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A 2011-es Formula-1-es világbajnoki sorozat nyolcadik állomásaként megrendezésre kerül? Európa
Nagydíjon a Renault alakulat további újítással igyekszik majd javítani eddigi teljesítményén. Az R23-as
névre hallgató konstrukció aerodinamikai csomagját illet?en az els? légterel? szárny, valamint a diffúzort
érint? fejlesztések mellett a hátsó légterel? szárny fels? profilja is átalakuláson fog átesni.
Mint ismeretes, a két héttel ezel?tt megrendezett Kanadai Nagydíj volt a szezon els? olyan versenye, ahol
a pilótáknak a pálya két szakaszán lehetett aktiválni a Légellenállást Csökkent? Rendszernek is nevezett
DRS-t. Az idei szezonban érvényesített technikai szabálymódosítások egyik leglényegesebb részének is
mondható, menetközben állítható hátsó szárny jelent?sége tehát megn?tt a montreali futamon, és az FIA
legutóbbi határozatának értelmében a hétvégi Európa Nagydíjon is hasonló lesz a helyzet. Ahogyan arról
egy korábbi bejegyzésben már lehetett olvasni, a valenciai versenypályán is egyetlen egy mér?pont, és két
olyan szakasz került megjelölésre, ahol a szabályok teljesülése mellett a versenyz?k aktiválhatják majd a
futamon a hátsó szárny d?lésszögét változtató mechanizmust.
A Lotus Renault GP alakulat vezet?je, Eric Boullier elárulta, hogy az utcai szakaszokat tartalmazó
valenciai versenyhétvégén a hátsó szárny fels? profilját át fogják alakítani. Elképzelhet?nek tartom, hogy
a fels? elem a korábbiakban alkalmazott, és egyben elterjedtebb megoldással ellentétben ezúttal nem
egyenes kialakítást fog kapni, hanem a szárny felületén keletkez? aerodinamikai leszorító er? megfelel?
megosztásának érdekében ívelt szakaszokat fog tartalmazni. A Renault módosításának célja ugyanis az,
hogy a DRS aktiválásával még nagyobb sebességkülönbséget tudjanak majd elérni az eddigi, nagyjából
12…15km/h-ás értéknél.
Az ívelt formával ugyanis elérhet?, hogy a felfelé ível? szárnyszakasznak köszönhet?en a profil alatt és
felett elhaladó leveg? nyomásából ered? különbség meglehet?sen lecsökken, amely végül kis leszorító
er?t, és nagyobb elérhet? sebességet eredményez. Ezzel szemben viszont a szárnyelem mélyebbre ível?
kialakításával a szárny felett átáramló leveg? nyomása megn?, és a szárny alatt elhaladó leveg?
aerodinamikai nyomása pedig lecsökken, amely ezeken a részeken nagyobb leszorító er?t állít el?,
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fokozva ezzel az autó menetstabilitását.
Mindez természetesen csak egy lehetséges alternatíva, de az enstone-i gárda valódi fejlesztését és annak
várható hatását hamarosan megismerhetjük a hétvégi Európa Nagydíjon.
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