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Hyundai je spomladi predstavil novega športnega terenca, ki ga poganjajo gorivne celice. 
Imenuje se Hyundai Nexo in se poleg tega, da je zasnovan na povsem novi, namensko raz-
viti platformi in da ga poganjajo gorivne celice nove generacije, lahko pohvali tudi z visoko 
stopnjo sposobnosti za avtonomno vožnjo. Hyundai sicer predvideva, da bo prve avtonom-
no vozeče avtomobile ponudil kupcem leta 2021.

Samostojen, okolju prijazen in 
napreden

MATIJA JANEŽIČ

Foto Hyundai

Skupini Hyundaijevih inže-
nirjev je v dneh pred začetkom 
zimskih olimpijskih iger v Koreji 
uspelo, da so trije Nexi povsem 
samostojno prevozili 190 kilome-
trov med južnokorejsko prestolni-
co Seulom in prizoriščem zimskih 
olimpijskih iger Pjongčangom. 
Posebnost te vožnje je bila, da je 
potekala na povsem javni cesti. 
Vozniki so potem, ko so speljali, 
zgolj pritisnili gumba cruise in 
set in avtomobili so jih povsem 
samostojno pripeljali do cilja.

Tudi na avtocestah so se vsi 
trije avtomobili gibali usklajeno 
s potekom prometa, uspešno 

menjavali vozne pasove in opra-
vljali tudi zahtevnejše manevre, 
kot so vožnja skozi cestninske 
postaje s samodejnim plačilom 

cestnine in prehitevanje, med 
vožnjo pa so dosegali zakonsko 
dovoljene hitrosti do 110 kilo-
metrov na uro.

Četrta raven  
avtonomne vožnje

Takšen dosežek so 
Hyundaiju Nexu omogočili sis-
temi za četrto raven avtonomne 
vožnje. Prav je, da opišemo, kaj 
četrta raven avtonomne vožnje 
sploh pomeni. Ravni je šest in 
se začnejo z ničlo.

Ničelna raven pomeni vožnjo 
brez pomožnih sistemov. Vožnja 
je povsem odvisna zgolj od voz-
nikovega vozniškega znanja in 
pozornosti, a ga avtomobilski sis-
temi lahko opozarjajo na nevar-
nosti. Na prvi ravni voznik še 
opravi večino dela, avtonomnost 
avtomobila pa je omejena na 
parkirne manevre in podobno.

Za polnjenje posod z vodikom za 800 kilometrov vožnje je 
potrebnih le dobrih pet minut, torej nič več kot za polnje-
nje posod z bencinom ali plinskim oljem.

K zmanjšanju porabe vodika in povečanju dosega so v veliki meri pripomogle tudi aerodinamične rešitve pri oblikovanju 
športnega terenca. Hyundai je Nexu namenil danes priljubljeno križansko karoserijsko zasnovo.
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Na drugi ravni lahko napra-
ve v kritičnih primerih prevza-
mejo vožnjo v svoje roke in celo 
krmilijo avtomobil, a je voznik 
še vedno povsem odgovoren za 
dogajanje med vožnjo.

Na tretji ravni lahko voznik 
vožnjo v določenih okoliščinah, 
denimo na avtocesti, prepusti 
vozilu, avtomobil pa se, denimo, 
z zasilnim zaviranjem odzove 
tudi na nevarnosti pred njim, a 
voznik mora v vsakem primeru 
vožnjo spremljati in po potrebi 
tudi poseči vanjo.

Šele na četrti ravni lahko 
voznik vožnjo prepusti avto-
mobilu, a le do tedaj, ko avto-
mobil ugotovi, da razmere ne 
dopuščajo varne avtonomne 
vožnje. Tedaj vožnjo prepusti 
vozniku, če se ta ne odzove 
na zahteve po posredovanju, 
pa varno ustavi avtomobil ob 
cesti.

Naslednja in najvišja je peta 
raven avtonomne vožnje, ko 
voznik, ki v tem primeru ni več 
voznik, lahko povsem pozabi 
na vožnjo in se posveti drugim 
dejavnostim.

Hyundai Nexo se je s četrto 
ravnijo avtonomne vožnje uvrstil 
že zelo visoko v prizadevanju 
za razbremenitev voznika. To je 
potrdil tudi vodja Hyundaijevega 
centra za razvoj inteligentnih 
varnostnih tehnologij Jinwoo 
Lee: »Pri razvoju tehnologij za 
avtonomno vožnjo smo imeli v 
mislih predvsem kombinacijo 
varnosti in udobja.« 

za merjenje razdalj in hitrosti, 
radarjev in omrežja 5G, ki je 
Nexu omogočilo povezavo z 
digitalnimi zemljevidi, po kate-
rih se je ravnal med vožnjo 
in podatke iz njih primerjal s 
tistimi, ki jih je zbral s tipali na 
krovu.

Kot pravijo pri Hyundaiju, so 
nabor pripomočkov razvili tako, 
da jih bodo lahko modularno 
vgradili v katerikoli avtomobil, 
ko bo sistem seveda dozorel za 
vgradnjo v serijske avtomobile. 
Avtonomni sistem vsaj v sedanji 
fazi za svoje delovanje porabi 
tudi veliko električne energije, 
kar pa, kot je pokazala vožnja 
med Seulom in Pjongčangom, 
ni težava, saj jo vodikove goriv-

Avtonomna vožnja četrte ravni v serijskem Nexu sicer še ne bo na voljo, zato pa bo opre-
mljen z izčrpnim naborom sistemov za pomoč vozniku.

Gorivne celice druge generacije razvijajo moč 95 kilovatov, 
ki jo s 40 kilovati dopolnjuje elektrika iz baterije.

Trije Hyundai Nexi so povsem samostojno prevozili 
190 kilometrov poti med Seulom in Pjongčangom.

Voznik lahko med avtonomno vožnjo četrte stopnje nače-
loma pozabi na cesto in se posveti drugim opravilom ali 
počitku.

V omenjenem poskusu so 
sodelovali trije Hyundaiji Nexo, 
ki so bili seveda opremljeni s 

sistemom za avtonomno vožnjo, 
ki deluje na osnovi video kamer 
za opazovanje okolice, lidarjev 
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ne celice proizvedejo dovolj za 
delovanje sistema za vodenje, 
za samo vožnjo avtomobila in 
za delovanje vseh ostalih siste-
mov na krovu.

Elektrika iz vodika
In tako pridemo do druge 

pomembne lastnosti Hyunadija 
Nexa, do pogona na vodikove 
gorivne celice druge generacije. 
Te so za več kot 30 odstotkov 
bolj učinkovite od gorivnih celic 
prve generacije, ki smo jih spo-
znali v Nexovem predhodniku, 
Hyundaiju ix35 Fuell Cell, in ob 
polnih posodah za vodik – njiho-
vo polnjenje do tlaka 700 barov 
praviloma traja dobrih pet minut 
- omogočajo doseg do 800 
kilometrov, merjeno po ciklusu 
NEDC. Hyundai ix35 Fuell Cell 
je lahko s polno posodo vodika 
(merjeno po enakih kriterijih) 
prevozil 594 kilometrov. 

Pogonski sklop je zasnovan 
tako, da nemoteno deluje v veli-
kem temperaturnem razponu. 
Gorivne celice proizvajajo elek-
triko z močjo 95 kilovatov, ki jim 

40 kilovatov doda litijeva ionska 
baterija. Skupaj je elektrike 
dovolj za pogon 120-kilovatne-
ga elektromotorja, ki ima navor 
395 njutonmetrov. Motor pospe-
ši Nexa v 9,5 sekunde do hitro-
sti 100 kilometrov na uro, kar 
je za dobre tri sekunde hitreje 
od njegovega predhodnika. K 
temu poleg dvajsetih kilovatov 
več moči pripomore tudi precej 
manjša masa avtomobila.

Inženirji so uspeli zmanjšati 
težo avtomobila predvsem 
zaradi namensko razvite plat-
forme, ki jim je omogočila tudi 
uspešno integrirati posodo za 
shranjevanje vodika in gorivno 
celico, da potnikom ne jemlje-
ta prostora in ne zmanjšujeta 
udobja. Namenska platforma je 

Za zgornjim robom vetrobranskega stekla se skrivata video 
kamera za opazovanje okolice in stereo kamera za globin-
sko določanje razdalj med predmeti pred avtomobilom.

Avtonomni sistem je sposoben zaznavanja vozil, ki vozijo 
nasproti, in tudi tistih, ki vozijo v isti smeri, kot Nexo.

Avtonomni Nexo je sposoben prepoznati tudi tovornjak, ki 
pred njim vozi z manjšo hitrostjo, in ga varno prehiteti.

Pri avtonomni vožnji je potrebno tudi zaznavanje objektov na 
sosednjem voznem pasu, na katerega bi se radi varno vključili.

S sistemom za prepoznavanje pešcev je Nexo opremljen že 
danes, pri zagotavljanju varne avtonomne vožnje pa je ta 
sistem ključen.

Odločitev na križišču.

Sistem za avtonomno vožnjo mora biti, tako kot voznik, 
sposoben hkrati prepoznavati več prometnih znakov in 
obvestil ter drugih udeležencev in situacij v prometu.

Hyundai je Nexa zasno-
val na povsem novi plat-
formi, ki omogoča tako 
vgradnjo gorivnih celic, 
da ne vplivajo na ostale 

lastnosti vozila.
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inženirjem omogočila delo brez 
kompromisov, ki so bili značilni 
za njegovega predhodnika, ki je 
bil v bistvu zgolj predelani obi-
čajni Hyundai ix30.

Kot pravijo pri Hyundaiju, so 
bile pomembne tudi aerodina-
mične rešitve, med katerimi so 
poudarili predvsem plosko dno 
avtomobila, prezračevalne kana-
le za hlajenje baterij in motorja, 
v karoserijo potopljene kljuke 
vrat in dvodelna aerodinamično 
optimizirana kolesna platišča. 

Tudi stebričkoma D so namenili 
posebne kanale za usmerjanje 
zračnega toka mimo zadka.

Dvajset let raziskav  
gorivnih celic

Hyundai je s predstavitvijo 
Nexa sicer obeležil tudi dvaj-
seto obletnico začetka svojih 
raziskav na področju upora-
be vodika kot pogonskega 
sredstva za avtomobile. Tedaj 
sta jim bili na voljo dve poti. 
Nekateri proizvajalci avtomo-
bilov, morda je bil tu najbolj 
izpostavljen BMW, so namreč 
preizkušali tudi uporabo vodika 
v motorjih na notranje zgore-
vanje, ki pa se je izkazala za 
slepo ulico. Pri Hyundaiju so 
se tedaj pravilno odločili za 
razvoj gorivnih celic, ki vodik 
na kemični način s pomočjo 
prepustnih membran spremi-
njajo v električno energijo za 
pogon elektromotorja. 

Leta 2000 so gorivne celice 
prvič vgradili v testni Santa Fe 
FCEV, ki mu je leta 2004 sledil 
testni Tucson FCEV, s katerim 
so že lahko opravljali resne 
testne vožnje v različnih okoljih, 

Dogajanje za zadkom avtomobila opazuje laserski radar 
LIDAR.

Bi si vožnjo drznili povsem prepustiti avtomobilu?

Hyundai Nexo je med 
preskusno vožnjo varno 
peljal tudi skozi cestninske 
postaje s samodejnim pla-
čilom cestnine.

od vročih puščav do polarnega 
mraza in alpskih višin.

Leta 2005 so v Mabuku v 
Južni Koreji odprli inštitut za 
razvoj ekoloških tehnologij, 
leta 2006 pa so na svetovnem 
prvenstvu v nogometu v Nemčiji 
avtobuse s pogonom na goriv-
ne celice prvič uporabili za 

Prikaz podatkov ob začetku avtonomne vožnje.

Prikaz podatkov ob koncu avtonomne vožnje.

prevoze udeležencev prvenstva. 
Tisto leto je speljal tudi prvi, z 
njimi opremljeni prototipni avto-
mobil Hyundai ix35 Fuell Cell, 
ki so ga leta 2013 začeli proi-
zvajati kot prvi serijski avtomobil 
z gorivnimi celicami. Poganjal 
ga je 100-kilovatni elektromotor, 
ki se je seveda napajal z elek-
trično energijo iz gorivnih celic 
prve generacije (seveda zrelih 
za serijsko vgradnjo v avto-
mobile, ne eksperimentalnih). 
In letos je Hyundai predstavil 
Nexa, namensko razvitega 
križanca z gorivnimi celicami 
druge generacije.

Hyundai bo Nexa ponekod 
v Evropi, kjer je na voljo ustre-
zna infrastruktura za oskrbo z 
vodikom, z letošnjim poletjem 
ponudil poslovnim in zasebnim 
uporabnikom in kot pravijo pri 
korejskem avtomobilskem pro-
izvajalcu, mu bo do leta 2025 
sledilo še osemnajst novih oko-
lju prijaznih avtomobilov.

Pregled tipal sistema za avtonomno vožnjo na Hyundaiju Nexu

Prednja kamera in 
stereo kamera

Sprednji RADAR

Sprednji LIDAR (3)

Bočna kamera (2)

Zadnji 
LIDAR

Zadnji in bočni 
LIDAR (2)


