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Πανεπιστήμιο Πατρών: Προηγμένη
Τεχνολογία Αυτοκινήτου

Την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011, το Εργαστήριο Συστημάτω ν Παραγω γής & Αυτοματισμού (LMS) του
Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικώ ν του Πανεπιστημίου Πατρώ ν, παρουσίασε στον
εξωτερικό χώρο του Κεντρικού Γηπέδου Αντισφαίρισης του Ο.Α.Κ.Α., τα τρία μονοθέσια αυτοκίνητα
τύπου «Formula».
Φωτογραφίες: Βαγγέλης Πετράκης
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- KIA SPORTAGE
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BLUEMOTION
- SUBARU TREZIA
- PEUGEOT 308 1.4
- FIAT DOBLO
- BMW 640 C ONVERTIBLE

Την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011, το Εργ αστήριο Συστημάτων Παραγ ωγ ής & Αυτοματισμού (LMS) του
Τμήματος Μηχανολόγ ων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, παρουσίασε
στον εξωτερικό χώρο του Κεντρικού Γηπέδου Αντισφαίρισης του Ο.Α.Κ.Α., τα τρία μονοθέσια
αυτοκίνητα τύπου «Formula» με τα οποία έχει συμμετάσχει στους διεθνείς διαγωνισμούς Formula
Student της Μ.Βρετανίας, Γερμανίας και Η.Π.Α.

» περισσότερα...

H ιδέα δημιουργ ίας της απαραίτητης υποδομής γ ια Ελληνική συμμετοχή στο διαγ ωνισμό Formula
Student, γ εννήθηκε το 2000 από μία ομάδα φιλόδοξων φοιτητών οι οποίοι με την επίβλεψη και
υποστήριξη καθηγ ητών, ερευνητών και τεχνικού προσωπικού, έθεσε ως στόχο την συμμετοχή και
διάκριση στον διαγ ωνισμό. Αποτέλεσμα αυτής της επίπονης προσπάθειας ήταν η πρώτη Ελληνική
συμμετοχή στο διαγ ωνισμό Formula Student του 2002 από την ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το 2003 με κατασκευασμένο το πλαίσιο του οχήματος από σύνθετα υλικά και πολλά έτοιμα
μηχανικά μέρη, η ομάδα συμμετείχε στην Κατηγ ορία ∆ύο (Class 2) κατακτώντας την 1η θέση.
Επιπλέον, η ομάδα κέρδισε και το πρώτο βραβείο από το Βρετανικό Ινστιτούτο Μηχανολόγ ων
Μηχανικών (IMechE), για τις σχεδιαστικές καινοτομίες τις οποίες εφάρμοσε, Η ομάδα έχοντας
πλέον την απαραίτητη εμπειρία και ολοκληρωμένο όχημα διαγ ωνίστηκε το 2004 στην Κατηγ ορία

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Ένα (Class 1).
Η προσπάθεια των τελευταίων ετών συνεχίστηκε το 2005 και το 2006 με τη συμμετοχή της ομάδας
στο διαγ ωνισμό, ο οποίος διεξήχθη στην πόλη Leicester της Μ. Βρετανίας. Με κατασκευασμένο το
πλαίσιο του δεύτερου οχήματος καθώς και πολλά έτοιμα μηχανικά μέρη, η ομάδα συμμετείχε στην
Κατηγ ορία ∆ύο (Class 2) κατακτώντας ξανά την 1η θέση. Επιπλέον κέρδισε και το πρώτο βραβείο
γ ια τις σχεδιαστικές καινοτομίες που εφάρμοσε, από το Βρετανικό Ινστιτούτο Μηχανολόγ ων
Μηχανικών (IMechE), δημιουργ ώντας πλέον μία παράδοση ιδιαίτερα αξιόλογ ων συμμετοχών. Στο
διαγ ωνισμό του 2007, η ομάδα με ολοκληρωμένο πλέον το δεύτερο αυτοκίνητό της, έλαβε μέρος
στην Κατηγ ορία Ένα (Class 1) όπου πέρασε επιτυχώς στον τεχνικό έλεγ χο και διαγ ωνίστηκε σε όλα
τα αγωνίσματα. Παράλληλα έχοντας ήδη ξεκινήσει ο σχεδιασμός του τρίτου κατά σειρά
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αυτοκινήτου από νέους φοιτητές-μέλη της ομάδας, η ομάδα έλαβε μέρος και στην Κατηγ ορία Τρία
(Class 3). Εκεί κατέκτησε την 3η θέση στο σύνολο καθώς και την 1η θέση στο σκέλος του
διαγ ωνισμού που αφορά το κόστος της κατασκευής. Αξιόλογ ο αναφοράς είναι ότι γ ια πρώτη φορά
φέτος ο διαγ ωνισμός διεξήχθη στο διεθνές αυτοκινητοδρόμιο του Silverstone της Μ. Βρετανίας.
Τα επόμενα έτη (2008-2010) η ομάδα διεύρυνε τις
συμμετοχές της και σε άλλους διαγ ωνισμούς, όπως αυτόν
της Γερμανίας και των Η.Π.Α. με το τρίτο αυτοκίνητο,
κατορθώνοντας και εκεί σημαντικές διακρίσεις.
Για το 2011, η ομάδα του Εργ αστηρίου Συστημάτων
Παραγ ωγ ής & Αυτοματισμού (LMS) σκοπεύει να

Αφιέρωμα στην πίσω όψη... (upd)

συμμετάσχει ξανά στους διαγ ωνισμούς Formula Student με
το τέταρτο αυτοκίνητό της που αυτή τη στιγ μή είναι στη
διαδικασία του σχεδιασμού και κατασκευής.
Ο διαγωνισμός Formula SAE / Formula Student
Στα πλαίσια της προσπάθειας με στόχο την ανάδειξη και προώθηση φοιτητικών ταλέντων σε
διεθνές επίπεδο, με καινοτόμες ιδέες και ταυτόχρονα με ικανότητα υλοποίησης, πραγ ματοποιείται
σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο (Μ. Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία, Η.Π.Α., Αυστραλία κ.α.) σε
ετήσια βάση ο διαγ ωνισμός Formula SAE / Formula Student.
Ο διαγ ωνισμός Formula Student,
(www.formulastudent.com), έχει ως αντικείμενο την
παρουσίαση καινοτόμων ιδεών σε θέματα σχεδιασμού,
μελέτης και κατασκευής, ενός αγ ωνιστικού οχήματος τύπου
Formula, με συμμετοχή αποκλειστικά πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων από όλον τον κόσμο.
Ο θεσμός αυτός, διεξάγ εται εδώ και 20 περίπου χρόνια
χάρις στο διεθνές κύρος που του προσδίδει η υποστήριξη
τεχνολογ ικών κολοσσών όπως ΙΒΜ, JAGUAR, FORD,
GENERAL MOTORS, DAIMLER CRYSLER, SHELL κ.ά. προσελκύει κάθε χρόνο πολυάριθμες συμμετοχές
από γ νωστά πανεπιστήμια σε παγ κόσμιο επίπεδο.
Ο διαγ ωνισμός Formula Student περιλαμβάνει τέσσερεις κατηγ ορίες συμμετοχής: την Κατηγ ορία
Τρία (Class 3), στην οποία οι ομάδες διαγωνίζονται με σχέδια και μελέτες, την Κατηγ ορία ∆ύο
(Class 2), στην οποία ελάχιστη προϋπόθεση αποτελεί η κατασκευή του πλαισίου του οχήματος, την
Κατηγ ορία Ένα (Class 1), στην οποία οι ομάδες παρουσιάζουν ένα πλήρως λειτουργ ικό όχημα,
καθώς και την Κατηγ ορία Ένα-200 (Class 1-200), όπου παλαιότερα αυτοκίνητα μπορούν να
ξαναπαρουσιαστούν την επόμενη χρονιά σαφώς βελτιωμένα. Το αποτέλεσμα της εργ ασίας κάθε
ομάδας η οποία συμμετέχει, κρίνεται αρχικά με βάση την καινοτομία στην επιλογ ή των
σχεδιαστικών λύσεων και την επιτυχία με την οποία οι λύσεις αυτές ανταποκρίνονται στους
στόχους του διαγ ωνισμού. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης στο συνολικό κόστος κατασκευής,
και στις κατασκευαστικές τεχνικές και τεχνολογ ίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν. Στο διαγ ωνισμό
περιλαμβάνεται επίσης το μέρος το οποίο αφορά στην δυναμική συμπεριφορά του οχήματος, στο
οποίο διαγ ωνίζονται οι συμμετέχοντες της πρώτης κατηγ ορίας με στόχο την αξιολόγ ηση των
δυνατοτήτων του οχήματος ως προς την απόλυτη επιτάχυνση, την ευστάθεια, την αξιοπιστία, την
κατανάλωση και τη συνολική απόδοση.
Η ομάδα
Στην ομάδα Formula Student του Εργ αστηρίου Συστημάτων
Παραγ ωγ ής & Αυτοματισμού συμμετέχουν οι επιστημονικοί
συνεργ άτες Ι. Πανδρεμένος, Ι. Παραλίκας, Π.
Σταυρόπουλος, Χ. ∆ούκας και οι φοιτητές Χ. Μπίκας, ∆.
Χαντζής, Θ. Αμπαντζίδης, Κ Μωραϊτη, Α. Γεωργ ιάδης, Α.
Τσιπουριάρης, Ν. Τσιαμάκη, Κ. Νάστος, Ι. Σταυρίδης, Σ.
Κοντογ ιάννης, Γ.Σώλος , Χ. Αλεξόπουλος, Ι. Πιέρρος, Π.
Μπουρδάκος, Κ. Φουρτάκας, Ε. Φράγ κος, Φ.
Σταματόπουλος, Κ. Κοντογ ιώργης, Α. Λιαδής, Γ. Πάγ καλος, Σ. Πετρόπουλος, Σ. Ξυθάλης, Γ. Ρίζος.
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Στο νέο παγ κοσμιοποιημενο περιβάλλον και κάτω από συνθήκες διεθνούς οικονομικής κρίσης, η
Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία ευρίσκεται αντιμέτωπη με ιδιαίτερα έντονο ανταγ ωνισμό ο οποίος
προέρχεται τόσο από την Αμερικανική, όσο και από την αυτοκινητοβιομηχανία των χωρών της Άπω
Ανατολής. Ειδικά στην συγ κεκριμένη χρονική περίοδο όπου υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι
επίκειται σταδιακή έξοδος από την κρίση με οδηγ ό την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγ ής, η
Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει την πρόκληση να διατηρήσει και να βελτιώσει τη
θέση της στην παγ κόσμια οικονομία.
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Με στόχο την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης η
Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία έχει επικεντρωθεί μεταξύ
άλλων, στον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων μεθόδων
παραγ ωγ ής οι οποίες ενσωματώνοντας καινοτόμες
τεχνολογ ίες θα παράγ ουν οχήματα, τα οποία θα είναι φιλικά
προς το περιβάλλον κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής
τους, δηλαδή από την φάση της παραγ ωγ ής έως και την
φάση της απόσυρσης. Βασικό εργ αλείο γ ια την επίτευξη
αυτού του στόχου αποτελεί η υψηλού επιπέδου έρευνα η

οποία πραγ ματοποιείται τόσο στα ερευνητικά κέντρα της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας όσο και στα
συνεργ αζόμενα με αυτές πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα.
Η έρευνα αυτή επικεντρώνεται μεταξύ πολλών άλλων, στην χρήση νέων φιλικών προς το
περιβάλλον υλικών και τεχνολογιών, στην ανάπτυξη σύγ χρονων μεθόδων παραγ ωγ ής με
αξιοποίηση της υψηλής τεχνολογ ίας και του αυτοματισμού, στην βελτίωση των σχεδιαστικών
τεχνικών των οχημάτων, στην μείωση του κόστους αγ οράς, χρήσης και συντήρησης του οχήματος,
με στόχο την επίτευξη υγ ιούς και βιώσιμης ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.
Οι παραπάνω στόχοι οι οποίοι αποτελούν βασικά σημεία της στρατηγ ικής ερευνητικής ατζέντας της
Ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, υλοποιούνται μεταξύ άλλων, στα πλαίσια δύο ανταγ ωνιστικών
ερευνητικών προγ ραμμάτων, χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή
αυτοκινητοβιομηχανία. Τα ερευνητικά αυτά προγ ράμματα είναι το FUTURA και το MyCar, τα οποία
εκτελούνται υπό την τεχνική διεύθυνση του Εργ αστηρίου Συστημάτων Παραγωγ ής και
Αυτοματισμού του τμήματος Μηχανολόγ ων και Αεροναυπηγών Μηχανικών στο Πανεπιστημίου
Πατρών, υπό την καθοδήγ ηση του Καθηγητή Γ. Χρυσολούρη και σε συνεργ ασία με τις μεγ αλύτερες
εταιρίες της Ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.
Το ερευνητικό πρόγ ραμμα FUTURA επικεντρώνεται στο σασί
του αυτοκινήτου, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε
επίπεδο υλικών και μεθόδων κατεργ ασίας. Βασικό στόχο
αποτελεί η μείωση του βάρους του οχήματος, με
αποτέλεσμα την μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, μέσω
της χρήσης πολυχρηστικών υλικών καθώς και η ανάπτυξη
φιλικών προς το περιβάλλον και ταυτόχρονα χαμηλού
κόστους μεθόδων κατεργ ασίας.
Το ερευνητικό πρόγ ραμμα MyCar εστιάζει στην υλοποίηση
αυτοματοποιημένων και ταυτόχρονα ευέλικτων μεθόδων παραγ ωγ ής, υιοθετώντας σύγχρονη
ρομποτική και πληροφορική τεχνολογ ία οι οποίες επιτρέπουν τον σχεδιασμό του αυτοκινήτου του
μέλλοντος. Ο πελάτης θα έχει την δυνατότητα παραγ γ ελίας ενός εξατομικευμένου οχήματος ενώ η
αυτοκινητοβιομηχανία θα είναι σε θέση να παραδώσει το όχημα σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς
επιπλέον κόστος.
Το Εργ αστήριο Συστημάτων Παραγ ωγ ής και Αυτοματισμού του Πανεπιστημίου Πατρών ως
συντονιστής του έργ ου τόσο σε επιστημονικό όσο και σε διαχειριστικό επίπεδο, βρίσκεται στο
κέντρο της ανάπτυξης και τεχνολογ ικής καινοτομίας συντονίζοντας τις ερευνητικές προσπάθειες
των εταιριών DAIMLER, RENAULT, FIAT, PORSCHE, VOLVO, FORD μεταξύ άλλων κορυφαίων
εταιριών που συμμετέχουν στα πρόγ ραμματα αυτά.
Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://www.lms.mech.upatras.gr
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