk 3 is een keuze gemaakt tussen de verschillende concepten. Vervolgens zijn 
in Hoofdstuk 4 de overige deelsystemen verduidelijkt en is een keuze gemaakt welke 
deelsystemen daadwerkelijk gebruikt zullen worden. Tot slot zal in dit hoofdstuk het 
gekozen concept gedetailleerd beschreven worden samen met alle toebehorende 
deelsystemen. Aan het eind van dit hoofdstuk is dus het volledige ontwerp van een 
schakelsysteem voor een raceauto terug te vinden. Dat houdt in: een stuur met paddles 
om het de schakelactie in te zetten, de koppeling naar de versnellingsbak en de 
bevestiging aan de carrosserie. 

5.1 Paddles 
 
De vorm van de paddles hangt grotendeels af van de uitvoering van de schakelpennen. 
Waarbij in dit geval is gekozen voor twee schakelpennen die beide op druk worden 
belast; één voor opschakelen en één voor terugschakelen. De reden voor deze keuze is het 
feit dat deze uitvoering van schakelpennen het ontkoppelen van het stuur sterk 
vereenvoudigd. (Lees hierover verder in paragraaf 5.2) 
 

  

Figuur 5.1 Linker en rechter paddle. 

 
Om terug te komen op de paddles zijn hieronder puntsgewijs de verschillende 
aandachtspunten te zien. Deze zijn tevens terug te vinden in bovenstaande figuur. 

- Er gekozen voor een lichte, doch stijve constructie met extra stijfheid rond de 
scharnierpunten. [A] 

- De aangrijppunten voor de handen zijn ergonomisch vormgegeven, zodat te allen 
tijde een optimale kracht aangebracht kan worden. [B] 

- De drukpunten op de schakelpennen zijn bolvormig uitgevoerd. De radius van 
deze ronding is gelijk aan de radius van de cirkelboog, die het aangrijppunt van de 
kracht beschrijft. Hierdoor wordt de kracht van de paddle altijd loodrecht op de 
stuuras aangebracht. [C] 

- De draaipunten van de paddles liggen op gelijke hoogte met het aangrijppunt van 
de kracht, zodat er een optimale krachtoverbrenging ontstaat. [D] 

- Het zijaanzicht (zie ook figuur 5.5) van de paddles laat zien dat de paddles op 
dermate wijze geconstrueerd zijn dat aan alle bovenstaande punten wordt voldaan, 
terwijl de afstand die de hand moet overbruggen voor beide paddles gelijk is. 
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Natuurlijk is het van groot belang dat de paddles voldoende stijf zijn, zodat ze onder elke 
omstandigheid in tact blijven. Om te garanderen dat de paddles niet doorbuigen of breken 
is er een korte stijfheids analyse gemaakt met Unigraphics. Deze analyse is uitgevoerd 
voor zowel paddles van aluminium als voor paddles van staal. In onderstaande figuur zijn 
de resultaten terug te vinden; een gedetailleerde tekening met alle bijbehorende waarden 
is terug te vinden in Bijlage 4. 
 

A B 

C D 

Figuur 5.2   A, B: Paddles van staal; C, D: Paddles van aluminium. 

 
De bovenstaande resultaten laten de doorbuiging in mm van de paddles zien bij een 
opgelegde kracht van 160 N op het uiteinde van de paddle; De waarden die aan het 
uiteinde van de paddles zijn gemeten, zijn als volgt. Voor A en B gelden respectievelijk 
de waarden 0,27 mm en 0,18 mm en voor C en D respectievelijk de waarden 0,75 mm en 
0,51 mm. 
Uit deze analyse blijkt dat aluminium een geschikt materiaal is voor de paddles, 
aangezien de doorbuiging zeer gering is. Vandaar ook dat dit materiaal gekozen is voor 
vervaardiging. Bij het gebruik van staal is de doorbuiging natuurlijk kleiner, maar het 
extra gewicht is te hoog tegenover de winst in doorbuiging. 

5.2 Ontkoppelmechanisme 
 
Zoals in de architectuur is te lezen, heeft de leiding van Formula Student een belangrijke 
eis betreffende de veiligheid van de bestuurder. Men moet namelijk te allen tijde het stuur 
uit de raceauto kunnen verwijderen. 
Aangezien in dit geval niet alleen het stuur, maar ook het schakelmechanisme een 
belemmering kan zijn voor de veiligheid van de bestuurder, dienen beide de mogelijkheid 
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te hebben om verwijderd te worden. Aan de hand van dit gegeven zijn een aantal eisen 
opgesteld, waaraan het mechanisme moet voldoen. 

− Een mechanisme dat het stuur ontkoppelt. 
− Tijdens het rijden mag er geen axiale verplaatsing van het stuur plaatsvinden. 
− Het mechanisme moet idiot-proof zijn; Zowel de bestuurder als de 

baancommissaris moeten direct kunnen ontkoppelen. 
 

 

 
Figuur 5.3 

De realisatie van het ontkoppel mechanisme is te zien in bovenstaande figuur en wordt 
hieronder puntsgewijs verduidelijkt. 

- De vergrendelingspennen worden op afschuiving belast bij een axiale kracht op 
het stuur. Dit levert extra stijfheid tegen een axiale verplaatsing van het stuur. [A] 

- De ontkoppeling vindt plaatst door tegen de hefboom [B] te drukken die de 
pennen naar achteren trekt. Dit is een 1-op-1 hefboom die de pennen terug drukt 
door middel van een drukveer boven het draaipunt, wanneer het stuur weer 
vergrendeld moet worden. [C] 

- De vergrendelingspennen zijn dubbel uitgevoerd voor twee redenen. Ten eerste, 
zodat de afstand die de hefboom verplaatst moet worden voor het ontgrendelen 
beperkt blijft. En ten tweede zodat men met twee duimen in plaats van slechts één 
duim kan ontgrendelen. Dit is een reactie die beter past bij de intuitie van de 
mens. [D] 
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- De hefboom is aan de onderzijde voorzien van een ronding met een radius, die 
gelijk is aan de radius van de cirkelboog die wordt beschreven. Hierdoor wordt de 
kracht op de pen altijd loodrecht op de pen-as aangebracht. [E] 

- De vergrendelingspennen vallen in elkaar, zodat ze altijd goed uitgelijnd zijn. [F] 
 

5.3 Houder 
 
Alle onderdelen dienen op hun plek gehouden te worden door een houder. Deze houder is 
vervaardigd uit aluminium, zodat het gewicht beperkt wordt terwijl voldoende stijfheid 
behouden blijft om de krachten tijdens het sturen te verwerken. Het ontwerp van de 
houder staat geheel in het teken van de hieronder volgende eisen en is te zien in 
onderstaande figuur: 

− De vorm dient zodanig aangepast te zijn dat alle onderdelen gemakkelijk te 
monteren zijn. 

− De vorm dient zodanig ontworpen te zijn, dat deze gemakkelijk te produceren is.  
− Er mogen geen scherpe randen aanwezig zijn die de veiligheid in gevaar kunnen 

brengen. 
 

 
Figuur 5.4 
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5.4 Samengesteld systeem 
 
Nu alle onderdelen voldoende belicht zijn, kan bekeken worden op welke manier alle 
onderdelen op de houder geplaatst zijn.  
Dit samengestelde systeem zal stap voor stap beschreven worden aan de hand van de 
onderstaande compositie tekening. De volgorde van de stappen is tevens de volgorde van 
de assemblage. 

 
Figuur 5.5 
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1. Het ontkoppelmechanisme wordt geassembleerd: Eerst wordt de pen [11] door de 
hefboom [6] gestoken. Vervolgens worden de vergrendelpennen [9] met behulp 
van twee inbusbouten [12] aan de pen [11] bevestigd. 
Voor het ontkoppelmechanisme aan de andere kant geldt dezelfde assemblage 
volgorde, echter dan wordt in plaats van de onderdelen [9], de onderdelen [10] 
gebruikt. 

2. De ontkoppelmechanismen worden bevestig aan de houder [5] door de 
vergrendelpennen eenvoudig in de houder te schuiven en de hefboom [6] vast te 
zetten met een pen [7]. 

3. Het stuur [1] wordt met vier stalen inbusbouten [2] vastgezet op de houder [5]. 
4. De linker- [3] en de rechter paddle [4] worden met behulp van pen [8] bevestigd 

aan de houder [5]. De pennen worden op hun plaats gehouden door twee 
borgveren. 

5. In de boven en onderkant van de stuuras [14] wordt een glijlager [13] geplaatst 
om de wrijving van de linker schakelpen [15] op te heffen. Deze schakelpen 
wordt in de stuuras geschoven, waarna de rechter schakelpen [16] in de linker 
schakelpen [15] geschoven kan worden. 

6. De stuuras met alle toegevoegde onderdelen wordt in de houder [5] geplaatst. 
7. De bevestiging als beschreven in paragraaf 4.3 wordt op de stuuras geschoven en 

het geheel kan bevestigd worden in het dashboard. 
8. Onderaan de stuuras [14], waar de schakelpennen uit de stuuras komen, worden 

twee hefbomen [17] geplaatst. Deze hefbomen dienen bevestigd te worden aan de 
carrosserie.  

9. Tenslotte worden in deze hefbomen twee kabelhouders [18] geplaatst, die een 
directe verbinding verzorgen tussen de kabels aan het blok en het 
schakelmechanisme. 

 
In Bijlage 5 ziet met een gedetailleerde foto en een exploded view van het samengestelde 
systeem zoals ook hieronder geplaatst. 
 
Tot slot is er in Bijlage 2 nog een dynamisch model gemaakt om de laagste 
eigenfrequentie van het systeem te berekenen. 
Deze frequentie blijkt bij 193 Hz te liggen, wat goed is voor dit model aangezien men 
met de hand nooit deze schakelfrequentie kan bereiken. 
De gedetailleerde berekening is in die zelfde bijlage terug te vinden. 
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Conclusie 
 
 
De opdracht hield in dat er een systeem ontwikkeld diende te worden, dat ervoor zou 
zorgen dat de bestuurder van een race auto zijn handen niet van het stuur hoeft te halen 
tijdens het schakelen. 
Dit soort systemen zijn al gedurende lange tijd op de markt, echter deze systemen zijn 
vrijwel allemaal elektronisch. De eis, die geldt voor de race auto van het Formula Student 
team, houdt in dat het gehele systeem mechanisch moet zijn en dat daarbij alle 
mogelijkheden van schakelen en sturen behouden moeten blijven. 
 
Na een groot aantal ontwerpen op papier te hebben gezet, zijn een negen tal ontwerpen 
verder uitgewerkt. In hoofdstuk 3 zijn deze ontwerpen uitgebreid met elkaar vergeleken 
en is er een concept gekozen dat optimaal leek voor de race auto. 
 
Met betrekking tot dit concept kan men een aantal conclusies op een rij zetten: 
1. De manier van schakelen wordt door het ontwerp niet beïnvloed met uitzondering van 

het feit dat men de handen aan het stuur kan houden tijdens het schakelen. 
2. De stuureigenschappen blijven volledig gelijk, met andere woorden men kan elke 

beweging maken die men voorheen ook kon maken. 
3. De constructie is zeer stijf uitgevoerd, waardoor een eventueel gebrek aan stijfheid in 

het systeem volledig te wijten is aan de stijfheid van de schakelkabel. Deze is 
natuurlijk eenvoudig aan te passen door een dikkere kabel te nemen. 

4. Het systeem is eenvoudig te produceren en te assembleren, de productie van de 
paddles is een zwaardere opgave. 

5. De laagste eigenfrequentie laat zien dat de stijfheid van het hele systeem hoog genoeg 
is. 

 
Als algemene conclusie kan men stellen dat er een aardig systeem ontwikkeld is, passend 
bij de architectuur beschreven in paragraaf 3.1.  
 
Een vergelijk met andere systemen is nog niet mogelijk geweest, daar het op dit moment 
nog niet geproduceerd is. Een mogelijke concurrent zou het elektronische systeem 
kunnen zijn. Dit systeem is gemakkelijker te installeren, maar men raakt echter wel 
volledige het gevoel met het motorblok kwijt. 
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Bijlage 1 
 
Het krachtenspel bij een 4-stangen mechanisme 
 
Als men een 4-stangen mechanisme samendrukt, zoals schematisch is weergegeven in 
onderstaande figuur, dan ontstaat er een niet- lineair krachtenspel. 

 

 
Fpaddle = 300 N (Aangenomen) 
L = 40 mm (L is de lengte van de stangen) 
X = [0:10] mm (X is de verplaatsing van punt a) 

a is de hoek tussen Fstang en Fpaddle. Deze hoek is 45 graden en wordt groter naarmate 
het 4-stangen mechanisme verder wordt ingedrukt. 
 
De krachten in de stangen kunnen berekend worden op de volgende wijze.  

1. Fpaddle wordt verdeeld over twee stangen, waardoor de kracht naar elke stang 
150 N wordt. 

2. De relatie tussen Fstang en Fpaddle is als volgt te omschrijven:  
Fstang = ½*Fpaddle / cos(a) 

3. cos(a) verandert met de indrukking van het mechanisme en is dus te schrijven als 
een functie van X. cos(a ) = (sqrt(402/2)-X) / 40; sqrt(402/2) = 28 

4. Hieruit volgt dat: Fstang = ½*40*Fpaddle / (28-X) = 6000 / (28-X) 
5. Deze vergelijking wordt ingevoerd in matlab met X = [0:0.5:10], zodat de 

volgende grafiek ontstaat. 

 
 
Na het uitvoeren van deze beweging is duidelijk dat de krachten in de stangen een half 
keer zo groot worden bij een indrukking van 10 mm.  
Wordt de maximale Fstang doorberekend naar de kabel dan is de totalen kabelkracht 
(veroorzaakt door 2 stangen) gelijk aan: Fkabel = 2*sin(a)*Fstang = 2*300 = 600 N 
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Bijlage 2 
 
Dynamisch model van het samengestelde systeem 
 
In onderstaande figuur is het dynamische model van het systeem geschetst. Daarnaast is 
het gereduceerde model geschetst. 
Het gereduceerde model is ontstaan uit het dynamische model door de stijfheden tussen 
de verschillende componenten (massa’s) met elkaar te vergelijken.  De resultaten daarvan 
vindt men onder deze figuur. 

 
Eigenschappen van de paddle: 
Uit de stijfheids analyse in unigraphics is gebleken dat men de twee paddles zeer stijf 
zijn, zodat men ze als star kan beschouwen tegenover de schakelkabels. 
 
De massa per paddle wordt ruim geschat op 0,15 kg 
 

Dynamisch Model 

 

Gereduceerd Model 

 

Markeringen Dynamisch Model 
 
A: Paddle 
B: Schakelpen 
C: Hefboom onder schakelpen 
D: Schakelkabel 
E: Wiel aan het blok 
 
Parameters: 
 
m: De massa van het element 
 
c: De stijfheid van het element 
 
a,b,c,d: De lengte van de 

hefbomen 
 
i: De overbrengverhouding tussen 

twee elementen, ontstaan uit de 
lengte van de hefbomen. 

 
J: De massa traagheid van het 

element 
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Eigenschappen van de schakelpen: 
1;3 == ba  
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Eigenschappen van de schakelkabel: 
l is de lengte van de kabel. 
m’ is de massa van de staalkabel; m is de massa van de staalkabel plus de plastic huls. 
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Eigenschappen van het schakelwiel aan het blok: 
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Als we al deze eigenschappen met elkaar vergelijken dan zien we dat de schakelkabel de 
laagste stijfheid heeft en dus de resulterende stijfheid van de constructie voor zijn 
rekening neemt. Vandaar ook dat in het gereduceerde model de massa’s overal star zijn 
verbonden, behalve bij de schakelkabel. 
 
Nu het gereduceerde model bekend is kan de laagste eigenfrequentie als volgt berekend 
worden: 

][193

][102,5
706900

48,0
22

][9,706

][48,0)(11,0)(11,0)(11,0)(15,0

3

Hzf

s
c
m

T

m
kN

c

kgwielkabelpenpaddlem

=

⋅=⋅⋅=⋅⋅=

=

=+++=

−ππ
 

 
Uit deze berekening blijkt dat de laagste eigenfrequentie gelijk is aan 193 Hz. De 
stijfheid van de constructie is dus hoog genoeg aangezien men met de hand nooit een 
dergelijk frequentie kan bereiken.  
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Bijlage 3 
 
Overbrengverhouding van de schakelpook bij een motor 
 
De grootte van de verschillende hefbomen in het systeem zijn bepaald aan de hand van de 
krachten die optreden en aan de hand van de slag die de versnellingsbak maakt. De 
krachten zijn voornamelijk afhankelijk van de versnellingsbak en in mindere mate 
afhankelijk van wrijving in het systeem.  
Aangezien nog niet duidelijk is wel blok voor de raceauto genomen wordt, is het nog niet 
mogelijk om de exacte slag en krachten te meten. Om toch een idee te krijgen van de 
waarden, zijn de gegevens van een Suzuki GSX-R600 uit 1998 genomen. Deze zijn als 
volgt: 

 

 
A: 30 mm 
B: 190 mm 
C: 50 mm 
D: 130 mm 

 
Arm [D] wordt hierbij met de voet bewogen en is star verbonden met arm [C]. A is een 
hefboom die bevestigd is aan het blok en tevens met een starre as [B] is verbonden aan 
arm [C].  
De slag die de arm A ter hoogte van het scharnierpunt met [B] maakt is gelijk aan 10 
mm. Deze slag wordt door middel van de overbrengverhouding tussen [C] en [D] 
vergroot tot 10*130/50 = 26 mm aan het uiteinde van arm [D].  
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Bijlage 4 
 
Unigraphics stijfheidsberekening – Resultaten 
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Van boven naar beneden: Paddle links, rechts van staal; Paddle links, rechts van 
Aluminium. 
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Bijlage 5 
 
Unigraphics model – Assembly en Exploded View 

 

 


