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Tässä tutkielmassa tehtiin kirjallisuusselvitys siitä, miten Formula 1 kilpa-autojen energia-

tehokkuus on kehittynyt aikavälillä 2007–2019.  Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat mm. 

miten massaa on kevennetty, miten hyötysuhdetta, tehotiheyttä ja energiatiheyttä on kasva-

tettu, ja miten ne ovat kehittyneet. Työn painopisteenä ovat Formula 1 autoissa käytettyjen 

energiantalteenotto- ja uudelleenkäyttöjärjestelmien, eli hybridijärjestelmän sähkötekniset 

komponentit ja niiden kehitys tutkimuksen aikavälillä. Lisäksi pohditaan, miten Formula 

1:ssä kehitettyä teknologiaa hyödynnetään tavallisissa ajoneuvoissa. 

 

Tutkimus voidaan jakaa kahteen ajanjaksoon, vuosiin 2007–2013 ja 2014–2019, sillä kau-

delle 2014 tuli voimaan merkittäviä voimanlähteitä koskevia sääntömuutoksia. Tutkimuksen 

perusteella voidaan todeta, että kehitys on tarkastelun aikavälillä ollut merkittävää erityisesti 

käytetyn hybriditekniikan saralla, sillä vielä vuonna 2007 F1 kilpa-autoissa ei käytetty min-

käänlaista hybriditeknologiaa. Vasta kaudella 2009 hybriditeknologiaa alettiin hyödyntää 

kisakäytössä. Kaudelle 2014 voimaantulleiden tekniikkaa koskevien sääntömuutosten ansi-

osta Formula 1 toden teolla siirtyi hybridiaikakaudelle. F1-autot ovat kehittyneet entistä te-

hokkaammiksi ja nopeammiksi kehittyen samalla entistä energiatehokkaammiksi ja ympä-

ristöystävällisemmiksi, vastaten paremmin nykyajan haasteita ja kehityssuuntaa automaail-

massa. Kaudesta 2014 alkaen käytetyt voimanlähteet ovat nykyisin 20 % tehokkaampia, 

tuottavat 26 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä, kuluttavat 27 % vähemmän polttoainetta 

verrattuna vuosina 2007–2013 käytettyihin voimanlähteisiin, vaikka nykyisissä voimanläh-

teissä on vähemmän sylintereitä ja pienempi iskutilavuus. Lisäksi voimanlähteen hyöty-

suhde on parantunut 30 %:sta lähes 50 %:iin.  

 

Koska Formula 1 on kuitenkin myös urheilulaji ja bisnes, jonka tulee olla katsojille viihdyt-

tävää ja tuottaa rahaa omistajilleen, eikä pelkästään autonvalmistajien kehitysalusta, jarrut-

tavat tekniikkaa koskevat mielivaltaiset säännöt monesti energiatehokkuuden kehitystä. Mi-

käli säännöt sen sallisivat, olisi kehitys voinut olla vielä merkittävämpää.   
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In this thesis a literature review was conducted on how the energy efficiency of Formula 1 

racing cars has developed in 2007-2019. Key research questions are e.g. how the mass is 

lightened, how efficiency, power density and energy density are increased and how they 

have evolved. The main focus of the work is on the electrical components of the energy 

recovery and reuse systems used in Formula 1 cars, i.e. the hybrid system, and their devel-

opment over the research period. Also there is reflection on how the technology developed 

in Formula 1 is utilized in ordinary road vehicles. 

 

The study can be divided into two main periods, 2007-2013 and 2014-2019, as for the 2014 

season there were major changes in the rules and regulation regarding the power source. On 

the basis of the review it can be concluded that during the examination period there has been 

major development especially in the field of hybrid technology, as in 2007 season there was 

no hybrid technology used at all. It was not until 2009 that hybrid technology began to be 

used in Formula 1. Thanks to the technical rule changes that came in force for 2014 season 

and onwards, Formula 1 effectively moved into hybrid era. Formula 1 cars have evolved to 

be even more efficient and faster while at the same time becoming more energy efficient and 

environmentally friendly, better meeting today’s trends and challenges in the car industry. 

The modern power sources used since 2014 are 20 % more powerful, produce 26 % less 

carbon dioxide emissions and consume 27 % less fuel compared to the power sources used 

in 2007-2013 even though the current power sources have less cylinders and a smaller engine 

volume. In addition, thermal efficiency of the power source has improved from 30 % to 

nearly 50 %. 

 

Since Formula 1 is also a sport and business that should be entertaining for the viewers and 

generate money for its owners and not just a development platform for car manufacturers, 

arbitrary rules restricting technology often hampers the development of energy efficiency. If 

the rules were to allow it, the development of energy efficiency could have been even more 

significant. 
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1. JOHDANTO  

Monella suomalaisella on muistoja Mika Häkkisen ajan formuloista 90-luvun lopulta sekä 

Kimi Räikkösen huippuajoista 2000-luvulla. Nämä ajat tuovat mieleen kovaääniset autot, 

joiden vapaasti hengittävät moottorit ulvovat kovaäänisesti korkeilla kierroksilla, sekä läh-

tösuoralla keimailevat varikkotytöt. Näistä mikään ei kuitenkaan enää pidä paikkaansa, ja 

tämä voi tulla yllätyksenä katsojalle, joka ei ole seurannut lajia vuosiin. Laji on muuttunut 

paljon vuoden 2008 finanssikriisin ja raakaöljyn hinnan huipun jälkimainingeissa vastaa-

maan enemmän nykyajan haasteisiin ja trendeihin. 

 

Formula 1 autot ovatkin kehittyneet merkittävästi monella saralla 2007–2019. Vasta kau-

della 2009 aloitettiin hidas siirtyminen uudelle hybridiaikakaudelle ja viimein kaudella 2014 

laji siirtyi suunnannäyttäjäksi 2010-luvun automaailmassa, kun vaihtoehtoisten energiamuo-

tojen merkitys kasvoi merkittävästi, sekä turboahtimet tekivät paluun liki 30 vuoden tauon 

jälkeen sääntöuudistusten myötä. 

 

Tämän työn tarkoituksena on tutkia, miten Formula 1 autojen energiatehokkuus ja hybridi-

voimanlähteen sähköiset komponentit ovat kehittyneet tarkastelun aikavälillä. Lisäksi poh-

ditaan formuloiden suhdetta ja sovelluksia tavalliseen automaailmaan. Kuvassa 1.1 on esi-

tettynä nykyaikainen Formula 1 auto. 

 

 
Kuva 1.1 Mercedeksen kauden 2019 auto. (Formula 1, 2019c) 
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2. TEKNIIKAN KEHITYS TARKASTELLULLA AIKAVÄLILLÄ 

Formula 1 autojen energiatehokkuuden sekä yleisen kehityksen tutkimisen kannalta tässä 

työssä voidaan tutkittavat vuodet jakaa kahteen ajanjaksoon: 2007–2013 ja 2014–2019. 

Tässä luvussa käsitellään formuloiden kehitystä yleisesti tarkastelun aikavälillä. 

2.1 Tekniikan kehitys ja sääntömuutokset yleisesti tarkastelun aikavälillä 

Kaudelle 2006 tuli voimaan uudet ottomoottoreita koskevat säännöt, kun vanhat 3.0 litran 

V10 ottomoottorit korvattiin uusilla 2.4 litran V8 ottomoottoreilla. Polttomoottoreita koske-

vat säännöt säilyivät pitkälti samana aina kauden 2013 loppuun saakka.  

 

Kaudelle 2009 sallittiin kisakäyttöön KERS (Kinetic energy recovery system), mutta teknii-

kan adaptointi tiimien puolesta oli hidasta; vain 4 tiimiä 11:sta käytti järjestelmää kaudella 

(The Sunday Times, 2014). Kaudella 2010 tiimien yhteisestä päätöksestä kukaan ei käyttä-

nyt järjestelmää, vaikka sen käyttö olisi ollut sallittua (Formula 1b). 

 

KERS teki paluun kisakäyttöön kaudelle 2011, mutta edelleenkin vain osa tiimeistä hyö-

dynsi järjestelmää. Tämän lisäksi uutena merkittävänä sääntömuutoksena oli liikuteltavan 

takasiiven eli DRS (Drag reduction system) käyttöönotto (BBC, 2012). Vasta kaudella 2013 

kaikki tiimit hyödynsivät KERS:iä. Parhaimmillaan V8 aikakaudella saavutettiin 29 % hyö-

tysuhde (Formula 1, 2019b). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vain vajaa kolmasosa 

polttoaineen sisältämästä kemiallisesta energiasta saatiin hyödynnettyä auton liikuttamiseen. 

Muu polttoaineen kemiallinen energia menee hukkaan mm. moottorin ja voimansiirron 

kitka- ja lämpöhäviöihin. 

 

Kaudelle 2014 siirryttäessä Formula 1 koki mahdollisesti historiansa laajimman sääntöuu-

distuksen, sekä tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoisimman ajanjakson. Laji siirtyi 

täysin uudelle aikakaudelle, kun vanha vapaasti hengittävä V8 korvattiin uudella 1.6 litran 

turboahdetulla V6 moottorilla, jossa voimanlähteeseen yhdistyy lisäksi kaksi sähkökonetta. 

(FIA, 2014a, 2-4). 

 

KERS:n seuraajana jatkoi MGU-K (Motor Generator Unit Kinetic), joka nimenmuutokses-

taan huolimatta toimii samalla periaatteella kuin edeltäjänsä. Tämän lisäksi uutena järjestel-

mänä ensiesiintymisensä teki MGU-H (Motor Generator Unit Heat), joka hyödyntää pako-

kaasujen virtausenergiaa sähköenergian tuottamiseksi. (HondaracingF1) 

 

Kautta 2014 voidaan pitää eräänlaisena käännekohtana Formula 1:lle, koska tällöin laji toden 

teolla sertifioi itsensä uuden sähköistyvän automaailman kehityksen huipulla. Uusi voiman-

lähde koostuu kuudesta osakomponentista (V6 moottori, turboahdin, MGU-K, MGU-H, 

akusto sekä ohjauselektroniikka) joista kaikki ovat pakollisia, toisin kuin aikaisemmin, jol-

loin sähköisten voimanlinjojen käyttö ei ollut pakollista. Lisäksi hybriditekniikalla tuotettu 

hetkellinen maksimiteho kasvatettiin 60 kW:sta 120 kW:iin. (HondaracingF1) 
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Kaudesta 2014 eteenpäin voimanlinjaa koskevat säännökset ovat pysyneet pitkälti muuttu-

mattomina pieniä muutoksia lukuun ottamatta. Tänä aikana tiimit ja valmistajat ovat kyen-

neet kehittämään voimanlähteitään entistä (energia)tehokkaammiksi.  

 

Kuvassa 2.1 on pelkistetty räjäytyskuva Renaultin kauden 2014 voimanlähteestä, jossa nä-

kyvät voimanlinjan eri osakomponentit. Ohjauselektroniikka sijaitsee akuston (energy store) 

yhteydessä.  

 
Kuva 2.1 Havainnekuva Renaultin kauden 2014 voimanlähteestä. (Designboom, 2014) 

 

MGU-K ja MGU-H ovat molemmat yhteydessä akustoon, johon varastoitu sähköenergia 

voidaan edelleen muuttaa takaisin liike-energiaksi turbon kompressorille MGU-H:n tai 

moottorin kampiakselille MGU-K:n välityksellä. Molemmat MGU:t toimivat nimensä mu-

kaisesti sekä generaattorina että moottorina.  

 

Vuonna 2014, kun nykyiset voimanlinjasäännöt tulivat voimaan, parani hyötysuhde noin 40 

%:iin. Nykyisellään voimanlähteet saavuttavat jopa 50 % hyötysuhteen. Kehitystä voidaan 

pitää merkittävänä etenkin V8 aikakauteen verrattuna, sillä voimanlinjat tuottavat paremman 

hyötysuhteen lisäksi 20 % enemmän tehoa päästäessään 26 % vähemmän hiilidioksidipääs-

töjä. (Formula 1, 2019b) 

2.2 Polttomoottorin kehitys 

Tässä luvussa käsitellään hieman syvemmin polttomoottoreiden kehitystä. Taulukossa 2.1 

on koostettuna formula 1:n moottoria koskevia säädöksiä aikajanalla 2000-luvulla. 

 

 



9 

 

 

 

 

Taulukko 2.1 Valikoidut Formula 1 voimanlähteitä koskevat säädökset 2000-luvulla. 

 

2.2.1 2000-luku ennen vuotta 2014, vapaasti hengittävien V10 ja V8 aikakausi 

Ennen vuosia 2006–2013 Formula 1:ssä oli käytössä 3.0 litran V10 (vuoteen 1999 saakka 

myös V12) vapaasti hengittävät ottomoottorit kausilla 1995–2005 (Honda, 2009, 7). Kau-

delle 2006 mentäessä astuivat voimaan uudet moottorisäädökset. Moottoreiden tuli olla va-

paasti hengittäviä V8 ottomoottoreita, joiden iskutilavuus oli rajoitettu 2.4 litraan. Vaihto-

ehtoisesti FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) salli kauden 2005 säädösten mu-

kaisen kierrosrajoitetun moottorin käytön kausille 2006 ja 2007, mutta vain Scuderia Toro 

Rosso käytti vanhaa moottoria kaudella 2006 (F1Techincal). Kaudella 2007 kaikilla tiimeillä 

oli käytössä uusien säädösten mukainen V8. (FIA, 2005, 15) 

 

Uusissa moottoreissa tuli olla kaksi imu- ja pakoventtiiliä sylinteriä kohden (FIA, 2005, 15). 

Aikaisemmilla 1995–2005 käytössä olleilla moottoreilla venttiilien määrä oli rajoitettu vii-

teen per sylinteri (FIA, 2004b, 14). Sylinteririvien välinen kulma oli 90° ja moottorin vä-

himmäismassa oli 95 kg (FIA, 2005, 15). Kaudella 2006 moottorin maksimikäyntinopeus 

oli rajoittamaton, ja maksimissaan tällöin saavutettiin noin 20 000 rpm käyntinopeus, mutta 

kausille 2007 ja 2008 käyntinopeus rajoitettiin 19 000 rpm:ään (Honda, 2009, 7). Kausille 

2009–2013 käyntinopeutta rajoitettiin edelleen 18 000 rpm:ään (FIA, 2009b, 17).  

 

Osasyynä kaudelle 2006 voimaan astuneille uusille moottorisäädöksille oli rajoittaa Formula 

1 kilpa-autojen jatkuvasti kasvanutta tehoa; V10:t saavuttivat niiden kehityksen loppupäässä 

yli 900 hv tehon, kun kausilla 2006–2013 käytetyillä uusilla V8:lla teho laski 700–800 

hv:aan (McLaren, 2016). V8 moottoreilla tyypillinen polttoaineenkulutus oli noin 150 kg 

kilpailussa (FIA, 2014a, 12). Formula 1 kisan pituus normaaliolosuhteissa on hieman yli 305 

km (FIA, 2007a, 2). 

 

Kuvissa 2.1 ja 2.2 on Hondan kauden 2004 ja 2006 korin, vaihteiston ja moottorin tekniset 

tiedot. Tiedoista nähdään, että uusien moottorisäädösten myötä moottorien tuottama teho 

väheni 662 kW:sta 537 kW:iin. Huomionarvoista on myös, että moottorin nimellinen kestä-

vyys parani huomattavasti 800 km:sta 1400 km:iin.  

Vuosi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Iskutilavuus

Sylinterien lkm.

Turboahdin

Kierrosrajoitin EI

Hybridivoimanlähteet

Polttoainerajoitus

EI MGU-H ja MGU-K

19000 rpm 18000 rpm

EI KERS

EI 15000 rpm

10 8 (2006 ja 2007 myös 10) 6

 3.0 l

KYLLÄ

2.4 l (2006 ja 2007 myös 3.0 l) 1.6 l 

EI EI

EI EI 100 kg per kisa 105 kg 110 kg per kisa
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Kuva 2.1 Hondan kauden 2004 kilpa-auton korin, vaihteiston ja moottorin tekniset tiedot. (Honda, 

2009, 325) 
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Kuva 2.2 Hondan kauden 2006 kilpa-auton korin, vaihteiston ja moottorin tekniset tiedot. (Honda, 

2009, 327) 

 

Kaudella 2019 kaikkiaan 21 eri kilparadalla ajetusta kilpailusta 5 radalla on edelleen voi-

massa nopeimman kierroksen ennätys, joka on tehty kaudella 2004. Kaikilla muilla radoilla 

voimassa oleva kierrosennätys on tehty kaudella 2018 tai 2019. Tämä on osoitus siitä, miten 

nopeita autot todella olivat aikanaan ennen tehojen vähenemiseen johtaneita sääntömuutok-

sia ja toisaalta siitä, miten pitkälle nykyiset autot ovat kehittyneet rajoituksista huolimatta. 

(Lights Out) 

2.2.2 2014 ja eteenpäin, modernit turboahdetut V6 

Kaudella 2014 Formula 1:n siirtyessä hybridiaikakaudelle myös polttomoottoria koskevat 

säännöt muuttuivat merkittävästi. Moottoreiden konfiguraatio muuttui V6:ksi, jonka iskuti-
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lavuus on rajoitettu 1.6 litraan. Lisäksi moottorit ovat yhdellä turboahtimella ahdettuja. Edel-

lisen kerran formuloissa käytettiin turboahtimia kaudella 1988 (McLaren, 2016). (FIA, 

2014c, 21) 

 

Sylinteririvien välinen kulma oli edelleen 90°, mutta moottoreiden käyntinopeus rajoitettiin 

15 000 rpm:ään. Polttoainerajoitusten takia sekä moottorin kestävyyden takaamiseksi val-

mistajat ovat kuitenkin suunnitelleet moottorit siten, että ne käyvät vain hieman yli 12 000 

rpm kisakäytössä (The Drive, 2017). Moottoreissa on sama määrä venttiilejä kuin vanhois-

sakin, eli kaksi imuventtiiliä ja kaksi pakoventtiiliä. (FIA, 2014c, 21) 

 

Uuden voimanlähteen vähimmäismassaksi määriteltiin 145 kg, ja tähän vähimmäismassaan 

kuuluvat polttomoottorin lisäksi myös kaikki muut voimanlähteen komponentit, eli turbo ja 

hybridijärjestelmän komponentit (FIA, 2014c, 22). Kausilla 2014–2016 polttoainerajoitus 

oli maksimissaan 100 kg kilpailussa (FIA, 2014b, 23). Rajoitusta kasvatettiin kausille 2017 

ja 2018 105 kg per kilpailu ja kaudelle 2019 edelleen 110 kg per kilpailu (FIA, 2017a, 24; 

FIA, 2019a, 25). Osasyynä polttoainerajoitusten kasvattamiselle oli, että kuljettajat ja tiimit 

joutuivat kilvanajon sijaan keskittymään liikaa polttoaineen säästämiseen. 

 

Formula 1:ssä käytetty polttoaine on koostumukseltaan ja ominaisuuksiltaan hyvin pitkälti 

samanlaista, kuin tavallisissa henkilöautoissa (FIA, 2019c, 90). Kaudesta 2008 alkaen käy-

tetyn polttoaineen on pitänyt sisältää 5.75 % bioetanolia (Honda, 2009, 8). 98E5 polttoaineen 

tiheys on Nesteen mukaan 720–775 kg/m3 välillä, keskiarvon ollessa 747.5 kg/m3 (Neste, 

2020, 1). Tästä seuraa, että kilogramma 98E5:sta vastaa noin 1.34 litraa. Kun lisäksi tiede-

tään kilpailuissa käytetyn polttoaineen määrä sekä kisan pituus (n. 305 km), voidaan ilmoit-

taa autojen polttoaineenkulutus Euroopassa yleisemmin käytetyn l/100 km muodossa. V8 

aikakaudella kulutuksen ollessa 150 kg kisassa saadaan keskikulutukseksi 65.8 l/100 km. 

Nykyisellä 110 kg per kisa rajoituksella vastaava kulutus on 48.2 l/100 km. Kulutus on siis 

pienentynyt 17.6 l/100 km, vaikka autot ovat merkittävästi aiempaa tehokkaampia ja nope-

ampia. 

 

Iskutilavuuden pienenemisestä ja sylinterien määrän vähenemisestä huolimatta nykyiset V6 

moottorit ovat tehokkaampia kuin V8 edeltäjänsä. Kun uudet säännöt astuivat voimaan 

vuonna 2014, tuottivat voimanlähteet aluksi noin 750 hv (Designboom, 2014). Moottorista 

saatu teho on kuitenkin kasvanut nopeasti kehitystyön tuloksena, sillä nykyisellään voiman-

lähteet saavuttavat jopa 1000 hv (Auto, Motor und Sport, 2019). Koska ERS:n (Energy Re-

covery System) hetkellisesti tuottama maksimiteho on rajoitettu säännöissä noin 160 hv:aan, 

on kaikki kaudesta 2014 eteenpäin saatu voimanlähteen lisäteho saavutettu polttomoottorin 

kehityksellä, sillä vain polttomoottoria kehittämällä on ollut mahdollista saavuttaa lisää te-

hoa, koska polttomoottorille ei ole asetettuna mitään absoluuttista maksimitehoa säännöissä, 

toisin kuin ERS:lle. Polttomoottorin teho on siis kasvanut vain viidessä vuodessa noin 590 

hv:sta jopa noin 840 hv:aan. Nykyiset turbomoottorit ovat tehokkaampia kuin V8 edeltäjänsä 

ollessaan samalla merkittävästi energiatehokkaampia, kun voimanlähteen kokonaishyöty-

suhde on parantunut 30 %:sta lähes 50 %:iin ja polttoaineen kulutus on pienentynyt. 
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Edellisen kerran Formula 1 autojen ollessa yhtä tehokkaita kuin nykyään V10 aikakauden 

lopussa, moottorit kuluttivat polttoainetta hetkellisesti jopa 194 kg/h. Nykyiset voimanläh-

teet saavuttavat saman tehon, mutta säännöissä määritetyllä rajoituksella hetkellisesti 100 

kg/h kulutuksella. Nykyiset voimanlähteet saavuttavat siis yhtä suuren tehon kuin vanhat 

V10, mutta melkein puolet pienemmällä polttoainevirtaamalla. (Mercedes AMG F1) 

 

Kuvassa 2.3 on esitettynä kuvaaja Formula 1 autojen tehon kehityksestä vuosina 2004–2020. 

Kyseessä ei ole mitenkään tarkka kuvaaja, sillä kuvaaja tehdessä on tehty oletuksia, sekä 

vuosittain eri tiimien ja valmistajien voimanlähteiden tehoissa on luonnollisesti eroja, ei-

vätkä tiimit juurikaan julkaise yksityiskohtaista tietoa voimanlähteittensä tarkoista ominai-

suuksista. Kuvaajaa piirrettäessä on hyödynnetty vuosilta 2004–2008 Hondan antamia tie-

toja voimanlähteen tehoista, sekä vuosien 2013, 2014 ja 2020 tehoja muista lähteistä ja ole-

tettu, että tehon kasvu on tasaisen lineaarista muina vuosina (Honda, 2009, 15, 325–329). 

 

 
Kuva 2.3 Formula 1 kilpa-autojen voimanlähteen tehon kehitys 2004–2020. 

 

Kuvasta voidaan kuitenkin havaita, miten uusien voimanlähteiden tullessa teho on aina pie-

nentynyt, mutta tiimien kehittäessä niitä paremmiksi teho on jatkuvasti kasvanut. Kuvassa 

2.4 on esitettynä voimanlähteen teho suhteessa polttomoottorin iskutilavuuteen samoilla ole-

tuksilla, kuin aikaisemmassa kuvassa. Tämän tutkimuksen varsinaisen tarkastelun aikavä-

lillä voimanlähteen kokonaisteho on kasvanut liki 200 kW. 
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Kuva 2.4 Formula 1 kilpa-autojen voimanlähteen tehon suhde polttomoottorin iskutilavuuteen 2004–

2020. 

 

Kuvasta havaitaan välittömästi, miten voimanlähteen tehon suhde polttomoottorin tilavuu-

teen on parantunut erityisestä siirryttäessä kaudesta 2013 kauteen 2014, johtuen suurista 

sääntömuutoksista. Voidaan myös todeta, että vapaasti hengittävien moottoreiden aikana ke-

hitys on ollut pientä ja hidasta, mutta kaudesta 2014 eteenpäin kehitys on ollut nopeaa. Ny-

kyisin saavutetaan kaksinkertainen teho/iskutilavuussuhde verrattuna vuoteen 2007. 

 

Moottoreiden tehojen, energiatehokkuuden ja monimutkaisuuden kasvamisesta huolimatta 

moottoreiden kestävyys on parantunut merkittävästi ainakin osittain moottoreiden määrän 

säännöstelyn tuloksena. Taulukossa 2.2 on taulukoituna kauden aikana sallittujen moottorei-

den määrä kuljettajaa kohden eri kausilla. Mikäli kuljettaja ylittää sallitun määrän, saa hän 

lähtöpaikkarangaistuksen kilpailuun, joten tiimit pääsääntöisesti pyrkivät noudattamaan ra-

joitusta. 
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Taulukko 2.2 Sallittujen polttomoottoreiden määrä formuloissa. 

Sallittujen polttomoottoreiden määrä formuloissa kuljettajaa kohden 2004–2020 

Kausi tai kaudet Sallittu määrä 

2004 1 yhtä kisaviikonloppua kohden 

2005–2008 1 kahta kisaviikonloppua kohden 

2009–2013 8 kaudessa 

2014 5 kaudessa 

2015–2017 4 kaudessa 

2018–2020 3 kaudessa 
(FIA, 2003, 14; FIA, 2004a, 14; FIA, 2009a, 13; FIA, 2014b, 20; FIA, 2014d, 20; FIA, 2018a, 16) 

 

Taulukkoon koostetuista tiedoista havaitaan, miten paljon enemmän kestävyyttä nykyisiltä 

moottoreilta vaaditaan. Lisäksi kilpailujen kokonaismäärä on lisääntynyt 2004 kauden 18:sta 

2019 kauden 21:een (Formula 1a; Formula 1, 2018). 

 

Vaikka tämän työn tarkastelun aikavälillä teho onkin jatkuvasti kasvanut, ei silti olla lähel-

läkään historian tehokkaimpia formuloita. 80-luvulla sääntöjen ollessa paljon nykyistä va-

paammat ja löyhemmät BMW rakensi Formula 1 historian tehokkaimman moottorin, jossa 

oli jopa 1400 hv (yli 1000 kW) teho aika-ajoasetuksilla, mutta tässä turboahdetussa mootto-

rissa oli vain 4 sylinteriä ja sen iskutilavuus oli 1.5 litraa (GTSpirit, 2014). Tämä on osoitus 

siitä, miten paljon säännöt rajoittavat (tehon) kehitystä, sillä yli 30 vuotta myöhemmin ei 

olla edes lähelläkään samaa tehoa paljon kehittyneemmällä tekniikalla. Toisaalta moottorit 

eivät olleet läheskään yhtä kestäviä ja veivät enemmän polttoainetta.  

 

2.3 Autojen massan, aerodynamiikan ja korin kehitys 

Pelkän raa'an voiman lisäksi formuloissa menestymisen kannalta ratkaisee paljon, miten hy-

vin autot on aerodynaamisesti suunniteltu. Suunnitellessaan autoja insinöörit suunnittelevat 

autot mahdollisimman virtaviivaisiksi, jotta ilmanvastus olisi mahdollisimman pieni, mutta 

kuitenkin siten, että pitovoima (engl. downforce) eli ajoneuvoon alaspäin kohdistuva aero-

dynaaminen voima olisi mahdollisimman suuri. 

 

Autojen materiaalit, vähimmäismassa ja mitat ovat 2000-luvulla aina olleet hyvin tarkasti 

säännellyt, joten merkittävästi autojen energiatehokkuuteen ei korin tai aerodynamiikan 

suunnittelulla voi vaikuttaa, eikä energiatehokkuus olekaan suunnittelun päätavoite aerody-

namiikkaa suunnitellessa. Kaudella 2007 auton säännöissä määritelty vähimmäismassa oli 

605 kg. Tällä vähimmäismassalla viitataan siis auton massaan tyhjällä polttoainetankilla, 

kuljettajan ollessa autossa. Kaudella 2019 vastaava vähimmäismassa oli 743 kg. Kuvassa 

2.5 on esitettynä, miten autojen säännöissä määritelty vähimmäismassa on kehittynyt.  
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Kuva 2.5 Formula 1 kilpa-autojen vähimmäismassan kehitys 2004–2020. (FIA, 6; FIA, 2004b, 11; 

FIA, 2005, 13; FIA, 2007b, 10; FIA, 2008, 14; FIA, 2009b, 16; FIA, 2009c, 16; FIA, 2011a, 

19; FIA, 2011b, 20; FIA, 2012, 20; FIA, 2014c, 20; FIA, 2014d, 21; FIA, 2016, 21; FIA, 

2017b, 36; FIA, 2017c, 36; FIA, 2019b, 37;FIA, 2019c, 37) 

 

Kilpa-autojen massa on siis kasvanut vain 16 vuodessa lähes 150 kg. Osittain massan kas-

vamista voidaan selittää autojen kasvaneen tekniikan ja turvallisuusominaisuuksien tai ra-

kenteiden määrän kasvulla. Suurin kasvu nähtiin siirryttäessä kaudelta 2013 kauteen 2014, 

kun täysin uudet hybridivoimanlähteet otettiin käyttöön. Kuvassa 2.6 on esitettynä, miten 

autojen ominaisteho on kehittynyt. Tehon suhteen on tehty samat oletukset, kuin kuvissa 2.3 

ja 2.4. 
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Kuva 2.6 Formula 1 kilpa-autojen ominaistehon kehitys 2004–2020. 

 

Kuvasta on helppo huomata, miten autojen ominaisteho on aina laskenut uusien moottorisää-

dösten astuessa voimaan, mutta se on kuitenkin kasvanut kyseisten säädösten aikana, vaikka 

autojen vähimmäismassaa on jatkuvasti kasvatettu. Suurimmillaan ominaisteho oli vuosina 

2004 ja 2005, kun autot olivat melkein 150 kg nykyistä keveämpiä omatessaan kuitenkin 

melkein yhtä suuren tehon kuin nykyään. Kuvasta kuitenkin nähdään, että ominaistehon kas-

vuvauhti on ollut kaudesta 2014 alkaen varsin nopeaa, joten mikäli kasvuvauhti jatkuu sa-

mana, voidaan jo 5 vuoden päästä hätyytellä samaa ominaistehoa, kuin V10 aikakaudella. 

Kauden 2019 vähimmäismassalla tämä kuitenkin vaatisi noin 850 kW:n eli lähes 1150 hv:n 

tehon. 

 

Koska FIA määrittelee säännöissä autoille vähimmäismassan, ei tiimeillä auton kokonais-

massaa keventämällä ole mahdollista edesauttaa suorituskykyä tai energiatehokkuutta pa-

rantavia ratkaisuja. Pääsääntöisesti tiimit nimittäin kykenisivät rakentamaan asetettua vä-

himmäismassaa kevyemmän auton. Tiimit lisäävät ylimääräistä painolastia autoihin saavut-

taakseen sääntöjenmukaisen vähimmäismassan. (Honda, 2009, 27) 

 

Säännöissä määrittelyn vähimmäismassan olemassaolon syitä voidaan pohtia ja tulla johto-

päätökseen, että kyseessä on ainakin osittain mielivaltainen rajoitus tekniikalle, ja saman-

kaltaisia rajoituksia on lajissa (tai missä tahansa urheilulajissa) monellakin muulla osa-alu-

eella, esimerkiksi auton muissa fyysisissä mitoissa, kuten vaikka auton leveydessä. Vaikka 

formuloissa autoja suunnittelevien insinöörien panoksella on suuri merkitys menestymisen 

kannalta, halutaan viime kädessä paremmuuden ratkaisussa jättää mahdollisimman paljon 
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kilparadalle kuljettajien välille ja ylläpitää jonkinlainen tasavertaisuus tiimien ja valmista-

jien välillä. Tätä varten autojen tulee olla toisiinsa nähden jossain määrin samanlaisia. Li-

säksi kyseessä on myös kustannuskysymys, sillä kehitystyö ja autoihin käytettävät materi-

aalit ovat kalliita. Mikäli autoille ei olisi määriteltynä vähimmäismassaa, olisi tiimeillä, joilla 

on suurempi budjetti, entistä suurempi etulyöntiasema pienempiin tiimeihin nähden. Kus-

tannuskysymykset ovat olleet lajille monesti kipukohta, ja FIA:n tavoitteena on pitää lajin 

kustannukset kurissa, jotta myös pienemmillä tiimeillä on mahdollisuus pysyä mukana sar-

jassa, ja jotta kustannuksista ei nouse ylitsepääsemätön este lajiin mukaan tahtoville uusille 

tiimeille tai valmistajille. Teoriassa toinen äärilaita olisi, että kaikki autot olisivat keskenään 

samanlaisia, jolloin pelkästään kuljettajien taidot ratkaisisivat. 

 

Tilavuudeltaan Formula 1 autoissa eniten käytetyt materiaalit ovat hiilikuitukomposiitit. 

Vuonna 2008 tehdyn tutkimuksen mukaan hiilikuitukomposiitit täyttivät melkein 85 % au-

ton tilavuudesta painaessaan vähemmän kuin 25 % auton kokonaismassasta. (Savage Gary, 

2008, 14) 

 

Pääpiirteiltään autojen aerodynaamiset piirteet ovat säilyneet pitkälti muuttumattomina vuo-

sien 2007–2019 välillä. Merkittävimpinä yksittäisinä uudistuksina voidaan pitää DRS:n 

käyttöönottoa kaudella 2011 sekä halon eli kuljettajan turvakaaren käyttöönottoa kaudella 

2018 (Formula 1, 2017). DRS eli avattava takasiipi on nimensä mukaisesti järjestelmä, jolla 

kuljettaja voi avata auton takasiiven vähentääkseen auton ilmanvastusta suorilla. Halon tar-

koituksena on taas suojata kuljettajaa radalla olevilta esineiltä, esimerkiksi muista autoista 

irronneilta osilta.  
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3. SÄHKÖISET VOIMALINJAT 

Formula 1 on 2000-luvulla edustanut kehityksellään automaailman kehityksen suuntaa ja 

toiminut eräänlaisena suunnannäyttäjänä. Kasvaneet huolet ilmaston lämpenemisestä ja au-

tomaailman vaikutuksesta siihen on asettanut lajille paineita kehittyä ympäristöystävällisem-

pään suuntaan ja ottaa käyttöön uusia ympäristön huomioonottavia teknologioita. Tämä 

kaikki tulee kuitenkin saavuttaa ilman, että lajin kilpailullisuutta, mielenkiintoa ja show-

efektiä ei viedä pois. 

 

Formula 1:n historian hybriditeknologian suhteen voidaan eräällä tapaa katsoa alkaneeksi 

kaudella 1999, sillä tällöin FIA kielsi minkään muun kuin sääntöjen mukaisen polttomoot-

torin hyödyntämisen auton liikuttamiseen uudella pykälällä sääntökirjassa. Tätä ennen vaih-

toehtoisten voimanlähteiden käytöstä ei ollut mainintaa säännöissä. Joidenkin tiimien väitet-

tiin hyödyntäneen jonkinlaista hybridijärjestelmää ennen tätä muutosta. (Honda, 2009, 9) 

3.1 2009, hybridiaikakauden alku 

Kaudella 2009 tuli voimaan sääntöuudistus, jonka myötä Formula 1 siirtyi hybridiaikakau-

delle, kun säännöissä sallittiin KERS-järjestelmän käyttö. KERS:llä oli sallittua tuottaa mak-

simissaan 60 kW hetkellinen lisäteho auton takapyörille. Järjestelmää ei myöskään saanut 

ladata samaa 60 kW hetkellistä tehoa enempää autolla jarrutettaessa. Järjestelmällä sai tuot-

taa maksimissaan 400 kJ lisäenergiaa yhden kierroksen aikana, mikä vastaa noin 6.67 se-

kuntia 60 kW lisäteholla (Honda, 2009, 226). Varastoidun lisäenergian käytön tuli olla täysin 

kuljettajan hallinnassa, eli käytännössä kuljettaja hyödynsi lisäenergian parhaaksi näkemäl-

lään hetkellä ratissa olevaa nappia painamalla. (FIA, 2009b, 17) 

 

Käytännössä formuloissa käytetty KERS toimii siten, että autoa jarrutettaessa pyörä on ak-

selin ja vaihteiston välityksellä yhteydessä sähkökoneeseen, joka toimii jarrutettaessa gene-

raattorina indusoiden vaihtovirran. Vaihtovirta tasasuunnataan tasavirraksi ja varastoidaan 

energiavarastoon eli akustoon, josta kuljettaja voi ohjauspyörässä olevaa nappia painamalla 

vapauttaa energiaa takaisin sähkökoneelle, jolloin vääntömomentin suunta sähkökoneessa 

muuttuu vastakkaiseen suuntaan kuin jarruttaessa. Sähkömoottorin synnyttämä kineettinen 

energia ohjataan takaisin takapyörille vaihteiston ja akselin välityksellä. Kuvassa 3.1 on esi-

tetty KERS:n toiminta vuokaaviossa. 
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Kuva 3.1 KERS:n toiminta vuokaaviossa. 

 

Sähköenergian varastointi akustoon ei kuitenkaan ole ainoa tapa varastoida jarrutusenergiaa, 

vaan sitä voidaan myös varastoida esimerkiksi vauhtipyörään. Kauden 2009 säännöissä ei 

millään tavalla ollutkaan määritelty, että energian varastointi tulee toteuttaa akustolla (FIA, 

2009b, 17). KERS:n suunnitteluvaiheessa BMW tutki hydrauliikkaan ja pneumatiikkaan 

pohjautuvia ratkaisuja (New Atlas, 2009). Williams kehitti kaudelle 2009 järjestelmän, jossa 

energia varastoitiin vauhtipyörään (New Atlas, 2009). Tämä sovellus ei kuitenkaan koskaan 

päätynyt kilpakäyttöön, vaan kaikki tiimit päätyivät lopulta akustoon. 

3.1.1 KERS-järjestelmän kehitystyö kaudelle 2009 

Tiimit aloittivat kehitystyön täysin uutta hybridijärjestelmää varten vuonna 2007. Honda 

aloitti järjestelmän kehittämisen kesällä 2007 ja vain yhdeksän kuukauden kehityksen jäl-

keen Honda teki jo käytännön testejä prototyyppiauto RA1082:lla. Suunnitteluvaiheessa 

Hondalla oli tavoitteena kehittää järjestelmä, joka painaa maksimissaan 30 kg ja kykenee 

tuottamaan 60 kW lisätehon vähintään 5 sekunnin ajan, ja joka on muutenkin kilpailukykyi-

nen, eli esimerkiksi pyrkimällä suunnittelemaan järjestelmän siten, että auton painopiste py-

syy halutunlaisena. Taulukossa 3.1 on taulukoituna Hondan KERS järjestelmän kehitystä 

2008 huhtikuussa, 2008 marraskuussa ja 2009 tammikuussa. (Honda, 2009, 225) 
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Taulukko 3.1 Hondan KERS-järjestelmän kehitys. (Honda, 2009, 226) 

 
 

Taulukossa olevista tiedoista ilmenee, miten kaikkien osakomponenttien massaa on saatu 

kevennettyä useita kiloja, sekä sähkömoottorin kokoa pienennettyä. Järjestelmän massaa 

saatiin kevennettyä esimerkiksi käyttämällä arvokkaita materiaaleja kuten magnesiumisia 

suojia, titaanipultteja ja keraamisia kuulalaakereita sähkömoottorin vaihteistossa (Honda, 

2009, 229). Näiden materiaalien käyttö sähkömoottorissa itsessään oli kielletty, mutta ei 

vaihteistossa (Honda, 2009, 229). Ensimmäisessä prototyypissä akusto oli sijoitettuna kul-

jettajan taakse, seuraavissa prototyypeissä sen sijaan se sijaitsi auton keulassa.  

3.1.2 Sähkömoottori 

Jotta sähkömoottori olisi sopiva Formula 1:ssä, tulee sen Hondan mukaan olla kompakti, 

kevyt, tehokas ja omata korkea hyötysuhde. Näistä syistä päädyttiin käyttämään harjatonta 

tasavirtamoottoria. Moottorin tuli olla halkaisijaltaan 100 mm ja pituudeltaan 200 mm. Näi-

den vaatimusten perusteella sähkömoottorin ominaistehoksi tuli vähintään 8 kW/kg. Kehit-

tämällä moottorin materiaaleja, käämitystekniikkaa, roottorin rakennetta ja jäähdytysjärjes-

telmää moottorilla (Kuva 3.2) saavutettiin 8.7 kW/kg ominaisteho (Honda, 2009, 230). 

(Honda, 2009, 229) 
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Kuva 3.2 Hondan KERS-järjestelmän sähkömoottori. (Honda, 2009, 230) 

 

Kehityksen seurauksena sähkökoneelle saavutettiin korkea hyötysuhde. Moottorina toimies-

saan sähkökoneella saavutettiin 95 % hyötysuhde 20000 rpm:n keskinopeudella ja ladatessa 

generaattorina toimiessaan 93 % 16500 rpm:n keskinopeudella. Sähkökoneen hyötysuhde 

on esitetty kuvassa 3.3. (Honda, 2009, 230)  

 

 
Kuva 3.3  Sähkökoneen hyötysuhde eri pyörimisnopeuksilla. (Honda, 2009, 231) 
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Sähkömoottorin kokoa Honda sai pienennettyä roottoria kehittämällä. Tavallisen Fe-Si (fer-

ropii) sijaan roottorissa käytettiin FeCo:a (ferrokoboltti) materiaalina. Ferrokoboltilla on 

huomattavasti suurempi magneettivuon tiheys kuin ferropiillä, mutta sen rautahäviöt ovat 

myös suuremmat. Hondan tavoitteena oli saavuttaa käytetylle materiaalille suuri magneetti-

vuon tiheys, mutta myös pieni rautahäviö. (Honda, 2009, 280) 

 

 
Kuva 3.4  Eri materiaalien magneettivuon tiheys ja rautahäviö. (Honda, 2009, 280) 

 

Kuvassa 3.4 on esitettynä eri materiaalien ominaisuuksia ja Hondan käyttämien materiaalien 

kehitys. Olemassa olevilla ferrokobolteilla oli suuri rautahäviö, joten Hondan tavoitteena oli 

kehittää materiaali ja rakenne sellaiseksi, että sen rautahäviö olisi pienempi kuin ferropiillä. 

Optimoimalla roottorin rakennetta ja käyttämällä uudenlaista pintakäsittelyä Honda saavutti 

nämä tavoitteet. Käyttämällä ferrokobolttia ferropiin sijaan Honda saavutti moottorilla 15 % 

suuremman väännön tehden siitä samalla 20 % pienemmän. (Honda, 2009, 281) 

3.1.3 Ohjauselektroniikka 

KERS-järjestelmän ohjauselektroniikka koostuu invertteriyksiköstä, jolla ohjataan mootto-

ria sekä jännitteensäätöyksiköstä, jolla säädetään syötettävää jännitettä. Ohjausyksikköä 

käytetään akuston lataamisessa ja optimaalisen virran ja jännitteen syöttämiseen sähkömoot-

torille akustolta. Ohjauselektroniikan suunnittelulla saadaan optimoitua sähkömoottori suo-

rituskykyisemmäksi ja tehokkaammaksi samalla tehden siitä kompaktimman. Yhteensä oh-

jauselektroniikan massaa saatiin kevennettyä 3.8 kg ensimmäisen prototyypin ja kisavalmiin 

version välillä (taulukko 3.1).  (Honda, 2009, 231) 



24 

 

3.1.4 Akusto 

Koska akusto painaa KERS-järjestelmän yksittäisistä komponenteista kaikkein eniten ja siitä 

tulee saada 60 kW teho, pitää akustolla olla korkea tehotiheys ja energiatiheys, jotta auton 

massa ja saadaan pidettyä mahdollisimman alhaisena ja painopiste halutunlaisena. Tavalli-

nen Li-ion akku olisi painanut ainakin 30 kg, joten Honda päätyi käyttämään siihen aikaan 

uutta vasta kehitteillä olevaa Li-ion akkua (kuva 3.4). (Honda, 2009, 232)  

 

 
Kuva 3.4 Eri akkutyyppien energiatiheyksiä ja tehotiheyksiä. (Honda, 2009, 232) 

 

Kuvassa 3.4 havaitaan, miten korkealle akuston tehotiheys on kehitetty hyvin lyhyessä 

ajassa. Jo ensimmäiseen prototyyppiautoon (RA1082/RA1089) tehotiheyttä oli saatu kasva-

tettua alkuperäisestä kehitteillä olevasta akkutyypistä noin 3500 W/kg:sta 5000 W/kg:n ja 

kauden 2009 kisavalmiissa autossa (RA109K) oli saavutettu noin 6000 W/kg tehotiheys. 

Tämä on tuplaten suurempi tehotiheys kuin keskimäärin sen aikaisissa Li-ion akuissa. 

(Honda, 2009, 232)  

 

Kokonaisuudessaan Hondan kehittämä KERS-järjestelmä painoi kisavalmiissa autossa 35.1 

kg, josta akuston osuus oli 20.8 kg (taulukko 3.1). Vaikka Honda kehittikin toimivan voi-

manlähteen kaudelle 2009, kilpakäytössä sitä ei ikinä nähty. Honda vetäytyi sekä tiiminä että 

moottorivalmistajana sarjasta ennen kauden 2009 alkua. (Honda, 2009, 3) 
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Daimlerin mukaan vuonna 2007 testikäyttöön kehitetty akusto painoi peräti 107 kg ja koko-

naisuudessaan KERS omasi vain 39 % hyötysuhteen. Lisäksi ohjauselektroniikka oli neste-

jäähdytteinen. Kuitenkin jo kahden vuoden jälkeen ensimmäistä kertaa KERS:n ollessa kil-

pakäytössä painoi akusto enää 25.3 kg, eli 75 % vähemmän. Lisäksi KERS:n hyötysuhde oli 

kasvanut 70 %:iin. Ohjauselektroniikka oli muuttunut ilmajäähdytteiseksi, keventäen mas-

saa entisestään. (Daimler, 2019) 

3.1.5 Järjestelmän käyttö ja kehitys 2009–2013 

Vaikka olisi helppo hypätä johtopäätökseen, että ylimääräisen 60 kW takia kaikki tiimit pyr-

kisivät saamaan järjestelmän käyttöön, ja että menestymisen kannalta järjestelmä olisi vält-

tämätön, näin ei kuitenkaan aluksi ollut. Kaudella 2009 vain 4 tiimiä 11:sta käytti järjestel-

mää, ja sekä kuljettajien että valmistajien mestaruuden voittikin Brawn GP, joka ei järjestel-

mää hyödyntänyt. Vasta kauden 10. kilpailussa saavutettiin Formula 1 historian ensimmäi-

nen hybridivoitto (FIA, 2019d). 

 

Syitä siihen, miksi järjestelmän käyttöönotto oli hidasta, on monia. Kehitystyö on kallista ja 

koska tiimeillä on rajalliset resurssit ja aika käytössä, ei kaikkien mielestä ollut kannattavaa 

ruveta kehittämään järjestelmää, jonka hyöty on suhteellisen marginaalinen, noin 0.4 s per 

kierros. Toisekseen, järjestelmä lisäsi auton massaa, ja vaikeutti auton painojakauman opti-

mointia. Ainakin osittain näistä syistä johtuen autojen vähimmäismassaa kasvatettiinkin en-

sin 620 kg:aan kaudelle 2010 ja edelleen 640 kg:aan kaudelle 2011 (kuva 2.3). (BBC, 2012) 

 

Kaudella 2010 tiimien yhteisestä päätöksestä kukaan ei käyttänyt järjestelmää. KERS teki 

paluun kaudella 2011 ja kaudella 2012 enää 2 tiimiä kisasi ilman sitä. Viimein kaudella 2013 

Formula 1 oli siirtynyt täysin hybridiaikakaudelle, kun kaikki tiimit hyödynsivät järjestel-

mää. (FIA, 2019d) 

 

Aikakauden sääntöjen puitteissa järjestelmää voidaan pitää jo vuodesta 2009 alkaen suhteel-

lisen optimoituna, eikä merkittäviä kehitysaskelia enää otettu ennen kautta 2014. Kaudella 

2012 Mercedeksen KERS-järjestelmän akusto painoi 24 kg ja KERS:llä oli 80 % hyöty-

suhde. Mercedes oli siis keventänyt akuston massaa 3 vuodessa 1.3 kg ja kasvattanut 

KERS:n höytysuhdetta 10 % (verrattuna kauteen 2009). (Mercedes AMG) 

3.2 2014 ja eteenpäin, täysin uusi hybridiaikakausi 

Kaudelle 2014 laji koki FIA:n mukaan historiansa suurimman sääntöuudistuksen (FIA, 

2014a, 2). Uudet edelleen käytössä olevat hybridivoimanlähteet ovat merkittävästi moder-

nimpia ja kehittyneempiä kuin edeltäjänsä. Voimanlähteen hybridikomponentit olivat nyt 

paljon suuremmassa roolissa kuin aikaisemmin. Hybridivoimalinjojen käyttö ei enää ollut 

vapaaehtoista, vaan se on pakollinen osa voimanlähdettä. Käytännössä ilman hybridivoima-

linjasta saatavaa lisähyötyä menestyminen ei edes olisi mahdollista, sillä takapyörille tuotet-

tava maksimiteho kaksinkertaistettiin 120 kW:iin ja yhden kierroksen aikana maksimissaan 

vapautettavan energian määrä kymmenkertaistettiin 400 kJ:sta 4 MJ:een, joka vastaa noin 
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33.3 sekuntia täydellä lisäteholla per kierros (Mercedes AMG). Uuden voimanlähteen ener-

giavirtoja on esitetty kuvassa 3.5, joka on lainattu virallisesta sääntökirjasta. 

 

 
Kuva 3.5 Voimanlähteen energiavirrat. (FIA, 2019c, 111) 

 

MGU-K uudesta nimestään huolimatta on toiminnaltaan samanlainen kuin edeltäjänsä 

KERS. Täysin uusi osa järjestelmää sen sijaan on MGU-H, joka tuottaa sähköenergiaa pa-

kokaasujen virtausenergiaa hyödyntämällä. MGU-K:ta koskevat samanlaiset säännöt auton 

jarruttamisen osalta kuin aikaisemmin, eli sillä ei saa jarruttaa autoa 120 kW:n hetkellistä 

tehoa enempää, eikä sen vääntö saa olla suurempi kuin 200 Nm (FIA, 2019c, 39). Lisäksi 

MGU-K:lla saa syöttää vain 2 MJ kierroksessa energiavarastoon, joten käytännössä ei ole 

mahdollista hyödyntää täyttä 4 MJ lisäenergiaa jokaisella kierroksella. MGU-H:n energia-

virtoja ei ole rajoitettu mihinkään suuntaan. Kuvassa 3.6 on esitettynä periaatekuva formu-

loissa käytetyn hybriditurbon toiminnasta ja rakenteesta. 
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Kuva 3.6 Formuloissa käytetyn hybriditurbon toiminta ja rakenne. 

 

Hybriditurbolla siis tarkoitetaan turboahdinta, jossa on lisäksi sähkömoottori. Tavallisessa 

turboahtimessa ei ole sähkömoottoria, vaan turbiini on suoraan akselin välityksellä kiinni 

kompressorissa. Turbon toiminta perustuu siihen, että pakokaasuvirtojen liike-energialla 

pyöritetään turbiiniakselia, joka on aksiaalisesti yhteydessä kompressoriin. Kompressorin 

akselin pyöriessä ilma ahtautuu moottorille poltettavaksi polttoaineen kera. Kun ahtamisen 

seurauksena sylintereille saadaan enemmän ilmaa poltettavaksi kuin vapaasti hengittävässä 

moottorissa, voidaan moottoriin myös syöttää enemmän polttoainetta jonka seurauksena saa-

vutetaan enemmän tehoa kuin vapaasti hengittävässä moottorissa. Kuvassa 3.7 on esitettynä 

Magnetti-Marellin formuloihin kaudelle 2014 kehittämä hybriditurbo.  
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Kuva 3.7 Magnetti-Marellin hybriditurbo. (Speed Academy, 2014)  

 

Formula 1 käytetyssä hybriditurbossa turbiinin ja kompressorin väliin on asennettu sähkö-

moottori. Koska turbiinin tuottaman energian määrä ja kompressorin vaatiman energian 

määrä ei aina täsmää, on tällöin sähkömoottorilla mahdollista varastoida energiaa turbiinilta 

ylituotannon aikana, mutta toisaalta syöttää energiaa kompressorille, kun turbiinin energian-

tuotanto ei riitä. Käytännössä MGU-H:lla saadaan eliminoitua autolla kiihdytettäessä niin 

kutsuttu turbolagi. Kun kuljettaja painaa kaasupolkimen pohjaan nopeasti, ei tavallisessa 

turbossa kompressori kykene ahtamaan ilmaa riittävän nopeasti, ennen kuin turbiinilta saa-

daan riittävä määrä tehoa kompressorille. Sähkömoottorilla tämä ongelma voidaan elimi-

noida, sillä akustolta (tai MGU-K:lta autoa jarrutettaessa) voidaan ohjata sähköenergiaa säh-

kömoottorille ja edelleen kompressorin akselille viiveettä, jolloin kompressori ahtaa ilmaa 

välittömästi tarpeen mukaan riippumatta turbiinin sen hetkisestä energiantuotannosta, tai 

sähkömoottorilla voidaan pyörittä kompressorin akselia jatkuvasti optimaalisen pyörimisno-

peuden ylläpitämiseksi. 

 

MGU-K:lle ja MGU-H:lle on säännöissä määriteltynä maksimipyörimisnopeudet. MGU-K 

maksimipyörimisnopeus on 50 000 rpm ja MGU-H:lle 125 000 rpm (FIA, 2019c, 38–39). 

Teoriassa tämä on yli kaksinkertainen pyörimisnopeus MGU-K:lla kuin Hondan kaudelle 

2009 kehittämässä KERS:ssä, jonka maksimipyörimisnopeus oli 21 000 rpm (taulukko 3.1).  
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Sähköjärjestelmässä tehohäviöitä voidaan vähentää jännitettä lisäämällä, sillä jännitettä kas-

vattamalla on mahdollista saavuttaa yhtä suuri teho pienemmällä virralla, sekä vähentää te-

hohäviöitä. Koska johtimissa tapahtuva tehohäviö 

 𝑃 = 𝑅𝐼2               (3.1) 

ja kuorman teho 

 𝑃 = 𝑈𝐼               (3.2)  

on suorana seurauksena se, että jännitteen kaksinkertaistamisella saavutetaan yhtä suuri 

kuorman teho puolet pienemmällä virralla. Puolet pienemmän virran seurauksena taas johti-

missa tapahtuva tehohäviö pienenee neljäsosaan. Formuloissa nykyisin käytetty energianke-

ruujärjestelmä ei saa ylittää 1000 V:n jännitettä (FIA, 2019c, 43). Daimlerin mukaan nykyi-

set järjestelmät toimivatkin lähellä tätä rajaa. Jännite on kasvanut noin 400 V:lla verrattuna 

Hondan kaudelle 2009 kehittämään järjestelmään (taulukko 3.1). 

 

MGU-K:lle ja MGU-H:lle määritettiin kaudella 2017 vähimmäismassat. MGU-K:n tulee 

painaa vähintään 7 kg ja MGU-H:n 4 kg (FIA, 2019c, 38–39). Sääntökirjoissa ei ole ollut 

mainintaa tästä aikaisemmin.  Käytännössä näin kevyitä sähkömoottoreita ei kuitenkaan ke-

nelläkään ole, ja erään lähteen mukaan kaudella 2016 käytetyt MGU-K:t painoivat ainakin 

12 kg, eli ominaisteho on pysynyt likimain samana kuin Hondan kaudelle 2009 kehittämään 

sähkömoottoriin (MaxF1, 2019). 

 

Akuston massaksi on määritelty vähintään 20 kg ja enintään 25 kg (FIA, 2019c, 40). Merce-

deksen kauden 2015 autossa oli jo saavutettu kyseinen vähimmäismassa.  

 

Käytännössä sääntörajoituksista johtuen kauden 2014 jälkeen hybridijärjestelmissä ei ole ta-

pahtunut merkittävää kehitystä. Koska hybridivoimanlähteiden ominaisuudet, energiavirrat 

ja maksimitehot on säännöissä rajoitettu, ei niitä ole juurikaan hyödyllistä kehittää sään-

nöissä parhaita ominaisuuksia määriteltyä paremmaksi. Kuten luvussa 2.2.2 todettiin, on 

vuoden 2014 jälkeen kaikki voimanlähteen lisäteho saavutettu polttomoottorin kehityksellä. 

Hybridivoimalinjan komponentteihin kuitenkin kohdistuu kiristyvää painetta kestävyyden 

osalta, sillä voimanlähteiden kaikkien osakomponenttien kestävyydeltä vaaditaan säännöissä 

jatkuvasti enemmän. Kuvassa 3.8 on Mercedeksen koostamia tietoja akuston kehityksestä. 

 

 
Kuva 3.8 Mercedeksen akuston kehitys. (Mercedes AMG) 
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Kuvasta nähdään koostettuna se, mitä jo aikaisemmin on kerrottu. Akusto ja muut sähkö-

komponentit ovat parantuneet kaikilla osa-alueille merkittävästi.  

 

Voimalinjan sähköisiltä komponenteilta vaaditaan samantyyppistä kestävyyttä kuin poltto-

moottorilta ja turbolta. Kaudella 2014 kaikilta hybridikomponenteilta vaadittiin samaa kes-

tävyyttä kuin polttomoottorilta, eli maksimissaan 5 kaudessa (FIA, 2014b, 20). Kaudella 

2019 rajoitukset olivat entistäkin tiukemmat, sillä nyt komponenteilta vaadittiin parempaa 

kestävyyttä kuin polttomoottorilta; MGU-H:ta sai käyttää 3 kaudessa ja kaikkia muita osia 

vain 2 kaudessa (FIA, 2019a, 16). 

 

Koronapandemian johdosta kaudelle 2021 kaavaillut tekniikkaa koskevat sääntömuutokset 

siirtyivät kaudelle 2022 (Formula 1, 2020). Kuitenkaan kauden 2022 sääntömuutokset eivät 

tuo juurikaan muutoksia hybridikomponentteihin, joten aivan lähitulevaisuudessa ei ole nä-

köpiirissä kehitystä tai muutoksia tällä saralla. FIA jopa halusi poistaa MGU-H:n voiman-

lähteestä, mutta tämä ei kuitenkaan toteutunut ainakaan vielä kyseiseen sääntöuudistukseen 

(Autosport, 2018). Kuvassa 4.1 on esitettynä konseptiauto, miltä kauden 2022 auto voisi 

näyttää. 

 

 
Kuva 4.1 Kauden 2022 konseptiauto. (Formula 1, 2019a) 
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4. FORMULA 1 TEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN JA SOVELTAMINEN 

Ulkopuolisen ja asiaan perehtymättömän on helppo hypätä johtopäätökseen, että formuloilla 

ei ole mitään tekemistä tavallisen elämän kanssa, ja että formulat ovat pelkkää luonnonva-

rojen haaskausta aikana, jolloin ilmastonmuutosta pidetään merkittävänä huolena. Käytän-

nössä kuitenkin formulat toimivat urheilulajin lisäksi kehitysympäristönä autonvalmistajille. 

Fanaattiset formulafanit puhuvat kaiholla paluusta kovaäänisiin vapaasti hengittäviin 

V10:ihin. Käytännössä tämä ei kuitenkaan mitenkään olisi mahdollista, sillä muutos karkot-

taisi tiimejä ja autonvalmistajia lajista. Iskutilavuudeltaan suuri vapaasti hengittävä V10 ei 

ole enää juuri millään tavalla automaailmassa relevantti verrattuna pienempään turboahdet-

tuun hybridivoimanlähteeseen. Lisäksi laji myös pyrkii pitämään imagonsa nykyaikaisena 

panostamalla tulevaisuuden voimanlähteisiin ja tekniikkaan. Vuonna 2010 ehdotettiin jopa 

4-sylinterisiä moottoreita kauden 2013 sääntöuudistukseen (BBC, 2011). Näihin ei kuiten-

kaan päädytty, vaan päädyttiin kompromissiin. 

 

Tärkeimpänä kehityskohteena formuloissa voidaan pitää voimanlähteitä. Vaikka formu-

loissa käytettyjä moottoreita ei sellaisenaan käytetä tieliikenneajoneuvoissa, äärimmäiset 

olosuhteet ja sääntöjen asettamien rajoitusten puitteissa maksimaaliseen hyötyyn pyrkimi-

nen synnyttää innovaatiota, joista on hyötyä myös tavallisten moottorien kehityksessä. Mer-

deces AMG:n moottoriosaston toimitusjohtaja Andy Cowell sanookin: ”Formula 1:ssä tätä 

(hybriditekniikka) teknologiaa käytetään, jotta autot kulkevat nopeammin. Tavallisten auto-

jen maailmassa sitä käytetään, jotta päästään pidemmälle samalla määrällä energiaa.” 

(Daimler, 2019). Formula 1 on lajina sitoutunut kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutok-

sen vastaiseen taisteluun (Formula 1, 2019b). 

 

Formuloissa kaudesta 2009 alkaen käytettyä KERS-järjestelmää on esiintynyt hyvin rajalli-

sesti automaailmassa. Sähköautoissa esiintyy jarrutusenergian talteenottojärjestelmiä ylei-

sesti, mutta hybridiautoissa harvakseltaan. Volvo aloittaa vauhtipyörään perustuvan KERS:n 

käytön osassa malleistaan vuonna 2020. Järjestelmän sanotaan pienentävän polttoaineenku-

lutusta 15 % (DriveTribe, 2019). 

 

MGU-H:ta ei tavallisissa autoissa käytetä juuri ollenkaan, sillä kyseessä on teknologia, mikä 

soveltuu erinomaisesti kilpakäyttöön, mutta normaalissa elämässä sen hyödyt ovat hyvin ra-

jalliset. MGU-H on monimutkainen järjestelmä, joka kasvattaa auton vikaherkkyyttä. Taval-

lisilta autoilta kuitenkin vaaditaan paljon parempaa kestävyyttä ja huoltovapautta kuin for-

muloilta, joten laajamittaisesti sitä tuskin koskaan tullaan näkemään, kun turbojen tarve vä-

hentynee joka tapauksessa polttomoottorien määrän vähetessä, kun automaailma sähköistyy. 

Sama sääntö pätee myös moneen muuhunkin teknologiaan; jotta jokin uusi teknologia voi-

daan laajamittaisesti adaptoida tavallisin autoihin, tulee sen olla riittävän kestävä ja luotet-

tava. 

 

Jännitettä kasvattamalla on mahdollista pienentää tehohäviöitä, kun pienemmällä virralla 

saavutetaan yhtä suuri teho. Formuloissa järjestelmän jännite on 1000 V. Daimlerin mukaan 
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nykyiset sähköautot toimivat noin 400 V:lla, ja tulevaisuudessa se tulee kasvamaan lähem-

mäksi samaa kuin formuloissa (Daimler, 2019). Esimerkkinä vuonna 2019 Tesla Model 3 

akuston jännite on 400 V (Tesla, 2019, 7). 

 

Muita formuloissa käytettyjä tekniikoita, jotka nykyään ovat arkipäivää tavallisissa autoissa, 

ovat esimerkiksi rattivaihteet, jotka tulivat formuloihin 80-luvun lopulla. Aktiivinen jousi-

tus, joka on yleistynyt mukavuusvaruste kalliissa autoissa 2000-luvulla, käytettiin formu-

loissa 80-luvun lopulla ja 90-luvun alussa, ennen kuin sen käyttö kiellettiin säännöissä. 
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5. YHTEENVETO  

Työssä toteutetun tarkastelun perusteella voidaan todeta, että formuloissa on tapahtunut mer-

kittävää kehitystä 2000-luvulla energiatehokkuuden ja sähköistyksen saralla. Vuosituhannen 

alussa käytettiin moottoreita, joilla saavutettiin sama teho kuin nykyisillä voimanlähteillä, 

mutta likimain kaksinkertaisella polttoainemäärällä sekä iskutilavuudella. Voimanlähteiden 

hyötysuhde on parantunut alle 30 %:sta jopa 50 %:iin. Vain 12 vuotta sitten autoissa ei käy-

tetty minkäänlaisia vaihtoehtoisia energiamuotoja, kun nykyään ne ovat välttämätön osa me-

nestymisen kannalta. 

 

Formula 1 lajina jatkaa automaailman kehityksen huipentumana. Laji on reilussa 10 vuo-

dessa onnistunut muuttamaan imagoaan selkeästi kestävämmän kehityksen suuntaan, joka 

toimii suunnannäyttäjänä automaailmalle. Uusien teknologioiden ja innovaatioiden kehitys 

formuloissa jatkuu.  

 

FIA voisi antaa säännöissä tiimeille enemmän vapauksia hybridivoimanlähteen suunnitte-

lussa, sekä kasvattaa niillä hyödynnettävissä olevaa energian määrää. Nykyisellään järjes-

telmät eivät juurikaan kehity tiukkojen säädöksien takia. Suunnitteluvapauksissa on kuiten-

kin riskinsä ja rajansa, sillä jos jokin tiimi kehittää jotakin ylivertaista muihin tiimeihin näh-

den, voi lajista tulla katsojille tylsää seurattavaa. 

 

Mielenkiintoista tulee olemaan seurata, miten laji jatkaa kehitystään 2020-, ja 2030-luvulla. 

Vuonna 2014 alkoi täysin sähköinen Formula E-sarja ja ainakaan vielä se ei kykene haasta-

maan kuningasluokkaa suorituskyvyssä, mutta tämä myös johtunee osittain sääntöjen aset-

tamista rajoituksista ja käytettävästä budjetista, joka on merkittävästi pienempi kuin Formula 

1:ssä. Kuinka pitkään vielä Formula 1:ssä perinteinen polttomoottori toimii pääasiallisena 

voimanlähteenä? Onko Formula 1:lle polttomoottorilla enää kysyntää, kun suurin osa taval-

lisista autoista on sähköautoja? Mikä on Formula 1:n suhde muuttumaan täysin sähköiseksi, 

kun on jo olemassa erillinen sarja sähköformuloille? Mielenkiinnolla jäämme seuraamaan, 

mitä tulevaisuus tuo tullessaan Formula 1:n suhteen. 
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