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RACEMASTERS  I 1 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ F1 ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
Η ομάδα μας συμμετέχει φέτος για 2η φορά στον διαγωνισμό με νέο 
όνομα, νέους στόχους και… νέο σχεδιασμό. Πιο συγκεκριμένα, 
βασιστήκαμε στο περσινό μοντέλο και επικεντρωθήκαμε κυρίως στην 
βελτίωση  της λειτουργίας του πατώματος, του διαχύτη καθώς, 
επίσης, και στο κέντρο βάρους και την ισορροπία του.

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ (ΜΑΙΝ BODY)
Η σχεδίαση του κύριου μέρους είναι ζωτικής σημασίας για την συνολική συμπεριφορά του μοντέλου. 
Αρχικά, θέλαμε να είναι όσο πιο απλό γίνεται κατασκευαστικά, ελαφρύ και ο αέρας να ρέει ομαλά πάνω 
από το μοντέλο και στα πλάγια να οδηγείται μακριά από τους τροχούς προς αποφυγή δυνών. 

Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3

Στο πρώτο μοντέλο, εξαιτίας του 
λεπτού κύριου μέρους, η περιοχή 
τοποθέτησης της αμπούλας CO2 
είναι ψηλότερη από το υπόλοιπο 
αμάξωμα. Γι΄ αυτό 
αποφασίστηκε να έχει 
κυλινδρικό σχήμα με κωνική 
μύτη, ώστε να «σκίζει» τον αέρα 
και στην συνέχεια αυτός να 
οδηγείται ομαλά στο πίσω μέρος 
του μοντέλου. Η περιοχή 
ανάμεσα στους τροχούς 
συμβάλλει στην απομάκρυνση 
του αέρα προς το πλάι μετά την 
επαφή του με τους εμπρόσθιους 
τροχούς, ενώ το πίσω φτερό, τον 
οδηγεί πίσω από το μοντέλο και 
με κλίση ανοδική ενώνεται με 
τον αέρα από το πάνω μέρος.

Οι παρατηρήσεις μας, έπειτα 
από τον αεροδυναμικό έλεγχο 
του μοντέλου, μάς οδήγησαν 
στην επανασχεδίαση του 
τμήματος ανάμεσα στους 
εμπρόσθιους και οπίσθιους 
τροχούς. Με την συγκεκριμένη 
αλλαγή, ο αέρας πλέον 
κατευθύνεται ευθύς στους 
οπίσθιους τροχούς ώστε να μην 
προκαλείται πλευρική δύναμη 
κατά την φυγή του προς το πλάι. 
Ακόμα, μειώθηκε το ύψος του 
πίσω φτερού και η κλίση του, με 
σκοπό την μείωση του συνολικού 
βάρους και ώστε μεγαλύτερος 
όγκος αέρα να κινείται προς τα 
πίσω αλλά πιο ομαλά.

Στην τρίτη και τελευταία μορφή 
του μοντέλου, επανασχεδιάστηκε 
το τμήμα ανάμεσα στους 
εμπρόσθιους και οπίσθιους 
τροχούς. Λαμβάνοντας υπόψη την 
φορά περιστροφής των 
εμπρόσθιων τροχών, το τμήμα 
αυτό σχεδιάστηκε με σκοπό να 
οδηγεί τον αέρα από το κάτω 
μέρος του τροχού, πάνω από τους 
οπίσθιους τροχούς, αποφεύγοντας 
την επαφή μαζί τους. Έτσι 
επιτεύχθηκε η μικρότερη δυνατή 
πλευρική δύναμη, καθώς 
ελάχιστος αέρας έρχεται σε 
επαφή με τους οπίσθιους τροχούς 
και δημιουργούνται ελάχιστες 
δύνες.

ΡΙΝΑΙΟΣ ΚΩΝΟΣ (NOSECONE)
Η σχεδίαση του ριναίου κώνου (nosecone) είναι εξίσου σημαντική με αυτή του κύριου μέρους καθώς είναι 
το τμήμα του μοντέλου με το οποίο έρχεται πρώτα σε επαφή ο αέρας. Η βασική αρχή της σχεδίασής του 
είναι αφενός η κίνηση μεγάλου όγκου αέρα στο πάτωμα και αφενός η ομαλή κίνησή του στο πάνω και 
πλάγιο μέρος του μοντέλου.

Εικόνα 5

Εικόνα 8
Σε αυτή απεικονίζεται το πρώτο σχέδιο του 
εμπρόσθιου φτερού. Το κεντρικό τμήμα του 
φτερού παρουσιάζει καμπυλότητα προς τα πάνω.

Στην εικόνα 4 φαίνεται η αρχική μορφή του ριναίου κώνου. Η επάνω πλευρά είναι 
ελαφρώς καμπυλωτή, ενώ στα πλαϊνά τμήματα είναι επίπεδα, τόσο η πλαϊνή τους 
πλευρά που οδηγεί τον αέρα στην εξωτερική πλευρά των τροχών, όσο και η από 
πάνω.

Στην εικόνα 5 φαίνεται η τελική μορφή του ριναίου κώνου. Η καμπυλότητα του 
ανώτερου τμήματος αυξήθηκε για την εξασφάλιση της ομαλότερης πορείας του 
αέρα. Για τον ίδιο λόγο, τόσο οι πλαϊνές όσο και οι επάνω πλευρές των πλαϊνών 
τμημάτων του κομματιού απέκτησαν, επίσης, κάποια κλίση.

ΜΠΡΟΣΤΑ ΦΤΕΡΟ
Μετά την σχεδίαση του ριναίου κώνου, θεωρήσαμε απαραίτητο να 
προσθέσουμε σε αυτό ένα φτερό. Σκοπός αυτού του φτερού είναι διττός. 
Αφενός συνδράμει στην μείωση της αντίστασης του αέρα και κατ’ 
επέκταση στην επίτευξη μιας ομαλής ροής αέρα στο χώρο μεταξύ του 
δαπέδου και του πατώματος του αμαξιδίου. Αφετέρου χρησιμοποιείται για 
να τοποθετηθεί ο οδηγός του νήματος -κρίκος- που εξασφαλίζει την 
ευθύγραμμη πορεία του αμαξιδίου κατά την διάρκεια του αγώνα.

Εικόνα 9
Εδώ παρουσιάζεται το ανανεωμένο εμπρόσθιο 
φτερό. Οι επιφάνειες σύνδεσης του κεντρικού 
τμήματος με το υπόλοιπο φτερό 
εξομαλύνθηκαν για την ομαλότερη ροή του 
αέρα και την ευκολότερη κατασκευή του. 
Ακόμα, το νέο καμπυλόγραμμο σχήμα 
προσδίδει περισσότερη σταθερότητα στον 
οδηγό του νήματος καθώς υπάρχει μεγαλύτερη 
επιφάνεια για την στήριξή του.

ΠΑΤΩΜΑ
Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται η εξέλιξη του πατώματος του αυτοκινήτου. 
Στο αρχικό μοντέλο το πάτωμα ήταν κλειστό. Στο πάτωμα του νέου μοντέλου 
επιτρέπεται η είσοδος αέρα και από τα πλάγια και δημιουργείται 
περισσότερη αντίστροφη άντωση (drag conficiency).

Εικόνα 4

ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Πριν ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε το μοντέλο μας, εξοικειωθήκαμε με  
λογισμικά τύπου CAD και ειδικότερα με τα Fusion 360ο και SolidWorks, 
διαβάσαμε πολλές φορές και κατανοήσαμε τους τεχνικούς 
κανονισμούς και στην συνέχεια ακολουθήσαμε τα εξής βήματα:

1) Αρχικά σκεφτήκαμε της διαστάσεις τις οποίες θέλαμε να έχει το
μοντέλο καθώς και τα υπόλοιπα εξαρτήματα. Αφού κατασκευάσαμε 
ένα προσχέδιο του μοντέλου σε χαρτί, ξεκινήσαμε τη κατασκευή του 
σε ηλεκτρονική μορφή.
2) Ύστερα, κατασκευάστηκε το κυρίως σώμα κάνοντας “Extrude” το
προφίλ του και έπειτα κατασκευάστηκε η περιοχή τοποθέτησης της
φιάλης , σχεδιάζοντας το προφίλ της κατασκευής και κάνοντάς το
revolve γύρω από τη μεσοκάθετο της πάνω επιφάνειας του κυρίως
σώματος. Τέλος, αφού υπολογίστηκε η θέση του κέντρου του κύκλου 
της τρύπας της φιάλης του CO2, η τρύπα σχεδιάστηκε με την εντολή 
Hole στις κατάλληλες διαστάσεις.
3) Έπειτα, ακολούθησε ο σχεδιασμός των ενδιάμεσων τμημάτων του
αμαξιδίου και των τμημάτων πίσω από της πίσω ρόδες. Η κατασκευή
των πρώτων ξεκίνησε με την δημιουργία ενός επιπέδου στο πάνω
μέρους του κυρίως σώματος μέσω των εντολών “Construct → Offset
Plane”. Με τον ίδιο τρόπο κατασκευάστηκε ένα επίπεδο σε μία από τις
δύο πλαϊνές πλευρές του κυρίως σώματος. Έπειτα, αφού σχεδιάστηκε 
το σχήμα που θέλαμε να έχει το κομμάτι αυτό έγινε “Extrude” ως
“Component”. Αφού η γεωμετρία του κομματιού τροποποιήθηκε στο
επιθυμητό σχήμα , χρησιμοποιώντας την εντολή “Mirror” που 
βρίσκεται κάτω από τη στήλη “Create” , δημιουργήσαμε το ομοίωμά 
του ως προς το κέντρο του κυρίως σώματος και τέλος τα δύο κομμάτια 
ενοποιήθηκαν με το κυρίως σώμα μέσω της εντολής “Combine” που 
βρίσκεται κάτω από τη στήλη “Modify”.
4) Δημιουργώντας νέα σχέδια με την εντολή “New Design” σχεδιάσαμε
σε διαφορετικά αρχεία τα υπόλοιπα κομμάτια του αμαξιδίου (ριναίος
κώνος, φτερά, τροχοί) και αφού ολοκληρώθηκε η κατασκευή τους τα
εισάγαμε στο αρχείο του κυρίως σώματος (εντολή “Insert into Current
Design”) και, εφόσον εξασφαλίσαμε την σωστή εφαρμογή τους
χρησιμοποιώντας την προαναφερθείσα εντολή “Combine” και
αποθηκεύοντας το σχέδιο ως νέο αρχείο, δημιουργήσαμε την
ηλεκτρονική μορφή του πλήρους συναρμολογημένου αμαξιδίου μας.
5) Το τελευταίο βήμα του σχεδιασμού του αμαξιδίου ήταν η
διευκρίνηση του υλικού από το οποίο είναι φτιαγμένο το κάθε κομμάτι
μέσω της εντολής “Physical Material” που βρίσκεται κάτω από τη
στήλη “Modify”.

Εικόνα 6 Εικόνα 7

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Στο στάδιο του σχεδιασμού χρησιμοποιήσαμε ως αφετηρία τα λάθη της 
περσινής χρονιάς και μερικές νέες ιδέες τις οποίες και αναπτύξαμε σε 3 
μοντέλα. Για να επιτύχουμε την βέλτιστη σχεδίαση θα μπορούσαμε να 
έχουμε σχεδιάσει ίσως 1 ή 2 ακόμα εκδόσεις του τελικού μας μοντέλου 
με αλλαγές κυρίως στις διαστάσεις, με σκοπό την απώλεια βάρους.



Εικόνα 5
Τρισδιάστατη  απεικόνιση F1 μοντέλου σε ανάπτυξη που δημιουργήθηκε με την βοήθεια 
του εργαλείου render του λογισμικού Fusion 360o μετά από κατάλληλη επεξεργασία.

F1 ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ASSEMBLY)ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ F1 ΜΟΝΤΕΛΟΥ

RACEMASTERS  I 2 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

1ο μοντέλο 2ο μοντέλο 3ο μοντέλο

Μήκος 210 cm 210 cm 210 cm

Πλάτος* 74,8 cm 74,3 cm 74 cm

Μάζα 39 gr. 38 gr. 37,4 gr.

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ F1 ΜΟΝΤΕΛΟΥ
1

3

4

5

2

7

6

1 Εμπρόσθια αεροτομή

2 Ριναίος κώνος (nosecone)

3 Άξονας τροχών

4 Κυλισιοτριβέας (roulement)

5 Κινούμενο τμήμα τροχών

6

Οπίσθια αεροτομή7

Στήριγμα τροχού και κυλισιοτριβέα

Εικόνες 1-2
Τρισδιάστατη απεικόνιση 
άποψης και κάτοψης του 
τελικού μοντέλου

Εικόνα 3
Τρισδιάστατη απεικόνιση 
εμπρόσθιας όψης

Εικόνα 4
Τρισδιάστατη απεικόνιση πλάγιας όψης

*To πλάτος του αμαξιδίου είναι μεγαλύτερο από το πλάτος του model block. Οπότε, στα 
πλάγια προστέθηκαν 5 εκ. πολυουρεθάνης.



ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ CFD ΑΝΑΛΥΣΗΣ

RACEMASTERS  I 3

CFD ανάλυση – Θεωρητικό υπόβαθρο
Η υπολογιστική δυναμική ρευστών (Computational Fluid
Dynamics) είναι ένας κλάδος της μηχανικής ρευστών 
που, μέσω αριθμητικής ανάλυσης και δομών 
δεδομένων, επιτυγχάνεται μια εξειδικευμένη 
αεροδυναμική και θερμική ανάλυση .Η έρευνα παράγει 
λογισμικό για τη βελτίωση της ακρίβειας και της 
ταχύτητας πολύπλοκων προσομοιώσεων όπως οι 
τυρβώδεις ροές. Στη μηχανική ρευστών τυρβώδης ροή 
ονομάζεται το συγκεκριμένο είδος ροής των ρευστών 
που χαρακτηρίζεται από απότομες και τυχαίες 
μεταβολές των μεταβλητών του πεδίου ροής ενός 
ρευστού.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ CFD ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Μετά την σχεδίαση του μοντέλου μας, ήταν απαραίτητο 
να ελεγχθεί η αεροδυναμική του απόδοση. Αυτό γίνεται 
εφικτό μέσω της CFD ανάλυσης που μας βοηθά να 
εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για την συμπεριφορά 
του μοντέλου μας και, ταυτόχρονα, να προχωρήσουμε 
στις απαραίτητες αλλαγές, για την βέλτιστη απόδοσή 
του. Ωστόσο, πριν το αμαξίδιο υποβληθεί στην ανάλυση, 
πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσουμε ορισμένες 
διαδικασίες οι οποίες αναλύονται παρακάτω:
• Εξαγωγή του σχεδίου του μοντέλου σε αρχείο 
επέκτασης .sat
•Εισαγωγή του αρχείου .sat στο λογισμικό Flow Design 
της Autodesk
•Ρύθμιση του προσανατολισμού του μοντέλου
•Προσαρμογή του μεγέθους της αεροσήραγγας ανάλογα 
με το τμήμα του μοντέλου του οποίου θέλουμε να 
ελέγξουμε την αεροδυναμική του
•Ρύθμιση μορφής  αναπαράστασης αέρα.
(Το λογισμικό δίνει την δυνατότητα να
επιλέξουμε ανάμεσα σε «γραμμές», «σωλήνες»,
«καπνό» και «μόρια» που θα
προσομοιώνουν την κίνηση του αέρα)
•Ρύθμιση πλήθους, μεγέθους γραμμών και βαθμού 
ρεαλιστικής απεικόνισης. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός 
των γραμμών και ο βαθμός ρεαλιστικότητας (μέγιστο 
400), τόσο ακριβέστερη είναι η προσομοίωση αλλά και 
μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την 
πραγματοποίηση της προσομοίωσης.
•Ρύθμιση της γωνίας από την οποία θα βγάλουμε το 
στιγμιότυπο της ανάλυσης. Η γωνία πρέπει να είναι 
τέτοια, ώστε να είναι προφανές αυτό που θέλουμε να 
δείξουμε.

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΡΙΝΑΙΟΣ ΚΩΝΟΣ

Εικόνα 5. Δισδιάστατη CFD ανάλυση

πίεσης πλάγιας όψης του τμήματος 
μπροστά από τους τροχούς του αρχικού 
ριναίου κώνου.

Εικόνα 6. Δισδιάστατη CFD ανάλυση

πίεσης πλάγιας όψης του τμήματος 
μπροστά από τους τροχούς του 
τελικού ριναίου κώνου.

Δίπλα παρουσιάζονται εικόνες από την CFD ανάλυση του μπροστά 
από τους τροχούς τμήματος του ριναίου κώνου. Τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης μας δείχνουν ότι με την αλλαγή της γεωμετρίας του ριναίου
κώνου, η δίνη που αρχικά αναπτυσσόταν στο πίσω μέρος του 
κομματιού (μπλε περιοχές) ελαττώθηκε σε μεγάλο βαθμό. Κατ’ αυτό 
τον τρόπο, επιτυγχάνεται μείωση της αντίστασης του αέρα που 
εμφανίζει το κομμάτι και σε επέκταση το μοντέλο.  

Παράλληλα, ελαττώνεται η πίεση του αέρα που ασκείται μπροστά 
από τις ρόδες και, συνεπώς, είναι πιο εύκολη η πρόβλεψη της ροής 
του αέρα γύρω από τους τροχούς.

Στον διπλανό πίνακα παρουσιάζονται 
αριθμητικά δεδομένα της 
Οπισθέλκουσας δύναμης κάθε ριναίου
Κώνου που επιβεβαιώνουν τις
παρατηρήσεις μας από τα δεδομένα
της ανάλυσης.

ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ

Εκτός από τον ριναίο κώνο, θέλαμε να αναλύσουμε και την 
αεροδυναμική ολόκληρου του μοντέλου μας. 
Στο αρχικό μοντέλο, η αεροδυναμική του πίσω μέρους δεν ήταν 
ικανοποιητική. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 7, το πλήθος των μπλε 
γραμμών πίσω από το αυτοκίνητο υποδηλώνουν την δημιουργία δυνών.

Conficiency drag Αριθμ. τιμή

Αρχικό 0,42 Ν

Τελικό 0,28 Ν

Αρχικός ριναίος κώνος

Τελικός ριναίος κώνος

Εικόνα 1. Τρισδιάστατη 

απεικόνιση αρχικού ριναίου
κώνου.

Εικόνα 2. Τρισδιάστατη 

απεικόνιση τελικού ριναίου
κώνου.

Εικόνα 3. Τρισδιάστατη  CFD

ανάλυση ταχύτητας και πίεσης 
αρχικού ριναίου κώνου.

Εικόνα 4. Τρισδιάστατη  

CFD ανάλυση ταχύτητας και 
πίεσης τελικού ριναίου
κώνου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
Στις αναλύσεις μας χρησιμοποιήσαμε μικρό μέγεθος γραμμών, 
ικανοποιητικό πλήθος (400 γραμμές) και βαθμό ρεαλιστικότητας 250. Ο 
βαθμός αυτός εξασφαλίζει αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα σε 
σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Ωστόσο, για τον έλεγχο του νέου 
μοντέλου που θα χρησιμοποιήσουμε στους τελικούς, εφόσον 
προκριθούμε, θα ελέγξουμε το μοντέλο μας με βαθμό ρεαλιστικότητας
400 (το μέγιστο) σε έναν καλύτερο υπολογιστή για να έχουμε τα πιο 
αξιόπιστα και ασφαλή αποτελέσματα.

Στο 2ο μοντέλο, αλλάξαμε την κλίση του τμήματος πίσω από τους πίσω 
τροχούς και το τμήμα ανάμεσα στους τροχούς. Η πρώτη αλλαγή είχε 
θετικά αποτελέσματα, αφού οι δύνες μειώθηκαν. Η δεύτερη αλλαγή, 
βέβαια, δεν ήταν τόσο ωφέλιμη, γιατί πίσω από τον μπροστά τροχό 
δημιουργείται χαμηλή πίεση και επηρεάζει την ροή του αέρα γύρω από 
το σημείο.

Στο τελικό μοντέλο, το τμήμα ανάμεσα στους τροχούς άλλαξε και πάλι.
Η νέα του σχεδίαση αποδεικνύεται ωφέλιμη, καθώς βοηθάει στην 
διατήρηση της ροής του αέρα, χωρίς να δημιουργούνται περιοχές 
χαμηλής πίεσης. Ακόμα, άλλαξε ελαφρώς η κλίση του τμήματος πίσω 
από τους τροχούς. Πλέον, καθοδηγεί τον αέρα ομαλότερα πίσω από το 
αυτοκίνητο και συμβάλλει στην ομαλότερη συνένωσή του με τον αέρα 
που προέρχεται από το επάνω μέρος του αμαξιδίου.

Εικόνες 8 και 9.
Τρισδιάστατη CFD ανάλυση αρχικού μοντέλου

Εικόνα 9. Τρισδιάστατη CFD ανάλυση δεύτερου 

μοντέλου.

Εικόνα 11. Τρισδιάστατη CFD ανάλυση τελικού 

μοντέλου.

Εικόνα 10.
Υπόμνημα.
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ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ FEA ΑΝΑΛΥΣΗΣ

FEA ανάλυση – Θεωρητικό υπόβαθρο
Η μέθοδος ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων (Finite Element 
Analysis) είναι μια αριθμητική μέθοδος για τον υπολογισμό 
προσεγγιστικών λύσεων μερικών διαφορικών εξισώσεων. Αυτή η 
μέθοδος είναι μεν προσεγγιστική, αλλά μπορεί να δώσει αξιόπιστα 
αποτελέσματα και έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε 
όλα τα προβλήματα. 
Κατά την εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου ακολουθούνται τα εξής 
στάδια:
1)Εισαγωγή της γεωμετρίας της κατασκευής σε ένα πρόγραμμα CAD 
και δημιουργία του τρισδιάστατου μοντέλου.
2)Διαίρεση του μοντέλου σε πεπερασμένα στοιχεία, επιλογή του 
είδους της επίλυσης και εισαγωγή των απαιτούμενων δεδομένων.
3)Εισαγωγή των δεδομένων σε ένα πρόγραμμα που θα επιλύσει το 
πρόβλημα 
4)Προβολή των αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής μας επιτρέπουν να 
αξιολογήσουμε κατά πόσο το στοιχείο μας παραμορφώνεται με 
ανεπιθύμητο τρόπο ή εάν παρουσιάζει κατάσταση κρίσιμης 
καταπόνησης σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες της γεωμετρίας. Από την 
άλλη, μας δίνει την δυνατότητα να τροποποιήσουμε τον σχεδιασμό 
του μοντέλου μας.

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ FEA ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Όπως και στην CFD ανάλυση, έτσι και στην FEA, πρέπει να γίνει μια 
προεργασία πριν το λογισμικό υπολογίσει τις δυνάμεις που ασκούνται 
στο μοντέλο ή σε κάποιο κομμάτι του και εξετάσει το ενδεχόμενο 
καταστροφής του. Έτσι, πραγματοποιήσαμε ορισμένες διαδικασίες 
στο λογισμικό Fusion 360ο που χρησιμοποιήσαμε και οι οποίες 
αναλύονται παρακάτω:
• Επιλογή του τμήματος του μοντέλου στο οποίο θα γίνει η ανάλυση.
•Επιλογή του υλικού από το οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί.
•Επιλογή του μεγέθους της δύναμης σε Newton που προβλέπεται να 
ασκηθεί κατά την διάρκεια του αγώνα.

Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης, το λογισμικό μάς εμφανίζει την 
εικόνα του μοντέλου με την παραμόρφωση ή όχι του τμήματος που 
επιλέξαμε. Επίσης, το συγκεκριμένο τμήμα χρωματίζεται σε 
αποχρώσεις του μπλε και του κόκκινου. Αυτές ανήκουν σε μία κλίμακα 
που αντιστοιχεί στο μέγεθος των δυνάμεων που ασκήθηκαν.

ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΦΤΕΡΟΥ
Το μπροστά φτερό είναι το πρώτο που έρχεται σε επαφή με το σύστημα επιβράδυνσης, οπότε είναι και το τμήμα του αμαξιδίου που δέχεται την 
μεγαλύτερη πίεση. Γι’ αυτό επιλέξαμε αυτό το τμήμα για ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων. 
Αφού υπολογίσαμε ότι η δύναμη που ασκείται κατά τον τερματισμό σε ένα αμαξίδιο που διανύει την πίστα σε 1,2’’ είναι περίπου 70Ν, εφαρμόσαμε 
αυτή την δύναμη στο φτερό. 

Όπως απεικονίζει η εικόνα 1, το αρχικό φτερό παραμορφώθηκε. Στην εικόνα 2, όμως, η αλλαγή της γεωμετρίας του φτερού συνετέλεσε στο να μην 
υπάρξει ανάλογο αποτέλεσμα.

Εικόνα 1. Απεικόνιση τελικού μοντέλου μετά από 
ανάλυση δυνάμεων στο αρχικό μπροστά φτερό

Εικόνα 2. Απεικόνιση τελικού μοντέλου μετά από 
ανάλυση δυνάμεων στο τελικό μπροστά φτερό

Εικόνα 3
Απεικόνιση του πρώτου σχεδίου του εμπρόσθιου φτερού. 
Το κεντρικό τμήμα του φτερού παρουσιάζει καμπυλότητα 
προς τα πάνω.

Εικόνα 4
Απεικόνιση του ανανεωμένου εμπρόσθιου φτερού. Οι 
επιφάνειες σύνδεσης του κεντρικού τμήματος με το 
υπόλοιπο φτερό εξομαλύνθηκαν για την ομαλότερη ροή 
του αέρα και την ευκολότερη κατασκευή του. Ακόμα, το 
νέο καμπυλόγραμμο σχήμα προσδίδει περισσότερη 
σταθερότητα στον οδηγό του νήματος καθώς υπάρχει 
μεγαλύτερη επιφάνεια για την στήριξή του.

ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΟΝΩΝ
Ένα άλλο κομμάτι με πολλές πιθανότητες να σπάσει ήταν οι 
άξονες οι οποίοι δεν συμπίπτουν με τους συμβατικούς. 
Η ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων με δύναμη στα 60Ν 
έδειξε μας βοήθησε να αντιληφθούμε τον τρόπο με τον 
οποίο θα συμπεριφερθούν τα κομμάτια. Ειδικότερα, σε 
περιοχές του άξονα  πλησιέστερα στο «καπάκι» εμφανίζεται 
μεγαλύτερη καταπόνηση. Ωστόσο, στις περιοχές αυτές 
βρίσκονται οι κυλισιοτριβείς και οι τροχοί. Συνεπώς, το πιο 
ευαίσθητο σημείο είναι αυτό στη μέση του άξονα.
Αυτό αποδείχθηκε αργότερα και στην πραγματικότητα με 
πειράματα ελέγχου της αντοχής των αξόνων.
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ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ CAM/CNC ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΚΟΠΗΣ

Λογισμικό CAM – Θεωρητικό υπόβαθρο
Αντιθέτως με το CAD, το λογισμικό CAM (Computer-aided 
manufacturing) χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των εργαλειομηχανών 
και των απαιτούμενων εργαλείων κατά την κατασκευαστική 
διαδικασία. Με την ολοκλήρωση της 3D μοντελοποίησης σε ένα 
λογισμικό CAD, θα πρέπει να μεταφερθεί η γεωμετρία του σχεδίου σε 
πρόγραμμα CAM προκειμένου να οριστούν οι συνθήκες κατεργασίας. 
Με τον όρο CAM προσδιορίζεται η χρήση ενός υπολογιστή για την 
επίτευξη του συνόλου των εργασιών μιας μονάδας παραγωγής. Στα 
παραπάνω συγκαταλέγονται ο σχεδιασμός, η διαχείριση, η μεταφορά 
και η αποθήκευση. Πρωταρχικός στόχος του CAM είναι η επιτάχυνση 
της διαδικασίας παραγωγής εξαρτημάτων και εργαλείων με 
ακριβέστερες διαστάσεις, το οποίο έχει ως απόρροια την χρήση της 
ελάχιστης απαιτούμενης ποσότητας πρώτης ύλης, ενώ παράλληλα 
μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. Τα προαναφερθέντα 
προγράμματα χρησιμοποιούνται σε πολλές τεχνολογικές σχολές για τη 
σχεδίαση και κατασκευή αντικειμένων.

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

1ο Στάδιο 
Λόγω των διαστάσεων του μοντέλου, που έχει μεγαλύτερο πλάτος από αυτό 
του block, πρώτου προβούμε στην κοπή του, έπρεπε να προσθέσουμε 16mm 
στο πλάτος. Από ένα δεύτερο block, κόπηκαν από τις δύο πλευρές του δύο 
κομμάτια πάχους 8mm τα οποία στην συνέχεια κολλήθηκαν με κόλλα 
πολυουρεθάνης με τρόπο κατάλληλο ώστε να μην επηρεάζουν την συμμετρία 
του αφρού ως προς τον άξονα της τρύπας.

2ο Στάδιο 
Για να επιτευχθεί η ορθή κοπή, δημιουργήθηκε μια ιδιοκατασκευή από MDF πάχους 15mm 
με μια προεξοχή που αρμόζει στο κανάλι που προϋπήρχε στο block. Εκεί στηρίχτηκε όσο 
γινόταν η επεξεργασία διαστασιολόγησης, κατά την οποία το μοντέλο πήρε τις τελικές του 
διαστάσεις, αλλά όχι γεωμετρία, στις 5 από τις 6 πλευρές του (εξαιρείται η πλευρά που 
εφάπτεται στην ιδιοκατασκευή).

3ο Στάδιο 
Στην συνέχεια δημιουργήθηκε μια δεύτερη ιδιοκατασκευή(2) με προεξοχή ύψους 7mm 
και πλάτους ίσου με αυτού του αμαξιού. Πάνω σε αυτή τοποθετήθηκε το block με τέτοιο 
τρόπο ώστε η πλευρά του πατώματος, δηλαδή αυτή που προηγουμένως εφάπτονταν της 
ιδιοκατασκευής(1), να βρίσκεται επάνω, οπότε συνεχίσαμε με  την επεξεργασία και 
διαμόρφωση της κάτω γεωμετρίας.

4ο Στάδιο 
Έπειτα, με την χρήση ακόμα μιας ιδιοκατασκευής(3) με προεξοχή μήκους 3mm 
λιγότερο από το πλάτος του μοντέλου και ύψους 8mm στον άξονα της τρύπας, το 
αμαξάκι περιστράφηκε 180° στον οριζόντιο άξονα και έγινε επεξεργασία της άνω 
γεωμετρίας. Η κοπή σε όλα τα στάδια έγινε με κυλινδρικό κονδύλι (end Mill) 
διαμέτρου 12.8mm και ύψους 50mm με ακρίβεια της τάξεως 0,1-0,2mm σε 
τριαξονική μηχανή CNC.

Λογισμικό CNC – Θεωρητικό υπόβαθρο
Computerized Numerical Control (CNC) ονομάζεται η λειτουργία μιας 
μηχανής μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Συστήματα CNC 
συνηθίζονται στην κατεργασία μετάλλου και ξύλου και επιτρέπουν μια 
τυποποίηση και ακρίβεια από μικρές ποσότητες, διότι απαιτούν μόνο 
ένα πρόγραμμα αντί για καλούπια.
Το μηχάνημα CNC έχει 6 βασικά μέρη: Συσκευή εισόδου, Μηχανική 
μονάδα ελέγχου μηχανών (MCU), tool driving, εργαλείο μηχανής 
κίνησης, Σύστημα επαναφοράς και Αναστολή μονάδας. Το πρόγραμμα 
εισάγεται στην MCU και τα δεδομένα μετατρέπονται σε εντολές 
κίνησης στο MCU. εντολές κίνησης στο σύστημα οδήγησης. Το 
σύστημα κίνησης ακολουθεί τις εντολές που δίνονται και διαχειρίζεται 
την κίνηση και την ταχύτητα του μηχανήματος. Ορισμένες μηχανές 
CNC λειτουργούν με τη βοήθεια συσκευών ανάδρασης. Χωρίς 
ανάδραση τα εργαλεία μπορεί να υπερβούν ή να μην φθάσουν την 
επιθυμητή θέση λόγω αδράνειας, φθοράς ή τριβής. Για να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη ακρίβεια και επαναληψιμότητα, οι αισθητήρες μετρούν τη 
θέση και την ταχύτητα και τροφοδοτούν τα δεδομένα αυτά πίσω στο 
MCU. Αυτά τα σήματα ανάδρασης συγκρίνονται με τα σήματα 
αναφοράς στη μονάδα MCU. Αν υπάρχουν σφάλματα, αποστέλλονται 
νέες εντολές στο εργαλείο του μηχανήματος για να αντισταθμιστούν 
αυτά τα σφάλματα. Ο χειριστής μπορεί να δει όλες τις εντολές, τα 
προγράμματα και άλλα σημαντικά στοιχεία στη μονάδα απεικόνισης.

Εικόνα αναπαράστασης του 
μοντέλου από την οθόνη CNC 
μηχανής κατά την διάρκεια της 
κατεργασίας του.

ΣΤΑΔΙΑ ΚΟΠΗΣ

Σχηματική απεικόνιση των μερών 
της CNC μηχανής.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ F1 ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Πολύ σημαντικό στάδιο στην ολοκλήρωση του αμαξιδίου είναι 
η κατασκευή των διαφόρων κομματιών, η συναρμολόγησή 
τους και τελικώς το βάψιμο. Για λόγους που σχετίζονται με την 
ευθραυστότητα της πολυουρεθάνης, την μηχανική της αντοχή 
και την δυνατότητα λεπτομέρειας στην κατασκευή, μερικά 
κομμάτια είναι φτιαγμένα από άλλα υλικά. Όμως, για την 
συναρμολόγηση όλων των κομματιών έχουν υπάρξει 
προβλέψεις, όπως ειδικές εσοχές κτλ.

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
Σύμφωνα με τους κανονισμούς, το κύριο μέρος του αμαξιδίου 
πρέπει να κατασκευαστεί από πολυουρεθάνη και να έχει 
συγκεκριμένες διαστάσεις. Το κόψιμο του F1 model block έγινε με 
CNC μηχανή, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη διαφάνεια. 
Ωστόσο, επειδή ο χρόνος ήταν περιορισμένος και η εκμάθηση 
χρήσης μιας CNC μηχανής είναι χρονοβόρα και απαιτητική, 
απευθυνθήκαμε σε ειδικούς. Πιο συγκεκριμένα, συνεργαστήκαμε 
με την επιχείρηση YFOS, η οποία δέχθηκε με ευχαρίστηση να 
κόψει τα model blocks σύμφωνα με τα σχέδια που της δώσαμε. Η 
όλη διαδικασία έγινε παρουσία μελών της ομάδας μας που είχαν 
την δυνατότητα να μάθουν τις βασικές αρχές λειτουργίας τέτοιων 
μηχανών.

ΡΙΝΑΙΟΣ ΚΩΝΟΣ, ΜΠΡΟΣΤΑ - ΠΙΣΩ ΦΤΕΡΟ
Τα φτερά του αμαξιδίου μας αποφασίστηκε να εκτυπωθούν από 
PLA. Τα δύο βασικότερα κριτήρια με τα οποία καταλήξαμε σε αυτό 
το υλικό ήταν το βάρος και η ανθεκτικότητα. Η επιχείρηση Morph 
Lab, ειδική στον χώρο των 3D εκτυπώσεων, μας βοήθησε να 
υπολογίσουμε την πυκνότητα και την ανθεκτικότητα σε υψηλές 
θερμοκρασίες και μεγάλες δυνάμεις των υποψήφιων υλικών. 
Συγκρίνοντας τα, αποφασίσαμε πώς το ιδανικό για εμάς είναι το 
PLA. Η Morph Lab εκτύπωσε για εμάς το σύνολο των φτερών, τους 
ριναίους κώνους  καθώς και τους τροχούς που χρησιμοποιήσαμε, 
σύμφωνα με τα σχέδια που είχαν φτιάξει οι υπεύθυνοι σχεδιασμού 
της ομάδας. Αυτό έγινε εφικτό μετά από συγκεκριμένες 
παρατηρήσεις που αφορούσαν την δυνατότητα εκτύπωσης των 
εξαρτημάτων.

ΥΛΙΚΑ
Εκτός από την πολυουρεθάνη που αποτελεί το κύριο σώμα του 
μοντέλου, για τα επιμέρους εξαρτήματα χρησιμοποιήσαμε 
πολυγαλακτικό οξύ (πολυλακτίδιο/PLA), έναν βιοδιασπώμενο 
και βιοδραστικό, θερμοπλαστικό, αλειφατικό πολυεστέρα που 
προέρχεται από άμυλο (καλαμποκιού) και σακχαρότευτλα. 
Επιλέξαμε αυτό το υλικό διότι, σε σχέση με τις υπόλοιπες 
επιλογές μας (πχ ABS), έχει την μεγαλύτερη αντοχή σε υψηλές 
θερμοκρασίες, είναι ελαφρύτερο και μας επιτρέπει να 
παραγάγουμε σύνθετα σχήματα.
Για τα ρουλεμάν επιλέξαμε κεραμικά υλικά, λόγω του μικρού 
συντελεστή τριβής και των χαμηλών μηχανικών τριβών, ενώ 
βασικό κριτήριο ήταν το δυνατότερο χαμηλό βάρος.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
Μετά την κοπή των model blocks και την εκτύπωση του ριναίου κώνου, των 
φτερών και του διαχύτη, ήταν απαραίτητη η λείανσή τους με γυαλόχαρτο. Όλα τα 
κομμάτια λειάνθηκαν αρχικά με γυαλόχαρτο νερού. Ύστερα, τα τρίψαμε με 
γυαλόχαρτο 800 micron, μετά 1000 micron, 1200 micron και τέλος 2000 micron. 
Στην συνέχεια, για να τελειοποιήσουμε το φινίρισμα χρησιμοποιήσαμε εργαλείο 
Dremel. Αυτό μας δίνει την  δυνατότητα να διορθωθούν όλες οι ατέλειες. 
Μάλιστα, για να λειάνουμε το εξωτερικό τμήμα των τροχών, τους εφαρμόσαμε 
πάνω στον κινητό άξονα του εργαλείου Dremel και κατ’ αυτό τον τρόπο τους 
περιστρέφαμε πάνω σε ακίνητο κομμάτι γυαλόχαρτου επιτυγχάνοντας ακριβή και 
γρήγορη λείανση.

ΒΑΨΙΜΟ
Και για το βάψιμο του μοντέλου μας ζητήσαμε την στήριξη των ειδικών. Έτσι, 
λοιπόν, απευθυνθήκαμε στην Toyota Hellas. Έπειτα από συζήτηση με το 
εξειδικευμένο στις βαφές προσωπικό της και αφού τους εξηγήσαμε τις απαιτήσεις 
μας, αποφασίσαμε η βαφή του μοντέλου να γίνει με βαφή αυτοκινήτου που 
προσθέτει ελάχιστο βάρος, βασική προϋπόθεση, και ταυτόχρονα λειτουργεί ως 
ασπίδα προστατεύοντας τα κομμάτια του μοντέλου από σπασίματα και άλλες 
φθορές. Πριν την βαφή, όμως, περάσαμε όλα τα κομμάτια από αστάρι σε μορφή 
σπρέι. Χωρίς το αστάρι, η βαφή δεν εφάρμοζε ομοιόμορφα πάνω στην σπογγώδη 
επιφάνεια της πολυουρεθάνης, γεγονός που θα προκαλούσε αύξηση της τριβής και 
ελάττωση της επιτάχυνσης του αμαξιδίου. Με το αστάρι αυτό το εμπόδιο 
ξεπεράστηκε.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πρωταρχικό μέλημα της ομάδας μας είναι η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων 
μέτρων ασφάλειας εργασίας. Γι’ αυτό τον σκοπό, σε όλες τις φάσεις της κατασκευής 
και της συναρμολόγησης του μοντέλου φροντίζαμε για την λήψη τέτοιων μέτρων. 
Κατά το φινίρισμα των κομματιών, ο υπεύθυνος κατασκευής της ομάδας μας 
φορούσε προστατευτικά γυαλιά, ειδική μάσκα, για να μην εισπνέει τα σωματίδια που 
δημιουργούνται, γάντια μιας χρήσης όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και τα 
παράθυρα είναι ανοικτά για τον καλό αερισμού του χώρου.

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΟΧΩΝ
Πρωταρχική αιτία της μεγάλης μας απόκλισης από το καθορισμένο βάρος, την περσινή 
χρονιά, ήταν η φιλοσοφία με την οποία σχεδιάσαμε τους τροχούς, που διαλέξαμε για να 
χρησιμοποιήσουμε στο αμαξίδιο. Να τονιστεί ότι αυτοί αθροιστικά είχαν μεγαλύτερο 
βάρος από τα υπόλοιπα μέρη του αμαξιδίου. Επομένως, αντιληφθήκαμε πως ήταν 
απαραίτητος ο σχεδιασμός νέων τροχών για τη συμμετοχή μας στο φετινό διαγωνισμό. 
Αρχικό μέλημα της ομάδας μας αποτέλεσε η σχεδίαση ενός νέου συστήματος στήριξης 
των τροχών ο οποίος θα αντικαθιστούσε τους μεταλλικού άξονες που είχαμε 
χρησιμοποιήσει. Τα εξαρτήματα που αποτελούν το σύστημα υποστήριξης τροχών είναι 
τα:

Εικόνα 1

Εικόνα 3

Εικόνα 2

Εικόνα 1
Το κομμάτι 1 διαθέτει στη μία πλευρά υποδοχή για τη στήριξη 
του άξονα και στην άλλη δύο στηρίγματα που συνεισφέρουν στη 
σύνδεση του τροχού με το κυρίως σώμα  του αμαξιού. 

Εικόνα 3
Το κομμάτι 3 έχει ενσωματωμένο έναν άξονα 
γύρω από τον οποίον περιστρέφεται ο τροχός 
με την βοήθεια του κυλισιοτριβέα.

Εικόνα 2
Το κομμάτι που εικονίζεται με τον αριθμό 2 συνιστά το μοναδικό 
κινούμενο κομμάτι και όπως φαίνεται αποτελείται από δύο 
δακτυλίους. Ο εσωτερικός του δακτύλιος περιέχει τον 
κυλισιοτριβέα (roulement) ο οποίος δίνει στον τροχό την 
δυνατότητα της ελεύθερης κίνησης, ενώ ο εξωτερικός συγκροτεί 
τον ίδιο τον τροχό αλλά και το μοναδικό σημείο επαφής του 
αμαξιδίου με το έδαφος. Οι δύο αυτοί δακτύλιοι συνδέονται μεταξύ 
τους με τρεις ακτίνες σχεδιασμένες και τοποθετημένες με τέτοιο 
τρόπο ώστε να διατηρούν σε χαμηλό ύψος το κέντρο βάρους του 
κομματιού καθώς και να εξασφαλίζουν την ανθεκτικότητα του 
απέναντι στις δυνάμεις που του ασκούνται.

Τα κομμάτια 1 και 3 ενεργούν και ως φραγμοί καθώς καταφέρνουν να αποτρέψουν τον 
αέρα από το να εισχωρήσει στο εσωτερικό του τροχού. Η σπουδαιότητα αυτής της 
λειτουργίας γίνεται αντιληπτή από το γεγονός πως χωρίς αυτή θα σχηματίζονταν δίνες, 
οι οποίες στη συνέχεια θα χαλούσαν τη ροή του αέρα γύρω από το σώμα του αμαξιδίου, 
ενισχύοντας την αντίσταση που εμφανίζεται.

Εικόνα 4
Στην παραπάνω εικόνα φαίνονται τα κομμάτια του ριναίου κώνου, του εμπρόσθιου 
διαχύτη και του συστήματος τροχών. Εικόνα 8

Εικόνα 5 Εικόνα 6 Εικόνα 7



ΘΕΩΡΗΜΑ BERNOULLI
Σύμφωνα με αυτό το θεώρημα, που δανείστηκε το όνομά του 
από τον Ελβετό φυσικό Daniel Bernoulli (1700-1782), όταν η 
ταχύτητα του αέρα- ή γενικά ενός ρευστού- αυξάνεται, τότε η 
πίεση αυτού μειώνεται ενώ αντιθέτως όταν η ταχύτητα του αέρα 
μειώνεται, η πίεση του αυξάνεται.

ΘΕΩΡΗΜΑ VENTURI
Όσον αφορά για το θεώρημα Venturi, το οποίο ονομάστηκε από 
τον Ιταλό φυσικό Giovanni Battista Venturi (1746-1822), 
πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο στο οποίο διατυπώνεται η 
άποψη πως η πίεση ενός ρευστού μειώνεται όταν αυτό 
εισέρχεται μέσα από ένα περιορισμένο τμήμα  ενός αγωγού, με 
άλλα λόγια ενός τμήματος του αγωγού με μικρότερη διατομή.     

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Η Αεροδυναμική είναι κλάδος της μηχανικής ρευστών 
αντικείμενο έρευνας του οποίου είναι οι νόμοι που διέπουν τη 
ροή του αέρα κατά την κίνησή του γύρω από κάποια αντικείμενα 
καθώς και οι δυνάμεις τις οποίες ασκεί (ο αέρας) σε αυτά. Στη 
δική μας περίπτωση η αεροδυναμική μελέτη του αμαξιδίου είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς η αντίσταση του αέρα είναι η 
κυριότερη δύναμη που ασκείται πάνω του επηρεάζοντας τις 
επιδόσεις του. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος δοκιμής των 
αεροδυναμικών συσκευών ενός οχήματος είναι με τη χρήση μίας 
αεροδυναμικής σήραγγας καθώς όμως η ομάδα μας δεν ήταν σε 
θέση να κατασκευάσει μία , βασίστηκε στη χρήση 
υπολογιστικών δεδομένων από προσομοιώσεις CFD (βλέπε 
σελίδα 3).

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΕΡΑ (DRAG) 
Συμβολίζεται με το γράμμα D ή FD και πρόκειται για μία 
δύναμη η οποία έχει αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της 
ταχύτητας του αμαξιδίου. Χαρακτηριστικό της δύναμης αυτής 
είναι ότι αυξάνεται εκθετικά με την αύξηση της ταχύτητας του 
αμαξιδίου, όπως φαίνεται και από τον τύπο υπολογισμού της 
(u2). Για τον υπολογισμό της χρησιμοποιείτε και ο 
Συντελεστής Οπισθέλκουσας (Cd) , ένα μονοδιάστατο μέγεθος 
ξεχωριστό για το σχήμα του κάθε αντικειμένου το οποίο 
συμβάλει στον προσδιορισμό της αντίστασης του αέρα. 

ΑΝΤΩΣΗ (LIFT) 
Άντωση ή δυναμική άνωση (L) αποκαλούμε τη συνιστώσα της 
δύναμης που ασκεί ο αέρας στο αυτοκίνητο , με διεύθυνση 
κάθετη προς τον άξονα κίνησης του δεύτερου και φορά προς 
τα πάνω. Η δύναμη αυτή προκαλείται λόγω της γεωμετρίας 
του σώματος και των αεροδυναμικών συσκευών ενός 
οχήματος , όταν αυτά προκαλούν υψηλότερη πίεση στο κάτω 
μέρους του οχήματος σε σχέση με αυτή πάνω από αυτό , με 
αποτέλεσμα η διαφορά πίεσης να το «σπρώχνει» προς τα 
πάνω. 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΩΣΗ (DOWNFORCE)
Η δύναμη αυτή είναι ανάλογη της άντωσης με μοναδική 
διαφορά το γεγονός ότι έχει φορά προς τα κάτω. Όπως και η 
άντωση η δύναμη αυτή προκαλείται λόγω της γεωμετρίας του 
σώματος και των αεροδυναμικών συσκευών ενός οχήματος , τα 
οποία προκαλούν τη μείωση της πίεση κάτω από το όχημα με 
αποτέλεσμα η διαφορά πίεσης πάνω και κάτω από αυτό να 
δημιουργεί μία δύναμη που το «σπρώχνει» προς τα κάτω.
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ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πριν ξεκινήσουμε την σκληρή δουλειά, χρειάστηκε να 
καταφύγουμε σε ορισμένες βασικές αρχές και θεωρήματα της 
φυσικής. Έχοντας αυτά στο νου,  καταλήξαμε στην 
αεροδυναμική φιλοσοφία του μοντέλου μας και προχωρήσαμε 
στον σχεδιασμό και την κατασκευή του.

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΥΛΙΣΙΟΤΡΙΒΕΙΣ (ROULEMENT)
Είναι γνωστό πως για την βέλτιστη απόδοση, είναι αναγκαία η ελαχιστοποίηση του 
συνολικού βάρους του μοντέλου, κριτήριο με βάση το οποίο επιλέξαμε και το είδος 
των κυλισιοτριβέων του αμαξιδίου μας. Ειδικότερα, το μοντέλο W 638/3-2Z της SKF
έχει βάρος 0.41 gr και λόγω του υλικού κατασκευής του, κεραμικό, εμφανίζει 
χαμηλές τιμές στις μηχανικές του ιδιότητες, χαρακτηριστικά που συνεπάγουν στη
μείωση κραδασμών και στη σταθερότητα του αμαξιδίου. Επιπροσθέτως, ο χαμηλός 
συντελεστής τριβής που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο μοντέλο συνέβαλλε στην 
αύξηση του ρυθμού μεταβολής της ταχύτητας.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Εκτός από το κύριο μέρος που κατασκευάζεται από πολυουρεθάνη, για τα 
υπόλοιπα μέρη του αμαξιδίου μπορούμε να επιλέξουμε μέσα από μια γκάμα 
υλικών. Πριν επιλέξουμε το καταλληλότερο υλικό για κάθε περίπτωση λάβαμε 
υπόψη παράγοντες όπως η αντοχή, η λεπτομέρεια εκτύπωσης, η ελαστικότητα 
και φυσικά η τιμή. 

Όπως φαίνεται και από το γράφημα, η ρητίνη 
είναι το υλικό που μας ικανοποιεί 
περισσότερο λόγω των υψηλών συντελεστών 
στους τρεις πρώτους παράγοντες και της 
σχέσης τιμή – απόδοση.

0
20
40
60
80

100
120

ABS

PLA

ΡΗΤΙΝΗ

ΜΑΖΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙ
Α ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

SKF W 638/3-2Z Ο.41 gr 20ο-140ο C
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0.5 gr 121Ο C

ΒΑΦΗ
Το μοντέλο μας ψεκάστηκε από sealer και βάφτηκε με βαφή αυτοκικνήτων. Το 
γεγονός όμως ότι η πολυουρεθάνη είναι πορώδες υλικό, μας ανάγκασε να 
ψεκάσουμε 3-4 φορές το αμαξίδιο με αποτέλεσμα να αυξηθεί ιδιαίτερα το 
βάρος του (άβαφο 37gr, τελικό 58gr). Με την εμφάνιση αυτού του 
προβλήματος, η ομάδα μας μίλησε με τους ειδικούς της Toyota οι οποίοι, μετά 
από σχετική έρευνα μας σύστησαν και αγοράσαμε βαφή αεροπλάνων. Αυτή η 
βαφή θα χρησιμοποιηθεί στο επόμενο αμαξίδιο και έχει τα εξής 
πλεονεκτήματα. Αφενός μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας στην 
πολυουρεθάνη, χωρίς την χρήση sealer, και αφετέρου δεν περιέχει μεταλλικά 
στοιχεία. Ακόμα, η νέα βαφή θα είναι σκουρόχρωμη. Τα σκούρα χρώματα λόγω 
της φύσης τους χρειάζονται λιγότερες στρώσεις απ’ ό,τι τα φωτεινά, για να 
επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Αυτά, συνδυαστικά, θα αποφέρουν 10-15gr μείωση του βάρους.

Εικόνα 1
Κυλισιοτριβείς
της Boca 
Bearings

Εικόνες 2 και 3
Κυλισιοτριβείς
της SKF και 
γράφημα 
λειτουργικότητας 
κυλισιοτριβέων
συναρτήσει της 
θερμοκρασίας 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΟΧΩΝ
Εξέλιξη Τροχών Όπως αναφέρθηκε ήδη στην έκτη σελίδα 
ένας από τους προκαθορισμένους στόχους της ομάδας 
μας για τη φετινή χρονιά ήταν ο σχεδιασμός νέων 
τροχών οι οποίοι θα εξασφάλιζαν την ομαλή κλήση του 
αμαξιδίου αλλά κυρίως τη μείωση του βάρους τους. Στις 
παρακάτω εικόνες φαίνεται η εξέλιξη των τροχών μας 
ξεκινώντας από το περσινό σχέδιο (εικόνα 4) με 
μεταλλικούς άξονες και απλοϊκούς τροχούς , 
συνεχίζοντας στο πρώτο πρωτότυπο (εικόνα 5) το οποίο 
ενσωματώνει τους άξονες με τα υπόλοιπα πλαστικά 
κομμάτια μειώνοντας δραστικά το βάρος και τέλος 
καταλήγοντας στο τελικό σχέδιο το οποίο αποτελεί 
εξέλιξη του αρχικού πρωτότυπου (εικόνα 6). Οι 
παράμετροι με βάση τις οποίες εξελίχθηκαν οι τροχοί 
ήταν το βάρος τους , η αντοχή τους και ευκολία της 
υλοποίησής τους (χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 
το πρώτο μας πρωτότυπο το οποίο ήταν πολύ δύσκολο 
στην κατασκευή). Τελικά καταφέραμε κάθε τροχός να 
ζυγίζει 4 gr.

Εικόνα 4

Εικόνα 6

Εικόνα 5
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΕΚΤΟΝΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ CO2

Με την χρήση κολλητικής ταινίας σταθεροποιήσαμε το μοντέλο μας στην επιφάνεια ενός 
τραπεζιού και τοποθετήσαμε μέσα σε αυτό μια φιάλη. Στην συνέχεια , με ένα καρφί και σφυρί 
ανοίξαμε την φιάλη και παράλληλα εκκινήσαμε μία συσκευή εγγραφής ήχου. Επαναλάβαμε την 
πειραματική διαδικασία άλλες δύο φορές ώστε να μειώσουμε σφάλματα στις μετρήσεις. 
Αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε αυτό το πείραμα, ώστε να δούμε για πόσο χρονικό διάστημα η 
φιάλη ωθεί το μοντέλο με την πλήρη ισχύ της. 
Από τις μετρήσεις μας προέκυψαν οι εξής παρατηρήσεις: 
 Το αέριο προωθεί το αμάξι με πλήρη ισχύ για περίπου 1’’-1,5’’.
Μετά τα 1’’-1,5’’ η πίεση μειώνεται απότομα οπότε και το μοντέλο έχει φτάσει στην μέγιστη 
ταχύτητα του.
 Η εκτόνωση της φιάλης γίνεται σε δύο στάδια ανάμεσα στα οποία μεσολαβεί  ένα διάστημα 
0,5’’-4’’.

ΑΝΤΟΧΗ ΑΞΟΝΩΝ
Επιθυμώντας να ελέγξουμε την αντοχή των αξόνων και να αντιμετωπίσουμε 
προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν θεωρήσαμε θεμιτή την 
πραγματοποίηση του παρακάτω πειράματος. Αρχικά, υπολογίσαμε τη 
δύναμη που ασκείται σε ένα μοντέλο στον τερματισμό της πίστας αγώνων 
μέσω του τύπου ΣF=Δp/Δt θεωρώντας ότι διανύει την πίστα σε 1,3 s και 
καταλήξαμε στην τιμή των 60Ν. ‘Έπειτα, για να διασφαλίσουμε την 
ακεραιότητα των αξόνων από PLA plastic, δοκιμάσαμε να τους λυγίσουμε. 
Είναι λοιπόν εύληπτο πως οι άξονες από PLA plastic πιθανόν να σπάσουν στις 
συνθήκες του αγώνα. Επομένως, προβήκαμε στην κατασκευή νέων αξόνων 
από ρητίνη, οι οποίοι στο ίδιο πείραμα, χάρη στην ελαστικότητα που τους 
προσδίδει το συγκεκριμένο υλικό, έδωσαν οριακή τιμή δύναμης 100Ν.

ΑΝΤΟΧΗ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ
Στην προσπάθειά μας να εξετάσουμε την αντοχή που 
παρουσιάζει το αμαξίδιο προβήκαμε σε πείραμα κατά 
το οποίο το αμαξίδιο εκτελεί  πτώση από ύψος, τέτοιο 
που να προσομοιάζει την ταχύτητα με την οποία γίνεται 
η πρόσκρουση αυτού στη διάρκεια του διαγωνισμού. 
Για να υπολογίσουμε το ύψος, μελετήσαμε φυσικά το 
φαινόμενο της πτώσης του. Αφού τοποθετήσαμε 
στρώμα πάχους 0,5m στο έδαφος , ανεβήκαμε στην 
ταράτσα του σχολείου μας και ρίξαμε το αμαξίδιο από 
ύψος περίπου 12m. Εν τέλει το πείραμα ήταν επιτυχές. 
Επιπλέον πραγματοποιήσαμε και μερικές 
προσομοιώσεις των αγώνων χρησιμοποιώντας αντί για 
πίστα τον διάδρομο του σχολείου (περίπου 20 μέτρα) 
και πετονιά αντί του tether line.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι ευρέως γνωστό πως ο καταλληλότερος τρόπος να 
βελτιώσουμε το μοντέλο μας είναι η  δοκιμή του σε 
συνθήκες παρόμοιων αυτών του αγώνα. Έτσι 
προσπαθήσαμε, με τις γνώσεις, τις υποδομές και τον 
χρόνο που διαθέταμε να ελέγξουμε όσο το δυνατόν 
περισσότερες παραμέτρους. Μέσα από την διεξαγωγή 
δοκιμών και πειραμάτων εξακριβώσαμε τις αδυναμίες 
του οχήματος μας και αποπειραθήκαμε να τις 
ελαχιστοποιήσουμε. Μέσω της διαδικασίας αυτής μάς 
δόθηκε η ευκαιρία να αξιολογούμε συνεχώς την εξέλιξη 
τόσο των επιμέρους κομματιών όσο και της ολότητας 
του μοντέλου.

Εικόνες 2 και 3.
Ανάλυση του ήχου που 
παράγει η φιάλη κατά την 
εκτόνωσή της με το 
λογισμικό Audacity.

Εικόνες 1 και 2.
Άξονες από PLA. Στις εικόνες παρατηρούνται τα 
μειονεκτήματα του συγκεκριμένου υλικού, 
δηλαδή δυσκολία στην ακρίβεια εκτύπωσης και 
ακαμψία. 

Εικόνα 3
Άξονες από PLA (αριστερά) 
και ρητίνη (δεξιά)

Εικόνες 4 και 5.
Πείραμα που αποδεικνύει την ελαστικότητα της 
ρητίνης. Αν και ο άξονας λυγίστηκε  με αρκετή 
δύναμη, δεν έσπασε και επανήλθε στην αρχική 
του θέση.Εικόνα 6.

Το μοντέλο κατά την εκκίνηση αμέσως μετά την 
εκτόνωση της αμπούλας.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μετά την κατασκευή του αμαξιδίου των 
προκριματικών αγώνων, η ομάδα μας έπρεπε να λύσει 
το πρόβλημα του μεγάλου βάρους του, βασικές αιτίες 
του οποίου ήταν ο σχεδιασμός και η βαφή του. Γίνεται 
εύκολα αντιληπτό ότι η λύση έπρεπε να αναζητηθεί 
στους τομείς αυτούς, αρχής γενομένης από τον πρώτο.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ
Το μοντέλο των εθνικών τελικών αποτελεί εξέλιξη αυτού 

των προκριματικών με την αεροδυναμική φιλοσοφία να 
παραμένει σταθερή. Οι διαφορές έγκεινται σε τρεις 
βασικούς τομείς:
• Διαστάσεις
• Αεροδυναμική
• Αντοχή

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ενώ το μήκος και το ύψος του μοντέλου των 

προκριματικών επέτρεπαν την κατασκευή του από ένα 
model block, το πλάτος του, βέβαια, υπέρβαινε το 
πλάτος ενός model block κατά 10mm. Πιο 
συγκεκριμένα, ενώ το πλάτος ενός model block είναι 
65mm, του μοντέλου των προκριματικών είναι σχεδόν 
75mm. Αυτό σήμαινε ότι ήταν απαραίτητο να 
κολληθούν model blocks μεταξύ τους, διαδικασία η 
οποία αύξησε το βάρος του αμαξιδίου. Όμως, ο 
παράγοντας που οδήγησε σε αυτή την αύξηση, δεν ήταν 
η προσθήκη πολυουρεθάνης, παρά η κόλλα που 
χρησιμοποιήθηκε. Μάλιστα, μετά από υπολογισμούς 
της ομάδας μας εκτιμάται ότι η κόλλα προσέθεσε 
περίπου 10gr επιπλέον βάρους.
Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, δεν αρκεί απλά 
μείωση του πλάτους αλλά η εξάλειψη της ανάγκης της 
χρήσης κόλλας, που συνεπάγεται την κατασκευή του 
κυρίου σώματος από ένα model block. Για να επιτευχθεί 
αυτό, καταβλήθηκε πολύς κόπος για την μετατροπή του 
παλιού μοντέλου χωρίς να παραβιαστεί κάποιος 
τεχνικός κανονισμός. Έτσι, το μοντέλο των εθνικών 
τελικών έχει πλάτος 64mm και το κύριο μέρος θα είναι 
10gr ελαφρύτερο. 

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Από αεροδυναμικής απόψεως, το μοντέλο των εθνικών τελικών χαρακτηρίζεται από 
απλές αλλαγές οι οποίες βελτιστοποιούν την υπάρχουσα αεροδυναμική φιλοσοφία. 
Ξεκινώντας από το μπροστά μέρος, έγιναν αλλαγές στο μπροστά φτερό. Πιο 
αναλυτικά, εκτός από την αναγκαία μείωση στο πλάτος του, το νέο φτερό παρουσιάζει 
πολύ έντονη καμπυλότητα η οποία συμβάλλει στην δραστική μείωση της αντίστασης 
από τον αέρα.
Ανάλογες αλλαγές εφαρμόστηκαν και στον ριναίο κώνο.
Ως φυσικό επακόλουθο της μείωσης του πλάτους στο κύριο μέρος, έχει υπάρξει 
μείωση και στο πλάτος του ριναίου κώνου, απόρροια της οποίας είναι και ελάττωση 
του βάρους του κατά 2gr. Επιπλέον, άλλαξε η γεωμετρία των τμημάτων του μπροστά 
από τους τροχούς. Η νέα καμπυλότητα συμβάλλει στην καλύτερη καθοδήγηση του 
αέρα πάνω από τους τροχούς μειώνοντας την αντίσταση που προβάλλουν. 
Ταυτόχρονα ο αέρας που περνά από την εξωτερική πλευρά κάθε τροχού, μετά την 
επαφή του με τα τμήματα αυτά, σχηματίζει μία ανεπαίσθητη δύνη. Αυτή βοηθάει 
στην ενίσχυση της λειτουργίας του τμήματος μεταξύ των τροχών.
Η καμπυλότητα του τμήματος μεταξύ των τροχών έγινε πιο απότομη για την 
αποτελεσματικότερη εκτροπή του αέρα πάνω από τους οπίσθιους τροχούς, ενώ στο 
τμήμα πίσω από αυτούς εξομαλύνθηκε. 
Οι παραπάνω αλλαγές στο σύνολό τους θα επιφέρουν αύξηση των επιδόσεων της 
τάξης του 5-10%.

ΑΝΤΟΧΗ
Τμήματα του αμαξιδίου που ήταν επιρρεπή σε 
σπασίματα, λόγω του μικρού τους πάχους (πχ 
τοιχώματα πατώματος) έχουν ενισχυθεί. 

ΒΑΦΗ
Στο μοντέλο των προκριματικών ορισμένες αστοχίες που 
έγιναν με την βαφή, συνετέλεσαν, στην μείωση των 
επιδόσεών του. Γνωρίζοντας, πλέον, τους τομείς στους 
οποίους πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή μας, η 
επιλογή της βαφής αεροπλάνων για το νέο μοντέλο, θα 
βελτιστοποιήσει την επίδοσή του.

ΕΝ ΤΕΛΕΙ….
Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο αμαξίδιο των 
προκριματικών αύξησαν σημαντικά το βάρος του.  Όμως το νέο 
μοντέλο, με συνολική μείωση βάρους 25 gr, αναμένεται να  
παρουσιάσει βελτίωση των επιδόσεών του της τάξης του 35%. Με 
την σχεδίαση του νέου μοντέλου,  την ολοκλήρωση της κατασκευής 
του στις  25/3 και την εμπειρία που απέκτησε η ομάδα 
αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που αναλύθηκαν προηγουμένως,  
είμαστε ήδη έτοιμοι για τους τελικούς.

Εικόνα 1

Πλήρης τρισδιάστατη απεικόνιση 
μοντέλου προκριματικών.

Πλήρης τρισδιάστατη απεικόνιση 
μοντέλου τελικών.

Εικόνα 2

Εικόνα 3 Εικόνα 4

Εικόνα 6Εικόνα 5

Τρισδιάστατη απεικόνιση πατώματος 
μοντέλου προκριματικών.

Τρισδιάστατη απεικόνιση πατώματος 
μοντέλου τελικών.

Τρισδιάστατη απεικόνιση πλαϊνής όψης 
μοντέλου τελικών.

Τρισδιάστατη απεικόνιση πλαϊνής όψης 
μοντέλου προκριματικών.

Εικόνα 7 Εικόνα 8

Εικόνα 10

Εικόνα 9

Τρισδιάστατη απεικόνιση πρόσοψης 
μοντέλου τελικών.

Τρισδιάστατη απεικόνιση 
εμπρόσθιου φτερού μοντέλου 
τελικών.

Τρισδιάστατη απεικόνιση 
ριναίου κώνου  μοντέλου 
τελικών.

Τρισδιάστατη απεικόνιση πρόσοψης 
μοντέλου προκριματικών.

Ορθογραφικά σχέδια  μοντέλου προκριματικών 
(αριστερά) και τελικών (δεξία) που παρουσιάζονται σε 
κλίμακα 1:1 οι αλλαγές στις διαστάσεις.


