Yazar: Reþat ARBAÞ
Rüzgarla mücadele
Açýklýk bir yerde tek baþýna gidiyor da bir yönden sabit hýzda rüzgar
esiyorsa (böyle bir olay nadir dir ya, diyelim "ise" ) yapacaðýnýz þey
kontra viraj tekniðini uygulamaktan ibarettir. Evet bu teknik nasýl bize
viraj döndürüyor, kývýrmaca ile hayatýmýzý kurtarýyorsa, burada da
rüzgardan kurtaracaktýr. Rüzgar ne yana sizi devirmeye uðraþýyorsa
siz aksi yöndeki elciði itin.
Mekanizmayý biliyorsunuz artýk... motor o yana devrilir, rüzgar
kaldýrýr, denge kurulur ve siz dümdüz, hiçbir mücadeleye giriþmeden,
eðilip bükülüp, gidonla, aðýrlýðýnýzý kaydýrmakla filan uðraþmadan
gayet "cool" bir þekilde yolunuza devam edersiniz.
Normalde bu rüzgar illeti sizi umulmadýk, aslýnda umulduk!
zamanlarda bulur... Tünel çýkýþlarý... en tipik rüzgarla buluþma yeridir.
Köprü ayaklarý geçiþleri, büyük aðýr araçlarý sollama sýrasýnda, tepe
üstleri, açýk yüksek köprü sýrtlarý hep rüzgarla buluþma, cebelleþme
noktalarýdýr.
Yapacaðýnýz tek þey;
1- Sakin olmak,
2- Kontra viraj tekniðini uygulamaktýr.
Rüzgar güm diye vurduðunda yapýlacak þey o yöndeki elciði orantýlý
bir hýzla ileri itmektir.
ALTIN KURAL
Rüzgar denilen namerdin en büyük silahý SES'idir. Evet...
Kulaklýðýnýz her zaman takýlýysa rüzgar sizi eskisi kadar korkutamaz.
Kuvvetli bir rüzgar sesi motorcuyu ürkütür, kasar, gülümsemenizi
yüzünüzden siler. Endiþe ile süren motora hakim olamaz, bu durumda
kullanmayýn! Kulaklýðýnýz hep kulaðýnýzda olsun, unutmayýn kýrýlan
kemik kaynar, yýrtýlan deri-kas yerine gelir ama kaybolan iþitme duyusu
tamir olmaz... ilerde altýn yýllarýnýzý duvar gibi saðýr geçirirsiniz.
Uzun yolculuklara daima sabah erken çýkýn... tecrübeli uzun yol
motorcularý hiç bir zaman öðleden sonra uzun yol yapmak, açýk
düzlüklere çýkmak istemezler. Öðleden sonra ýsýnýp yükselen havanýn
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yerini doldurmaya çalýsan serin hava (meltem, lodos, keþiþleme
mesela) þiddetli yüzey rüzgarlarýna sebep olur. Çiftçiler, balýkçýlar
bunu iyi bilir...
Türbülans denilen nam kefere :) bozguna uðramýþ havadýr ve
tehlikeli olabilir. Genellikle otobüslerin, kamyonlarýn, TIR'larýn
arkasýnda ve yan arkalarýnda oluþur. Bunlara yaklaþmayýn. Bu tür
araçlarý sollarken sol þeridin en açýðýna gidin. Bu araçlarýn bir tehlikesi
de yandan (sað ya da sol farketmez) gelen rüzgarý (varsa) kesmeleridir.
Yani diyelim saðdan rüzger esiyor, siz sað elciði motoru saða yatýrmaya
yarayacak þekilde ileri itmiþ, rüzgarýn basýncý ile dengeyi bulmuþ,
dümdüz gidiyorsunuz... solladýðýnýz otobüs o rüzgarý keseceði için sizi
dengede tutan basýnç ortadan kalkar ve doðru otobüsün göbeðine
doðru dalýþa geçersiniz. Dikkat!!
Bir diðer türbülans/basýnç tehlikesi de karþý þeritten hýzla gelen
otobüs vb. devasa mahlukatýn sizin þeridinize tokat gibi vurduðu hava
dalgasýdýr. Bu tür iki yönlü yollarda sakýn ha sol þeridin en solundan
gitmeyin. Bu basýnç bazen hafif bir motora þerit deðiþtirtecek kadar
kuvvetli olabilir.
Yolcunuz varsa iki misli dikkatli olmanýz lazým, çünkü yolcu gemiye
çekilmiþ ikinci bir yelken gibidir. Motor rüzgara karþý çok daha
hassaslaþacaktýr.
Bütün bunlara raðmen... korkmayýn, her zaman kulaklýk takýn,
rüzgarda hýzý düþürün...
Sonuç, hýz arttýkça motor yandan gelen basýnca karþý daha duyarlý
olmaya baþlar. Motoru yolda düz tutan sizin marifetiniz ve motorun
aerodinamik yapýsýdýr... Hýz arttýkça tekerleklerde birim alana düþen
basýnç da azalýr unutmayýn, motor hafifler, çünkü hava sizi
kaldýrmaktadýr.
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