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Υποομάδα Ανάρτησης

• Σκοπός του συστήματος ανάρτησης είναι αφενός η αξιοποίηση των
ελαστικών κατά βέλτιστο τρόπο ώστε να παρέχει την μέγιστη
δυνατή πρόσφυση και αφετέρου ο έλεχγος των κινήσεων του σασί
κατά τη λειτουργία του μονοθεσίου στη πίστα.

Σύστημα μη αναρτώμενης Μάζας (Unsprung system)
Zάντα-ελαστικό

Upright
(ορθοστάτης)
•

Wheel hub
(πλήμνη)

Η σύνδεση του ελαστικού με την ανάρτηση γίνεται μέσω ενός συστήματος
που επιτρέπει την περιστροφή του τροχού (πλήμνη) γύρω απο ένα
διαρκώς σταθερό μέρος του μονοθεσίου στον χώρο (ορθοστάτης/upright).

Ψαλίδια (Wishbones)
Ψαλίδια (A-arms)

Pullrod

•

Ο Αμφίων χρησιμοποιεί ανάρτηση με διπλά ανισομεγέθη ψαλίδια και
σύστημα pullrod actuator. Τα ψαλίδια μεταφέρουν τις δυνάμεις από την μη
αναρτώμενη μάζα στο πλαίσιο και το σύστημα απόσβεσης (damping system)
και καθορίζουν τις σχετικές κινήσεις ελαστικού – πλαισίου.

Σύστημα Απόσβεσης (Damping System)
Damper
Rocker

Anti-roll bar

• Το σύστημα απόσβεσης ενεργοποιείται από το pullrod των ψαλιδιών και
παραλαμβάνει τις δυνάμεις της αναρτώμενης μάζας.
• Ρόλος του είναι ο έλεγχος των ταλαντώσεων που προέρχονται από τις
μεταβολές των δυνάμεων στα ελαστικά. Τόσο οι αντιστρεπτικές ράβδοι
όσο και οι αποσβεστήρες παρέχουν ευρύ φάσμα ρυθμίσεων για το
στήσιμο του μονοθεσίου σε διαφορετικές καταστάσεις.

Σύστημα Διεύθυνσης (Steering System)
Steering
wheel mount

Steering rack
Steering wheel

• To σύστημα διεύθυνσης μετατρέπει την γωνιακή κίνηση του τιμονιού σε
γραμμική μέσω της κρεμαγιέρας και στην συνέχεια ξανά σε γωνική στο
σύστημα της μη αναρτώμενης μάζας για την στροφή του τροχού.

Σύστημα Πέδησης (Braking System)

Brake fluid lines

Brake Calippers
Floating Rotors

• To σύστημα πέδησης είναι υπεύθυνο για την μείωση της ταχύτητας του
μονοθεσίου μέσω του υδραυλικού συστήματος φρένων.

Υποομάδα Σασί και Σύνθετων Υλικών

Σασί

• Το σασί ή αλλιώς πλαίσιο είναι ο κορμός του
μονοθεσίου, καθώς όλα τα κομμάτια του
στηρίζονται πάνω σε αυτό. Στα FSAE
μονοθέσια υπάρχουν δύο επιλογές για την
κατασκευή του πλαισίου, το χωροδικτύωμα ή
το monocoque.
• Αυτό που έχει επιλέξει η ομάδα μας και
βάση του οποίου είναι σχεδιασμένα όλα μας
τα μονοθέσια είναι το σωληνωτό
χωροδικτύωμα,
λόγω
της
εύκολης
κατασκευής του σε σχέση με ένα
monocoque.
• Το υλικό του χωροδικτυώματος είναι το
χρωμομολυβδαίνιο και ο σχεδιασμός του
γίνεται με κριτήριο την αύξηση της ακαμψίας
σε σχέση με τη μείωση του βάρους,
υπακούοντας πάντα τους κανόνες που θέτει
ο διαγωνισμός.
• Weight: 29,2 kg
• Stiffness: 1927 Nm/deg

Εργονομία

Όλο το μονοθέσιο είναι σχεδιασμένο
βάση:
• των σωματικών μετρήσεων των
οδηγών.
• των οδηγικών τους αναγκών και της
εμπειρίας τους.

Σε πρώτο στάδιο κατασκευάζουμε μια
πρότυπη μεταβλητή διάταξη, το mock up
από το οποίο ορίζονται κάποιες βασικές
διαστάσεις για το μονοθέσιο. Για τον
Αμφίονα τέθηκαν όρια στο ύψος και στα
κιλά των οδηγών (1,75 ύψος και 75 κιλά)
για
τη
καλύτερη
απόδοση
του
μονοθέσιου. Αφού διεξάγουμε όλες τις
απαραίτητες μετρήσεις είμαστε σε θέση
να σχεδιάσουμε τα εργονομικά κομμάτια.

Mock Up

Εργονομικά κομμάτια
Dashboard
Τιμόνι
Πεταλιέρα

Θέση

Προστασία Οδηγού
•

•

•

Κουτί Σύνθλιψης (Crashbox):
Λειτουργεί ως αποσβεστήρας
κρούσης και η δομή του είναι τέτοια
ώστε να επιβραδύνει σταδιακά τη
κρούση. Η επιλογή της δομής του
γίνεται βάση μελέτης ώστε να
απορροφά ένα σημαντικό ποσοστό
της ενέργειας, για την προστασία του
οδηγού.
Head-restraint:
Προστατευτικό
τμήμα για τον οδηγό. Επίσης
για επιπλέον μείωση του βάρους
αποφασίσαμε το head-restraint να
εντάσσεται στο firewall.
Firewall: Απομονώνει το πιλοτήριο
και προστατεύει τον οδηγό από
τις υψηλές θερμοκρασίες που
αναπτύσσονται στον κινητήρα.

Σύνθετα υλικά
•
•
•

Η ομάδα μας επεκτείνει όλο και περισσότερο τη χρήση των
σύνθετων υλικών, καθώς μειώνουν σημαντικά το βάρος.
Το Carbon Fiber (ίνες άνθρακα) εμποτισμένο με ρητίνη, είναι
το βασικότερο υλικό που χρησιμοποιούμε.
Η ειδική ακαμψία του είναι 10 φορές μεγαλύτερη από αυτή
του χάλυβα και 5 φορές ελαφρύτερο από αυτόν.`

Ύφασμα kevlar
Ανθρακοϋφάσματα
(Carbon Fiber)

Κομμάτια από σύνθετα και
καλούπια

• Τόσο τα εργονομικά κομμάτια όσο και οι αεροδυναμικές συσκευές
είναι κατασκευασμένες από σύνθετα υλικά. Η τελική κατασκευή των
κομμάτιων πραγματοποιείται έπειτα από τη μελέτη και την εφαρμογή
μιας σειράς πειραμάτων.

Καλούπι για
το crash box

Κατασκευή
τιμονιού
Πείραμα
εφελκυσμού σε
carbon σωλήνα
Κατασκευή
firewall με μια
ειδική μέθοδο

Υποομάδα Κινητήρα
Κινητήρια Μονάδα

Σύστημα εισαγωγής
αέρα
Σύστημα ψύξης

Δοχείο καυσίμου
(ντεπόζιτο)

Σύστημα καυσαερίων
(εξάτμιση)

Σύστημα λίπανσης

Σύστημα μετάδοσης

Κινητήρας
Μπλοκ Κινητήρα

•
•

Κινητήρας: Μηχανή εσωτερικής καύσης 4-χρονη, Honda CBR 600RR (‘07), 603cc,
13.4:1 λόγο συμπίεσης, 4 κυλίνδρων, 16 βαλβίδων, πιστόνια αλουμινίου, μπιέλεςστρόφαλος χάλυβα.
Μετατροπές που έχει: Αλλαγή προφίλ-χρονισμού στους εκκεντροφόρους, μετατροπή
6-τάχυτου σασμάν σε 4-ταχυτο.

Σύστημα Εισαγωγής Αέρα
•
•
•

•

•
•

Σκοπός: Παροχή όσο το
δυνατόν περισσότερης μάζας
αέρα στον κινητήρα.
Φίλτρο Αέρα: Αποτρέπει την
εισροή
σκουπιδιών
στον
κινητήρα.
Πεταλούδα: Ρυθμίζει την
ποσότητα αέρα που μπαίνει
στον κινητήρα, ανοιγοκλείνει
μεσω του πεταλ του γκαζιού.
Restrictor: Διατομή 20mm με
σκοπό να περιορίσει την
παροχή αέρα. (λόγω κανόνων
διαγωνισμού).
Plenum:
Κατανέμει
ομοιόμορφα τον αέρα στους
αυλούς.
Αυλοί: Κατευθύνουν τον αέρα
στις βαλβίδες εισαγωγής. Στο
κάτω μέρος τους ψεκάζεται
καύσιμο μέσω των μπεκ.

Πεταλούδα
Plenum

Restrictor
Φίλτρο
αέρος
Αυλοί εισαγωγής

Σύστημα Ψύξης
•

•

•
•
•

Σκοπός: Ψύξη των κυλίνδρων του
κινητήρα και διατήρηση του
ψυκτικού υγρού στο εύρος 85-100
◦C.
Ψυγεία
Νερού:
Εναλλάκτης
θερμότητας μεταξύ ψυκτικού υγρού
(νερό) και αέρα. Στις χαμηλές
ταχύτητες η ψύξη υποβοηθάται από
fan.
Αντλία νερου: Ηλεκτρική αντλία
παροχής 80 (L/h) η οποία κινεί το
νερό μεταξύ κινητήρα-ψυγείων
Σωληνώσεις: Ενώνουν ψυγείααντλία-κινητήρα.
Παράλληλα συνδεδεμένη στην
ψύξη του κινητήρα είναι και η ψύξη
των λαδιών του.

Αντλία νερού

Ψυγεία
νερού

Σύστημα Λίπανσης
•

•
•
•

•

Σκοπός: Προστασία των κινούμενων
μεταλλικών
μερών
του
κινητήρα
(πιστόνια, σασμαν κλπ) από φθορά. Το
παρόν
σύστημα
ονομάζεται
ξηρό
σύστημα λίπανσης δηλαδή τα λάδια
αποθηκεύονται εκτός του κινητήρα.
Κάρτερ: Το κατώτατο σημείο του κινητήρα
το οποίο συγκεντρώνει το λάδι.
Εξωτερική Αντλία Λαδιού: Τραβάει το
λάδι από το κάρτερ και το μετακινεί εκτός
του κινητήρα στην ελαιολεκάνη.
Ελαιολεκάνη: Κρατά το λάδι μέχρι να
ξαναχρησιμοποιηθεί απο τον κινητήρα
μέσω της εσωτερικής αντλίας λαδίου.
Παράλληλα μέσω του σχήματος του
ξεχωρίζει το λάδι από τις φυσαλίδες αέρα.
Φίλτρο λαδιού: Αποτρέπει την είσοδο Ελαιολεκάνη
σκουπιδιών μέσα στις διόδους λαδιού του (δοχείο λαδιού)
κινητήρα.

Αντλία λαδιού
Κάρτερ

•
•
•

•
•

Σύστημα Μετάδοσης

Σκοπός: Μετάδοση της ροπής του κινητήρα με βέλτιστο τρόπο στους πίσω τροχούς.
Σασμάν (κιβώτιο ταχυτήτων): Βρίσκεται στο εσωτερικό του κινητήρα, ανάλογα με την
ταχύτητα που θέλει, ο οδηγός να αναπτύξει το μονοθέσιο επιλέγει και μια από τις 4
σχέσεις.
Εξωτερικά Γρανάζια: Σε συνεργασία με την αλυσίδα το μπροστά γρανάζι περνά την
κίνηση στο πίσω το οποίο μέσω του αντάπτορα γραναζιού την περνά στο διαφορικό.
Ανάλογα με την τελική ταχύτητα που θέλουμε να έχει το μονοθέσιο επιλέγονται και ο
αριθμός των δοντιών των γραναζιών.
Διαφορικό: LSD (περιορισμένης ολίσθησης) μεταφέρει την κίνηση στις κούπες και
επιτρέπει την διαφορετική περιστορφική ταχύτητα των τροχών.
Κούπες & Ημιαξόνια: Περνούν την κίνηση στους πίσω τροχούς

Ημιαξόνια
Γρανάζια
Διαφορικό
Κούπες

Στηρίξεις Διαφορικού

Σύστημα Εξαγωγής Καυσαερίων (εξάτμιση)
•
•
•

Σκοπός: Μεταφορά των καυσαερίων από τον κύλινδρο στο περιβάλλον τηρώντας τους
περιορισμούς για ήχο από τον διαγωνισμό.
Πολλαπλή εξάτμισης: Συνδετικό κομμάτι του muffler με τον κινητήρα. Τα μήκη των
σωλήνων παίζουν ρόλο στην απόδοση του κινητήρα. Είναι το κομμάτι που επηρεάζει
περισσότερο το firewall και το ντεπόζιτο λόγω της υψηλής του θερμοκρασίας.
Muffler: Μειώνει τον παραγόμενο ήχο από την εξάτμιση στο εύρος 103-110 dBC.

Πολλαπλή εξάτμισης

Muffler

Σύστημα Παροχής Καυσίμου
•

Σκοπός: Σωστή τροφοδοσία
καυσίμου στον κινητήρα.

•

Ντεπόζιτο: Χώρος αποθήκευσης
καυσίμου,
σε
απόσταση
τουλάχιστον 5 cm από την
πολλαπλή της εξάτμισης.

•

Αντλία:
Ηλεκτρική
αντλία
καυσίμου με πίεση λειτουργίας
τα 4 bar, τοποθετημένη εκτός
του ντεποζίτου.

•

Μπεκ:
Αεριοποιητές
του
καυσίμου
που
παρέχουν
συγκεκριμένη
ποσότητα
καύσιμου ανάλογα με την πίεση
της αντλίας.

Μπέκ

Ντεπόζιτο

Αντλία

Υποομάδα Αεροδυναμικής
Αεροδυναμικό Πακέτο
Πίσω
Αεροτομή
Μύτη
Μπροστινή
Αεροτομή
Πάτωμα
Αεραγωγός

Μύτη (Nosecone)

Λειτουργία Nosecone/Μύτης:
• Περικλείει την περιοχή του σασί, από το front hoop έως και το crashbox, δεν
συμβάλλει στην παραγωγή κάθετης δύναμης ωστόσο ο αεροδυναμικός σχεδιασμός
του έχει σαν αποτέλεσμα να «σκίζει» τον αέρα και να τον κατευθύνει ομαλά στο πίσω
μέρος του μονοθεσίου, ενισχύοντας την αεροδυναμική απόδοση των υπόλοιπων
συσκευών.

Μπροστινή Αεροτομή (Front Wing)
Endplates

Elements
Λειτουργία Μπροστινής Αεροτομής:
• Στοχος της μπροστινης αεροτομης ειναι να διαχειρίζεται και να κατευθύνει τον αέρα
στα κατάλληλα σημεία ώστε να αυξάνει την απόδοση των υπόλοιπων
αεροδυναμικών συσκευων, καθώς και να παράγει κάθετη δύναμη.
• Η μπροστινή αεροτομή μπορεί να επηρεάσει την παροχή αερα στο πάτωμα και στα
sidepods καθως και την απόδοση της πίσω αεροτομής.

Πίσω Αεροτομή (Rear Wing)

Endplates

Elements
(Σταγόνες)
Λειτουργία Πίσω Αεροτομής:
• Η πίσω αεροτομη ειναι μια αεροδυναμική συσκευή λιγότερο αποδοτική απο την μπροστά,
λόγω της θέσης της.
• Στοχος της ειναι να παράξει κάθετη δυναμη ώστε να επιτύχουμε ενα σωστά ισορροπημένο
αεροδυναμικό πακέτο , δηλαδη το κέντρο πίεσης να βρίσκεται στο επιθυμητο σημειο.
• Η πίσω αεροτομη ειναι αρκετά ευαισθητη συσκευή και μπορει με την σειρά της να
επηρεάσει την λειτουργία του πατώματος και των αεραγωγών.

Πάτωμα (Undertray)
Κεντρικός Διαχύτης

Πάνω πλευρά

Side Plane

Πλαϊνός Διαχύτης
Κύρια επιφάνεια
Πατώματος

Bargeboard

Λειτουργία Πατώματος:
• Στόχος του πατώματος είναι να παραλάβει τον αέρα που συγκεντρώνεται κάτω
από το αυτοκίνητο και αφού τον συμπιέσει (λόγω της μικρής απόστασης από το
έδαφος, περίπου 3cm) να τον εκτονώσει στον κεντρικό διαχύτη.

Κάτω Πλευρά
•
•
•
•
•

Η συμπίεση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα η ροή κάτω από το πάτωμα να επιταχύνεται
και παράλληλα να δημιουργείται ένα πεδίο χαμηλής πίεσης, η οποία σε συνδυασμό
με την υψηλή πίεση πάνω από το μονοθέσιο, παράγει κάθετη δύναμη.
Το bargeboard αποτελεί ένα αεροδυναμικό βοήθημα που πλαισιώνει το πάτωμα
και αποτρέπει τον τυρβώδη αέρα τον μπροστινών τροχών από το να εισέλθει στην
περιοχή μεταξύ του πατώματος και του δρόμου.
Τα side planes εμποδίζουν την σύγκρουση του αέρα με τους πίσω τροχούς (δηλ.
μονώνουν την γύρω περιοχή).
Οι πλαϊνοί διαχύτες λειτουργούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τον κεντρικό.
Το πάτωμα αποτελεί την πιο αποδοτική συσκευή του αεροδυναμικού πακέτου.

Αεραγωγοί (Sidepods)

Λειτουργία Αεραγωγών:
• Περιβάλλουν τα ψυγεία του κινητήρα και σκοπός τους είναι να τους παρέχουν με όσο
το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα αέρα.
• Ο αέρας αυτός περνάει μέσα από τις κυψελίδες των ψυγείων και απορροφά την
θερμότητα του ψυκτικού υγρού. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η λειτουργία του
κινητήρα στην κατάλληλη θερμοκρασία και αποτρέπεται η υπερθέρμανση του.
• Η ροή αέρα στα ψυγεία εξασφαλίζεται μέσω της επιφάνειας εισόδου των
αεραγωγών, η οποία είναι ειδικά διαμορφωμένη (εν. η καμπυλότητα) ώστε να
παραλαμβάνει τον αέρα που στέλνει η μπροστινή αεροτομή και να τον οδηγεί στα
ψυγεία.

Πλεξούδα

Master
Switch

Εγκέφαλος Κινητήρα
(ECU)

Μπαταρία

 Η πλεξούδα αποτελεί την βασική καλωδίωση του μονοθεσίου με βασικά κομμάτια
τα εξής :
• Μπαταρία
• Ανορθωτής
• Εγκέφαλος ( ECU)
• Bασικοί διακόπτες προστασίας
• Καλώδια , φίσες , ρελέ , ασφάλειες

Τηλεμετρία

 Για να μπορούμε να βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο δεδομένα του μονοθεσίου ,
είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός δικτύου τηλεμετρίας. Συγκεκριμένα
χρησιμοποιούμε τα ασύρματα modules xbee , τα οποία :
• έχουν εμβέλεια 200 μέτρων
• μεταφέρουν δεδομένα με ταχύτητα 250 kb/s
• είναι συμβατά με το δίκτυο αισθητήρων και εύκολα προγραμματίσιμα.

Πλακέτες ελέγχου -αισθητήρων
 Σχεδιάζονται
και
προγραμματίζονται
πλακέτες
οι οποίες θα επιτελούν
συγκεκριμένες λειτουργίες ελέγχου και
συλλογής δεδομένων από αισθητήρες .Η
ομάδα έχει σχεδιάσει και έχει δοκιμάσει τις
εξής πλακέτες:
• Data logger : Βασική πλακέτα συλλογής
και καταγραφής δεδομένων.Σε εκείνη την
πλακέτα έρχονται όλα τα δεδομένα και
προβάλλονται στην οθόνη που βρίσκεται
στο dash.
• Shifter pcb : Η βασική πλακέτα ελέγχου
του
ηλεκτροπνευματικού
συστήματος αλλαγής ταχύτητων.
• Sensor pcbs: Σχεδιάζονται πλακέτες
κατάλληλες
για
συγκεκριμένους
αισθητήρες.Για παράδειγμα υπάρχει
κατάλληλη
πλακέτα
στην
οποία
τοποθετούνται υπέρυθροι αισθητήρες
θερμοκρασίας
έτσι
ώστε
να
καταγράφεται η θερμοκρασία των
ελαστικών σε συγκεκριμένα σημεία.
• Βασικό πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι το
CAN BUS . Oι πλακέτες σχεδιάζονται στο
EAGLE .

Πλακέτα
Data
Logger

Shifter
Πλακέτα
Ελέγχου

Μπουκάλα
Shifter

Ηλεκτροβαλβίδα

 Το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί ένα ηλεκτροπνευματικό σύστημα αλλαγής ταχυτήτων.
Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελείται από τα εξής κομμάτια:
• Mία μπουκάλα πεπιεσμένου αέρα στα 4500 psi.
• Βασικό regulator με έξοδο 1000 psi.
• Έναν regulator που ρυθμίζει την πίεση στα 100 psi.
• Δύο ηλεκτροβαλβίδες.
• Δύο πνευματικούς κυλίνδρους
• Μία πλακέτα ελέγχου.

Λειτουργία shifter
•

Ο πρώτος πνευματικός κύλινδρος είναι διπλής ενέργειας, δηλαδή μπορεί να
κινηθεί σε δύο κατευθύνσεις αλλάζοντας σχέση στο κιβώτιο ταχτυτήτων. Το
δεύτερο πιστόνι είναι αυτό που ‘’τραβάει’’ τον συμπλέκτη.

•

Οι ηλεκτροβαλβίδες συνδέονται με τους κυλινδρους μέσω σωλήνων και
επιτρέπουν στον αέρα να περάσει στα πιστόνια έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η
αλλαγή ταχύτητας. Η μπουκάλα είναι αυτή που τροφοδοτεί το σύστημα με αέρα.

•

H πλακέτα είναι αυτή που δίνει το σήμα στις ηλεκτροβαλβίδες ώστε να αφήσουν
τον αέρα να περάσει στα πιστόνια.

Marketing Department
Συχνές Ερωτήσεις στα event:
1. Λίγα λόγια για την ομάδα:
Είμαστε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, από το τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικών. Η ομάδα μας δημιουργήθηκε το 2009 και από τότε έχει ως στόχο
να μελετάει και να κατασκευάζει ένα πλήρως λειτουργικό αγωνιστικό
μονοθέσιο τύπου formula, με σκοπό να τρέξει στον παγκόσμιο διαγωνισμό
Formula Student. Ο διαγωνισμός λαμβάνει χώρα στο εξωτερικό όπου
συμμετέχουν πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο.
2. Γιατί η ομάδα κατασκευάζει το μονοθέσιο;
Η ομάδα κατασκευάζει μονοθέσια ικανά να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς
Formula Student τα οποία ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες με στόχο την
μελέτη. Εκτός από τα δυναμικά αγωνίσματα στα οποία το μονοθέσιο τρέχει
υπάρχουν και τα στατικά(design, cost, business plan).
3. Πώς τα πήγατε στον διαγωνισμό;
Το καλοκαίρι στον διαγωνισμό FSUK στο Silverstone βγήκαμε 2οι στην γενική
κατάταξη έχοντας κερδίσει την 1η θέση στο design και την 3η θέση για το
επιχειρηματικό μας πλάνο.

4. Πώς τα πήγε ο Thireus R;
O Thireus R αποτελεί εξέλιξη του Thireus και είναι το τελευταίο μονοθέσιο
της ομάδας μας. Το καλοκαίρι του 2017 συμμετείχε στον διαγωνισμό FS Czech
στο Μόστ της Τσεχίας. Εκεί βγήκαμε 13οι ανάμεσα σε 40 ομάδες,
κερδίζοντας την 12η θέση στο δυσκολότερο αγώνισμα της αντοχής και την 9
στο efficiency.
5. Ποια είναι η καινοτομία του project;
Η καινοτομία του project μας είναι ότι το μονοθέσιο το μελετούν, το
σχεδιάζουν και το κατασκευάζουν προπτυχιακοί φοιτητές. Οι διαγωνισμοί
στους οποίους συμμετέχουμε θέτουν περιορισμούς στον σχεδιασμό και αυτό
που ζητάνε είναι εμείς ως φοιτητές να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα
προκύπτουν από αυτούς και να κατασκευάσουμε ένα μονοθέσιο όσο το
δυνατό αποδοτικό και ανταγωνιστικό - αντίστοιχα στο επιχειρηματικό πλάνο
υπάρχουν special cases πάνω στα οποία καλούμαστε να στήσουμε την
επιχείρηση.

6. Τι είναι το αγώνισμα του Business Plan?
Αποτελεί ένα από τα στατικά αγωνίσματα του διαγωνισμού, όπου οι κριτές
έχουν τον ρόλο των επενδυτών, και τα μέλη της ομάδας έχουν τον ρόλο της
ίδρυσης μία εταιρίας η οποία θα παράγει το μονοθέσιο το οποίο σχεδιάζει η
ομάδα.
7. Ποιό είναι το Budget μονοθέσιου; Όλα αυτά τα χρήματα τα δίνει το
πανεπιστήμιο;
Το συνολικό ποσό ανέρχεται στις 70.000€. Ένα μέρος των χρημάτων μας το
παρέχει το πανεπιστήμιο ενώ τα υπόλοιπα καλύπτονται από υλικές
χορηγίες(π.χ. κατεργασίες, αναλώσιμα, εργαλεία) ή χρηματικές χορηγίες.
(Βλέπε Πρόσκληση Χορηγίας)
8. Πώς βρίσκετε χορηγούς;
Εκτός από την οικονομική βοήθεια που μας παρέχει το πανεπιστήμιο, καθώς
το project το διαχειρίζεται η επιτροπή ερευνών του πανεπιστημίου,η ομάδα
είναι αυτοχρηματοδοτούμενη και στηρίζεται στις χορηγίες. Οποιαδήποτε
ανάγκη προκύπτει η ομάδα προσπαθεί να την καλύψει μέσα από χορηγίες, οι
οποίες μπορεί να είναι υλικές και χρηματικές.

9. Ποια είναι τα ανταποδοτικά οφέλη των χορηγών;
Ανάλογα με την κατηγορία του χορηγού: Διαφήμιση μέσα από τα social
media της ομάδας (post στο Facebook), logo στο banner της ομάδας, το οποίο
η ομάδα έχει πάντα σε όλα τα event που συμμετέχει, logo πάνω στο
μονοθέσιο αν πρόκειται για μεγαλύτερες χορηγίες, logo στα μπλουζάκια της
ομαδας, logo στα διαφημιστικά flyer.
10. Το πουλάτε;
ΌΧΙ, είναι project του πανεπιστημίου και ανήκει στο πανεπιστήμιο.
11. Δεν είναι Formula 1, δεν είναι καρτάκι, δεν είναι συγκρουόμενο, είναι
αγωνιστικό μονοθέσιο τύπου Formula Student!!

