
 
Hidrogénhajtású jármű 

 
 

Napjainkban két fő szempont van a járművek hajtását tekintve: környezetbarát legyen, illetve 
keveset fogyasszon. A hajók, a személygépkocsik és a tehergépkocsik nagy része 
kőolajszármazékok elégetésével működnek. A kőolaj köztudott, hogy nem megújuló energiaforrás, 
készleteink kifogyóban vannak. Az ezt használó motorok hatásfoka mindössze csak 40-45%, és a 
káros anyag kibocsátásuk is hatalmas. 

A hidrogén, mint hajtóanyag, már az 1970-es évektől foglalkoztatja az autógyártókat. A 
belsőégésű motorok hidrogénhajtásúra való átalakítására vonatkozóan rengeteg fejlesztés folyik. 
Ezen technológia alkalmazásával lehetőség nyílt a kőolaj elégetésénél keletkező káros anyagok, 
különösen a széndioxid-kibocsátás drasztikus visszaszorítására.  

Azonban egy másik hidrogén felhasználás is létezik, ez pedig a tüzelőanyag cella. Ez az eszköz 
hidrogén gázból vegyi reakciók hatására állít elő elektromos áramot. Előnye az Otto motorokkal 
szemben, hogy a hatásfokát elvi termodinamikus határok nem korlátozzák. Másik nagy előnye, 
hogy lényegesen nagyobb teljesítmény-sűrűségre képesek és hatásfokuk elérheti akár a 60%-ot is. 
Így egy tüzelőanyag cellából és egy elektromos motorból összeállított rendszer kiválóan alkalmas 
lehet arra, hogy alternatívát biztosítson a mai járművek környezetbarát meghajtásához.  

Egyetemi tanulmányaink mellett egy olyan megoldáson kezdtünk el dolgozni, amely alkalmas 
akár kerékpár, egyszemélyes városi autó vagy motorcsónakok meghajtására is. Terveinket 
felhasználva, elkészítettünk egy prototípust, amelyet egy rangos nemzetközi eseményen mutattunk 
be és próbáltunk ki. 

Évek óta megrendezésre kerül a Shell Eco-
marathon című verseny, ahol lelkes diákok 
mérhetik össze tudásukat, felkészültségüket. A 
megmérettetés célja, hogy a nevező csapatok a 
lehető legenergiatakarékosabb járműveket 
készítsék el, majd pedig azzal versenyezzenek. 
Erre adott egy versenypálya, amin bizonyos 
időn belül kell teljesíteni a megadott köröket. A 
sikeres célba érést követően lemérik a rajt és a 
cél közötti fogyasztást, majd az alapján 
rangsorolják a versenyzőket. 

Az autónk karosszériáját az előző évben 
már elkészítették. A hidrogén cella, egy ultra kondenzátor telep, mint energiatároló eszköz és egy 
DC motor már korábban megvásárlásra kerültek. Így a mi feladatunk ezen eszközök 
összekapcsolása és vezérlése a verseny szabályzatainak megfelelően, továbbá az energiafogyasztás 
minimalizálása volt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A fejlesztés kezdetekor, mivel egy jármű építése volt a cél, az autóiparban alkalmazott 

technológiákat, eljárásokat és szabványokat részesítettük előnyben. A hardveres egységeket úgy 
alakítottuk ki, hogy azok ellenálljanak a járművekben tapasztalható mostoha körülményeknek is, 
mint például a magas hőmérséklet, feszültség tranziensek vagy a rázkódás. Az egyes elektronikus 
vezérlőegységeket összekötő, információáramlást lehetővé tevő kommunikációs csatornának a 
CAN-t választottuk, annak megbízható tulajdonságai miatt.  

A képen látható nyomtatott áramkör  felelős a rendszer vezérléséért. Elsődleges szempontunk a 
biztonság, majd ezt követte a megbízhatóság és végül a fogyasztás. A rendszer a szabályoknak 
megfelelően vészleállítás kezdeményezésekor képes 
egy nagyáramú relével leválasztani a hidrogén cellát 
és a motort, majd elzárja a hidrogén betáplálását a 
cellába, így elkerülve az esetleges gyulladást. Fontos 
volt a PCB tervezésénél, hogy megfelelő méretű 
vezetősávokat használjuk, hiszen a hidrogén cellánk 
akár több tíz ampert is képes leadni folyamatosan. 
Bármennyi hidrogén szivárgást Figaro TGS 800-as 
gázérzékelővel mérjük. Érzékenységét a 
versenyszabályzatnak megfelelően állítottuk be, 1%-
os hidrogén koncentrációt képes észrevenni és 
vészjelzést tud kezdeményezni. Továbbá két vészleállító gomb található az autón, egy a kormányon, 
egy pedig az autón kívül, annak legfelső pontján. A jármű gyorsulását három tengelyű lineáris 
gyorsulásérzékelővel mérjük, így a szoftver könnyen tudja detektálni az esetleges borulást vagy 
ütközést, ami ismételten vészleállítást igényel, így kiküszöbölve a pillóta reakcióidejét. Ezen felül a 
nyomtatott áramkörön megtalálható még egy watchdog áramkör, amely a szoftver megakadásakor 
újraindítja a mikrovezérlőt. 

A rendszer folyamatosan monitorozás alatt áll, több helyen mérjük az áramértékeket, 
feszültségértékeket és hőmérsékleteket. A mért adatokat flash típúsú memóriában tároljuk, 
amelyeket USB-n keresztül kiolvashatunk. Baleset vagy az autó meghibásodásakor fontos, hogy ki 
tudjuk elemezni a szituációt, így következtetni tudunk, mi okozhatta a problémát. Úgynevezett 
feketedoboz jellegű áramköri részlet megvalósítása volt a cél.   

A megépített áramköröket leteszteltük, majd felprogramoztuk, végül beépítettük a járműbe. Az 
így elkészült autót teszteléseknek vetettük alá, ahol folyamatos ellenőrzés alatt terheltük és 
hőkamerával figyeltük meg az egyes részelemek 
melegedését és a motortérben a hőmérsékletviszonyokat. 
Ez azért volt fontos, mivel a tüzelőanyag cella hatásfoka 
drasztikusan romlik a hőmérséklet emelkedésével. 

Azonban nem elég csak a hardvert megfelelőre 
tervezni, az azon futó szoftvernek is megbízhatónak kell 
lennie. Ezért egy, szintén a járműiparban alkalmazott 
megoldást, az AUTOSAR-t használtuk erre a célra. Ez egy 
bárki számára elérhető, az autóipar szoftverarchitektúráját 
specifikáló szabvány, amely rendkívül robosztus és stabil működést tesz lehetővé. Nagy előnye, 
hogy a programfejlesztést teljes mértékben hardverfüggetlenül lehet végezni, így annak megléte 
nélkül is kialakítható és tesztelhető az előállítandó vezérlés vagy szabályozás. 

Májusban részt vettünk a Hollandiában megrendezett Schell Eco- Marathon versenyen, ahol az 
autó elektronikája kifogástalanul működött. A 21 induló csapatból 7. helyezést értünk el a 144,4 
km/kWh teljesítménnyel.  

Továbbfejlesztésként jó lenne egy saját motorvezérlő egység fejlesztése, amely az általunk 
használt DC kefés motor teljesítményigényét szolgálná ki a legjobb hatásfok mellett. Ezen kívül jó 
lenne még a verseny alatt folyamatos adatkapcsolat, amely segítségével tovább lehetne finomítani a 
beállításokat és esetleg verseny közben állítani az autó paramétereit. 

A versenyre való több hónapos felkészülésünk során rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk. 
Örömünket leltük a feladat megoldásában (illetve a versenyen elért eredményünkben), amely még 
elhivatottabbá tett minket az elektronika felé. 


