Yaln›zca Araba Yar›ﬂ› De¤il,
Teknoloji Savaﬂ›

FORMULA 1
Formula 1, Dünya Kupas› ve Olimpiyatlar’dan sonra dünyada en çok izlenen spor olay›. Üstelik
di¤er ikisinden farkl› olarak, her y›l düzenleniyor ve y›l boyunca birçok yar›ﬂ yap›l›yor. Formula
1 yetkilileri, 2005 y›l›ndan itibaren ülkemizde de yar›ﬂ düzenleyeceklerini aç›klad›lar. Kimilerine göre Formula 1 yar›ﬂlar› bir pistin etraf›nda v›z›ldayarak dönüp duran minik arabalardan
baﬂka bir ﬂey de¤ilken, kimilerine göre nefes kesen, k›ran k›rana bir mücadele. Ancak, ortada
bir gerçek var ki, özellikle iﬂin mutfa¤›nda çal›ﬂanlar için Formula 1, bir "teknoloji savaﬂ›".
‹zleyiciler nefeslerini tutmuﬂ, yar›ﬂ›n galibinin kim olaca¤›n› beklerken, Formula 1’e kat›lan
tak›mlar›n patronlar›ndan mühendislerine, teknisyenlerinden pilotlar›na ve tabii teknik
yetkililerine kadar herkes, y›llarca emek verdi¤i, gece gündüz üzerinde çal›ﬂt›¤› her bir
parçan›n yar›ﬂtaki performans›n› merak ediyor. Ayn› zamanda da, en iyi dereceyi elde
edebilmek için yar›ﬂ s›ras›nda da insan üstü bir çaba sarf ediyor.
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Ç›¤l›klara kar›ﬂan motor sesleri,
motor seslerine gömülen heyecanl›
bekleyiﬂ; yar›ﬂ› izleyen herkes en az
yar›ﬂa kat›lan pilotlar kadar heyecanl›.
Pilotlar, bir gün önce yap›lan s›ralama
turlar›yla belirlenen ç›k›ﬂ s›ralar›nda
arabalar›n› kükreterek, rakiplerine
gözda¤› vermeye çal›ﬂ›yorlar. Yar›ﬂ›n
baﬂlamas›yla pistteki, tribünlerdeki ve
televizyon karﬂ›s›ndaki herkesin nabz›
arabalar›n h›z›na ulaﬂ›yor. ‹nsanlar›
bu kadar çeken, bu kadar büyüleyen
bu sporda elbette her ﬂey tozpembe
de¤il. Bugüne de¤in milyonlarca insan›n gözleri önünde birçok pilot yaﬂama veda etti. Ancak, bu tehlike bile,
insanlar›n Formula 1 tutkusundan
hiçbir ﬂey eksiltmedi. Bunun nedeni
belki de bu sporun, insan›n her alanda kendi s›n›rlar›n› görmesini sa¤lamas›d›r.
Hem yarat›c›l›¤›n, hem de teknik
becerinin insan performans›yla bu kadar bütünleﬂti¤i bir baﬂka spor yok.
Y›llar süren çal›ﬂmalarla geliﬂtirilen
arabalar, teknolojinin vard›¤› son noktan›n sembolüyken, pilot için araba,
yar›ﬂ s›ras›nda kendi gövdesinin bir
parças› oluveriyor. Gerçekten de bu
tek kiﬂilik arabalar›n tekerlekleri saatte 350 km h›zla koﬂan pilotun bacaklar›, sa¤a sola çarpmamak için sallanan direksiyon da kollar› görevini görüyor. Formula 1’in belki de en büyük
esprisi, teknolojinin insanla bütünleﬂmesine olanak tan›mas›; kim istemez
ki o kadar h›zl› koﬂabilmeyi?
Yine de bu ç›lg›nl›¤›n da bir s›n›rlay›c›s› var. Formula 1, Uluslararas› Otomobil Federasyonu’nca (FIA) gerçekleﬂtirilen bir organizasyon. Bu nedenle de, Formula 1 ile ilgili tüm kurallara, ilkelere, organizasyonla ilgili tüm
ayr›nt›lara FIA karar veriyor. FIA, yar›ﬂlarda güvenli¤i sa¤lamak ve rekabeti art›rmak için, hem teknik donan›mla ilgili, hem de yar›ﬂ kurallar›yla ilgili
sürekli de¤iﬂiklikler yapan bir organ.
Arabalarda kullan›lan silindirlerin say›s›ndan, motor gücüne, arabalar›n
a¤›l›klar›na kadar her ﬂey FIA denetimi alt›nda. FIA'n›n koydu¤u kurallara
uymayan, getirdi¤i düzenlemelere ayk›r› davranan tak›m, yar›ﬂlardan ihraç
edilmeye kadar varan çeﬂitli cezalara
çarpt›r›l›r. Her y›l Mart ay›ndan Ekim
ay›na kadar iki haftada bir, dünyan›n
çeﬂitli yerlerindeki pistlerde düzenlenen yar›ﬂlara o y›l kat›lacak tak›mlar,

sezon baﬂ›nda belirleniyor. Dünya
ﬁampiyonas› kapsam›ndaki bu yar›ﬂlara verilen adsa "Grand Prix".
Yar›ﬂlar›n yap›ld›¤› hafta sonlar›,
yar›ﬂa kat›lan tak›mlar›n yöneticileri,
teknik adamlar› ve pilotlar aras›nda
k›yas›ya bir rekabet yaﬂan›yor. Cuma
günü yap›lan serbest antrenman›n ard›ndan, cumartesi günü gerçekleﬂtirilen ve yar›ﬂa baﬂlama s›ras›n›n belirlendi¤i s›ralama turlar› sonucu, yar›ﬂa
ilk s›rada baﬂlama anlam›na gelen "pole position" belli oluyor. Pazar günüyse, milyonlarca izleyicinin gözleri
önünde büyük kap›ﬂma gerçekleﬂiyor.

Elektronik Donan›m
Egemenli¤i
FIA’n›n sürekli olarak kurallarda
de¤iﬂiklik yapt›¤›n› söylemiﬂtik. Örne¤in, FIA’n›n getirdi¤i güvenlik önlemlerine göre, 1980’li y›llardaki kurallar de¤iﬂmeseydi bugün, hiçbir
Formula 1 pilotu 350 km/saat h›zlara ç›kabilen arabalar› kullanamazd›.
Gerçekten de, sürekli geliﬂtirilen bu
yeni elektronik aksam ve bilgisayar
sistemleri, hemen hemen 10 y›ld›r
otomobil sporlar›n› çok daha çetin
bir disiplin haline getirdi. Modern
Formula 1 arabas›n›n yaklaﬂ›k 2000
parças›n›n bir k›sm›, üç boyutlu (3D)
say›sal maketleri yap›lmadan ve bilgisayarlarca desteklenen kimi cihazlar
olmadan geliﬂtirilemezdi. Bu nedenle
parçalar ve bütün olarak arabalar
çok geliﬂmiﬂ oldu¤undan, yar›ﬂlar
çok daha zorlu geçiyor.

Elektronik donan›m, arabalar›n hemen hemen her yerinde, her parças›nda görülebiliyor. Bu denli yayg›n ve
de¤iﬂik kullan›msa, FIA’ya göre denetimsizli¤e neden olabilir ve dolay›s›yla
tak›mlar aras›ndaki f›rsat eﬂitli¤ine zarar verebilir. Bu nedenle, Formula 1
arabalar›nda kullan›lan elektronik donan›m da FIA kurallar›na ba¤land›.
Gerçekten de, Formula 1 arabas›n›n
beynini oluﬂturan mikroiﬂlemciler, kimi durumlarda motor, vites kutusu,
diferansiyel gibi yaﬂamsal organlardan
daha etkili olabiliyor; süspansiyon ve
frenlere bir saniyeden k›sa sürede
bunlar arac›l›¤la kumanda edilebiliyor. Motor üstündeyse, elektroni¤in
Aﬂa¤› çekiﬂ kuvveti: Kaporta, kanatlar ve
süspansiyon parçalar› üzerinden geçen havan›n
yaratt›¤› ve arac›n pist yüzeyine yap›ﬂmas›n›
sa¤layan kuvvet.
Grand Prix: Dünya ﬁampiyonalar›n›n yap›ld›¤› yar›ﬂlara verilen ad. Yaln›zca belirli pistlerde yap›l›r.
Güvenlik Arac›: Yar›ﬂta, kaza gibi güvenlik
aç›s›ndan sak›ncal› bir durum oldu¤unda piste
ç›kan araç. Pistteki tüm arabalar›n önünde giderek yar›ﬂ› yavaﬂlat›r. Bu s›rada arabalar›n birbirlerini geçmesi yasakt›r.
Pitstop: Pilotun yak›t ikmali yapmak, lastik
de¤iﬂtirmek ve di¤er aksakl›klar› gidermek için
tak›m›na ayr›lan alanda durmas›. Ortalama 17
teknik görevlinin çal›ﬂt›¤› bu bölgede duruﬂ, al›nacak yak›t miktar›na da ba¤l› olarak 5-16 saniye kadar sürer.
Pole Position: S›ralama turlar› sonucunda
en iyi dereceyi yapan pilotun ilk s›rada yar›ﬂa
baﬂlamas›. Di¤er pilotlar da elde ettiklere derecelere göre ç›k›ﬂ noktas›ndaki yerlerini al›rlar.
En iyi derecenin % 107’sinden daha kötü derece elde eden pilotlar yar›ﬂa kat›lamaz.
Telemetre: Gerçek zamanda, arabalardan
pit alan›na veri aktar›lmas›n› sa¤layan sistem.
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pistteki hatalara ba¤l› amortisör ﬂoklar›n›n d›ﬂ›nda, körük tak›m›ndan kaynaklanan sorunlar›n düzeltilmesine de
yard›mc› oluyor.

Yol Tutuﬂ

Pit alan›na giren arabaya, tüm teknik ekip 5-10
saniye içinde gerekli müdahaleleri yapar.

yaﬂamsal iﬂlevleri s›n›rs›z. Elektronik
motor gerçekten de, iyi bir yanma ve
etkili enerji iﬂletimi sayesinde en etkili gücü garanti edebiliyor.
En iyi Formula 1 tak›mlar›, yaln›zca, en iyi elektronik sistemlerden yararlanmakla kalm›yorlar. Tüm alanlarda da en ileri teknolojiye sahipler. Yeni bir Formula 1 arabas› tasarlan›rken,
öncelikle araban›n performans›n› iyileﬂtirmeye yönelik çal›ﬂmalar yap›l›yor.
Bunun için de aerodinamik planda birçok çal›ﬂma gerçekleﬂtiriliyor. Gerçekten de, araba hareket halindeyken etraf›nda oluﬂan hava hareketleri, h›z
aç›s›ndan önem taﬂ›r. Bu durumda, dayan›kl›l›k ve aﬂa¤› çekiﬂ kuvveti gibi
aerodinamik güçler araba üzerinde denenir. Böylece, ön taraf› çok dar, hatta
sivri, arka taraf› geniﬂ modern Formula 1 arabas›n›n kokpit olarak bilinen
pilot kabininin yanlar›ndaki köprülerin dayan›kl›l›¤› ve h›za etkileri s›nanm›ﬂ olur. E¤er önemli bir zorlanmayla
karﬂ›laﬂ›l›rsa, aerodinamikten sorumlu
mühendisler ve teknisyenler araban›n
biçimi, kaplama geometrisi ve pilot kabiniyle iligili yeni düzenlemeler yapmak için kollar› s›varlar.
Araban›n arkas› üzerindeki ak›m›n
yap›s›ysa, sürekli ve artan bir türbülansa neden olan hava ay›r›c›lar›yla birlikte oldukça karmaﬂ›kt›r. Ancak,
1981’de Formula 1 arabalar›n›n kaderini de¤iﬂtiren bir ﬂey oldu; ilk kez bir
arabada karbon fiber ﬂasi kullan›ld›.
Karbon fiber, havac›l›k endüstrisinde
zaten kullan›l›yordu; ama di¤er metal
alaﬂ›mlara oranla 5 kat daha dayan›kl›
ve sa¤lam olmas›n›n yan› s›ra çok daha hafif ve kolay ﬂekil alabilen bu malzeme, Formula 1’de birçok ﬂeyi de¤iﬂtirdi. Ayr›ca, arac›n yüzeyinde karbon
fiber gibi, yüzey kayganl›¤›n› art›ran
kompozit bir malzeme kullan›larak,
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l›nd›¤›nda gösterilen direnç kuvveti de
azalt›lm›ﬂ oldu.
Günümüz Formula 1 arabalar›, birkaç yüz santimetre geniﬂli¤inde karbon fiberin dev makinelerce s›k›ﬂt›r›l›p, ﬂasinin etraf›na geçirilmesinin ve
bilgisayarlarca deneme sürüﬂlerinin
yap›lmas›n›n ard›ndan, elektronik aksam›n ve di¤er mekanik donan›m›n da
yerleﬂtirilmesiyle pistlerdeki yerini almaya haz›r hale geliyor. Ancak, bu hiç
de öyle az›msanacak bir süreç de¤il;
bütün bu iﬂlemlerin arkas›nda bilimadamlar›, mühendisler, teknisyenler,
iﬂadamlar› ve tabii pilotlardan kurulu
bir ordu bulunuyor. Bütün Formula 1
arabalar›, y›llar süren ince hesaplamalar ve u¤raﬂlar›n eseri. Özellikle 90’l›
y›llarla birlikte kullan›lmaya baﬂlanan
yaz›l›m programlar›n›n üretimi tahminen 20 adam-y›l gibi süreler al›yor.
Bir araban›n aerodinamik performans›, ayn› zamanda süspansiyon sistemine de ba¤l›. Cx sabiti, araban›n
burnu havaya kalkmas›n ya da araba
yere fazla yap›ﬂmas›n diye ﬂasinin ön
ve arkas›na yerleﬂtirilen kanatç›klar
için en uygun de¤eri bulmada kullan›l›yor. Bu nedenle, ba¤›ms›z süspansiyonlar ya da elektronik yükselticiler,

Bir Formula 1 arabas›n›n taban› da
çok önemli; geometrisi ve biçimi, araban›n kalk›ﬂ kuvveti ve h›z›nda kayda
de¤er de¤iﬂmelere neden olabilir. Di¤er arabalarda rastlanmayan ince ve
uzun kanatlar da Formula 1 arabalar›n›n kendilerine özgü aksamlar›ndan.
Kald›rma kuvveti, araban›n yere yap›ﬂmas›n› azalt›c› bir etkiye neden olur.
Oysa bu Formula 1’de önemli bir sorundur ve bundan kurtulmak için araban›n ön ve arkas›na aerodinamik yük
olarak da bilinen kanatlar tak›l›r. Almanya Hockenheim ya da Kanada
Montréal’deki gibi h›zl› pistlerde, arkadaki kanatlar, 300-350 km/saat gibi
yüksek h›zlara ulaﬂabilmek için daha
k›sa tutulur. Bu durumda motor gücü
18.000 tur/dk gibi en yüksek de¤erine ulaﬂ›r. Buna karﬂ›l›k, Monaco’dakine benzer bol dönemeçli pistlerde tekerlekler konuﬂur; yere yap›ﬂma özelli¤i sayesinde araban›n dönemeçte
savrulmas› önlenebilir ve pilota derin
bir nefes alma rahatl›¤› sa¤lan›r.
Araban›n dönemeçteki yerleﬂimi,
araban›n d›ﬂa do¤ru savrulmas›yla
a¤›rl›k merkezine yandan etki eden
merkezkaç kuvvetine ba¤l›d›r. Lastikler yere yeterince yap›ﬂmazsa, araba
dönemeci almakta zorlan›r ve dönemecin d›ﬂ›na do¤ru kayar. Bu nedenle, pistlere göre tak›mlar›n lastik seçimleri de de¤iﬂir; bol dönemeçli pistlerde yol tutuﬂu daha iyi olan yivli lastikler tercih edilir.

Hiçbir ﬁey Sabit De¤il
Tak›mlar, arabalar›n› ancak hedefledikleri performansa ulaﬂt›klar›nda
görücüye ç›kar›rlar. Düzenlemeler kanatlar, süspansiyon, frenler, diferansiyel gibi birçok bölüm üzerinde yap›l›r.
Asl›nda hiç akla gelmeyecek birçok ayr›nt›, sürekli elden geçirilir. Örne¤in,
lastiklerin üzerindeki oluklar bile arac›n gövdesinin dengesinde önem taﬂ›r.
Kimi zaman lastiklerde fazla ya da eksik yaln›zca birkaç yüz gram hava, dönemeci al›rken yaﬂanan sorunlar›n çözümü olabilir.

E¤er araban›n iﬂlevleriyle ilgili bir
sorun yoksa, tasar›mdaki de¤iﬂikliklerin nedenleri pistin s›cakl›¤›, pistteki
tozlanma, lastik parçac›klar› ve ya¤lanma gibi etkenlerle ilgili olabilir. Ayr›ca, rüzgâr da h›z› ve araban›n kalk›ﬂ
kuvvetini de¤iﬂtirebilir ve yol tutuﬂunu olumsuz etkileyebilir.
Araban›n kendisi gibi motoru da
sürekli de¤iﬂikli¤e u¤rar. Asl›nda motor için bu de¤iﬂikliler, evrimsel denebilecek türden yavaﬂ gerçekleﬂir; ama,
köklüdür. Formula 1 arabalar›nda genellikle, 8-10 silindirli ve 3000 cc hacimli motorlar kullan›l›r. Motorlar
750-850 beygir gücüne sahiptir.
Motordaki de¤iﬂikliklerin yavaﬂ olmas› uzmanlara göre bir avantaj. Motor üzerinde çal›ﬂan mühendisler ve
teknisyenler, do¤ru yönde ilerliyorlarsa, elde ettikleri sonuç göz kamaﬂt›r›c› olabiliyor. Bunun bir nedeni de, bu
çal›ﬂmalar›n bir s›r gibi saklanmas›,
hiçbir ipucunun d›ﬂar›ya s›zd›r›lmamas›. Gerçekten de, yap›m› süren bir motorun hangi beygir gücünde ve s›cakl›kta çal›ﬂt›¤›n› tahmin edebilmek güç.
Bir Formula 1 arabas›n›n motorunun çal›ﬂma ilkesi, ait oldu¤u serideki
di¤er motorlarla benzerlik gösterir.
Mercedes, Jaguar-Coswort, Ferrari,
Peugeot gibi farkl› gruplar›n ürettikleri motorlar aras›ndaysa birçok farkl›l›k bulunur.
Tak›mlar genellikle ayn› motorun
farkl› iki türünü kullan›rlar. Birini s›ralama turlar›nda, di¤erini de yar›ﬂta.
S›ralama turlar›nda kullan›lan motor,
en fazla 12 tur boyunca çal›ﬂaca¤›ndan daha güçlü, yar›ﬂta kullan›lacak
olansa, ortalama bir buçuk saat boyunca çal›ﬂaca¤›ndan daha dayan›kl›
oland›r.
Formula 1’de yar›ﬂan ekipler, ana
hatlar› FIA taraf›ndan belirlenen farkl› motorlar kullanabilirler. Bununla
birlikte, araban›n di¤er aksamlar›nda
ve gövdesinde yap›lan de¤iﬂikliklere

DaimlerChrysler’in dinamometre odas›.
Formula 1 arabalar› yar›ﬂa ç›kmadan önce
burada bir testten geçiriliyor.

yan›t vermek için motorlar da de¤iﬂikli¤e u¤rat›l›r.
1997’den beri makine mühendisleri, ürettikleri motor yeterince güçlü
de¤ilse, çok a¤›rsa, çok büyükse ya da
fazla yak›t tüketiyorsa o motor üzerinde çal›ﬂ›p tekrarlar›n› üretmekten vazgeçiyorlar. Ayr›ca sürüﬂ rahatl›¤› ve
kolayl›¤› da önemli etkenler. Bugüne
de¤in üretilen en güçlü motorlardan
biri olan V 10, oldukça hafif ve kaplad›¤› alan da çok küçük olmas›na karﬂ›n, mühendisler daha da iyi performans alabileceklerini düﬂündükleri
için V 10’u geliﬂtirmek için çal›ﬂmalar›n› sürdürüyorlar ve ayn› serinin üst
modellerini üretiyorlar.
V 10 gibi bir motorda istenilen güce eriﬂmek için berilyum gibi hafif bir
malzemeden yararlanman›n uygun olaca¤› düﬂünülmüﬂ. Ancak, mükemmele
giden yolda her ad›m›n bir öncekinden
zor olmas› gibi, performans art›rmada
da benzer sorunlar yaﬂan›yor. Berilyum da çok pahal› olmas›n›n yan› s›ra,
metalik bileﬂiklerinin zehirli etkisi yüzünden çal›ﬂ›lmas› zor bir malzeme.
Formula 1 arabalar›, ortalama 550
kg a¤›rl›¤›nda oluyorlar. Asl›nda, tam
donan›ml› bir araban›n pilotuyla birlikte a¤›rl›¤›n›n 600 kg’dan az olmas›

kurallara ayk›r›. Arabalar çok hafif oldu¤undan, ﬂasinin en uygun dengeyi
bulmas› için her yar›ﬂta 50 kg dolay›nda a¤›rl›k taﬂ›n›r. Bu a¤›rl›k da yar›ﬂ›n
yap›ld›¤› piste, dolay›s›yla yar›ﬂ›n türüne göre de¤iﬂebilir.

Bu Bir S›nav
Teknik yetkinlik çok büyük bir üstünlük sa¤lasa da, pilot ve ekibi aras›ndaki konuﬂmalar ve strateji de çok
önemli. Yar›ﬂ öncesi, teknik direktörden mühendislere ve pilota kadar tüm
tak›m, taﬂ›nacak yak›t miktar›na, kullan›lacak lastik türüne, pit alan›nda
kaç defa durulaca¤›na kadar birçok
konuda karar veriyor. Ancak, ad› üstünde yar›ﬂ bu; her zaman her ﬂey
planland›¤› gibi gitmeyebiliyor. Pilotlar pistte ortaya ç›kabilecek birtak›m
nedenlerden pit alan›na beklenmeyen
ziyaretler yapabilirler. Bu durumda,
her ﬂey yeniden gözden geçirilir, yak›t
miktar› yeniden hesaplan›r, planda gerekli de¤iﬂiklikler yap›l›r. Bu durum
hem pilot için, hem de tak›m›n geri kalan› için zorlu bir s›nav olur. Asl›nda,
yar›ﬂ s›ras›nda arabayla ilgili birçok
veriyi pit alan›na aktaran telemetre ve
elektronik aksam sayesinde, motor ve

McLaren tak›m›n›n laboratuvarlar›nda, iﬂin hem teknolojik k›sm›,
hem de el eme¤i isteyen k›sm› ayn› titizlikte gerçekleﬂtiriliyor.
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vites kutusunun gerekti¤i gibi çal›ﬂmas›n› sa¤layan ölçütler denetlenir
ve gerekli müdahaleler yap›l›r. Örne¤in, s›cakl›k, ya¤ ya da su bas›nc› ve
motordaki aksakl›klar bu yöntemle
denetlenir ve araba pit alan›na girdi¤inde zaman kaybedilmeden gereken
yap›l›r.
Yar›ﬂ s›ras›nda ne sorun olursa olsun, tak›mlar›n yöneticileri savaﬂ› kolay kolay b›rakmazlar. Formula 1’e
kat›lan büyük araba üreticileri yaln›zca arabalar›n›n kaza sonucu pisti terk
etmelerinden korkarlar. Ferrari firmas›n›n efsanevi patronu Enzo Ferrari’nin, pilotlar›na her koﬂulda "kazanmak için, yar›ﬂ› bitirmek gerek" önerisinde bulundu¤u söylenir.

S›r Perdesi Aralan›yor
Her ne kadar Formula 1’in perde
arkas› tam bir s›rlar odas› olsa da, hepimiz biliyoruz ki, bu iﬂe yat›r›lan paralar da, elde edilen kazanç da oldukça yüksek. Ünlü tak›mlardan
McLaren’in Formula 1 arabalar› ve
çal›ﬂanlar› için y›lda ortalama 250
milyon dolar harcad›¤› tahmin ediliyor. Elbette bu miktar›n içinde pilotlara ödenen ücretler yok! Tak›mlar›n
bu kadar çok para harcayabilmeleri,
asl›nda araba ve motor üreticisi ortaklar›na ve genellikle sigara üreticisi
olan tart›ﬂmal› sponsorlar›n›n varl›¤›na ba¤l›. Ama yine de bir Formula 1

tak›m›n›n ad› öncelikle ﬂasiyi yapan
orta¤›yla birlikte an›l›r; motor üreticisi sonra gelir.
Her ne kadar teknolojinin bu kadar
a¤›rl›kl› olmas›n›n Formula 1’in ruhuna zarar verdi¤ini düﬂünenler olsa da,
üreticiler ve yar›ﬂ kazanmak isteyen
tak›m yöneticileri, de¤iﬂimin d›ﬂ›nda
kalman›n pek de ak›ll›ca olmad›¤›n›
anlam›ﬂ durumdalar. 5 k›tada yaklaﬂ›k
300 milyon kiﬂinin televizyondan izledi¤i yar›ﬂlardan özellikle, üreticilerin
ve sponsorlar›n kazançlar› oldukça
fazla. Örne¤in, McLaren tak›m›yla çal›ﬂmaya baﬂlayan Mercedes firmas›n›n
sat›ﬂlar› 5 y›l içinde ikiye katlanm›ﬂ ve
özellikle yar›ﬂ arabalar›n›n da rengi
olan gümüﬂ renkli Mercedes sat›ﬂlar›nda patlama olmuﬂ.
Asl›nda Formula 1 camias›ndaki
herkesin a¤z› oldukça s›k›; en ufac›k
bir bilgi bile, rakiplere yol gösterebilir
düﬂüncesiyle gizli tutuluyor. Ama,
Wired dergisi muhabiri Andrew Tilin,
Mercedes-Benz’in McLaren için üretim yapt›¤› fabrikan›n kap›lar›n› aralayabilmiﬂ. Fabrikay› gezmeye baﬂlad›¤›nda karﬂ›laﬂt›¤› ilk ﬂey, her yerinden kablolar, hortumlar ç›km›ﬂ gibi
duran bir kutuya benzeyen bir ayg›t
olmuﬂ. Ad› "geçici dinamometre" olan
bu periﬂan görünümlü ayg›t›n de¤eriyse 1 milyon dolardan fazla. Mercedes-Benz Motorsport’dan Hans-Peter
Kollemeier’›n söyledi¤ine göre, bu ayg›t motor ve vites kutusunun yapabi-

leceklerini test etmeyi sa¤layan bir yaz›l›m program›yla çal›ﬂ›yor. Kollemeier, "Bu ayg›t sayesinde, bir araban›n
içinde gerçekleﬂen her ﬂeyi yapabilir,
bir yar›ﬂ arabas›n› simüle edebilirsiniz" diyor.
Formula 1 yar›ﬂlar›n›n yap›ld›¤› hemen hemen tüm pistler birbirlerinden
farkl› özelliklere sahip. Bu nedenle,
her yar›ﬂ için farkl›, 3 boyutlu yaz›l›m
programlar› geliﬂtiriliyor. Piste göre,
motorun ne zaman ve kadar h›zlanaca¤› ya da yavaﬂlayaca¤› gibi ayr›nt›lar
tek tek hesaplan›yor. Bunun d›ﬂ›nda,
gövdenin ve ﬂasinin aerodinamik özelliklerinin s›nand›¤› rüzgâr tünelleri ve
bilgisayar destekli ak›ﬂkan dinamikleri
ve yaz›l›m programlar› da üretim aﬂamas›n›n vazgeçilmezlerinden. Pistin
özellikleri ve yar›ﬂ›n yap›laca¤› yerin
iklim koﬂullar›na göre, rüzgâr›n yönü,
geliﬂ aç›s› ve ﬂiddeti de¤iﬂtirilerek ﬂasi
kanatlar›n›n özellikleri belirleniyor.
‹ﬂin ince iﬂçilik gerektiren k›sm›ndaysa, fren diskleri ve kanatlar›n yap›ld›¤› karbon fiber levhalar kesilip haz›rlan›yor. 124 gr gibi yok say›labilecek bir a¤›rl›ktaki gaz pedallar›ysa titanyumdan yap›l›yor. Bir ﬂasinin üretim aﬂamas›nda harcanan süre, ortalama 1200 adam-saat. Son aﬂamalarda
devreye iki bilgisayar, her 10 milisaniyede bir süspansiyondan gelen verileri iﬂleyen 13 al›c›dan oluﬂan "aktif
gövde kontrol" sistemi giriyor.
Tilin, McLaren tak›m›n›n kulland›¤›
arabalar›n üretildi¤i ve deneme sürüﬂlerinin yap›ld›¤› bu laboratuvarlarda
gördüklerini göz kamaﬂt›r›c› buluyor
ama, bütün bunlar›n arkas›nda yatan
emek ve yarat›c› düﬂüncenin de unutulmamas› gerekti¤ini özellikle vurguluyor.
Tüm Formula 1 tak›mlar› ﬂu s›ralarda hummal› çal›ﬂmalar yürütüyor.
Bizlerse, yeni sezonda "acaba hangi
tak›m nas›l bir arabayla karﬂ›m›za ç›kacak, kim hangi yar›ﬂ› kazanacak…"
gibi sorular›n yan›tlar›n› alabilmek ve
savaﬂ›n galiplerini görebilmek için
Mart ay›n› bekliyoruz.
Elif Y›lmaz
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