


 Η Shell® οργανώνει ένα μοναδικό διαγωνισμό κατά τον οποίο 
νικητής είναι το όχημα με την χαμηλότερη κατανάλωση. 

 Οι ομάδες σχεδιάζουν και κατασκευάζουν οχήματα και 
αγωνίζονται για να αποδείξουν πόσο μακρυά μπορούν να 
φτάσουν με το ισοδύναμο ενός λίτρου βενζίνης. 

 Διεθνής αγώνας σε 3 ηπείρους (Ευρώπη, 
Αμερική, Ασία)





Μέλη ομάδας

15 Μηχανολόγοι 
μηχανικοί

7 Ηλεκτρολόγοι 
μηχανικοί

7 Αυτοματιστές



Το ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ συμμετέχει από το 2012 στην κατηγορία battery 
electric prototype.

• 2012: Ομάδα Quattro Eco Mechanics – 2 άτομα,
όχημα «Dominator»
Budget: 2.000€ - Δεν κατάφερε επίδοση

• 2013: Ομάδα Eco Evolution - 7 άτομα, όχημα «Dominator II»
Budget: 7.000€ - Δεν κατάφερε επίδοση

• 2014: Ομάδα Poseidon - 20 άτομα, όχημα «TRIREME»
Budget: 5.000 €

11οι στην Ευρώπη
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΡΕΚΟΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ













Η ομάδα κατέκτησε την 11η θέση ανάμεσα σε
49 ομάδες στην κατηγορία

Prototype Battery Electric.

Επίδοση 528 Km / ΚWh, που αντιστοιχεί
περίπου σε 5.000 Km ανά 1 lt καυσίμου

Πανελλήνιο ρεκόρ





• Χρειάζεται πολύ μελέτη, δουλειά, αφοσίωση, χρόνος,
και προσπάθεια για να έρθει εις πέρας ένα τέτοιο
φιλόδοξο project.

• Έχουμε πλέον την τεχνογνωσία και έχουμε βιώσει τις
απαιτήσεις του διαγωνισμού.

• Με ελάχιστους πόρους καταφέραμε να
ανταγωνιστούμε ιδρύματα με πολλαπλάσιο
προϋπολογισμό, υποστήριξη και υποδομές και να
επιστρέψουμε με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.

• Χωρίς την υποστήριξη των χορηγών και συνεργατών
μας, το project δεν θα είχε υλοποιηθεί.



• Βελτιστοποίηση του υπάρχοντος οχήματος

• Μελέτη και κατασκευή νέου οχήματος υψηλών 
προδιαγραφών

• Διεύρυνση του κύκλου των συνεργατών μας

• Βελτίωση της περσινής επίδοσης





• Η σχεδίαση γίνεται στο CATIA V5

• Για τις αεροδυναμικές προσομοιώσεις χρησιμοποιείται το ANSYS fluent σε 
πάνω από  20 μοντέλα και εφαρμόζονται  αλγόριθμοι βελτιστοποίησης στο 
ΟpenFoam

• Ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων για σύνθετα υλικά στο MSC Nastran, με 
προεπεξεργασία στο ANSA της βCAE

Design and Simulations 
Department



• Επιλογή κατάλληλων υλικών για βελτιστοποίηση του βάρους

• Το αμάξωμα θα κατασκευαστεί από αεροπορικά προεμποτισμένα 
ανθρακονήματα με κυψελοειδή πυρίνα για ελαχιστοποίηση του βάρους.

• Οι υψηλές απαιτήσεις για την σωστή διαμόρφωση των υλικών αυτών μας 
έχουν ωθήσει στην έρευνα πάνω στις μεθόδους κατασκευής, η οποία θα 
λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας.

Manufacturing and Materials
Department



• Βελτιστοποίηση των κινηματικων των τροχών και του συστήματος
διεύθυνσης μέσω προγράμματος μαθηματικής προσομοίωσης MATLAB

• Εφαρμογή κατάλληλων επιφανειακών κατεργασιών, με εναπόθεση
μεταλλικών ή κεραμικών υλικών, με στόχο την μειωμένη αντίσταση λόγω
τριβών

• Υπολογισμός, σχεδιασμός και κατασκευή διάταξης αδρανειακής
δυναμοτράπεζας για in situ δοκιμές

Modules Design
Department

SiC

κεραμική 

επικάληψη

Αλουμίνιο 7075-Τ6



•Σχεδιασμός - εξομοίωση πλακέτας οδήγησης κινητήρα σε MATLAB και 
MULTISIM

•Για την μελέτη ηλεκτρομαγνητικών και ηλεκτρικών μεταβατικών φαινομένων 
χρησιμοποιείται το ANSYS

•Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή φορτιστή για την μπαταρία

•Σχεδίαση και κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας

•Σχεδίαση και κατασκευή συστήματος διαχείρισης μπαταρίας (Battery
Management System)

Electrical and Electronics 

Department



Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους 
χορηγούς μας που υπήρξαν 

απαραίτητοι για την ολοκλήρωση του 
οχήματος.





Η προβολή των χορηγών γινεται μέσω:

• Banners, Flyers

• Ένδυση (t-shirts, στολές)

• Internet (Διαδυκτιακός τυπος, facebook)

• Τύπος (Περιοδικά, Εφημερίδες)

• Τηλεόραση (Δελτία ειδήσεων, εκπομπές)

• Logos πάνω στο όχημα

• Εκδηλώσεις/Εκθέσεις





















.

Το 2014 και για 1η 
φορά στην 30χρονη 
ιστορία του 
διαγωνισμού η Shell 
επιλέγει το 
EUROSPORT, για την 
τηλεοπτική κάλυψη 
του Ευρωπαϊκού 
μέρους του 
διαγωνισμού.



 Στείλτε μας email στη διεύθυνση
poseidon.teipir@gmail.com

 Επικοινωνήστε με τον Επιστημονικό υπεύθυνο
της ομάδας μας Καθηγητή Δρ. Κωνσταντίνο
Στεργίου (stergiou@teipir.gr)



 https://www.facebook.com/poseidonteipir




