


Cumartesi sabah seansının ikinci yarışı ise hızlanma etabında
gerçekleştirildi. Takımımız aracın boylamsal hızlanma kabiliyetinin test
edildiği bu etaba da iki pilotu ile katıldı. İlk pilotumuzun 4.10 ve 4.38
saniyelik derecesinin ardından yapılan veri analizinde bir vites değiştirme
problemi yaşanmış olduğu anlaşıldı. Sorunun çözümü için araç ayarlarını
değiştiren takımımız seansın bitimine 40 dakika kala hızlanma alanına gelmiş
olmasına rağmen yarış organizasyonunun fren testi ve hızlanma alanı
dönüşlerini aynı güzergahtan vermesi ve fren testinde yolda kalan araçların
pisten çıkarılmasının uzun sürmesi nedeniyle ikinci deneme için hızlanma
etabına takımımız ile birlikte sırada olan 7 takım etaba alınmadı. İlgili durum
yarış organizasyonu nezdinde, biz ve diğer takımlar tarafından protesto
edilmiş olmasına rağmen yeni bir hızlanma hakkı verilmeyen ekibimimiz
hızlanma etabını 4.10 saniyelik derecesiyle kendi kategorisinde 6. olmayı
başardı.

ETAP 1: HIZLANMA



Macaristan’da düzenlenen yarışta tüm teknik incelemeleri başarıyla
tamamlamış olan YTU Racing ilk olarak Cumartesi sabah seansında yapılan
Skidpad etabına iki pilotu ile birlikte katıldı. Aracın yanal manevra
kabiliyetinin test edildiği ve her iki pilot tarafından toplamda 4 turun
atıldığı bu etapta en hızlı derecesi 5.78 saniye olan YTU Racing kendi
kategorisinde, bu etapta 16. olmayı başardı.

ETAP 2: SKID PAD



Cumartesi günü öğleden sonraki seansta ise aracın yaklaşık 1 km’lik bir
pistteki en hızlı tur zamanının test edildiği etap olan Autocross etabına da iki
pilotu ile birlikte katıldı. İlk iki turu atan pilotumuzun 1 dakika 21 saniye ve 1
dakika 25 saniyelik derecelerinin ardından piste çıkan ikinci pilotumuz 1
dakika 12 saniye ve 1 dakika 15 saniyelik derece elde etti. Hızlanma, araç
dinamiği, güç aktarma sistemi ve elektronik sistemlerin birlikte etken olduğu
bu etapla en hızlı süresi 1 dakika 12 saniye olan takımımız kendi
kategorisinde 15. olmayı başardı

ETAP 3: AUTOCROSS



Pazar günü düzenlenen ve takımımız 2 pilotunun 12 şer tur attığı ve aracın
dayanıklılığının zorlu virajlardan oluşan yarış pistinde test edildiği etapta 25
takım arasında 8. oldu. Aracımızın yönlendirme sisteminde ortaya çıkan bir
arıza yarış stratejimizde belirlediğimiz hedef zamanlarımızın altında
kalmasına neden olmuş olsa da sezon boyunca geliştirdiğimiz kalibrasyon ile
Endurance etabının yakıt verimliliği değerlendirmesinde ise 7. oldu.

ETAP 4: ENDURANCE & EFFICIENCY



Tasarlamış olduğumuz aracı hayali bir şirket aracılığı ile üretilerek pazara
sunulması esnasındaki tüm iş planı, analiz ve ekonomik hesaplamaların yarış
takımlarının kendileri tarafından belirlenen bir konsept çerçevesinde sektör
uzmanlarına sunulduğu iş planı sunumuna katılan ekibimiz, kendi
kategorisinde almış olduğu 53.75/75 puan ile 25 takım içinden 14. olmayı
başardı.

ETAP 5: İS PLANI SUNUMU



Tasarlamış olduğumuz aracın BOM (Bill of Materials), belirlenen sistemlerde 
üretim ve işçilik maliyetlerinin hazırlandığı; aynı zamanda sektörde kullanılan 
üretim teknik ve yöntemlerinin ekip tarafından kavranışının test edildiği 
etapta sektör uzmanlarının tüm cevaplarını tamamlayan ekibimiz 58.12/100 
puan alarak 25 takım içerisinde 19. olmayı başardı.

ETAP 6: MALİYET VE ÜRETİM



Tasarlamış olduğumuz araç üzerinde yapılan tüm mühendisliğin her alt 
sistem bazında sektör uzmanlarına sunulduğu etapta 108/150 puan alan 
takımımız 25 takım arasından 16. olmayı başardı.

ETAP 7: MÜHENDİSLİK SUNUMU



YTU Racing Macaristan’da düzenlenen
ve Avrupa’nın en güçlü Formula
Student takımlarının katıldığı, Formula
Student East’in tüm dinamik etaplarını
tamamlayarak Formula Student ATA
(İtalya) doğru yola çıktı.

Yarış hafta sonunun bitmesinin
ardından YTU Racing sezon içerisinde
en iddialı olduğu ve karakteristiği
YTR06’ya en uygun olan İtalya’nın
Ricardo Paletti yarış pistinde doğru
yola çıktı.

İtalya’da daha iyi sonuçlar ile sizlerle
birlikte olmak dileği ile…

YARISMA SONUÇLARI




