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TECHNIEK
Anatomie van een Formule 3 racewagen

Nederland kent momenteel slechts
één belangrijke internationale race,
de Marlboro Masters die dit jaar
op 4 en 5 augustus op het Circuit
Park Zandvoort wordt gehouden.
Deze race voor Formule 3 auto’s
heeft voor veel huidige en vroege-
re Formule 1 coureurs de opstap
naar het ‘grote werk’ betekend. In
Duitsland, Frankrijk en Engeland
worden Formule 3 kampioen-
schappen georganiseerd, dus meer-
dere races (meestal 8 tot 10 over
het seizoen verspreid) die uiteinde-
lijk een kampioen opleveren. Zo
heeft het Duits kampioenschap Jos
Verstappen voortgebracht, die nu
eindelijk furore maakt in de For-
mule 1. De Marlboro Masters telt
overigens voor geen enkel kam-
pioenschap, maar is wel uiterst
prestigieus. Het Nederlandse team
Van Amersfoort Racing komt uit in
het Duits kampioenschap.

Dallara Formule 3
De twee Formule 3 racewagens,
die door Van Amersfoort Racing
(VAR) in het Duits Formule 3
kampioenschap worden ingezet,
zijn gebouwd door Dallara in Va-
rano. VAR beschikt over een 399
en een 300 (dus een 1999 en een
2000 type, die praktisch niet van

elkaar verschillen). Zo nu en dan
duikt er wel eens een ander merk
op, maar in principe is deze Itali-
aanse firma hofleverancier.

Het ontwerp van de Formule 3 is
reglementair vastgelegd in de zo-
genoemde ‘Annex J’ van de Fede-
ration Internationale de l’Automo-

bile. Dit reglement is wereldwijd
van kracht. Hierin liggen de veilig-
heidseisen en de afmetingen van
het voertuig vast, welke aerodyna-
mische hulpmiddelen toegepast
mogen worden, eisen met betrek-
king tot het onderstel (inclusief
banden) en natuurlijk motor en
versnellingsbak. Ook zijn in de
editie 2001 de inmiddels vastge-
legde eisen voor 2002 opgenomen.
Zo wordt het huidige minimum
gewicht van 540 kg naar 550 kg
gebracht. En dat, naar alle waar-
schijnlijkheid, omdat de vijfver-
snellingsbak in 2002 wordt ver-
vangen door een 6-bak. 

Motor preparatie
De motor moet zijn gebaseerd op
een in serie geproduceerd exem-
plaar, waarvan er op jaarbasis ten
minste 2.500 worden gebouwd.
Die 2.500 stuks hebben betrekking
op het motorblok en de cilinder-
kop. Er zijn een groot aantal vrij-
heden bij de preparatie toegestaan,
maar de aan te zuigen lucht moet
door een opening van 26 mm over
een lengte van 3 mm stromen.
Deze zogenaamde restrictor is in
het inlaattraject gemonteerd. Het
spreekt vanzelf dat tot de kleppen

In 2,7 seconden naar 100 km/h

Opstap naar Formule 1
Niet voor niets heeft de Formule 3 vele topcoureurs voortgebracht. In deze raceklasse kan een rijder zijn

talenten optimaal bewijzen. AMT liet zich door Van Amersfoort Racing voorlichten over de techniek van de

Formule 3 race-auto. Een uiterst boeiende tak van autosport!

De wagenhoogte is minimaal,nog
iets lager en de auto schuurt over
het asfalt.De set-up van de auto
wordt nauwkeurig aangepast op
de omstandigheden van het cir-
cuit.Daar gaat veel testwerk aan
vooraf.

De motor is al aan de monocoque bevestigd en de versnellingsbak zal
weldra volgen.De droge plaatkoppeling met twee platen (binnen afzien-
bare tijd van carbon,omdat die tijdens het wegrijden tegenwoordig toch
lekker ‘oppakken’) wordt tegen het vliegwiel gemonteerd.De laatste is
weinig meer dan een gatenkaas met starterkrans om de massa zo laag
mogelijk te houden.
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dit traject luchtdicht moet zijn.
Controle hierop wordt uitgeoefend
door een vacuümmeting.

VAR gebruikt motoren op basis
van een Opel motorblok, geprepa-
reerd door de Duitse firma Spiess.
Ook kan men (bij andere teams)
motoren op basis van VW, Fiat of
Honda aantreffen. Door de gemon-
teerde restrictor zullen de vermo-
gens niet veel uiteenlopen. De
Opel levert 154 kW (210 pk) bij
6.000 toeren (met lambdasensor en
katalysator). Het motormanage-
mentsysteem is ook reglementair
vastgelegd. Dat was de Bosch Mo-
tronic 2.2.1 maar vanaf komend
seizoen de Bosch Motronic 3.3. Er
wordt gebruik gemaakt van vier
klopsensoren (pingelsensoren);
voor elke cilinder één exemplaar,
dus supercilinderselectief!

Nu heeft die verplichte over-
gang naar Motronic 3.3 zo op het
oog weinig gevolgen. Maar niets is
minder waar. Ook het telemetrie-
systeem (dataregistratie) moet
hierop  worden aangepast. Het be-
staande systeem (prijs ƒ 65.000,-)
is in één klap niet meer bruikbaar.
Veel teams leasen de motoren,
maar VAR heeft deze in eigendom
en ze worden om de circa 2.500
km gereviseerd (een rebuild).

Van vijf- naar zesbak
De aandrijving naar de achterwie-
len gebeurt via een tweeplaats dro-
ge plaatkoppeling naar een vijfver-
snellingsbak. Het zijn gesinterde
platen (merk AP); goede ervaring
is inmiddels opgedaan met carbon
(koolstof) koppelingsplaten. Het
vliegwiel vormt niet meer dan een
montageschijf (gatenkaas) voor de

starterkrans. De vijf-bak is van het
merk Hewland en heeft een H-vor-
mig schakelpatroon. In 2002 zal
worden overgestapt op een sequen-
tieel geschakelde zesversnellings-
bak. De huidige bak maakt circa
40 tandwielcombinaties mogelijk.

Dat een wijziging van het regle-
ment goed doordacht moet wor-
den, blijkt ook hier weer. Vergro-
ting van de restrictor van 24 naar
26 mm in 1998 had zo’n vermo-

genswinst tot gevolg, dat de huidi-
ge versnellingsbak dit maar net
kan behappen. Qua sterkte is deze
aan het eind van z’n latijn; de tand-
wielen zijn nu eigenlijk te zwak.
Nota bene een rechte vertanding! 

Rijdend gedeelte
Lengte, breedte, hoogte, overhang
en bandmaten zijn reglementair
vastgelegd. Binnen deze maten
moet het allemaal gebeuren. De

monocoque, dat is het geheel
waarin de coureur zijn werk doet
en waaraan ophangingsdelen, mo-
tor en carrosseriedelen zijn beves-
tigd, is van koolstofvezel (compo-
sietmaterialen) en moet bepaalde
botsproeven kunnen doorstaan.

Ten aanzien van de set-up van
de auto (de afstelling) is het vooral
belangrijk dat de banden optimaal
kunnen werken. Daar moet bij de
opbouw en afstelling van iedere
race naartoe gewerkt worden; het
genereren van de meeste tractie en
hoogste bochtensnelheid, gepaard
aan de maximale remcapaciteit.
ABS is niet toegestaan. De banden
hebben de maat 200/50-13 aan de
voorzijde en 240/45-13 achter. Er
is een droogweertype zonder pro-
fiel (slick) en een natweerband.

De remmen bestaan uit Brembo
schijven en calipers (remklauwen)
en VAR gebruikt Ferodo remblok-
ken. Opvallend is dat de schijf
zwevend is uitgevoerd en dat de
klauwen vier zuigers hebben. Ve-
ring gebeurt volgens het pushrod-
principe. Voor en achter zijn Koni-
dempers (type 2812) gemonteerd.

De vijfversnellingsbak,die vol-
gens een normaal H-patroon wordt
geschakeld,krijgt het zwaar te ver-
duren.Met dit bakje zijn 40 tand-
wielcombinaties mogelijk.Op de
schakeling is een sensor gemon-
teerd die tijdens het schakelen aan
het motormanagement een sig-
naal afgeeft dat de ontsteking ge-
durende 40-50 milliseconden moet
worden verlaat. (Ont)koppelen is
tijdens het rijden dus niet noodza-
kelijk.Hierdoor trekt het autootje
binnen 2,7 sec van 0 naar 100 km.
In 2002 zal een zesbak met sequen-
tiële schakeling zijn toegestaan.

De versnellingsbak met achterwielophanging vormt een compacte unit.
Hier ziet men duidelijk de horizontaal geplaatste veren en de push-rod-
overbrenging.De wielvlucht kan worden gesteld met behulp van de bo-
venste draagarm.

Een detail van de voorveer.Naar
beneden,richting wieldrager,
loopt de push-rod waarmee te-
vens de wagenhoogte kan worden
afgesteld.Het zwarte kastje voor
de veer is de gierhoekverdraai-
ingssensor. In de wandeling wordt
dit de overstuur-/onderstuursen-
sor genoemd.Maar gelet op het
feit wat onderstuur en overstuur is
kan dat op een dergelijke wijze
niet worden gemeten.Ook aerody-
namica kan er namelijk voor zor-
gen dat een auto voor of achter uit-
breekt.Het glimmende ronde
busje is de stabilisator.

Het display waar de rijder over het
algemeen weinig op let.Voor de
foto hebben we een spanning
moeten toevoeren,waardoor het
loze cijfers zijn.De uitlezing heeft
een startprogramma bestaande
uit batterijconditieweergave,olie-
temperatuur,koelvloeistoftempe-
ratuur en toerental.Tijdens het rij-
den kan de coureur over een ander
programma beschikken dat hem
de rondetijden levert of de tijd
waarbinnen een sectie van het cir-
cuit wordt afgelegd.

FOTO’S:JAN LIEFTINK

Dallara-Opel Formule 3
Motor: ....................................................Opel-Spiess
Cilinderinhoud: ..........................................1998 cm3

Vermogen: ..................154 kW/210 pk bij 6.000 t/min
Koppel: ....................................260 Nm bij 5.300 t/min
Acceleratie 0 tot 100 km/h: ............................2,7 sec
Massa: ............................................................540 kg
Prijs rijdend gedeelte: ............................ƒ 205.000,-
Prijs motor: ................................................ƒ 55.000,-

Zij-aanzicht van de zogenaamde side-
pod.Het inlaatgedeelte (met de naam
van de motorenbouwer gesierd;Spiess)
bevat de restrictor die over een afstand
van 3 mm een maximum luchtdoorlaat
van 26 mm heeft. In de side-pod is het
Bosch motormanagement onderge-
bracht en een radiateur/oliekoeler.Er zijn
in totaal twee radiateurs gemonteerd.De
koelvloeistoftemperatuur bedraagt over
het algemeen 60°C en de olietempera-
tuur komt niet boven de 105°C.
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Anatomie van een Formule 3 racewagen

Set-up van de auto
Het ontwerp kent veel afstelmoge-
lijkheden (de set-up van de auto).
Niet alleen wielvlucht, caster en
sporing, maar ook (met het oog op
de aerodynamica) de zo belangrijke
wagenhoogte. De verschillende af-
stellingen aan het onderstel hebben
allemaal invloed op elkaar. Een
kort gesimplificeerd voorbeeld: de
afstelling van de wielvlucht ge-
beurt richting negatief. De gedach-
te hierachter is dat in een bocht het
buitenste wiel ten gevolge van het
rollen (overhellen) van de auto ver-
ticaal komt te staan. Dan is name-
lijk het contactvlak van de band
(voetprint) het grootst, dus kan (ze-
ker in theorie) de hoogste bocht-
snelheid worden behaald. Maar
door de werking van het caster (7-
10°) krijgt het wiel nog een extra
zetje richting (negatief) camber.
Het gevolg kan zijn dat in een groot
aantal bochten alleen de binnenzij-
de van de band (van het buitenste
wiel) met het asfalt in aanraking
komt. Er moet dan ook, rekening
houdend met alle bochten van het
circuit, een compromis worden ge-
vonden. Ook wat de afstelling van
de stabilisatoren betreft. Daar komt
zeker in het geval van de Formule 3
nog bij dat de neerwaartse druk er
voor zorgt dat de coureur die dank-
zij inzicht en lef een bocht sneller
kan nemen te kampen krijgt (door
de extra invering) met nog meer
wielvlucht. Dus de afstelling is ook
nog eens afhankelijk van het in-
zicht van de rijder. Is die afstelling
niet optimaal, dan zal een snelle rij-
der blijven ‘zeuren’ over onder-
stuur en overstuur.

Aerodynamica: vak apart
Bij een Formule 3 racewagen met
een relatief laag motorvermogen is
de downforce (neerwaartse druk)
van groot belang. Dit tracht men te
bereiken door de rijhoogte zo laag
mogelijk te maken. Hiervoor staan
voor- en achterspoilers en een dif-
fuser ter beschikking. Maatvoering
en constructie staan beschreven in
het reglement en laten in de uitvoe-
ring enige vrijheid. Het vleugel-
werk moet bepaalde vormen heb-
ben, waarvan sommige parameters
kunnen worden afgesteld. Hier
komt ook de uitdrukking ‘veel of

weinig vleugel’ uit voort. Nog iets
over de diffuser; deze werkt als een
venturi, zit aan de onderzijde ter
hoogte van de versnellingsbak en
zorgt dat de onder de auto door-
stromende lucht daar zo snel mo-
gelijk vandaan kan komen. Er is
een belangrijke relatie met de ach-
tervleugel die de diffuser daarbij
helpt. Die achtervleugel bestaat uit
een boven- en een onderblad. Het
onderblad assisteert de diffuser en
het bovenblad gebruikt de ‘vrije
lucht’ om downforce te genereren.

De hoek van de vleugels of de-
len daarvan is verstelbaar. Hoe ho-
ger die hoeken, met des te meer

vleugel er wordt gereden. Er on-
staat door de luchtweerstand een
begrenzing van hogere snelheden.
Andersom; geringe hoeken, dus
meer ‘platliggende’ vleugels, heb-
ben een geringere luchtweerstand
tot gevolg, dus hogere eindsnelhe-
den. Die luchtweerstand, zeker ten
gevolge van de aerodynamisch
lomp ontworpen banden, resulteert
bij de Formule 1 in een cW-waarde
tussen de 0,85 en 0,95. Maar ja,
die hebben vermogen zat!

Aanpassen aan circuit
Wanneer wordt er nu met veel en
wanneer met weinig vleugel gere-

den? Dat heeft alles te maken met
het type circuit. Zitten daar over-
wegend korte bochten in en is dus
een eindsnelheid van minder be-
lang, dan wordt er met veel vleugel
gereden. Steile hoeken zorgen dat
er snel voor een bocht kan worden
afgeremd en dat ook in de relatief
korte bocht de downforce optimaal
blijft. Heeft een circuit over het al-
gemeen snelle doorlopende boch-
ten, die met hogere snelheden kun-
nen worden bereden en verbonden
worden door lange rechte stukken,
dan is eindsnelheid een belangrijk
item. Dus weinig vleugel en een
lage rijhoogte. De factoren hebben

De wagenhoogte is van groot belang.Deze is verstelbaar aan de push-
rod.De push-rod drukt (push) met behulp van een centraal in de monoco-
que gemonteerd overbrengingsmechanisme de veer in.Er is voor de
vooras slechts één veer met schokdemper (Koni 2812) gemonteerd; lage
massa,optimale afstelmogelijkheden.De veer is verstelbaar ten opzich-
te van de schotel waardoor de voorspanning kan worden aangepast aan
de structuur van het asfalt.

Het afstellen van de flaps is een
nauwkeurig karweitje.Een ver-
keerd gaatje en de downforce is
naar de knoppen.Van elke testses-
sie, training en race wordt een uit-
gebreide documentatie bijgehou-
den;zowel uitgelezen vanuit de
telemetrie danwel van papieren
notities.Zo kan men op ieder cir-
cuit onder zowel natte als droge
omstandigheden teruggrijpen op
eerdere ervaringen en daarvan uit
weer gaan doorontwikkelen.

De voorvleugel pakt de eerste
luchtstroom op en zorgt bij een zo
laag mogelijke wagenhoogte voor
een maximale downforce.De twee
flaps achter op de vleugel gemon-
teerd,zijn verstelbaar.Staan ze
hoog dan wordt er met veel vleu-
gel gereden, laag is weinig vleu-
gel.Dit geldt uiteraard ook voor
het bovenste blad van de achter-
vleugel.
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overigens ook weer invloed op de
keuze van de remblokken (harder
of zachter). Vanzelfsprekend zal
afhankelijk van de combinatie cir-
cuit en downforce ook weer een re-
latie moeten worden gelegd naar
de set-up van het onderstel. Een
voorbeeld hiervan betreft het rol-
gedrag (overhellen). Zal een race-
auto op volle snelheid in een bocht
te veel rollen, dan zal de lucht-
stroom onder de auto die de down-
force veroorzaakt ernstig worden
verstoord. Immers, in een linker
bocht zal de rechterzijde inveren,
maar de linkerzijde van de auto
omhoog komen. De turbulentie die
onder de auto ontstaat verstoort de
(in de windtunnel geplande) lucht-
stroom en daarbij de downforce en
de auto zal zonder pardon het door
de rijder gekozen pad verlaten.
Ook hier zoekt men op elk circuit
naar compromissen. 

Telemetrie/dataloggers
Telemetrie is het opvragen van ge-
gevens langs de baan van de rij-
dende auto. Via radiocontact kun-
nen de nodige signalen worden
overgeseind. Dit is tijdens een For-

mule 3 race verboden. Wel mag dit
worden gedaan in vrije trainingen
(buiten wedstrijdverband). Data-
logging is tijdens een wedstrijd
echter wel toegestaan. Dat is het
opslaan van gegevens in een data-
logger (een recorder) die in de auto
is gemonteerd en naderhand met
behulp van een PC of laptop wor-
den uitgelezen. VAR gebruikt hier-
voor het Pi System 3+. De rijder
heeft van dit systeem ook profijt.
Hij kan bijvoorbeeld uitlezen wel-
ke rondetijden hij draait, de tijden
waarbinnen hij een bepaald ge-
deelte van het circuit aflegt, zo ook
toerental, koelvloeistoftempera-
tuur, olietemperatuur en batterij-
conditie. De volgende data kunnen
worden opgeslagen en later wor-

den uitgelezen: stuurwielinslag,
gaspedaalstand, invering voor en
achter, downforce, luchtsnelheid,
gierhoekverdraaiing (wil de auto
voor of achter uitbreken), G-kracht
(in snelle bochten oplopend tot wel
2,4 G) en de wielsnelheidssen-
soren. Het laatste is alleen tijdens
het testen toegestaan. Men zou im-
mers via het motormanagement
een soort ‘ABS’ kunnen genereren
door ontstekingstijdstip en brand-
stoftoevoer te beïnvloeden.

Aan de hand van deze gegevens
kan worden bezien of het verhaal
dat de rijder na een training vertelt
enigszins klopt (of hij genoeg gas
heeft gegeven!) en het kan de rijder
van dienst zijn om zijn prestaties te
verbeteren. Maar bovenal kan aan
de hand van de uitgelezen gege-
vens de set-up van de auto worden
geoptimaliseerd. De data-logging
kan maximaal gedurende 25 minu-
ten registreren.

Natuurlijk hebben we hier maar
een fractie van hetgeen zich binnen
de techniek van de Formule 3 af-
speelt kunnen weergeven. Vanzelf-
sprekend vormt uiteindelijk het
team de doorslag voor succes.

Atte Roskam

Van Amersfoort Racing gaat 
voor racerij
Teameigenaar Frits van Amersfoort
is al meer dan 25 jaar bij de autosport
betrokken.Van Amersfoort is in prin-
cipe een familiebedrijf, in 1912 be-
gonnen als fietsenmakerij in Laren.
Later kwam de automobiel in beeld
en werden garage-activiteiten ont-
plooid.Nu is men op een soort weg
terug, door binnenkort het garagebe-
drijf dat door de broer van Frits wordt
gerund, af te stoten en zich geheel op
de racerij te concentreren.VAR is ge-
vestigd te Eemnes.De rijders voor dit
seizoen zijn de Nederlander Marco
du Pau en de Italiaan Marc Caldo-
nazzi.Team-baas is Frits van Amers-
foort, Rob Niessink verzorgt het alge-
meen management en de
perscontacten en dan bestaat de
vaste kern uit twee full-time mon-
teurs, een full-time engineer, een

part-time engineer en een part-time
stagiaire/monteur.
VAR beschikt  over twee race-auto’s,
vier motoren, een grote truck met op-
legger, een fikse bestelbus en een
budget voor 2001 van ongeveer 2
miljoen gulden dat rond september
wel aardig zal zijn geslonken.Totaal
worden er 10 evenementen afge-
werkt (Duits kampioenschap) be-
staande uit 2 races per evenement
plus de Marlboro Masters op Zand-
voort.Voordat het race-seizoen is be-
gonnen heeft men gedurende ander-
halve maand reeds 15 testdagen
afgewerkt (in Spanje, Frankrijk en
Italië).Tijdens het seizoen zijn er nog
eens acht testdagen.En dat moet al-
lemaal geregeld worden.Kortom,
voor hobbyisme is geen ruimte, maar
wel voor passie en vakmanschap.

Voor het afstellen van de wagen-
hoogte aan de achterzijde heeft
men een eenvoudige mal samen-
gesteld.Deze wordt  simpelweg
over het bovenste deel van de ver-
snellingbak gelegd en met behulp
van de liniaal wordt  dan de wagen-
hoogte gemeten.

De wagenhoogte aan de achterzij-
de wordt op dezelfde manier  afge-
steld als aan de voorzijde het ge-
val is. Achter zijn echter twee
veer-/schokdemperunits gemon-
teerd.Hier ziet men aan het boven-
blad van de achtervleugel de de
uitgebreide afstelmogelijkheden.
Onder het rode achterlicht,dat ge-
heel uit LED’s is samengesteld,
ziet u de diffuser die samen met
het onderblad van de achtervleu-
gel een duo vormt.

De Dallara Formule 3 heeft geen
stabilisatorstangen in de gebrui-
kelijke zin van het woord.Bij stan-
gen wordt door tordering de nodi-
ge rolweerstand gegenereerd.Bij
de stabilisator,zoals hier afge-
beeld,zorgen over elkaar heen
wrijvende plaatjes daarvoor.Door
plaatjes (shims) te verwisselen
(meer,minder,dikker,dunner) kan
de werking worden beïnvloed.Ook
deze oplossing is gekozen om de
meeste voertuigmassa zo centraal
mogelijk te houden.

Hier wordt het bovenblad van de achter-
vleugel in positie gesteld.Die leidt de
‘vrije  lucht’ en zorgt daarmee voor de
neerwaartse druk.Afmetingen en  vorm
van de achtervleugel zijn op hoofdon-
derdelen reglementair vastgelegd.
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