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Andenplads til DTU Roadrunners
Med et resultat på “kun” 449
kilometer/liter brændstof var DTU
Roadrunners et pænt stykke fra
deres tidligere verdensrekord og
måtte i år “nøjes” med en anden
plads. Førstepladsen gik til et
fransk hold, der formåede at slå
DTU's verdensrekord fra 2015.
Trods et stort forarbejde fra DTU
Roadrunners blev det ikke til guldmedalje i denne omgang ved den
europæiske udgave af Shell EcoMarathon, hvor fremtidens ingeniører dyster om, hvem der kan få
et køretøj til at køre længst på literen. Holdet måtte se sig slået af det
fra franske hold TIM, der formåede
at køre knap 685 kilometer på,
hvad der svarer til en liter benzin.
Det rakte ikke blot til en førsteplads,
men også til en ny verdensrekord.
DTU har været indehaver af verdensrekorden ikke mindre end fem
gange. Sidst var i 2015, hvor de
slog deres egen rekord fra 2013
ved at køre 665 kilometer/liter inden for kategorien bybiler. Det er
biler, hvor der stilles særlige krav
til bilens udformning, herunder størrelse og sikkerhedsudstyr.
I den anden af løbets to kategorier, prototyper, har de studerende
langt friere mulighed for at optimere
køretøjerne, så de kan køre længst

muligt på literen, og det giver nogle
super lette og meget futuristiske
køretøjer. For tiden er Danmark ikke
repræsenteret i den kategori, og i
år gik sejren til det frankse hold
Microjoule-La Joliverie, der slog
konkurrenterne ved at køre 2.503
kilometer/liter.
Team Aalborg Energy fra Aalborg
Universitet var også med i årets løb,
hvor de ligesom DTU Roadrunners
deltog i kategorien for bybiler i deres
brintbil Cimbrer. Den udgik imidlertid fra løbet på grund af tekniske
problemer, så det blev ikke til nogen
placering i år.
DTU Roadrunners har på ingen
måde mistet modet og de er allerede i fuld gang med forberedelserne
til næste års løb, hvor de satser
på, at blive et af de første hold til
at deltage i en ny kategori for autonome køretøjer.
I løbet af foråret har holdet udviklet første del af et system til en autonom bybil. Der er allerede installeret
GPS i bilen til en præcis måling af,
hvor på banen den befinder sig, ligesom der er monteret sensorer, som
kan registrere forhindringer på banen
under kørsel. Næste skridt bliver at
få automatiseret styretøj og bremser
og få det hele til at spille sammen,
så bilen kan komme på banen uden
fører.
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