


Σημαντικά σημεία του Έργου της ομάδας μας στα 

οποία δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή 

 Διαχείριση Έργου 

 Ομαδική Εργασία 

 Ενέργειες Marketing και Εύρεσης Χορηγιών  

 Ενέργειες για τη συμμετοχή στους Αγώνες 

 Σαφήνεια και Ποιότητα Χαρτοφυλακίου  

 



          Η Διαχείριση Έργων έχει οριστεί από την ομάδα 
μας  ως η βάση για τη σωστή λειτουργία των πόρων 
και των χρονικών προθεσμιών που μας έχουν δοθεί 
στο να παραδώσουμε τα ανάλογα έντυπα και 
εργασίες που απαιτούνται για τη συμμετοχή μας στο 
διαγωνισμό F1 in Schools. Μετά την απόφαση που 
λάβαμε για την συμμετοχή μας στον διαγωνισμό και 
την κατανομή ρόλων που κάναμε προσπαθήσαμε να 
εκμεταλλευτούμε την χρονική προθεσμία  που μας 
δόθηκε, ώστε να καταφέρουμε να είμαστε μέσα 
στους προκαθορισμένους χρόνους.  



Γενικός προγραμματισμός ενεργειών από όλη την ομάδα 



 



Κατανομή ρόλων στην ομάδα 



         Ο υπεύθυνος marketing της ομάδας μας, μετά από 
έρευνα που διεξήχθη για την άμεση χορηγία της, 
επικοινώνησε με εταιρίες του κλάδου και ανταποκρίθηκε 
ο κ. Ρωμανός Καζαντζίδης με την επιχείρηση 
RomBotics, που διαθέτει ένα από τα ποιο εξειδικευμένα 
ελληνικά μηχανουργεία και στην συνέχεια, αλλά με την 
ίδια θέρμη, ανταποκρίθηκαν οι κ.κ. Δημήτρης και 
Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου του συνεργείου 
φορτηγών με την επωνυμία PapasGarage_Truck 
service, ενώ  και η εταιρία Seal Expert εξειδικευμένη 
εταιρία στην κατασκευή στεγανοποιητικών υλικών 
οχημάτων και υποστήριξης της βιομηχανίας μας 
απάντησε θετικά. 





         Επόμενες ενέργειες του υπεύθυνου marketing της 
ομάδας μας ήταν να έρθει σε επαφή με εταιρίες από τον 
κλάδο του μοντελισμού. Μετά από έρευνα που διεξήχθη 
επικοινωνήσαμε με εταιρίες του κλάδου και θετικά 
ανταποκρίθηκαν οι υπεύθυνοι της White Tower Models, που 
βρίσκεται στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και εμπορεύεται είδη 
μοντελισμού, αλλά παράλληλα διατηρεί και  ηλεκτρονικό 
κατάστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 
www.whitetowermodels.gr, την εταιρία Hobby land με 
ποικιλία σε πλαστικά και μεταλλικά τηλεκατευθυνόμενα και 
την εταιρία Hobby Gallery, που αποτελεί ένα από τα πιο 
ενημερωμένα και εξειδικευμένα καταστήματα στατικού 
μοντελισμού στην Ελλάδα και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη 
στην πλατία Ναυαρίνου. 

 

http://www.whitetowermodels.gr/
http://www.whitetowermodels.gr/
http://www.whitetowermodels.gr/
http://www.whitetowermodels.gr/
http://www.whitetowermodels.gr/




Οι υπεύθυνοι της προώθησης της ομάδας μας δημιούργησαν και 
φιλοτέχνησαν αλλά και συνεχώς υποστηρίζουν 

 Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCnEXQcHoR9GgjEJ6S3_q0lA 

 Facebook: https://www.facebook.com/Yellow-Warriors-Racing-Team-
F1-In-Schools-1669920596618357/?hc_location=ufi 

 Gmail για όλα τα μέλη της ομάδας που δεν είχαν διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να επικοινωνούμε μεταξύ μας 
και  

 Gmail για την ομάδα: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox 

 Google Plus: 
https://plus.google.com/u/0/108498729073222495178/posts  

 Σύνταξη Δελτίου Τύπου που παραδόθηκε στον αξιότιμο κ. 
Παναγιώτη Ντέβελη, ώστε να το προωθήσει σε περιοδικά του 
μηχανοκίνητου αθλητισμού της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. 

 Προετοιμάσαμε διαφημιστική Brochure με την πορεία της ομάδας 
που θα μοιράζεται στο περίπτερο της ημέρες των αγώνων. 



 



 Η ομάδα έχει ανεβάσει τα διαφημιστικά της Spots στο Youtube. 







Στις 24 Νοεμβρίου 2015 είχαμε ήδη φιλοτεχνήσει το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ομάδας μας.  



 Δραστηριότητες, ανταλλαγές απόψεων με άλλες 

ομάδες, επισκέψεις κλπ ανέβηκαν στο GooglePlus 



Ξεκινήσαμε συζητώντας, αναζητώντας και παίρνοντας 

αποφάσεις σχετικά με τα χρώματα και το λογότυπο 

με τα οποία θα συμμετείχε η ομάδα μας.  



  Πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία παράδοσης 

της  1ης εργασίας μας  

στις αρχές Δεκεμβρίου 

2015 ήμασταν έτοιμοι με 

τα πρώτα σχέδια της 

Formula 1 με την οποία 

θα συμμετείχε η ομάδα 

μας.  



Αμέσως μετά 

κάναμε όλοι 

εγγραφή στην 

ηλεκτρονική 

τάξη ‘inspiring 
science’ με 

θέματα γύρω 

από τη 

σχεδίαση και τη 

μελέτη ενός 

μοντέλου 

Formula 1. 



Στις 4 Δεκεμβρίου 2015 
ήμασταν έτοιμοι με το 
πρώτο οκτασέλιδο 
τεχνικό φυλλάδιο της 
ομάδας μας.  

Ήμασταν πάντα μέσα 
στους χρόνους και στις 
προδιαγραφές του 
διαγωνισμού και αυτό 
οφείλεται στην άριστη 
συνεργασία όλων των 
μελών της ομάδας 



Στις 23 Ιανουαρίου 2016 είχαμε ήδη προετοιμαστεί για τη 

συμμετοχή μας στο σεμινάριο της AUTODESK 



Στις 23 Ιανουαρίου 2016 είχαμε ήδη προετοιμαστεί για τη 

συμμετοχή μας στο σεμινάριο της AUTODESK 



 Το Portfolio συμμετοχής της ομάδας στους αγώνες, 
θα πρέπει να περιλαμβάνει τεχνικές γνώσεις γύρω 
από τη μηχανολογική μελέτη και σχεδίαση του 
μοντέλου F1 και είναι οι γνώσεις που αποκτήσαμε 
από την ενασχόλησή μας με τους κανονισμούς του 
διαγωνισμού, αλλά και τις πληροφορίες στο 
διαδίκτυο και στην ηλεκτρονική τάξη. 

 Αυτά με τα οποία ασχολήθηκε όλη η ομάδα 
παρατίθενται στις παρακάτω σελίδες, όπως 
προσομοιώσεις, ibooks, εκπαιδευτικά βίντεο, 
σχεδιαστικά πακέτα κ.α. 





Μελετήσαμε την ορολογία που κυριαρχεί στην αιχμή της τεχνολογίας σχετικά με τα 

θέματα της ανάπτυξης των μοντέλων F1 της σχεδίασής τους με πακέτα τρισδιάστατης 

σχεδίασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

Αναγνωρίσαμε τα πακέτα που μετατρέπουν  σε κώδικα μηχανής ώστε να μπορεί ένα 

μηχάνημα CNC να κατεργαστεί με τα κατάλληλα μαχαίρια κοπής το τρισδιάστατο 

αντικείμενο που έχει παραχθεί από το σχεδιαστικό πακέτο. 

Μάθαμε γύρω από τα θέματα της αεροδυναμικής ροής και της δυναμικής κίνησης 

των ρευστών γύρω από τρισδιάστατα αντικείμενα μέσω εξελιγμένων πακέτων 

προσομοίωσης.  

CAD – CAM – CFD - CNC 



Η αεροδυναμική ροή και η δυναμική κίνηση των ρευστών γύρω από τρισδιάστατα 

αντικείμενα γίνεται πριν την κατασκευή του μοντέλου σε περιβάλλον ηλεκτρονικού 

υπολογιστή μέσω εξελιγμένων πακέτων προσομοίωσης που ονομάζονται CFD 
(Computational Fluid Dynamics).  



 Με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων 
μπορέσαμε να εφαρμόσουμε δυνάμεις στα 
αντικείμενα που σχεδιάσαμε (όπως η πίσω 
αεροτομή) και να αναγνωρίσουμε τα σημεία 
που δέχονται τη μεγαλύτερη ένταση 
δυνάμεων 



ΑΕΡΟΤΟΜΗ VENTURI 



 Παρακολουθήσαμε 

εκπαιδευτικά βίντεο 

γύρω από τη σχεδίαση 

και την κοπή με CNC 

 



Κάναμε έλεγχο μέσω της θεωρίας που 

διέπει τη ροή δυνάμεων πάνω στους 

τροχούς και αναγνωρίσαμε τις 

επιφανειακές πιέσεις που καταπονούν τις 

διάφορες επιφάνειες των τροχών. Όταν ο 

αέρας αποκολλάται από την επιφάνεια των 

τροχών ασκεί πολύ λιγότερη πίεση στην 

επιφάνεια αυτή  

Σε αντίθεση με τον ένσφαιρο τριβέα torb (και 

φυσικά  με κάποιες δίκες μας μετατροπές ) μας 

φέρουν μια ελάχιστη τριβή και μας διευκολύνουν 

στην ελεύθερη περιστροφή μετά από κάποια 

συγκεκριμένη απόσταση 



Σχεδιάσαμε το μοντέλο της F1 στο σχεδιαστικό πακέτο της 

AUTODESK - INVENTOR 



Το τρισδιάστατο ορθογραφικό μοντέλο περάστηκε με χρώμα  

AUTODESK - INVENTOR 



 







Αναγνωρίσαμε τους συντελεστές 

οπισθέλκουσας στα διάφορα τμήματα 

του μοντέλου πριν καταλήξουμε στην 

τελική κοπή του αντικειμένου 

Διαπιστώσαμε ότι με μία κεντρική 

στήριξη της εμπρός αεροτομής θα 

έχουμε καλύτερη κατεύθυνση των 

δυνάμεων και αρκετά μικρότερο 

συντελεστή δυνάμεων  

Πριν κατεργαστούμε τα διάφορα 

τμήματα του μοντέλου τα 

διαχωρίσαμε από το κεντρικό μέρος 

(Body) του μοντέλου. 



Για την Κίτρινη Ομάδα- Yellow. Warriors. RacingTeam :  

ΖΩΗ ΜΑΙΡΗΛΙΑ 

ΤΡΑΣΟ ΑΡΜΑΝΤΟ  

ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  

ΜΗΤΣΙΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΣ 

ΧΑΣΜΠΑΛΑ ΤΖΟΥΛΙΟ 

 

 

 

 


