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Het Alpha Centauri Team bouwde een solar car om als eerste 

nederlandse team mee te doen aan „The World Solar Challenge 

2001“. Deze zonneauto, genaamd Nuna, is ontworpen om een zo 

hoog mogelijke snelheid te behalen. Belangrijke factoren daarin zijn 

elektronische efficiëntie, rolweerstand en aërodynamica.

Het aërodynamisch ontwerp van de Nuna is uitgevoerd in samen-

werking met FlowMotion en de Technische Universiteit Delft. Met 

behulp van computerberekeningen en windtunnel-proeven is een 

carrosserievorm gevonden die niet alleen een zeer lage luchtweer-

stand heeft, maar ook ongevoelig is voor zijwind. Dat laatste is een 

belangrijke voorwaarde voor een goede wegligging. Tijdens de race, 

die op de openbare weg plaatsvindt, zullen er regelmatig enorme 

vrachtautocombinaties (road trains) voorbij denderen. De krachtige 

luchtwervelingen die daarmee gepaard gaan, kunnen een lichte solar 

car (250 kg) aanzienlijk uit de koers brengen. Dat laatste is een 

belangrijke voorwaarde voor een goede wegligging. Tijdens de race, 

die op de openbare weg plaatsvindt, zullen er regelmatig enorme 

vrachtautocombinaties (road trains) voorbij denderen. De krachtige 

luchtwervelingen die daarmee gepaard gaan, kunnen een lichte solar 

car (250 kg) aanzienlijk uit de koers brengen.

Sinds 1987 wordt in Australië The World Solar Challenge 

(WSC) georganiseerd: een wedstrijd tussen raceauto's op 

zonne-energie die door de deel-nemers zelf zijn ontworpen 

en gebouwd. Met deze auto's rijden de deelnemende teams 

dwars door het Australische continent, van het noordelijke 

plaatsje Darwin naar het ruim 3000 kilometer zuidelijker 

gelegen Adelaide.

The World Solar Challenge stimuleert research, ontwikkeling en innovatie. Het 

competitie-element van de race drijft de deelnemers tot uitersten. Alle teams 

ontwikkelen en gebruiken nieuwe technieken in hun solar car. Daardoor draagt The 

World Solar Challenge bij aan de verbetering van de toepassing van duurzame energie.

Met deze prestatie heeft het Alpha Centauri Team bijna alle records gebroken: het baanrecord dat op naam 

van Honda stond, het gemiddelde snelheid record en het dagrecord. Bovendien 

was het de eerste keer dat een debutant 

de race won.

Een budget van 1 miljoen 

euro en 18 maanden 

keihard werken van het 

team en de ondersteunende 

bedrijven en instellingen zijn niet 

voor niets geweest: op 21 november,

na 4 dagen racen, reed het Alpha 

Centauri Team als eerste team over de finishlijn in Adelaide.


