


Takımımız Almanya’da düzenlenen yarışta tüm teknik incelemeleri
başarıyla tamamladı. Teknik incelemelerinin zorluğu sebebiyle diğer
yarışmalardan ayrılan Formula Student Germany’nin teknik incelemelerinin
geç tamamlanması sebebiyle takımımız günün ilk etabı olan Skid Pad
etabına ne yazıkki katılamadı. Öğlen saatlerinde teknik incelemeleri
tamamlayan takımımız öğleden sonraki hızlanma etabına çıkmaya hak
kazandı.

ETAP 1: SKID PAD



Cumartesi sabah seansının ikinci yarışı ise hızlanma etabında
gerçekleştirildi. Takımımız aracın boylamsal hızlanma kabiliyetinin test
edildiği bu etaba da iki pilotu ile katıldı. Takımımız 4.20 saniyelik derecelik
süresi ile 60 takım içerisinde 8. olmayı başardı.

ETAP 2: HIZLANMA



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 19 saniye ve 1
dakika 17 saniyelik derecelerinin ardından piste çıkan ikinci pilotumuz 1
dakika 28 saniye ve 1 dakika 21 saniyelik derece elde etti. Hızlanma, araç
dinamiği, güç aktarma sistemi ve elektronik sistemlerin birlikte etken olduğu
bu etapla en hızlı süresi 1 dakika 17 saniye olan takımımız kendi
kategorisinde 24./60 olmayı başardı

ETAP 3: AUTOCROSS



Pazar günü düzenlenen ve takımımız 2 pilotunun 7 şer tur attığı ve aracın
dayanıklılığının zorlu virajlardan oluşan yarış pistinde test edildiği etapta 60
takım arasında 15. oldu. Sezon boyunca geliştirdiğimiz kalibrasyon ile
Endurance etabının yakıt verimliliği değerlendirmesinde ise 11. 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 52/75 puan ile 60 takım içinden 31. 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 77/100 
puan alarak 60 takım içerisinde 38. olmayı başardı.

ETAP 6: MALİYET VE ÜRETİM



Tasarlamış olduğumuz araç üzerinde yapılan tüm mühendisliğin her alt 
sistem bazında sektör uzmanlarına sunulduğu etapta 70/150 puan alan 
takımımız 60 takım arasından 35. olmayı başardı.

ETAP 7: MÜHENDİSLİK SUNUMU



YTU Racing Almanya’da düzenlenen
ve Avrupa’nın en güçlü Formula
Student takımlarının katıldığı Formula
Student Germany yarışını tamamladı
ve bu sezonun sonuna geldi.

Yarışma sezonunu başarılı bir şekilde
tamamlayan YTU Racing, yeni bir
ekiple yeni bir araç üzerinde
çalışmalara başlamak üzere Türkiye’ye
doğru yola çıktı.

Yeni sezonda hep birlikte olmak
dileğiyle…

YARISMA SONUÇLARI




