Halmstad University Solar Team´s resa till Australien
Efter närmare två år av hårt arbete, svett och tårar var det äntligen
dags att flyga ner till Australien för att tävla i Bridgestone World
Solar Challenge 2019. 17 glada och förväntansfulla studenter
lämnade ett höstlikt väder. En längre mellanlandning i Dubai och
teamet var på plats i Darwin, redo för race! Eller ja, det fanns vissa
saker som fortfarande behövde fixas...
Fyra husbilar hämtades ut, vilket skulle bli vårt boende och
transport de kommande fyra veckorna. Efter fyra dagar utan
tillgång till vår bil, Heart-Three, hade den äntligen gått genom
tullen och var redo att hämtas ut.

Vårt äventyr i Australien började vid Hidden Valley´s racingbana
där bilen skulle genomgå flera tester för att bevisa att den levde
upp till de standarder som tävlingen ställde på bilarna. Som för de
allra flesta teamen, fanns där ett antal punkter även på vår bil som
vi var väl medvetna om inte var tillräckliga för att upprätthålla de
hårda kraven. Dessa skulle bli vårt fulla fokus de kommande två
veckorna för att få starta i tävlingen.
Första dagen på racingbanan, första laget på plats, HUST! Ivriga
att börja arbeta och med gasen i botten från dag ett. Heart-Three
saknade fortfarande toppen på förarhytten vilket var vårt första och
största projekt att bli klara med. Utöver att få klart förarhytten var
det flera punkter att jobba på för att få bilen anpassad till de
Australienska trafikreglerna. Blinkers och bromsljus var något som
inte höll måtten och vi blev tvungna att införskaffa nya. Resultatet
blev de två, lite provisoriska lamporna fram på bilen. Inte kanske
det vackraste ingenjörsjobbet som gjorts på bilen men det tog oss
ett steg närmare startlinjen.
35 timmar innan den slutliga besiktningen, under vår sjunde
provkörning fick vi ett enormt bakslag. Vi hör föraren säga i
komradion att han hörde ett ovanligt ljud från motorutrymmet och
det började lukta bränt. Bilen tappar sin fart och föraren svänger av
från banan. Bärgaren tar bilen till vårt garage där vi kan identifiera
problemet. Åtta battericeller hade tagit fyr i vårt batteripack. Det
resterande 412 cellerna vad intakta men trots detta kunde vi inte
längre använda vårt batteripack. 35 timmar till besiktning och 35
timmar på oss för att bygga om batteriet för att undvika att samma
problem uppstod igen. Efter samtal med arrangörerna och en hel
del peptalk inom teamet så kom vi fram till att problemet kan
lösas.

Durham University erbjöd oss sitt gamla batteri från tävlingen
2015 och som de nu hade med som reserv. Elektronikteamen från
båda lagen hjälptes sedan åt och jobbade hela natten för att bygga
om batteriet så det blev anpassat till vår motor.
Ett stort tack till Durham University för deras generositet och
hjälpsamhet!
Det fanns flera punkter som skulle kunna nämnas vilka blev
åtgärdade under dessa dagar men summan av kardemumman är att
vi löste det, som ingenjörer och som ett team!
Vi jobbade nära eventets besiktningsmän för att hela tiden bolla
idéer om hur vi på bästa sätt skulle lösa våra brister och bli
godkända i de två olika verifieringsmomenten. Det första bilen
måste genomgå är den statiska verifieringen som inkluderar allt
som inte påverkar bilens köregenskaper till exempel, elsystem,
solceller, säkerhet, med mera. Det andra verifieringsmomentet är
dynamisk verifiering där bilen måste klara vissa körutmaningar, så
som åttan. En bana formad som en åtta som ska köras så snabbt
som möjligt. Samt ett varv runt Hidden Valley´s bana. Utmaningen
visar inte bara på bilens hastighet utan tiden avgör även vilken
startplacering bilen får i tävlingen. Heart-Three lyckades ta sig in i
mitten av startfältet. En merit i sig för oss som nykomlingar i
tävlingen och för ett lag som tvingats bygga om hela sitt batteri
bara några timmar innan. En otroligt härlig känsla infann sig efter
så många hinder som hade passerats på vägen!

THE RACE
Det var nu dags för att förbereda oss för starten. Efter en lång kväll
av packande, logistik och lite firande kände vi oss redo för att
lämna Darwin. Starten utgick från Darwins torg. Innan racet
började visades bilarna upp för allmänheten och efter en ceremoni
med orkester gjorde vi oss redo för start. Resan ut från Darwin var
hektisk med mycket trafik och backar. När vi väl nådde Stuart
Highway kunde vi andas ut, nu var det 300 mil rak väg genom
Australien som väntade.
Vi var äntligen på väg med vår karavan bestående av två
personbilar, en lastbil, fyra husbilar och en solbil. Att vara en
karavan med så många bilar och ändå hålla ihop samt följa alla
trafikregler och tävlingsregler visade sig vara en utmaning. Det var
dock en lätt match i jämförelse med vad vi övervunnit de tidigare
veckorna.
Strax utanför Darwin möttes vi av en dramatisk syn. Stanford
University´s bil, Black Mamba, hade börjat brinna. Cellerna i
batteriet hade tagit eld och skjutits iväg som fyrverkeripjäser över
båda sidor av motorvägen. Ingen rolig syn när man vet vilket
arbete som ligger till grund för att ta sig dit. Som tur är kom ingen
till skada.
Elva mil utanför Darwin stänger Heart-Three plötsligt av sig själv.
En snabb undersökning vid vägkanten tyder på att vårt
säkerhetssystem har gått in av misstag då ingen ström kommer från
eller till batteriet. Detta var inget som kunde lösas på plats och
innebar då både bärgning och vårt officiella slut i tävlingen. På
grund av detta var vi tvungna att ladda bilen med hjälp av en
transformator. Vi laddade därför bilen varje kväll för att maximera

vår körsträcka och samla data inför nästa tävling Bridgestone,
World Solar Challange 2021.
Efter sex dagars resande genom Australien nådde Heart-Three
mållinjen nere i Adelaide och Halmstad University Solar Team
avslutade sitt nästan två år långa arbete.
SLUTORD
Det är svårt att beskriva hur givande detta projekt har varit för oss.
Det är mycket kunskap, erfarenheter, lärdomar, kontakter och
vänner som detta har medfört under tidens gång. En oerhört viktig
del av att vara student är att skapa möjligheter för en själv för en
framtida karriär och det är precis vad detta projekt har gjort för oss.
Det finns inga kurser eller föreläsningar som skulle kunna ha ersatt
det vi fått med oss. För det vill vi säga TACK! Vi är er evigt
tacksamma för ni ville vara med och stötta oss i vårt arbete. Er
sponsring och stöttning har verkligen gjort skillnad för oss
blivande utvecklingsingenjörer!
Vi vill även önska nästa års HUST-Team lycka till för nästa tävling
år 2021!
Framtiden för HUST
Då HUST´s popularitet växte under projektets gång så har de nu
genomgått en stor förändring för att förbättra möjligheterna inför
BWSC 2021. Istället för bara utvecklingsingenjörer så består det
nya teamet nu av studenter från Högskolan i Halmstads alla olika
program. Det gör att prognosen för HUST och vår solbil ser ännu
ljusare ut!
Mvh, Halmstad University Solar Team 2019

