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1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΕΛΑ GENERAL ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ GARAGE ΣΤΟ RF2 

Ότι διαβάσετε παρακάτω,είτε είναι μεταφράσεις απο αγγλικά Setup Guides, είτε 
προέρχονται απο πληροφορίες σε βιντεάκια στο YouTube και μερικά αποτελούν δικές μας 
«γνώσεις»-πεποιηθήσεις για το τι κάνει η κάθε παράμετρος στο setup του rf2. 
Παρακαλώ,όπου πιστεύετε ότι κάνoυμε λάθος,μην διστάσετε να το γράψετε από κάτω σαν 
σχόλιο.Το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε απορία,υπόδειξη κτλ. 

  
Θα αναλύσουμε μία-μία τις «καρτέλες» του rFactor2. 
Οι καρτέλες αυτές είναι: 
Α)General 
Β)Suspension 
Γ)Chassis 
Δ)Advanced 
 
Μέσα σε αυτές τις καρτέλες υπάρχουν υποκατηγορίες όπως για παράδειγμα στην καρτέλα 
General υπάρχουν οι υποκατηγορίες: 
Α)Steering 
Β)Aerodynamics 
Γ)Engine 
 
Θα γράφω με κόκκινα γράμματα την φράση: ΚΑΡΤΕΛΑ GENERAL και από κάτω της,θα 
γράφω με πράσινα γράμματα την φράση: ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ STEERING 
Μέσα σε κάθε υποκατηγορία υπάρχουν οι παράμετροι. Οπότε όταν 
βλέπετε κόκκινα γράμματα να καταλαβαίνετε ότι αλλάξαμε καρτέλα ενώ όταν 
βλέπετε πράσινα γράμματα να καταλαβαίνετε ότι είμαστε στην ίδια καρτέλα αλλά σε 
διαφορετική ομάδα παραμέτρων . 

 
ΚΑΡΤΕΛΑ GENERAL 
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ STEERING 
Μέσα στην υποκατηγορία Steering έχουμε 5 παραμέτρους: 
Steering Lock 
 Pump 
 Power 
 Coast 

 



 

Στήνωντας το μονοθέσιο–Καρτέλα General – Τελευταία ενημέρωση 10.11.2017 Σελίδα 3 
 

 Preload. 
Το Steering Lock αφορά τους μπροστινούς τροχούς,ενώ τα υπόλοιπα αφορούν τους 
κινητήριους (πίσω) τροχούς και είναι οι παραμέτροι του διαφορικού. 

 
 
Steering Lock: Το Steering Lock ουσιαστικά θέτει μια θέση στην οποία «σταματάνε» οι 
τροχοί να στρίβουν! Μια μεγάλη τιμή επιτρέπει με λιγότερες μοίρες στο τιμόνι μας να 
στρίψουμε πιο «κοφτά» και να έχουμε γρηγορότερη αντίδραση των τροχών στις κινήσεις 
του οδηγού,ενώ με μια μικρότερη τιμή θα χρειαστεί να στρίψουμε με πιο πολλές μοίρες,το 
τιμόνι μας για να στρίψουμε το ίδιο «κοφτά» με πριν,αλλά μας βοηθάει στο να μην το 
«παρακάνουμε» και πιέσουμε παραπάνω τα ελαστικά μιας και «σταματάνε» πιο νωρίς να 
στρίβουν! Είναι μια παράμετρος που έχει να κάνει με την προτίμηση και το στυλ οδήγησης 
του καθενός καθαρά.Κάποιοι οδηγοί θέλουν να στρίβουν λίγο και να έχουν άμεση 
απόκριση (να στρίψουν οι τροχοί πιο πολύ) και άλλοι οδηγοί το αντίθετο. Αν ρυθμιστεί 
πολύ χαμηλά το μονοθέσιο θα «αργεί» στις κινήσεις μας και θα μας προκαλέσει την 
αίσθηση της υποστροφής,αν ρυθμιστεί πολύ ψηλά,με μικρές κινήσεις στο τιμόνι μας,το 
μονοθέσιο θα κόβει πολύ απότομα μέσα στην στροφή και θα φθείρει πιο πολύ το ελαστικό. 
Οπότε χρειάζεται να βρεθεί η σωστή τιμή,έτσι ώστε και να μην μας δίνει την αίσθηση της 
υποστροφής αλλά και να μην κόβει απότομα την στροφή και φθείρει υπερβολικά το 
ελαστικό. 
 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ (Pump,  Power,  Coast, Preload.) 
 
Μια μικρή ανάλυση του μηχανισμού του διαφορικού προτού αναλύσουμε τις παραμέτρους 
του: 
Το διαφορικό επιτρέπει στους 2 κινητήριους τροχούς (πίσω) να περιστραφούν με 
διαφορετική περιστροφική ταχύτητα.Για ποιο λόγο; Όταν στρίβουμε μια δεξιά στροφή,η 
εσωτερική ρόδα (δεξιά) πρέπει να διανύσει μικρότερη διαδρομή από την εξωτερική ρόδα 
(αριστερή).Οπότε πρέπει η αριστερή ρόδα να περιστραφεί με πιο μεγάλη ταχύτητα από την 
δεξιά για να διανύσει την ίδια απόσταση με την δεξιά.Ωστόσο,έχει και άλλη μία λειτουργία 
και αυτή η λειτουργία είναι να καθορίσει το ποσοστό ροπής που θα λάβουν οι κινητήριοι 
τροχοί από τον κινητήρα.Τα μονοθέσια της F1 χρησιμοποιούν διαφορικά περιορισμένης 
ολίσθησης (Limited-Slip-Differential, LSD) το οποίο είναι ένας τύπος διαφορικού που 
επιτρέπει μία σχετική διαφορά στη περιστροφική ταχύτητα των κινητήριων τροχών αλλά 
δεν επιτρέπει τη διαφορά αυτή να υπερβεί ένα «προαποφασισμένο» όριο. Οπότε ποιο το 
όφελος για την χρήση του LSD; Χρειάζεται να καταλάβουμε τώρα τι σημαίνει «ανοιχτού» 
και «κλειστού» τύπου διαφορικό. 
 
Α) Ανοιχτού τύπου διαφορικό: Επιτρέπει διαφορετική περιστροφική ταχύτητα στους 
κινητήριους τροχούς ΑΛΛΑ η ροπή μοιράζεται 50%-50% πάντα! 
Β) Κλειστού τύπου διαφορικό:Δεν επιτρέπει σχεδόν καθόλου διαφορετική περιστροφική 
ταχύτητα στους κινητήριους τροχούς ΑΛΛΑ δίνεται μεγαλύτερη ροπή στο τροχό με τη 
περισσότερη πρόσφυση! 
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Το LSD, συνδυάζει τους 2 παραπάνω τύπους διαφορικών. Λειτουργεί ως ανοιχτού τύπου 
διαφορικό όταν δεν επιταχύνουμε οπότε όταν στρίβουμε επιτρέπει διαφορετική 
περιστροφική ταχύτητα ανάμεσα στους κινητήριους τροχούς αλλά όχι διαφορετική 
«ροπή»,ενώ όταν επιταχύνουμε,μετά από ένα σημείο λειτουργεί ως κλειστού τύπου 
διαφορικού και δεν επιτρέπει διαφορετική περιστροφική ταχύτητα στους κινητήριους 
τροχούς αλλά μπορεί να μοιράσει την «ροπή» ανάμεσα τους! 
 
Pump: Μια μεγάλη τιμή «αναγκάζει» τους τροχούς να δέχονται σχεδόν την ίδια 
«ροπή».Στο 100% δέχονται απειροελάχιστα διαφορετική «ροπή».Μια μεγάλη τιμή 
προτείνεται σε πίστες με λίγες στροφές!Μια μικρότερη τιμή «αναγκάζει» να δεχτεί 
περισσότερη «ροπή» ο εξωτερικός τροχός (που έχει καλύτερη πρόσφυση λόγω του βάρους 
που έχει μεταφερθεί σε αυτόν).Στο 0% δέχεται σχεδόν όλη την «ροπή» ο εξωτερικός τροχός 
πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε «σπινιάρισμα» του εξωτερικού τροχού στην απόπειρα 
ραγδαίας επιτάχυνσης στην έξοδο της στροφής!Μια μικρή τιμή προτείνεται σε πίστες με 
πολλές αργές στροφές έτσι ώστε να μπορούμε να βάλουμε τα «μούτρα» του μονοθεσίου 
πιο επιθετικά «μέσα» στην στροφή! Το Pump επηρεάζει το διαφορικό σε όλες τις 
φάσεις.Και στην είσοδο και στην έξοδο της στροφής και μέσα σε αυτήν! 
 
Power: Το Power λειτουργεί μόνο κατά την φάση της επιτάχυνσης και έχει να κάνει με την 
έξοδο της στροφής! 
Μια μεγάλη τιμή «αναγκάζει» το μονοθέσιο να υποστρέψει στην έξοδο της στροφής και 
καθώς επιταχύνουμε ενώ μια μικρή τιμή «αναγκάζει» το μονοθέσιο να υπερστρέψει στην 
έξοδο της στροφής καθώς επιταχύνουμε (βάζει πιο εύκολα τα «μούτρα» μέσα)! 
 
Coast: Το Coast λειτουργεί μόνο κατά την φάση του φρεναρίσματος και της φάσης του 
«άσε» (ούτε γκάζι ούτε φρένο) και έχει να κάνει με την είσοδο της στροφής.Μια μεγάλη 
τιμή «αναγκάζει» το μονοθέσιο να υποστρέψει στην είσοδο της στροφής και όταν είμαστε 
στο «άσε»,κάνοντας το πιο σταθερό σε δυνατό φρενάρισμα!Μια μικρή τιμή «αναγκάζει» το 
μονοθέσιο να υπερστρέψει στην είσοδο της στροφής και όταν είμαστε στο «άσε»,κάνοντας 
το πιο ασταθές σε δυνατό φρενάρισμα αλλά βάζει πολύ πιο «εύκολα» τα μούτρα μέσα 
(καλύτερο Turn-In)! 
 
Preload: Πόσο αργά ή γρήγορα θα γίνει η μεταβίβαση από το Power στο Coast και πόσο 
«μαλακή» ή «σκληρή» θα είναι αυτή η μεταβίβαση.Όσο πιο μεγάλη είναι η τιμή, τόσο πιο 
αργή και «ομαλή» είναι η μεταβίβαση μεταξύ των Power και Coast ενώ με μια μικρή τιμή 
θα έχουμε πιο γρήγορη και πιο «βιαία» μεταβίβαση μεταξύ αυτών! 
 
Τι προτείνεται για το διαφορικό; 
Προτείνεται να έχουμε όσο το δυνατόν γίνεται χαμηλότερες τιμές στις παραμέτρους. Ο 
λόγος είναι ότι,υπερβολικά υψηλές τιμές στο διαφορικό δεν «αφήνουν» τους μπροστινούς 
τροχούς να στρίψουν το μονοθέσιο μιας και πρέπει να υπέρ-νικήσουν το διαφορικό για να 
στρίψουν το μονοθέσιο! Όσο θα φθείρονται τα μπροστινά ελαστικά,θα δημιουργείται το 
φαινόμενο της υποστροφής και έτσι οι χρόνοι μας θα «ανεβαίνουν» μιας και ένα υψηλό 
Power θα δημιουργεί όπως είπαμε υποστροφή,αλλά πλέον θα έχουμε επιπλέον υποστροφή 
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λόγω της φθοράς των ελαστικών και ένα υψηλό Coast θα δημιουργεί υποστροφή στην 
είσοδο της στροφής και πάλι θα έχουμε επιπλέον υποστροφή λόγω των ελαστικών!  
Αν νοιώθουμε υπερστροφή κατά την διάρκεια της στροφής (στο «άσε») ή του 
φρεναρίσματος,αυξάνουμε το Coast.Αν νοιώθουμε υποστροφή μειώνουμε το Coast 
σταδιακά μέχρι να νοιώσουμε υπερστροφή.Μόλις γίνει αυτό,αυξάνουμε το Coast 2-3 κλικ 
πάνω! Αν νοιώθουμε υπερστροφή στην έξοδο και κατά την επιτάχυνση,αυξάνουμε το 
Power.Αν νοιώθουμε υποστροφή τότε,το μειώνουμε πάλι σταδιακά μέχρι να νοιώσουμε 
υπερστροφή.Τότε το κάνουμε 2-3 κλικ πάνω! Το Power μπορεί να βοηθήσει εάν έχουμε 
«σπινιάρισμα» στην έξοδο της στροφής,αυξάνοντας το. 
Η καλύτερη ρύθμιση θα μας δώσει ελεγχόμενη υπερστροφή στην αρχή της ζωής των 
ελαστικών και όσο φθείρονται τα ελαστικά θα γίνεται πιο υποστροφικό,το 
μονοθέσιο.Ωστόσο,δεν θα χάσει μέχρι και το πιτ την δυνατότητα να στρίβει χωρίς μεγάλη 
υποστροφή!Προτείνεται πρώτα να έχουμε ρυθμίσει τις πτέρυγες και τις αναρτήσεις μας και 
μετά να πειραματιστούμε πιο πολύ με το διαφορικό! 
 

 
 
 
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ AERODYNAMICS 
 
Μέσα στην υποκατηγορία Aerodynamics έχουμε 2 παραμέτρους.Αυτές είναι: 
Front Wing, Rear Wing. 
 
ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
Ένα μονοθέσιο F1 ζυγίζει 702 κιλά μαζί με τον οδηγό και χωρίς καύσιμα και μπορεί να 
«πετύχει» ταχύτητες μέχρι και 360km/h. Λόγω του χαμηλού βάρους του και της υψηλής 
τελικής ταχύτητας χωρίς την βοήθεια της Αεροδυναμικής το μονοθέσιο δεν θα μπορούσε 
να μείνει πάνω στο δρόμο και θα «απογειωνόταν».Η αεροδυναμική βοηθάει το μονοθέσιο 
να μείνει στο δρόμο όταν πηγαίνει με υψηλή ταχύτητα και συγχρόνως του δίνει την 
δυνατότητα να στρίβει με πιο μεγάλη ταχύτητα τις στροφές! Αν το περιγράφαμε πιο απλά 
είναι σαν να «ξεγελάμε» την φυσική ότι το μονοθέσιο ζυγίζει παραπάνω κιλά από ότι 
κανονικά! Οι δυνάμεις που παράγονται από τις αεροτομές είναι σαν να προσθέτουν 
επιπλέον βάρος στο ελαφρύ μονοθέσιο,καθίζοντας το κάτω και του «αρνούνται» να χάσει 
με αυτό τον τρόπο την επαφή του με το δρόμο.Όταν αλλάζουμε την κλίση στις αεροτομές 
αλλάζουμε το «κέντρο πίεσης» και με αυτό το τρόπο μπορούμε να προκαλέσουμε 
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υποστροφή ή υπερστροφή αναλόγως με τις ανάγκες μας! Αν βάλουμε υψηλή κλίση στην 
μπροστινή πτέρυγα και πιο χαμηλή στην πίσω από ότι πρέπει για να έχουμε «ισορροπία» 
στο μονοθέσιο (να τονιστεί ότι ισορροπία δεν σημαίνει ίδιες πτέρυγες μπροστά-πίσω αλλά 
σημαίνει ότι το «κέντρο πίεσης» να βρίσκεται στο κέντρο του μονοθεσίου ίσως και λίγο πιο 
μπροστά),τότε οι μπροστινοί τροχοί θα έχουν περισσότερη πρόσφυση από ότι χρειάζονται 
και οι πίσω το αντίθετο,προκαλώντας έτσι υπερστροφή! Αν βάλουμε υψηλή κλίση στην 
πίσω πτέρυγα και πιο χαμηλή από ότι πρέπει μπροστά τότε μεταφέρουμε το κέντρο πίεσης 
πίσω,οι πίσω τροχοί θα έχουν περισσότερο Grip από ότι χρειάζονται και οι μπροστά το 
αντίθετο και έτσι θα προκαλέσουμε υποστροφή! Ωστόσο η αεροδυναμική είναι ένα 
περίπλοκο κομμάτι και περιλαμβάνει και το κομμάτι της στρατηγικής μας.Για παράδειγμα 
σε μια πίστα όπως η Monza οι πιο πολλοί θα έχουν πολύ χαμηλές κλίσεις στις πτέρυγες 
μιας και δεν υπάρχουν γρήγορες στροφές (εξαιρείται μόνο η Parabolica) και όλες οι 
υπόλοιπες είναι χαμηλού μηχανικού Grip και μικρής «ακτίνας» και θέλουμε υψηλή τελική 
ταχύτητα λόγω των μεγάλων ευθειών.Μια πίστα όμως,όπως το Spa όπου περιλαμβάνει 2 
πολύ γρήγορα κομμάτια με καθόλου στροφές (Sector 1,Sector 3) όπου ευνοούν χαμηλές 
κλίσεις στις αεροτομές αλλά επίσης περιλαμβάνει το Sector 2 το οποίο έχει πολλές και 
γρήγορες στροφές,εκεί «παίζει» ρόλο το που θεωρούμε ότι θα κερδίσουμε το πιο πολύ 
χρόνο.Με υψηλές πτέρυγες,χάνοντας το πλεονέκτημα στα 2 Sector και κερδίζοντας στο 
μεσαίο ή χαμηλές πτέρυγες,χάνοντας το πλεονέκτημα στο μεσαίο μόνο;Κάτι το 
ενδιάμεσο;Όλα εξαρτώνται από που θέλουμε ΕΜΕΙΣ να έχουμε το πλεονέκτημα. 
 
Front Wing: Κλίση της μπροστινής πτέρυγας σε μοίρες.Κρατώντας σταθερή την πίσω 
πτέρυγα (δηλαδή χωρίς να πειράξουμε την πίσω) αν αυξήσουμε την κλίση της, θα 
αυξήσουμε την υπερστροφή μιας και θα έχουμε καλύτερη πρόσφυση στους μπροστινούς 
τροχούς («κέντρο πίεσης» πιο μπροστά) και θα μειωθεί η τελική ταχύτητα.Επιπλέον θα 
έχουμε χαμηλότερη φθορά στα μπροστινά ελαστικά και λόγω της μείωσης της τελικής 
ταχύτητας θα έχουμε μικρή αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου (μένουμε πιο πολύ ώρα 
στο γκάζι).Αν μειώσουμε την κλίση της θα αυξήσουμε την υποστροφή μιας και θα έχουμε 
καλύτερη πρόσφυση στους πίσω τροχούς («κέντρο πίεσης» πιο πίσω) και θα αυξηθεί η 
τελική ταχύτητα. Επιπλέον θα έχουμε υψηλότερη φθορά στα μπροστινά ελαστικά και λόγω 
της αύξησης της τελικής ταχύτητας θα έχουμε μικρή μείωση της κατανάλωσης καυσίμου 
(μένουμε πιο λίγη ώρα στο γκάζι). 
 
Rear Wing: Κλίση της πίσω πτέρυγας σε μοίρες.Κρατώντας σταθερή την μπροστά πτέρυγα 
(δηλαδή χωρίς να πειράξουμε την μπροστά) αν αυξήσουμε την κλίση της, θα αυξήσουμε 
την υποστροφή μιας και θα έχουμε καλύτερη πρόσφυση στους πίσω τροχούς («κέντρο 
πίεσης» πιο πίσω) και θα μειωθεί η τελική ταχύτητα.Επιπλέον θα έχουμε χαμηλότερη 
φθορά στα πίσω ελαστικά και λόγω της μείωσης της τελικής ταχύτητας θα έχουμε μικρή 
αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου (μένουμε πιο πολύ ώρα στο γκάζι).Αν μειώσουμε την 
κλίση της θα αυξήσουμε την υπερστροφή μιας και θα έχουμε καλύτερη πρόσφυση στους 
μπροστινούς τροχούς («κέντρο πίεσης» πιο μπροστά) και θα αυξηθεί η τελική ταχύτητα. 
Επιπλέον θα έχουμε υψηλότερη φθορά στα πίσω ελαστικά και λόγω της αύξησης της 
τελικής ταχύτητας θα έχουμε μικρή μείωση της κατανάλωσης καυσίμου (μένουμε πιο λίγη 
ώρα στο γκάζι). 
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
Αύξηση και των δύο: Μειώνεται η τελική ταχύτητα,μειώνεται η φθορά στα 
ελαστικά,αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμου,αυξάνεται η πρόσφυση στην στροφή και 
μειώνεται και η φθορά στα φρένα λόγω και της χαμηλότερης τελικής ταχύτητας και ότι η 
μεγαλύτερη κλίση των πτερύγων «επιβραδύνει» πιο γρήγορα το μονοθέσιο! 
Μείωση και των δύο: Αυξάνεται η τελική ταχύτητα,αυξάνεται η φθορά στα 
ελαστικά,μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου,μειώνεται η πρόσφυση στην στροφή και 
αυξάνεται και η φθορά στα φρένα λόγω και της υψηλότερης τελικής ταχύτητας και ότι η 
μικρότερη κλίση των πτερύγων δεν «επιβραδύνει» γρήγορα το μονοθέσιο! 
 
Μια ερώτηση που μπορεί να γίνει.Γιατί η αύξηση της κλίσης των πτερύγων θα μειώσει την 
φθορά των ελαστικών αφού πιο υψηλή κλίση ισοδυναμή με περισσότερη κάθετη 
δύναμη,άρα πιο πολύ φορτίο για τα ελαστικά να κουβαλήσουν; Άρα θα έπρεπε να 
αυξάνεται η φθορά! Από αυτή την άποψη είναι σωστή η υπόθεση.Ωστόσο όπως είπαμε πιο 
υψηλά φτερά ισοδυναμεί με μικρότερη τελική ταχύτητα.Μικρότερη τελική ισοδυναμεί 
μικρότερη φθορά-αύξηση θερμοκρασίας λόγω της δύναμης της  
τριβής.Επιπλέον,μεγαλύτερη κλίση στις πτέρυγες μας βοηθάει να στρίψουμε πιο «κλειστά» 
και χωρίς μεγάλη υποστροφή τις στροφές και έτσι πιέζουμε με την πάροδο του χρόνου πιο 
λίγο τα ελαστικά από ότι με πιο χαμηλή κλίση στις πτέρυγες. 
 

 
 
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ENGINE 
 
Μέσα στην υποκατηγορία Engine έχουμε 4 παραμέτρους.Αυτές είναι: 
Rev Limiter, Radiator Size, Boost Map, Brake Map. 
 
Rev Limiter: Ο κόφτης της μηχανής (στροφές/λεπτο). Περισσότερες λεπτομέρειες θα 
δωθούν στο Boost Map μιας και στο παρόν Mod οι στροφές/λεπτό επηρεάζονται από το 
Boost Map μας. 
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Radiator Size: Το «άνοιγμα» των ψυγείων. Όσο πιο ψηλά ρυθμιστεί τόσο πιο μεγάλο το 
άνοιγμα των ψυγείων,τόσο πιο εύκολα «μένουν» σε θερμοκρασίες λειτουργίας,οι 
θερμοκρασίες νερού/λαδιού του κινητήρα και τόσο πιο αργά ανεβαίνουν.Ωστόσο 
δημιουργείται Drag που μας μειώνει την τελική ταχύτητα. Όσο πιο χαμηλά ρυθμιστεί τόσο 
πιο μικρό το άνοιγμα των ψυγείων,ανεβαίνουν πιο γρήγορα οι θερμοκρασίες νερού/λαδιού 
του κινητήρα.Ωστόσο έχουμε πιο μικρό Drag,άρα πιθανή η αύξηση στην τελική ταχύτητα. 
 
Boost Map: Χαρτογράφηση κινητήρα.Και αρχίζει το πάρτι των μαθηματικών. Έχουμε 3 
επιλογές. 
 
Boost Map 1: Οι στροφές/λεπτό είναι ίσες με την επιλογή μας στο Rev Limiter.Η δύναμη, η 
ροπή και η φθορά του κινητήρα μας είναι «κανονική».Υψηλή κατανάλωση καυσίμου, 
λιγότερη υπερστροφή! 
 
Boost Map 2: Οι στροφές/λεπτό είναι αυτές που έχουμε στο Rev Limiter μείον 00.250! Η 
δύναμη και η ροπή του κινητήρα μας μειώνεται κατά 7%,ενώ η φθορά μειώνεται κατά 5%. 
Ενδιάμεση κατανάλωση καυσίμου,μεσαία υπερστροφή! 
 
Boost Map 3: Οι στροφές/λεπτό είναι αυτές που έχουμε στο Rev Limiter μείον 00.500! Η 
δύναμη και η ροπή του κινητήρα μας μειώνεται κατά 14%,ενώ η φθορά μειώνεται κατά 
10%. Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου,υψηλή υπερστροφή! 
 
Κάποια στοιχεία για τον κινητήρα: 
Θερμοκρασία λειτουργίας λαδιού: 107 Κελσίου 
«Ασφαλής» θερμοκρασία λαδιού: 115 Κελσίου 
«Ασφαλής» στροφές/λεπτό για αλλαγή ταχύτητας: 14700rpm 
 
Γιατί το Boost 2,3 είναι πιο υπερστροφικό από το 1 το οποίο έχει και πιο πολύ δύναμη και 
πιο πολύ ροπή από τα άλλα 2; 

 
Δύο λόγοι: 
Α) Turbo: Με πιο λίγες στροφές το Turbo μπαίνει σε λειτουργία πιο νωρίς προκαλώντας το 
γνωστό φαινόμενο του Turbo-Lag.Ένα απλό πείραμα για να καταλάβετε τι εννοώ.Αφήστε το 
μονοθέσιο να «κρεμάσει» χρησιμοποιώντας Boost 1 και βγείτε τέρμα γκάζι.Θα δείτε ότι οι 
στροφές αργούν να ανέβουν ενώ από τον κινητήρα δεν ακούγεται ο ήχος του Turbo ή 
ακούγεται πολύ ελαφριά.Μόλις περάσετε ένα σημείο τότε θα δείτε ότι ο ήχος του Turbo 
που έρχεται από τον κινητήρα,δυνάμωσε και συγχρόνως οι στροφές του κινητήρα 
ανεβαίνουν πολύ πιο γρήγορα! Επαναλάβετε το πείραμα με Boost 3. Ο ήχος του Turbo 
επανέρχεται σε πιο χαμηλές στροφές/λεπτό.Αυτό σημαίνει ότι το Turbo μπαίνει σε 
λειτουργία πιο νωρίς προκαλώντας ξαφνική αύξηση της δύναμης και συνεπώς και αύξηση 
της υπερστροφής όταν προσπαθούμε να βγούμε στο γκάζι! 
Β) Εξομοίωση ηλεκτροκινητήρα: Υποτίθεται ότι όσο αυξάνουμε το boost τόσο πιο πολύ 
λειτουργεί ο ηλεκτροκινητήρας για αυτό και έχουμε μικρότερη κατανάλωση καυσίμου από 
τον βενζινοκινητήρα. Η ηλεκτρική δύναμη του ηλεκτροκινητήρα όπως ξέρουμε είναι άμεση 
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και βιαία οπότε αφού στο boost 2,3 λειτουργεί πιο πολύ ο ηλεκτροκινητήρας,έχουμε 
αύξηση της υπερστροφής! 
 
Brake Map: Παράμετρος Μηχανόφρενου. Λειτουργεί όταν φρενάρουμε και όταν είμαστε 
στο «άσε» (ούτε γκάζι ούτε φρένο).Όσο πιο ψηλά το ρυθμίσουμε είναι σαν να κρατάμε 
πατημένο ποσοστό του γκαζιού.Αυτό προκαλεί αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου, 
υποστροφή κατά το φρενάρισμα και το «άσε», περισσότερη φθορά στα φρένα μιας και 
κρατάει ποσοστό του γκαζιού μη αφήνοντας το μηχανόφρενο να δουλέψει όπως πρέπει. 
Όσο πιο χαμηλά το ρυθμίσουμε τόσο πιο μικρό είναι αυτό το ποσοστό του γκαζιού που 
κρατάμε. Αυτό προκαλεί μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, υπερστροφή κατά το 
φρενάρισμα και το «άσε» (μπορεί και πολύ απότομη υπερστροφή), λιγότερη φθορά στα 
φρένα, μιας και ο κινητήρας βοηθάει το μονοθέσιο να φρενάρει! 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΤΟΝ : Κώστα Γαλανομάτη  για τις πολύτιμες πληροφορίες του 
άρθρου. 


