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Az elmúlt napokban kissé szokatlanul ugyan, de szinte egymást követ?en zajlottak aerodinamikai
tesztelések a Virgin Racing a Williams és a Ferrari alakulatok részér?l.
Mint ismeretes, a Formula-1 szabályrendszere nem teszi lehet?vé az évekkel ezel?tt még megszokottnak
mondott teszteléseket, ezért a csapatoknak minden rendelkezésükre álló eszközt meg kell ragadni ahhoz,
hogy ezen tilalomból ered? hiányosságokat valamiképpen pótolni tudják. A számítógépes áramlástan
(CFD) és a szélcsatornában elvégezhet? vizsgálatok mellett (bár ez utóbbi használata is meglehet?sen
szabályozott) ún. egyenesvonalú tesztek elvégzésére nyílik még lehet?sége a csapatoknak.
Ezt használta ki többek között a Marussia Virgin Racing alakulat is, miután a Renault 3.5 kategóriában
el?kel?en szerepl? Robert Wickens közrem?ködésével pályára léptek Vairanóban. Mindamellett, hogy a
teszteléssel a fiatal pilótának is igyekeztek lehet?séget biztosítani az F1-es próbatételhez, a Virgin
tesztcsapata az MVR-02-es konstrukció monzai versenyhétvégén bevetett aerodinamikai csomagjának
további futamokra való tökéletesítésén is fáradozott.
A Virginhez hasonlóan a Williams sem tétlenkedett. Az angliai bázisú csapat ezúttal a GP3 Sorozat
bajnokával, Valtteri Bottasszal utazott el a kemble-i repül?térre. A grove-i alakulat az eredeti tervek
szerint egy héttel korábban szerette volna lefolytatni a tesztelést, de ebben sajnálatos módon az id?járás
nem volt számukra megfelel? partner.
A várakozás azonban úgy t?nik kifizet?d? volt – bár a teszt eredményességét majd talán a hétvégén
megrendezésre kerül? Szingapúri Nagydíjon lehet majd lesz?rni -, miután számos újítást is próbára tudtak
tenni. A csapat által kiadott információk szerint a Marina Bay versenypályára szánt aerodinamikai
csomag részeként egy új padlólemezzel és egy továbbfejlesztett diffúzorral is igyekeznek majd jobb
teljesítményt elérni, de a fejlesztések között említhet?ek még az els? légterel? szárnnyal kapcsolatban
elvégzett módosítások is.
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A Ferrari csapat is pályára lépett az elmúlt héten, és a maranellóiak által egykoron használt F60-as
négykerek?vel tehette próbára magát a Sauberes színekben versenyz? Sergio Perez, és a Formula-1
utánpótlás-nevel? szériájának is tartott GP2 Sorozatból ismert Jules Bianchi is.
A Fioránóban megrendezett teszt alkalmával a két pilóta két különböz? programot teljesített. Perez
elöljáróban a tesztet megel?z? napokban szimulátorban igyekezett tréningezni, míg Bianchi számára – aki
kivette részét a Ferrari által használt konstrukció fejlesztéséb?l – nem volt teljesen ismeretlen az F60-as
autó. A francia pilóta számára Abu Dhabiban adódik majd lehet?ség arra, hogy a 2009-es építés?
négykerek?t követ?en átüljön majd az idei betontorpedóba, és megtapasztalhassa az idei évben bevezetett
DRS és KERS együttes használatának hatásait.
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