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A Sauber Ferrari C32-as autón alkalmazott
megoldáshoz hasonló nyílás az RB9-es orrkúpján (Fotó: Red Bull Racing)
A Red Bull Racing mérnökei által az idei évre tervezett RB9-es versenyautó orrkúpja egy különleges
kialakítású légcsatornát tartalmaz, amelyr?l leginkább az orrkúp fels? felületén látható, az orrkúp és a
biztonsági cella találkozásánál lév? válaszfal közelében lév? nyílás árulkodik. A csapat azonban már nem
els? ízben alkalmaz ehhez hasonló nyílásokat az autó orrkúpján, hiszen a két évvel ezel?tti konstrukciójuk
esetében az orrkúp alatt kialakított légbeöml? nyílással az autóban lév? elektronikai elemek
túlmelegedését kívánták leginkább megakadályozni, míg a 2012-es szezonban használt RB8-as lépcs?s
orrkúpja szintén tartalmazott egy menetiránnyal szemben kialakított légbeöml? nyílást.

Az RB8-as orrkúpjának lépcs?s szakaszán kialakított, nagyjából 250mm hosszú és valamivel több, mint
5mm-es magassággal rendelkez? nyílásnak azon túl, hogy a pilótafülke h?tése céljából leveg?t juttatott a
versenyz? számára, némi aerodinamikai jelent?sége is volt. A módosított technikai szabályzatnak
megfelel?en átalakított, és széles kivitelt kapott orrkúp fels? síkja mentén elhaladó leveg? által keltett
határréteg egy része a nyílás fels? belép? éléhez érve csigavonalú pályát vett fel. Ez a visszaperdül?
légáramlat pedig az örvényl? légáramlatok aerodinamikai jellemz?ihez hasonlóan úgy javította az orrkúp
hátsó részének aerodinamikai jellemz?it, hogy az orrkúp töréspontját követ? légáramlatokat a karosszéria
felületére kényszerítette.
Ezzel szemben viszont az RB8-as orrkúpja alatt kialakított nyílás az orrkúp teljes szélességét kitöltötte, és
m?ködése az orrkúp fels? részén alkalmazott nyílással szemben már egy kissé rejtélyesebbnek mondható.
Egyrészt megvalósíthatónak t?nik általa a pilótafülke mögötti területig végigvezetett légcsatorna
segítségével a KERS elektronikai elemeinek és akkumulátorainak a h?tése, de éppúgy elképzelhet? a
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padlólemez elüls? részének, a splitter által képviselt szakasznak valamilyen szint? befúvása is.

Miután az FIA a 2013-as évre engedélyezte a csapatoknak, hogy egy úgynevezett kozmetikai panel
alkalmazásával eltakarják az orrkúp magassági méretét érint? szabálymódosításból adódóan megjelent
töréspontot, a Red Bull Racing alakulat egy közbens? megoldást alkalmazva nem a válaszfal és az orrkúp
vége közötti szakaszt áthidaló, viszonylag nagyobb kiterjedés? panel mellett döntött, hanem egy annál
jóval rövidebb változattal látta el az RB9-et. Ennek köszönhet?en a tavalyi évben használt megoldáshoz
hasonlóan továbbra is látható maradt az orrkúp töréspontja, viszont ezúttal elt?nt a fels?, menetiránnyal
szemben alkalmazott légbeöml? nyílás. Helyette megmaradt az orrkúp alatti keskeny nyílás, és a Sauber
csapat által is alkalmazott m?szaki megoldáshoz hasonlóan a kozmetikai panel mögött, az orrkúp feletti
légáramlást befolyásoló, a pilótafülke irányába mutató kivezet? nyílás jelent meg.

Az orrkúp alsó részén lév? légbeöml? nyílás
segítségével valósul meg az orrkúp befúvása (Fotó: Formule1.nl)
A tavalyi évben használt konstrukcióról átörökített, az orrkúp alatt lév? nyílás viszont ezúttal egy, az
orrkúpban lév? különleges kialakítású légcsatorna-szakasznak köszönhet?en az orrkúp alatt belép?
légáramlat egy részét a nyíláson keresztül az orrkúp fels? síkján lév? kimeneti nyíláshoz vezeti. Ez a
megoldás hatékonyabbnak ígérkezett a szimulációs tesztek során, és az RB8-as esetében alkalmazott
elüls? nyílással szemben az orrkúp felett elhaladó légáramlatokat hatékonyabb módon lehet a töréspont és
a pilótafülke közötti felülethez kényszeríteni.

Az orrkúp és a biztonsági cella találkozásánál lév? válaszfal keresztmetszetének alsó része az RB8-as
autónál látott kivitelhez hasonlóan továbbra is meg?rizte a lefelé sz?kül?, hozzávet?legesen 30…40°-os
törésponttal az autó hosszanti szimmetriatengelyének irányába haladó peremezést, ami az aerodinamikai
el?nyök mellett kedvez? lehet az els? kerékfelfüggesztés geometriai kialakítását tekintve is.
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Azzal tehát, hogy az RB9-es autó orrkúpja már nem tartalmazza a 2012-es évben alkalmazott, a
pilótafülke h?tésére szolgált légbeöml? nyílást, a melegebb versenyhelyszíneken minden bizonnyal az
orrkúp végén fognak majd erre a célra nyílást kialakítani. Ennek a mérete is azonban kell? körültekintést
kíván majd a mérnökökt?l, hiszen a karosszéria felületén készített minden egyes nyílás befolyásolja az
autó aerodinamikai karakterisztikáját, ami akár a menetteljesítmény rovására is válhat.
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