
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ



Η Democritus Racing Team αποτελεί την αγωνιστική 

ομάδα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και 

αντιπρόσωπο στους φοιτητικούς αγώνες της διεθνούς 

διοργάνωσης μηχανοκίνητου αθλητισμού FSAE 

(Formula Society of Automotive Engineers) 

και Formula Student.

Στόχος της ομάδας, η ολοκλήρωση διαγωνισμάτων 

βασιζόμενων στη διαδικασία σχεδίασηςκαι κατασκευής 

ενός μονοθέσιου αγωνιστικού αυτοκινήτου.

Η ομάδα ιδρύθηκε το έτος 2015 

στην Ξάνθη και αποτελείται από 

29 φοιτητές τμημάτων του ΔΠΘ.

Η Ομάδα





Διοργάνωση Formula SAE

 Φοιτητικός διαγωνισμός που πραγματοποιείται στο
τέλος κάθε αγωνιστικού έτους σε διάφορες χώρες ανά
τον κόσμο.

 Στόχος του διαγωνισμού είναι η εφαρμογή και η
παρουσίαση καινοτομιών, μέσω της ανάθεσης στην
κάθε ομάδα: του σχεδιασμού, της κατασκευής και της
διερεύνησης της δυνατότητας παραγωγής
μονοθεσίων για μια εικονική εταιρεία.

Το μονοθέσιο εξετάζεται και κρίνεται με βάση ορισμένα
κριτήρια που έχουν τεθεί από την οργάνωση ως προς τον
σχεδιασμό, το τελικό κόστος, την ανθεκτικότητα, την
αντοχή και τη δυνατότητα μαζικής παραγωγής του μέσω
στατικών και δυναμικών αγωνισμάτων τα οποία
αναφέρονται αναλυτικότερα στο σχήμα: Οι ομάδες, σε κάθε διαγωνισμό, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σε ποια από 

τις τρεις εξής κατηγορίες θα διαγωνιστούν:

 Class 3: Σε αυτό το στάδιο η ομάδα συμμετέχει στα στατικά αγωνίσματα που 
αφορούν τον σχεδιασμό, την κοστολόγηση και την παρουσίαση του μονοθεσίου

 Class 2: Η ομάδα διαγωνίζεται στα στατικά αγωνίσματα, παρουσιάζοντας 
όμως και ορισμένα κατασκευασμένα τμήματα του μονοθεσίου

 Class 1: Η ομάδα λαμβάνει μέρος τόσο στα στατικά όσο και στα δυναμικά 
αγωνίσματα που αφορούν πλέον και τις επιδόσεις του ολοκληρωμένου 
μονοθεσίου



Formula SAE – Italy 2017

Η πρώτη συμμετοχή της ομάδας πραγματοποιήθηκε στους
αγώνες της Ιταλίας, στην κατηγορία τρία (class 3) των
στατικών αγωνισμάτων. Η ομάδα διακρίθηκε στο αγώνισμα
του Business Presentation όπου κατέκτησε την 2η θέση, ενώ
στα αγωνίσματα Design και Cost κατέλαβε την 7η θέση. Η
διαδικασία αποδείχτηκε πολύτιμη για την πρόοδο της ομάδας
και οι επόμενοι μήνες αφιερώθηκαν στην προετοιμασία για
την επίτευξη των παρακάτω στόχων, εν όψει των επόμενων
αγωνιστικών περιόδων:

 Βελτίωση της απόδοσης στα στατικά αγωνίσματα

 Επιτυχής ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου του 
μονοθεσίου που πραγματοποιείται στην έναρξη κάθε 
διοργάνωσης

 Συμμετοχή με το μονοθέσιο στα δυναμικά αγωνίσματα 
(class 1) 

 Τερματισμός του Endurance, του πιο απαιτητικού 
αγωνίσματος της διοργάνωσης. 



Μηχανουργείο
Το μηχανουργείο της ομάδας στεγάζεται στον χώρο του Πανεπιστημίου 

και αποτελεί τον χώρο προετοιμασίας ορισμένων τμημάτων του 
μονοθεσίου καθώς και της τελικής του συναρμολόγησης. 

Είναι πλήρως εξοπλισμένο με τα απαραίτητα εργαλεία 
και παρέχει στα μέλη της ομάδας την δυνατότητα

εξάσκησης και μελέτης των κατασκευαστικών 
γνώσεων και δυνατοτήτων τους.



Μονοθέσιο

Έχοντας συλλέξει πληροφορίες, υλικό και εμπειρίες τόσο από τον 
διαγωνισμό της FSAE όσο κι από τις δραστηριότητες της ομάδας  
καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη 
επανεξέτασης των σχεδίων του μονοθεσίου. Οι βασικές μετατροπές 
πραγματοποιήθηκαν στο σασί, στο σύστημα εισαγωγής, στο σύστημα 
εξαγωγής και στα αεροδυναμικά βοηθήματα. Έτσι ολοκληρώθηκε η 
διαδικασία του σχεδιασμού και ξεκίνησε το επόμενο στάδιο: η 
πραγματοποίηση των προσομοιώσεων (FEA) που άνοιξε τον 
δρόμο προς το ξεκίνημα της κατασκευής, κατά την 
ολοκλήρωση του προηγούμενου έτους. 



Παρόλο που τα θεμέλια της επιτυχίας
τίθενται από την ύπαρξη ενός άρτια
σχεδιασμένου μονοθεσίου και μιας
λειτουργικής και οργανωμένης ομάδας,
δεν παύει να είναι ζωτικής σημασίας η
συνεισφορά των χορηγών.

Οι χρηματικές χορηγίες που λαμβάνει η
ομάδα αξιοποιούνται για την αγορά
εξαρτημάτων του μονοθεσίου, την αγορά
και την συντήρηση του εξοπλισμού και
την κάλυψη επαγγελματικών εξόδων της
κατά την προετοιμασία και συμμετοχή
στους αγώνες. Άλλες χορηγίες που είναι
σε θέση να λάβει η ομάδα μπορούν να
έχουν την μορφή υλικών, εξαρτημάτων
και λογισμικού.

Καμπάνια χορηγιών
Sponsorship Campaign 



Η DRT αναζητά καθ'όλη την διάρκεια της χρονιάς 
εταιρίες ικανές να στηρίξουν το έργο της και να 
ενταχθούν σε μια από τις κατηγορίες των χορηγών της.

Στα πλαίσια συνεργασίας με τις εταιρίες αυτές, στόχος 
είναι η διαφήμιση τους μέσα από τις δράσεις της ομάδας
λαμβάνοντας ειδικά προνόμια σύμφωνα με το επίπεδο 
που κατατάσσεται ο κάθε χορηγός.



Προνόμια Χορηγών



Προνόμια Χορηγών



Το κυριότερο προνόμιο που απολαμβάνουν οι 
χορηγοί της ομάδας είναι η τοποθέτηση της 
επωνυμίας τους ή του λογοτύπου τους (logo) 
σε καθορισμένο σημείο του μονοθεσίου, 
ανάλογα με την κατηγορία στην οποία 
ανήκουν, όπως παρουσιάζεται στο
παρακάτω σχήμα:

Προνόμια Χορηγών



Be a Formula Student sponsor

Support DRT
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