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Streszczenie. Oglądając transmisje telewizyjne z wyścigów samochodowych wielo-
krotnie spotykamy się z terminami konfiguracji i ustawień samochodów wyścigowych
w kontekście miejsca rozgrywania zawodów, pogody i umiejętności kierowców.

Niniejsza praca ma za zadanie przybliżyć ten złożony problem poprzez omówienie
najważniejszych zagadnień z dziedziny budowy i ustawień samochodów wyścigowych
oraz ich ewentualnego wpływu na wyniki osiągane przez kierowców.

1. Wstęp

Każda z formuł wyścigowych ma swoje odrębne przepisy dotyczące możliwości kon-
figuracji samochodu, konstrukcji silników, zawieszeń i elementów aerodynamicznych.
Sztandarowym przykładem takiego stanu rzeczy są przepisy Formuły 1, gdzie roczny
budżet jednego z najbogatszych zespołów wynosił w 2008 roku ponad 400 milinów do-
larów amerykańskich, z czego około 50% to koszty budowy silników. Zespoły posiadają
bardzo kosztowne laboratoria i wykorzystują najnowsze technologie do uzyskania jak
najlepszych wyników.

Jedną z najważniejszych cech pojazdu jest jego właściwość podczas pokonywania za-
krętu, która, w zależności od sposobu pokonywania zakrętu, nazywa się podsterownością
lub nadsterownością. Podsterowność występuje wtedy, gdy pojazd jest wynoszony na
łuku na zewnątrz drogi poszerzając promień skrętu, reagując z opóźnieniem na skręt
kierownicy. Skręcenie przednich kierowanych kół jadącego pojazdu powoduje powstanie
siły bocznej, towarzyszącego jej kąta znoszenia i ruchu kątowego pojazdu w kierunku
zakrętu o promieniu R, w przybliżeniu [2]

R =
b

a
,

gdzie: b - rozstaw osi, a - kąt skrętu kół przednich.
To pociąga za sobą powstanie siły bezwładności Fb skierowanej przeciwnie do kierunku

zakrętu [4]:

Fb =
k

R
,

gdzie: k - współczynnik proporcjonalny do kwadratu prędkości, R - promień zakrętu.
Nadsterowność jest zjawiskiem analogicznym do podsterowności, z tą różnicą, że po-

jazd zacieśnia łuk zakrętu.
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Popularne samochody posiadają systemy elektroniczne redukujące oba te zjawiska,
natomiast w samochodach wyścigowych nadmierna interwencja systemów elektronicz-
nych powoduje uzyskanie gorszych wyników. Niektórzy kierowcy cenią sobie podsterow-
ność samochodów a niektórzy wolą kontrolować pokonywanie zakrętów samochodami
nadsterownymi.

W Formule 1 minimalna waga bolidu to 605 kg. Najważniejszym celem jest prze-
kazanie wagi na opony tak, aby uzyskać optymalną temperaturę i minimalne zużycie
opon, co gwarantuje najszybsze pokonywanie zakrętów. Siły i ruchy występujące pod-
czas przyspieszania, hamowania oraz pokonywania zakrętów determinują rozkład masy
bolidu.

2. Aerodynamika

Przepływ powietrza ma bardzo istotny wpływ na uzyskiwanie dobrych wyników. Spa-
lanie paliwa jest procesem, który bez odpowiedniej ilości dostarczonego powietrza, nie
może być realizowany z maksymalną sprawnością. Mniejsza ilość powietrza, to również
gorsze chłodzenie jednostki napędowej, która przegrzewając się może ulec uszkodzeniu.
Optymalna temperatura pracy silnika bolidu F1 to 107,3◦ C. Przegrzanie następuje od
110,6◦ C, a powyżej 113,9◦ C żywotność silnika spada do 50%. W bardzo ciężkich warun-
kach, takich jak wysoka temperatura, utrudniony dostęp odpowiedniej ilości powietrza
można powiększyć chłodnicę, co wpływa niekorzystnie na rozkład masy. Również ha-
mulce mają określoną temperaturę pracy, a ich prawidłowa wentylacja utrzymuje ich
najlepszą sprawność. Kluczowym zadaniem przepływu powietrza jest dociskanie nadwo-
zia do toru, co stanowi około 80% całkowitej jego przyczepności. Siłę docisku aerodyna-
micznego Fd określamy ze wzoru:

Fd = −1
2
ρV 2ACd,

gdzie:
ρ - gęstość powietrza,
V - prędkość bolidu względem ośrodka,
A - powierzchnia podwozia,
Cd - współczynnik docisku.

Elementami regulowanymi są przednie i tylne skrzydła. Trzeba znaleźć kompromis po-
między ustawieniami zapewniającymi szybkie i stabilne pokonywanie zakrętów a osiąga-
mi na prostych. Regulacji kąta nachylenia skrzydeł dokonuje się w zależności od charak-
terystyki toru, czyli od stosunku zakrętów do prostych. Czym mniejszy kąt, tym bolid
ma lepsze osiągi na prostych a gorsze w zakrętach. Ponadto ważnym elementem aero-
dynamiki jest tylny dyfuzor wykorzystujący efekt Zwężki Venturiego, będący idealną
ilustracją prawa Bernoulliego

ρgh+
ρV 2

2
+ p = const,

gdzie:
ρ - gęstość powietrza,
g - przyspieszenie ziemskie,
h - wysokość szczeliny, przez którą przepływa strumień powietrza,
V - prędkość bolidu względem ośrodka,
p - ciśnienie strumienia powietrza.
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Na skutek dużej prędkości i małej powierzchni, przez którą przechodzi strumień powie-
trza, wytwarza się podciśnienie mające na celu zwiększenie siły dociskającej samochód.
W Formule 1, w sezonie 2009, niektóre bolidy wykorzystywały z powodzeniem podwójny
dyfuzor korzystający z efektu przyziemnego, wzmacniającego siłę docisku na zasadzie
odwróconego skrzydła.

Rysunek 1. Symulacja strumienia powietrza opływającego bolid
Formuły 1

3. Zawieszenie

Dokonywanie zmian w zawieszeniu często zaczyna się od skonfigurowania wahaczy
oraz łączników poprzecznych zawieszenia kół jezdnych. Są to elementy stworzone z włó-
kien węglowych, które łączą koła z podwoziem. Wahacze poruszają się równolegle do
powierzchni toru i są ukształtowane aerodynamicznie. Elementami zawieszenia są rów-
nież: sprężyny (springs), amortyzatory (dumpers), stabilizatory poprzeczne (anti-roll
bars) i podkładki (packers).

Sprężyny gromadzą energię przez absorbowanie sił, które rozciągają bądź ściskają
ten element. Kiedy środek ciężkości pojazdu przemieszcza się energia zatrzymana jest
w sprężynach dopóki samochód nie powróci do swojego normalnego położenia. W For-
mule 1 sprężyna nie przypomina tej stosowanej w normalnych samochodach, ale jest
drążkiem skrętnym, którego również obowiązuje prawo Hooke’a. Dla odkształcenia li-
niowego można je przedstawić wzorem:

~F = −k∆~x,

gdzie:
~F - siła,
k - współczynnik sprężystości,

∆~x - wychylenie z położenia równowagi.
Średnica sprężyny określa ile energii może być przez taką sprężynę magazynowane.

Zakres współczynnika k wynosi od 100 N/mm do 250 N/mm.
Główną funkcją sprężyn jest utrzymanie masy pojazdu podczas ustanawiania wiel-

kości prześwitu podwozia. Samochody wyścigowe często podskakują na nierównościach
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a kontrolowanie ruchu pojazdu ze względu na rozkład mas jest kluczowe podczas przy-
spieszania, hamowania i pokonywania zakrętów. Bardziej miękkie sprężyny absorbują
większą masę powodując większy docisk, jednocześnie zapewniając słabszą reakcję sa-
mochodu na polecenia kierowcy.

Amortyzatory kontrolują ruchy sprężyn. Energia kinetyczna z części amortyzatora
nazwanej tłokiem jest tłumiona w cylindrze olejowym zwiększając jego temperaturę,
zgodnie z zależnością

pV/T = const,

gdzie:

p - ciśnienie,
V - objętość,
T - temperatura.

Dlatego amortyzator musi być chłodzony, aby pracował z jak najlepszą efektywnością.
Podczas hamowania przód jest dociskany do toru, natomiast tył podnosi się i w związku
z tym, że sprężyny odpowiedzialne są za docisk, amortyzatory kontrolują szybkość po-
wrotu do stanu równowagi. Są one regulowane na 4 sposoby: wolną i szybką reakcją na
podnoszenie się pojazdu oraz wolną i szybką reakcją na jego opadanie na nierównościach.
W tym wypadku pojęcia ”wolny” i ”szybki” oznaczają szybkość poruszania się tłoka.
Efekt działania ustawień można określić zależnością: wolne ustawienie to dobry balans
w zakrętach, szybkie ustawienie to lepsza zdolność pokonywania nierówności. Aby zapo-
biec uszkodzeniom amortyzatorów stosuje się podkładki. Kiedy zawieszenie przejmuje
ekstremalne obciążenia podkładki zatrzymują ruchy amortyzatorów i sprężyn.

Stabilizatory poprzeczne łączą sprężyny i amortyzatory lewej i prawej strony bolidu,
czyli mają wpływ na rozkład masy na boki bolidu. Im twardszy stabilizator tym szybszy
transfer masy i bardziej agresywna reakcja samochodu, co powoduje różne zachowanie
podczas pokonywania szybkich zakrętów. Kierowca stoi przed wyborem, albo sprawne
pokonywanie zakrętów, albo szybkie zużycie opon.

W wyścigach samochodowych, w zależności od przepisów, obowiązują różne rodzaje
opon i stosowanych mieszanek. Zazwyczaj opony bardziej miękkie oferują lepszą przy-
czepność, ale szybciej się zużywają. Opony twarde oferują możliwość długiego pozosta-
nia na torze bez potrzeby czasochłonnej wymiany. Zużycie mieszanek wykorzystanych
w oponach rozpatruje się w kontekście toru jaki trzeba pokonać. Są tory zbyt szybko
zużywające miękkie opony i ich stosowanie nie jest dobrym pomysłem z punktu widze-
nia strategii zespołów. Na zużycie opon mają również wpływ: pochylenie kół, ciśnienie,
zbieżność. W trakcie wyścigu monitorowana jest temperatura zewnętrznej, środkowej
i wewnętrznej części każdej opony. Prawidłowe ustawienia pochylenia kół powodują, że
opona nagrzewa się równomiernie w każdym z trzech wspomnianych miejsc. Pochylenie
ma wpływ na rozkład temperatur opony. Zasady dotyczące ciśnienia opon obowiązujące
w popularnych samochodach są analogiczne dla samochodów sportowych. Zwiększenie
ciśnienia powoduje, że opona jest twardsza, zużywa się wolniej, ale daje mniejszą przy-
czepność. Różne ustawienia zbieżności mogą poprawić zachowanie w zakrętach, kosztem
zużycia opon.

Ważnym elementem zawieszenia jest rozkład masy auta tył/przód. Z uwagi na fakt,
że kierowcy o różnych wagach i odmiennych stylach pokonywania zakrętów prowadzą
różne pojazdy ten aspekt musi być rozpatrywany jako parametr indywidualny.
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Opisane właściwości zawieszenia stanowią tylko część możliwości konfiguracji samo-
chodu wyścigowego, które można regulować przed każdym wyścigiem. Dopasowanie
wszystkich parametrów jest bardzo trudne, ponieważ w czasie wyścigu, z każdym ki-
lometrem zmniejsza się ilość paliwa i zużywają się opony. Stąd rozwiązanie problemu
aerodynamiki i mechaniki bolidu spełnia prawo Amdahla, mówiące że jeśli cześć obli-
czeń zajmująca t ∗ 100% zostanie przyspieszona n-krotnie to cały proces obliczeniowy
zostanie przyspieszony jedynie o [2]:

1
(1− t) + t

n

.

4. Przełożenia skrzyni biegów

Odpowiednia konfiguracja skrzyni biegów jest również ważnym elementem decydują-
cym o uzyskiwaniu dobrych czasów. Przeniesienie na koła mocy przekraczającej 700 KM
wymaga odpowiednich ustawień przełożeń. Istnieją programy obliczające: osiągane pręd-
kości na poszczególnych biegach, moment obrotowy przekazywany na koła, mierzące cza-
sy przyspieszeń. Wszystkie te wyniki uzyskuje się po wprowadzeniu parametrów skrzyni
biegów.

Trzeba tak dobrać ustawienia, aby moment obrotowy rozwijany był równomiernie.

Rysunek 2. Aplikacja symulująca wyniki uzyskane z konfiguracji
przełożeń skrzyni biegów

Tabela 1: Symulacje konfiguracji ustawień skrzyni bie-
gów wraz z otrzymanymi wynikami. Wartości w szarych
komórkach są obliczone przez aplikację. p - przełożenie
główne, a - przyspieszenie od 0 do 100 km/h [s]
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Poszczególne symulacje odnoszą się do:

Lp. 1 standardowej konfiguracja bolidu F1 na standardowy tor,
Lp. 2 konfiguracji bolidu F1 na tor z długimi prostymi i małą ilością zakrętów,
Lp. 3 wprowadzono dane dla samochodu Chevrolet Corvette C6 o mocy 400 KM i mo-

mencie obrotowym 542 NM. Uzyskano wyniki odbiegają nieco od danych fa-
brycznych, ponieważ przyspieszenie od 0 do 100 km/h katalogowo wynosi 4.3 s
a symulowane 5.4 s,

Lp. 4 dane dla samochodu Ford Mondeo 2.0 o mocy 145 KM. Wyniki pokrywają się
z rzeczywistością.

5. Testy

W Formule 1 testy stanowią integralną część procesu tworzenia bolidu. Przepisy obo-
wiązujące w 2009 roku zabraniają rzeczywistych testów w trakcie sezonu, stąd jeżeli
zespół chce wypróbować zmiany w konfiguracji lub budowie bolidu musi wykorzystać
swoje laboratorium i aplikacje do symulacji wyników. Do obliczeń stosuje się wysoko-
wydajne platformy procesorowe np.; Itanium2, Intel Xenon, które potrafią przetwarzać
ogromną ilość danych, aby zasymulować efekt skomplikowanych zmian konstrukcyjnych
w ciągu kilku godzin, a nie dni. Wszystkie dane symulacji lub wyniku i z wyścigów
można przeglądać za pomocą systemów telemetrycznych monitorujących pracę bolidu.
To dzięki takim aplikacjom można zauważyć uślizgi kół w czasie pokonywania zakrętów
lub poprawić rozkład masy. Nie ma złotego środka uzyskania najlepszych ustawień bo-
lidu dla konkretnego wyścigu. Dla przeciętnego śmiertelnika najlepszym rozwiązaniem
sprawdzenia parametrów ustawień samochodu wyścigowego jest użycie symulatora bę-
dącego wiodącym produktem rynkowym pod względem odwzorowania fizyki pojazdu.
Algorytmy stosowane w tego typu aplikacjach mają za zadanie jak najlepsze odwzo-
rowanie zachowania bolidu pod kątem zmiany jego ustawień. Również charakterystyka
torów odwzorowana jest z jak największą dokładnością. Dzięki takim rozwiązaniom każ-
dy może spróbować poprowadzić wirtualny samochód Formuły 1. Poniżej przedstawione
zostaną obserwacje, w jaki sposób opisane wcześniej parametry wpływają na czas po-
konywania okrążeń uzyskany w symulatorze. Zgodnie z fachową terminologią algorytm
ustawiania konfiguracji nazywa się programem. Program może być realizowany na wiele
sposobów.

Oto przykładowy program na torze Albert Park w Melbourne.
Czas okrążenia na oponach twardych 1.29.372, na oponach miękkich 1.28.428. Daje to

różnicę ok. 1 sekundy na okrążeniu. Długość całego wyścigu to 57 okrążeń. W przypadku
opon twardych trzeba raz wymienić komplet opon i zjechać na tankowanie. W przypadku
opon miękkich w boksie potrzebne są dwie wizyty. Dodatkowy czas potrzebny na zjazd
do boksu to około pół minuty a różnica ze stosowania opon miękkich da około 1 mi-
nutę. Zostaje wybrana mieszanka bardziej miękka. Następnie zmniejszono dwukrotnie
docisk aerodynamiczny skrzydeł. Uzyskiwane prędkości na prostych były większe, ale
bolid gorzej prowadził się w zakrętach. Uzyskano podobny czas jak przy większym doci-
sku. Następnie zmniejszono ciśnienie w oponach ze 112 kPa do 90 kPa z przodu oraz ze
126 kPa do 105 kPa z tyłu. Nie uzyskano poprawy wyniku a zmniejszenie ciśnienia spo-
wodowało przegrzanie opon. W kolejnym etapie zmniejszono współczynnik k sprężyn,
ze 140 N/mm do 90 N/mm z przodu oraz ze 150 N/mm do 100 N/mm z tyłu. Uzy-
skano czas podobny do wyjściowego ale bolid prowadził się znacznie stabilniej. Takie
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rozwiązanie podniosło temperaturę opon, które jednak wytrzymają do pierwszej wizyty
w boksie. Tor Albert Park jest nierówny i bolid zahacza o podłoże, więc zdecydowano
podnieść wysokość zawieszenia z 4.8 cm do 5.8 cm z przodu oraz z 2.1 cm do 2.8 cm
z tyłu. Nie wpłynęło to na czas pokonywania okrążenia. Następnie zwiększono szybkie
dobicia i wolne dobicia amortyzatorów. Udało się uzyskać czas 1.27.850, ale pojawił się
problem, nierównego nagrzania opon.

Tabela 2: Rozkład temperatur opon w czasie testu.
Wartości podane w stopniach Celsjusza

część/opona lewy przód lewy tył prawy przód prawy tył
zewnętrzna 109 116 103 115
środkowa 106 108 96 103

wewnętrzna 115 112 97 109

Przeprowadzenie kilku zmian w ustawieniach zaowocowało poprawą czasu okrążenia
o ponad pół sekundy.

6. Podsumowanie

Oczywiście jest to tylko zabawa i w kolejnych edycjach symulatorów fizyka bolidów
zawsze będzie lepsza. Należy jednak zauważyć, że tego typu rozwiązania symulacji sta-
nowią podstawę do uzyskiwania rzeczywistych wyników przez zespoły Formuły 1. Zna-
jąc fizykę bolidów można generować algorytmy do symulacji zachowania się tego typu
pojazdów. Stąd tylko krok do wielkich laboratoriów, które czekają na młodych, zapalo-
nych informatyków, którzy chcieliby wykorzystywać swoją wiedzę w najdroższym sporcie
świata.
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THE PHYSICS OF RACING CARS

BARTŁOMIEJ BIELECKI

Abstract. While watching life broadcast from car races we encounter specific terminology related
to racing cars setup. It depends on weather conditions, specification of track and drivers ability. By
the description of the most important issues regarding car setup, the paper shows connection between
an influence of physics on the race results.


