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Το προηγούμενο διάστημα ήταν 
μια πρόκληση για την ομάδα 
καθώς λόγω της πανδημίας του 
COVID-19 η ομάδα μας 
έχοντας ως προτεραιότητα την 
υγειά των μελών και 
συνεργατών της συνέχισε την 
λειτουργία της δουλεύοντας 
από το σπίτι. Μετά από 
ενημέρωση της ομάδας μας 
από τους διοργανωτές του 
MotoStudent ενημερωθήκαμε 
ότι η ημερομηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισμού μεταφέρεται 
για το 2021 μεριμνώντας για 
την υγειά και την ασφάλεια 
όλων. Η REM δεν 
επαναπαύεται και συνεχίζει το 
έργο της με βάση το αρχικό 
χρονικό διάγραμμα. Δείχνοντας 
σεβασμό στην έμπρακτη 
εμπιστοσύνη των χορηγών 

της η ομάδα θα συνεχίσει την 
προβολή τους κανονικά έως και 
το τέλος του 2021.

Σημαντικη Ανακοινωση
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Καλώς ορίζουμε την BMW 
MOTORRAD HELLAS στους 
επίσημους χορηγούς μας !


Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
θερμά την BMW MOTORRAD 

HELLAS για την υποστήριξη της 
για την σεζόν 2019-2021. 

Πιστεύουμε στην δημιουργία  
μιας μακροπρόθεσμης 

συνεργασίας και είναι τιμή μας 
που πίστεψαν στο όραμα μας 

και αποφάσισαν να μας 
στηρίξουν. Η αναγνώριση από 

μια εταιρεία τέτοιου βεληνεκούς 
είναι σημαντική για τα μέλη της 
REM και μας δίνει δύναμη να 

συνεχίσουμε σκληρά και 
εργατικά φέρνοντας εις πέρας 
την αποστολή μας στο ρεγκών 

της Ισπανίας το 2021 
κατασκευάζοντας την πρώτη 
ηλεκτροκίνητη μοτοσυκλέτα 

στην Ελλάδα.

Καλώς ορίζουμε την 
PANASONIC HELLAS στους 
επίσημους χορηγούς μας !

Ευχαριστούμε θερμά την 

PANASONIC HELLAS για την 
άμεση και θετική ανταπόκριση 

της στο αίτημα υλικής 
χορήγησης για τις ανάγκες 

λήψης βίντεο και φωτογραφείων 
της ομάδας μας. 

Παρουσιάζοντας το πλάνο μας 
για την δημιουργία ενός YouTube 
καναλιού για την προώθηση της 

ομάδα μας η PANASONIC 
HELLAS μας στήριξε με την 

καλύτερη σειρά φωτογραφικών 
επαγγελματικών προϊόντων της 
δίνοντας μας έτσι την ευκαιρία 
να δημιουργήσουμε μια σειρά 

βίντεο από την παρουσίαση της 
ομάδας μας έως και τον 

διαγωνισμό στην ισπανικά το 
2021 οπού και θα τρέξουμε με 

την πρώτη ηλεκτροκίνητη 
μοτοσυκλέτα στην Ελλάδα.

 

Καλώς ορίζουμε την ALFASOLID 
στους επίσημους χορηγούς μας !


Ευχαριστούμε θερμά την 
ALFASOLID αρχικά για την 

χορηγία δυο πολύ σημαντικών 
προγραμμάτων SOLIDWORKS και 
SOLIDCAM τα οποία αποτελούν 
σημαντικά εργαλεία για εμάς στην 

σχεδίαση και κατασκευή.

Επίσης η σημαντική για την ομάδα 

χορηγία των δυο βασικών 
εξαρτημάτων controller και BMS 
μας δίνει την δυνατότητα να 

βελτιστοποιήσουμε την απόδοση 
της μοτοσυκλέτας μέσα στους 

επομένους 3 μήνες. H 
ALFASOLID μέσω της άμεσης 
ανταπόκρισης της επιτάχυνε 
σημαντικά την διαδικασία 

παραγωγής και εξέλιξης της 
πρώτης ηλεκτροκίνητης 
μοτοσυκλέτας και την 

ευχαριστούμε πολύ για αυτό.
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ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣΠΛΑΙΣΙΟ

Η ομάδα των αεροδυναμικών τέλειωσε από το προηγούμενο σκέλος 
του διαγωνισμού με την σχεδίαση όλων εσωτερικών και εξωτερικών 

κομματιών της μοτοσυκλέτας. Από τότε χρησιμοποιώντας τα 
προγράμματα της BΕΤΑ CAE, η υποομάδα των αεροδυναμικών 
διεξάγει μελέτες με απτότερο σκοπό την βελτιστοποίηση της 

απόδοσης και της συμπεριφοράς της μοτοσυκλέτας επιλογή του 
οδηγού θα καθορίσει τις τελευταίες και  βασικές λεπτομέρειες.

ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
H υποομάδα των αναρτήσεων παρέλαβε τα βασικά κομμάτια της μπροστινής και 
της πίσω  ανάρτησης και αναμένει την παραλάβει των τροχών. Επιπλέον, 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μελέτη και ο σχεδιασμός των υποσυστημάτων 
φέρνοντας την ομάδα ένα βήμα στην υλοποίησή τους. Τέλος, στα πλαίσια του 
δεύτερου σκέλους του διαγωνισμού, αναπτύσσει το δυναμικό μοντέλο ολόκληρης 
της μοτοσυκλέτας βάση του οποίου θα ελεγχθούν όλες οι βασικές ρυθμίσεις και 
επιλογές που έχουν παρθεί για την μοτοσυκλέτα.

Η ομάδα συστημάτων χαμηλής τάσης 
πήρε την απόφαση να δημιουργήσει εξ 

ολοκλήρου το σύστημα τηλεμετρίας της 
μοτοσυκλέτας. Με την υποστήριξη της 

KENOTOM, ο στόχος μοιάζει πιο 
εφικτός από ποτέ.

Η ομάδα του συστήματος μετάδοσης, έχει τελειώσει 
με την μελέτη και τον σχεδιασμό ενός καινοτόμου 

συστήματος μετάδοσης, το οποίο δεν έχει 
εφαρμοστεί ξανά σε μοτοσυκλέτα. Μέσα από το 

δυναμικό μοντέλο θα επαληθευτεί η αξιοπιστία του 
και θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο που είναι η 

κατασκευή.

Η αρχική επιλογή της ομάδας να κατασκευάσει το 
πλαίσιο από ανθρακόνημα καθυστέρησε πολύ την 
υποομάδα του πλαισίου εξαιτίας της πολυπλοκότητας 
της μελέτης που φέρει ένα ανισόρροπο υλικό. Πλέον, 
η υποομάδα βρίσκεται ένα βήμα πριν την 
διεκπεραίωση των δοκιμίων βάση των οποίων θα 
επαληθευτούν οι μελέτες που γίνανε. Σε συνεργασία 
με την Beta CAE μπόρεσε να φτάσει σε αυτό το 
σημείο πολύ πιο γρήγορα από τις προσδοκίες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
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ΤΟ ΠΑΡΟΝ
Η REM έως τώρα κατάφερε να ολοκληρώσει με 
επιτυχία την προσπάθεια της στο να καλύψει το 

budget για την σεζόν 2019-2021 ξεπερνώντας το 
αρχικό budget κατά 40%.


Η REM βρίσκεται στο στάδιο παραγγελιών των 
απαραίτητων υλικών πρώτων υλών και εξαρτημάτων 

για την κατασκευή της μοτοσυκλέτας.


Όλα τα μέλη της REM έχουν επιστρέψει πλέον στις 
εγκαταστάσεις του πανεπιστήμιου και του ΜΤ-LAB 
και είναι έτοιμα να ξεκινήσουν την κατασκευή της 

μοτοσυκλέτας.


H REM στο παρόν έχει ολοκληρώσει την παράδοση 
του απαραίτητου και βαθμολογήσου Chapter B στον 

διαγωνισμό MotoStudent.
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ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ο προγραμματισμός, η προετοιμασία και η τήρηση των χρονικών ορίων που έθεσε η ομάδα ήταν αυτό 
που μας επέτρεψε να μην χαθούμε στην πολυπλοκότητα των διαδικασιών και πληροφοριών που 
δημιουργούνται με την επιλογή μας να κατασκευάσουμε μια ηλεκτροκίνητη μοτοσυκλέτα. Ανεξαρτήτως 
των αποτελεσμάτων της ομάδας στον διαγωνισμό κύριο μέλημα της REM είναι να συνεχίσει να 
υφίσταται και να εξελίσσεται ως ομάδα. Έτσι ξεκινάμε ήδη τον προγραμματισμό επιλογής και 
εκπαίδευσης των νέων μέλλων προκειμένου να βρίσκονται διπλά μας κατά την περίοδο των δοκίμων. 
Αυτό θα αποτελέσει καθοριστικό ρολό στην περεταίρω εξέλιξη της μοτοσυκλέτας.
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H BETA CAE αποτελεί τον μεγαλύτερο χορηγό της REM.IHU για την σεζόν 
2019-2021. Ως εταιρεία βρίσκεται στο πλευρό μας από την ίδρυση της ομάδας 

και μας στηρίζει έμπρακτα και την ευχαριστούμε για αυτό. 

Το λογισμικό της ΒΕΤΑ CAE αποτελεί το κύριο εργαλείο μελέτης και 
ανάλυσης όλων των κομματιών από τα οποία αποτελείται η μοτοσυκλέτα μας 

χάρης το οποίο καταφέραμε να παραδώσουμε επιτυχώς τα απαραίτητα 
κεφάλαια του διαγωνισμού έως σήμερα. 

Η REM αναγνωρίζοντας την ποιότητα των προϊόντων της BETA CAE, είναι 
πλέον σίγουρη για την απόδοση και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της.
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Η ΑΒΒ HELLAS αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους χορηγούς μας. 

Από την ίδρυση της ομάδας η ABB HELLAS στάθηκε στο πλευρό της REM.  
Χάρης την οικονομική υποστήριξη της η ομάδα κατάφερε να κάνει τα πρώτα 

της βήματα στον διαγωνισμό MotoStudent. 

Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή να έχουμε στο πλευρό μας μια εταιρεία τόσο 
μεγάλου βεληνεκούς, ένας από τους λογούς που μας ωθούν να συνεχίζουμε 

την προσπάθεια μας είναι η στήριξη τέτοιων εταιρειών.
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Η STANLEY BLACK&DECKER HELLAS στήριξε την ομάδα με την 
χορηγία όλων των απαραίτητων εργαλείων για την κατασκευή της 

μοτοσυκλέτας και την ευχαριστούμε θερμά για αυτό. 

Εξοπλίζοντας την REM.IHU με εργαλεία υψίστης ποιότητα FACOM η 
εταιρεία STANLEY BLACK&DECKER HELLAS δείχνει έμπρακτα την 

στήριξη της σε φοιτητικές ομάδες όπως η REM. 

Τα μέλη της REM αισθάνονται ασφαλείς που θα έχουν αξιόπιστα 
εργαλεία καθόλη την διάρκεια της κατασκευής.
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