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A megvalósult eredményeket több körben 
is tesztelték: a zalaegerszegi ipari parki teszte-
ken kívül a versenysorozat két eddigi állomásán 
(Hungaroring, Pannonia Ring) az időmérő edzé-
sek alkalmával is beépítésre került a rendszer. 

A Nyugat-magyarországi Egyetem zalaegersze-
gi mechatronikai mérnök hallgatói is részt vettek 
a Pannon Technológiai Centrum és a HF Racing 
Team kutatási együttműködésében. Az országban 
több egyetemen is foglalkoznak Formula Student 
kategóriában formula autófejlesztéssel. A zalaeger-
szegi csapat egy versenyszériás autón, egy különle-
ges modellt megvalósítva ért el kiváló eredményt. 

A projekt célja egy Formula Renault 2000-es 
versenyautó telemetriai rendszerének fejlesztése 
volt. Az autón egy 12 fős, mérnök hallgatókból és 
zalaegerszegi, valamint szombathelyi középiskolás 
diákokból álló csapat dolgozott. 

A csapat feladata az volt, hogy kifejlesszenek 
egy olyan műszaki megoldást – a Forma–1-hez ha-
sonlóan –, amellyel a bokszutcából tudnak beszélni 
a pilótával arról, mi történik az autóval. 

A mostani fejlesztés a hang- és képátvitelt érin-
tette, és már elkezdtek dolgozni a versenyautó adat-
gyűjtő rendszerén is, ami azt szolgálja, hogy menet 
közben is lássák a kocsi különböző paramétereit. 

A rendszer lehetőséget nyújtana a versenymér-
nököknek, hogy verseny közben telemetriai adato-
kat elemezve tanácsaikkal segítsék a pilótát az ide-
ális ívek megtalálásában, vagy akár információkat 
gyűjtsenek az autó műszaki paramétereiről is. Ez 
jelentős versenyelőnyhöz juttatná a csapatot, hi-
szen ebben a kategóriában még nem terjedtek el az 
online telemetriai rendszerek, ezért is számít egye-
dülálló kezdeményeznek ez a projekt. 

Telemetriai rendszer fejlesztése  
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