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TU Delft wint vierde keer World Solar Challenge

Een perfecte stroomlijn, een ultralaag gewicht én HR-

zonnecellen. Daarmee won de Nuna4 van het Neder-

landse Nuon Solar Team eind oktober de World Solar

Challenge 2007. Als geheim wapen gebruikten ze een

volautomatische ‘lerende’ cruise control.

Vooraf was teamleider Stefan Roest vol vertrou-
wen. “Alle tests bevestigden dat we op de kern-
punten aërodynamica, gewicht en zonnecellen
bijzonder goed scoorden”, verklaarde hij voor de
start. Zijn gelijk bleek op al op 25 oktober. Om
16:54 uur lokale tijd, vijf minuten voor het re-
glementaire eind van de vierde racedag, kwam
de Nuna4 over de eindstreep van de World Solar
Challenge 2007. Als eerste, met een ruime voor-
sprong van 120 km op de nummer 2.

Compleet nieuwe zonnecelauto
Achteraf is het makkelijk voorspellen. Toch was

het allerminst zeker dat de Nuna4 opnieuw zou
winnen. Immers: geen van de leden van het
Nuon Solar Team had eerder aan zo’n project
meegewerkt. En bovendien moest er voor deze
editie vanwege veranderingen in de reglemen-
ten een compleet nieuwe zonnecelwagen wor-
den ontworpen. Belangrijke verschillen met
eerdere generaties: de bestuurder moest dit-
maal met het bovenlichaam rechtop zitten (niet
liggend zoals voorheen) en moest worden be-
schermd door een rolbeugel. Tevens ondergin-
gen de solar cars voor de wedstrijd een beperkte
APK-veiligheidstest, en moesten voorzien zijn

van kentekenplaten en voor- en achterverlich-
ting. De tweejaarlijkse wedstrijd vindt immers
gewoon plaats op de openbare weg, vanaf Dar-
win in het noorden van Australië naar Adelaide
aan de zuidkust, 3021 km verderop. Maar wel-
licht de meest ingrijpende wijziging: het zonne-
celoppervlak was bij deze editie fors beperkt: in
plaats van 9 m2 bij vorige edities was nu maxi-
maal 6 m2 toegestaan.
De twaalf teamleden startten hun werk aan de
Nuna4 in de zomer van 2006. Om optimaal te
kunnen profiteren van de ervaringen van de eer-
dere teams, konden ze voor advies en begeleiding
te rade bij routiniers uit eerdere edities. Zoals
Diederik Kinds, inmiddels afgestudeerd in de
Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Hij won de
race in 2003 met de Nuna2, en voorzag nu de
bouwers van de Nuna4 van deskundig advies.
Ook prof. dr. Wubbo Ockels stond het Nuon Solar
Team terzijde, net als de drie voorgaande edities.

Laagste luchtweerstand ooit
Ockels berekende vooraf dat tweederde van de
benodigde energie om de Nuna4 tijdens de race

Nuna4: Snelheid
van het licht

Nuna4 (met startnummer 3) op kruissnelheid
door Australie, onderweg naar de vierde zege
voor het Nuon Solar Team.
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op snelheid te houden, nodig zou zijn voor het
overwinnen van de luchtweerstand. Daarom
ontwikkelde het team een extreem gestroom-
lijnd ontwerp, gebaseerd op de licht gewelfde
vorm van een vliegtuigvleugel. Aan de boven-
kant wordt de vleugelvorm alleen onderbroken
door de Twaron-canopy; aan de onderzijde ste-
ken de (drie) smalle langgerekte carbon wielkas-

ten uit, die dankzij hun vorm en hun zijde-
lingse oppervlak bij zijwind voor extra voor-
waartse druk zorgen, vergelijkbaar met de
werking van een zeil op een schip.
Door de nieuwe reglementaire eis dat de be-
stuurder rechtop moet zitten, stonden de ont-
werpers voor een grote uitdaging. Rechtop
zitten betekent immers per definitie meer

Kijkje onder de huid van de Nuna4.
Exclusief coureur weegt de zonnecel-
auto 190 kg. Hij haalt een top van
145 km/h.

De deelnemende zonnecelracers moesten ditmaal
zijn voorzien van een zorgvuldig ontworpen (en in
simulatie geteste) rolbeugel.

Gewichtsbesparing tot in detail: geperforeerde
aluminium racepedaaltjes (linksboven) en een
lichtgewicht carbon achterbrug.

Het Nuon Solar Team
noemt de Nuna4 ‘the
first step to a utility
car’: de eerste stap
op weg naar een ge-
bruikswagen. De
winnende teamlei-
der verwacht in de
toekomst ook ge-
bruiksauto’s op zon-
necellen, waarin je
als bestuurder ook
gewoon rechtop kan
zitten. Stefan Roest:
“Voor ons is het erg
belangrijk dat
nieuwe energiebron-

nen voor personen-
vervoer echt haal-

baar zijn binnen nu
en een paar jaar.”

Zijn wens lijkt al op
korte termijn in ver-
vulling te gaan. Het
Franse bedrijf Ven-
turi (www.venturi.fr)
brengt in 2008 de
eerste ‘commerciële’
solar car op de
markt, de tweezits
Astrolab. Vooralsnog
schreeuwend duur, is
de verwachting.
Maar ook een be-
taalbare zonnecel-
auto zal straks nog
een kwestie van tijd
zijn. �

Straks: ‘Opeltje’ op zonnecellen?

Van experiment naar exoot: de in Frankrijk ontwik-
kelde Venturi Astrolab tweezits zonnecelauto komt
in 2008 daadwerkelijk op de (exclusieve) auto-
markt.

1= L-profiel
2= Chassis
3= Zonnecellen
4= Accu
5= Wielophanging en banden
6= Wielkap
7= Motorregelaar
8= Motor
9= Koolstofvezel-body
10= Canopy (koepel)
11= Rolbeugel

hoogte, dus meer frontaal oppervlak en daar-
mee meer luchtweerstand. Toch slaagde het
team erin, dankzij computersimulaties en wind-
tunneltests met schaalmodellen, de stroomlijn
zelfs nog verder te verbeteren ten opzichte van
die van de eerdere Nuna’s. De laatste test in de
windtunnel van Marknesse bevestigde dat:
Nuna4 was de auto met de laagste cw-waarde
ooit in deze windtunnel gemeten. Drie keer
lager dan bij een goed ontworpen sportwagen,
stelde het team. “Maar eigenlijk is de Nuna4
nog veel beter”, verklaarde teamleider Stefan
Roest. “Want als je de cw-waarde vervolgens ver-
menigvuldigt met het frontale oppervlak van de
auto, blijkt hij nóg aerodynamischer.” De tech-
nici in Marknesse hadden zelfs nooit eerder een
vliegtuig gemeten met een lagere luchtweer-
stand dan de Nuna4.

Gewicht: afvalrace
De andere grote energievreters (naast lucht-
weerstand) zijn rol- en wrijvingsweerstand, be-
cijferde Ockels. Samen veroorzaken die de
andere eenderde portie van het totale energie-
verbruik. Vandaar dat ook het voertuiggewicht
en het aantal bewegende componenten zo laag
mogelijk moesten blijven.
Om het gewicht tot een minimum te beperken,
koos het team voor het beproefde carbon als
materiaal voor het bodywork. De onderzijde van
het voertuig werd uit één stuk ontworpen en ge-
bouwd uit koolstofvezel, versterkt met eenvou-
dige maar stabiele L-profielen. Daar bovenop
kwam een afneembare carbon bovenzijde met
daarop de zonnecellen en een afzonderlijk te
openen kap voor de cockpit.
Stevigheid en torsiestijfheid waren in het ont-
werp ingebakken. Daardoor hoefde het team
aanzienlijk minder carbon te gebruiken voor
hetzelfde resultaat. Stefan Roest: “Dat scheelde
ongeveer tien kilo aan materiaalgewicht ten op-
zichte van zijn voorganger. Belangrijk, want
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elke kilo gewichtbesparing betekent een mi-
nuut voordeel aan het einde van de rit.” Van-
wege het gewicht was ook elke vorm van
comfort weggelaten. Lastig, want urenlang stu-
ren in een straf geveerde zonnecelwagen is geen
pretje. Alleen het hoognodige was aan boord,
waaronder communicatie-apparatuur en na-
tuurlijk een ergonomisch kuipstoeltje, onmis-
baar voor een goede zit op lange afstanden. Ook
airco ontbrak. Dat was dus afzien voor de vier
coureurs, vier studenten die zich vooraf hadden
gekwalificeerd om de Nuna4 te mogen bestu-
ren, en die om beurten het racestuurtje van el-
kaar overnamen. De hitte onder de krappe
Twaron-koepel liep soms op tot boven de 50 gra-
den. En dat vrijwel zonder ventilatie, omdat
zelfs de kleinste spleetjes en kieren in het body-
work omwille van de luchtweerstand waren af-

geplakt met vliesdun aero-tape.
Dankzij alle gewichtsbesparende maatregelen
woog de Nuna4 rijklaar inclusief accu’s niet
meer dan 200 kilo. Met een gewicht voor de be-
stuurder van minstens 80 kilo (voor lichtere
coureurs zonodig aangevuld met ballast), kwam
het totale beladen voertuiggewicht niet boven
de 285 kilo.

Zonnecellen met glasvezelcoating
Na stroomlijn en gewicht waren de zonnecellen
de derde cruciale bouwsteen voor het Nuna4-
succes. Zoekend naar de optimale oplossing
kwam het team uit bij cellen van gallium-arse-
nide, die ook worden gebruikt in de ruimte-
vaart. Die zijn niet alleen dun en licht, maar
hebben bovendien een extreem hoog rende-
ment, van meer dan 26 procent. Van elke hoe-
veelheid zonne-energie weten deze ‘HR-cellen’
meer dan een kwart procent om te zetten in
elektriciteit voor de aandrijving. Ter vergelij-
king: reguliere silicium-zonnecellen hebben een
opbrengst van circa 13 procent. Het team paste

nog een ander slimmigheidje toe: ze plaatsten
‘lensjes’ voor de zonnecellen. Dat deden ze door
de panelen te voorzien van een speciale glasve-
zelcoating. Dankzij prismawerking van het glas-
vezel gaven de cellen ook veel stroom af als het
zonlicht er onder een scherpe hoek op viel.
Daarmee was het rendement van de zonnecel-
len altijd zo groot mogelijk. Opmerkelijk detail:
dankzij dit soort maatregelen leverde de 6 m2

zonnecellen (2318 stuks) van de Nuna4 vrijwel
net zo veel energie als de 9 m2 zonnecellen van

Startschot (en -vlag)
voor de Nuna4 op 21
oktober in Darwin. Het
team startte met een
half uur vertraging we-
gens problemen met de
motorcontroller, maar
mocht die verloren tijd
aan het eind van de
dag goedmaken.

Nachtwerk aan de vooravond van de start: de iso-
latie van de bedrading van de zonnecellen blijkt
door het vele testwerk te zijn doorgesleten en
moet last minute worden vernieuwd.

Tijdens een mediastop onderweg richten de stu-
denten van het Nuon Solar Team het zonnepaneel
van de Nuna4 op de laagstaande zon om zo veel
mogelijk zonne-energie mee te pakken. Links de
zilvergrijze eerste volgwagen 'Mission Control' van
waaruit de draadloze cruise control werd aange-
stuurd.

De 3021 kilometer verliep ook voor de winnaar
niet zonder pech. Hier vervangt het team van de
TU Delft een lekke linkervoorband, zichtbaar tot
op de draad versleten. Links op de grond de de-
montabele wielkap.
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de Nuna1 die de World Solar Challenge in 2001
won. Ook was de gemiddelde rijsnelheid over de
  totale afstand ondanks alle strengere reglemen-
taire eisen nagenoeg even hoog: 90,07 km/h nu
tegen 91,8 km/h in 2001.

‘Auto-snelheid’ 
bij ‘stofzuiger-verbruik’
Voor de aandrijving koos het Nuon Solar Team
een gloednieuwe in-wheel elektromotor, gemon-
teerd in het achterwiel. Deze leverde maximaal
7,5 pk bij een rendement van 97 procent. “Bizar
veel”, vond ook Stefan Roest. “Bij een benzine-
auto gaat zo’n 70 procent van de energie verlo-
ren door warmte, trillingen en wrijving. Bij ons
is dat slechts drie procent.” De motor kreeg zijn
stroom direct uit de zonnecellen, zonodig aan-
gevuld met elektriciteit uit de accu’s. De Nuna4
gebruikte lithium-polymeeraccu’s. Een slim
type, vindt Roest. “Het accugewicht was regle-

mentair beperkt tot 30 kilo. We startten in Dar-
win met volle accu’s. Vanaf dat moment was bij-
laden alleen nog mogelijk met de eigen zonne-
cellen. Dus was het zaak om zo veel mogelijk
energie in die dertig kilo te proppen. Lithium-
polymeeraccu’s hebben een erg grote energie-
dichtheid, vergelijkbaar met die van laptops en
mobieltjes.”
De hoogst gemeten snelheid tijdens de race was
uiteindelijk 142 km/h, dicht onder de maximale
berekende snelheid van 145 km/h. Zulke piek-
snelheden waren echter incidenten. Niet alleen
omdat de deelnemers zich aan de verkeersregels
moesten houden, maar ook omdat harder rijden
nu eenmaal meer energie kost én meer risico
met zich meebrengt.

Cruise control via Wi-Fi
In de strijd om maximaal rendement (en mini-
maal verlies) hadden de TU-studenten nog een
vierde ijzer in het vuur: de volautomatische ‘le-
rende’ cruise control met draadloze afstandsbe-
diening via Wi-Fi. Een belangrijk hulpmiddel.
Een menselijke bestuurder geeft immers varia-
bel gas: soms te veel, soms juist te weinig. Die
grilligheid (en daarmee energieverspilling) scha-
kelde het team hiermee uit; het gaspedaal van
de Nuna4 werd vanaf computers in de volgwa-

gen bediend, draadloos via Wi-Fi. Het team ge-
bruikte daarvoor een zelfontwikkeld program-
ma dat tijdens de race continu de optimale snel-
heid berekende. Die werd berekend aan de hand
van streaming data, verzameld door sensoren in
de Nuna4. Denk daarbij aan variabelen als de
rijsnelheid, actueel verbruik en accuspanning.
Deze werden gecombineerd met omgevingsfac-
toren zoals windsnelheid en -richting, zoninten-
siteit in de komende kilometers en het hoogte-
profiel van het parcours. De optelsom van al die
factoren, verrijkt met de analyse van de gege-
vens van de gereden kilometers, resulteerde
elke drie seconden in een uiterst nauwkeurig
bepaalde optimale snelheid, draadloos overge-
seind naar de motorcontroller van de Nuna4.

Niet alles vanzelf
De vier studenten die de Nuna4 bij toerbeurt be-
stuurden, hoefden dus alleen te sturen en zono-
dig tijdig te remmen. Klinkt relaxed. Toch ging
ook op weg naar de vierde zege van het Nuon
Solar Team niet alles vanzelf. In de dagen en
uren voor de start liep de stress nog hoog op
doordat de elektrische isolatie van de zonnecel-
len bleek te lekken tegen het carbon van de
body, waardoor de cellen plotseling nog maar
een fractie van de maximale spanning gaven.
Het losmaken en opnieuw isoleren van de zon-
necellen kostte het team in de dagen voor de
start kostbare nachtrust. Ook begaf in het uur
voor de start de motorcontroller het, zodat het
team, dat zich als derde had gekwalificeerd,
met een half uur vertraging als laatste kon ver-
trekken. Toen de Nuna4 echter op stoom was,
konden zelfs de verschillende lekke banden het
team niet meer van de zege afhouden. �

Leonard van den Berg

‘Een, twee, drie... tillen!’ Teamleden tillen de
Nuna4 op en plaatsen deze op een vocht- en zand-
werende mat voor een snelle 'pitstop'.

Champagne aan de finish: de TU Delft won alweer,
zelfs met een compleet nieuw team en een com-
pleet nieuw ontworpen auto.

Victorie! Na de wedstrijd is alle stress van de afge-
lopen dagen vergeten en kan het feest beginnen.

Meer weten over
World Solar
 Challenge 2007?
www.wsc.org.au
www.nuonsolarteam.nl
www.engin.umich.edu/solarcar
www.aurorasolarcar.com
www.solarteam.be
www.solarteam.nl
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