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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

“The strength of the team is each individual member

#feelthepower

The strength of each member is the team”

Η υποομάδα των Operations είναι μόνο μία από τις πολλές
που μαζί αποτελούν την Aristurtle. Αλλά για να κατανοήσουμε
καλύτερα τη λειτουργία της μέσα στην ομάδα ας
χρησιμοποιήσουμε μια αναλογία. Αν η Aristurtle ήταν μια
ορχήστρα, το Mechanical θα ήταν τα πρώτα βιολιά και το
Electrical τα πρώτα φλάουτα. Το Aerodynamics θα ήταν το
μπάσο, παρέχοντας το κομμάτι με βάθος. Αλλά το Operations
θα ήταν τα κρουστά, πιστά στον ρυθμό, διασφαλίζοντας ότι όλη
η ομάδα έχει τη βάση για να τραγουδήσει τη μελωδία του
σχεδιασμού ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου. Με αυτόν τον
τρόπο το Operations είναι υπεύθυνο για την προβολή της
ομάδας στον κόσμο μέσω των καναλιών επικοινωνίας μας, για
τη χρηματοδότηση στην οποία βασίζεται η κατασκευή και
φυσικά για τη σύνταξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου, με το
οποίο συμμετέχουμε σε πολλούς διαγωνισμούς! Με άλλα λόγια
το Operations επικεντρώνεται σε όλα όσα είναι απαραίτητα για
τη συνέχιση της ομάδας, ώστε οι μηχανικοί μας να μην
χρειάζεται να ανησυχούν για αυτό!
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High Voltage System
Low Voltage System

Business Plan
Graphic Design
Public Relations
Social Media
Economic Resources
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Low Voltage
System Software

Μετά την προσαρμογή μας σε έναν νέο φυσιολογικό τρόπο λόγω της συνεχιζόμενης
πανδημίας, είμαστε υπερήφανοι που σας παρουσιάζουμε την Ομάδα 2021.
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MEET THE TEAM

Παύλος Βασιλείου

Νίκος Κουβαράς

Λίλια Μπακάλη

Νίκος Δαγκαλάκης

Αναστασία Κούρο

Θοδωρής Τυροβούζης

CEO, Head of Powertrain
& High Voltage Design

Head of Vehicle Concept,
Design & Manufacturing

Head of Operations Department

Head of Suspension & Drivetrain

Ηλίας Κωφοκώτσιος

Δέσποινα Αντωνιάδου

Παντελής Ιωαννίδης

Νίκος Κοταρέλας

Head of Software & Control Systems

Chief of High Voltage System

Chief of Hardware Design
& Safety Systems

Head of Chassis Design

Head of Autonomous
Head of Autonomous Software System
Hardware System & Actuators
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Αναστάσης Γραμμένος
Embedded System Designer,
Autonomous ECU

Δημήτρης Φωτίου

Computer Vision,
Sensor Fusion & Localization

Δημοσθένης Νάτσος
Control Engineer,
Path Planning & Actuators
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Γεωργία Αμανατιάδου
Hardware Designer

Ιωάννα Τσακαλίδου

Software & Embedded
Systems Designer, Driver Interface

Ελένη Παπαγεωργίου
Software & Embedded
Systems Designer, LV Wiring

Βαγγέλης Τζουβάρας Οδυσσέας Κουτσοκέρας
Hardware Designer
& PCB Manufacturing

Thermal Analysis Engineer
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Μάριος Ευθυμιάδης

Suspension & Dynamic Models

Χρήστος Παπαγιάννης
Vehicle Dynamics & Tire Model

Αλέξης Νίκας

Aerodynamics Designer,
Design & Manufacturing

Γρηγόρης Παρασκευόπουλος Νίκος Κεφάλας
Mechanical Designer,
Autonomous Actuators

Mechanical Designer,
e-Powertrain Cooling

Στρατής Χατζηδαρέλλης
Aerodynamics CFD Simulation

David Cardia

Composite Materials & Manufacturing
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Έλλη Μάντζιου
Business Plan Analyst

Ελένη Μπελογιάννη
Business Plan Analyst

Μαρία Βαρσάμη
Graphic Designer

Βασίλης Χειμωνίδης
Business Plan Analyst

Ευαγγελία Μόσχου
Graphic Designer

Μάρα Σερεμέτη

Economic Resources & Social Media

Ελένη Καζαρλή
Graphic Designer
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The role of a driver
Τι σημαίνει να είσαι οδηγός για την Aristurtle ;

Επιπλέον, σημαίνει ότι ξεκινάς ένα «full-time job» . Η ομάδα έχει την πλήρη εμπιστοσύνη σε
εσένα, γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να δουλέψεις σκληρά, να είσαι σε τέλεια φυσική
κατάσταση, να μάθεις γρήγορα πώς να χειρίζεσαι το μονοθέσιο και να έχεις εξαιρετική
επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας για τις ανάγκες και την βελτίωση του
μονοθέσιου.
Η επιλογή του οδηγού δεν διαφέρει κατά πολύ από την επιλογή των υπόλοιπων μελών. Ο
οδηγός σε μια ομάδα Formula Student έχει αρκετά απαιτητική δουλειά. Γι’ αυτόν ακριβώς
τον λόγο, πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις και να είσαι διατεθειμένος να αφιερώσεις και
να θυσιάσεις πολύτιμο χρόνο από την καθημερινότητα σου για τις ανάγκες της ομάδας. Μία
σημαντική διαφορά στην επιλογή του οδηγού, συγκριτικά με τα υπόλοιπα μέλη, είναι η
εμπειρία με τα go-karts που πρέπει να έχει ο υποψήφιος οδηγός, για καλύτερη και
ευκολότερη προσαρμογή στο μονοθέσιο και τους διαγωνισμούς.
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Η σωστή ερώτηση θα έπρεπε να είναι «τι σημαίνει να μην είσαι οδηγός για την Aristurtle;».
Και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι «Εσύ χάνεις!». Σημαίνει να είσαι μέλος της πρώτης
Electric Formula Student ομάδας στην Ελλάδα, με τις περισσότερες συμμετοχές και
διακρίσεις στους διεθνής διαγωνισμούς FSAE.

Το να είσαι ο οδηγός της ομάδας είναι ίσως μία
από τις πιο ενδιαφέρουσες θέσεις που μπορεί να
έχει κάποιο μέλος στην ομάδα. Ο οδηγός δεν
μπορεί να συμβάλει πολύ στον σχεδιασμό και την
κατασκευή του μονοθέσιου. Όταν όμως αυτό
είναι έτοιμο, ο οδηγός έχει τον κύριο ρόλο της
βελτίωσης του μονοθέσιου αφού είναι αυτός που
συλλέγει τις πληροφορίες και ενημερώνει για την
απόδοση του ώστε το μονοθέσιο να γίνει ακόμα
καλύτερο.
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Ο ρόλος του οδηγού, όπως και κάθε άλλος ρόλος
στην ομάδα είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Όπως
όλοι οι μηχανικοί εργάζονται καθημερινά για την
κατασκευή του μονοθεσίου, έτσι και ο οδηγός
πρέπει να δουλέψει σκληρά για να καταφέρει να
αναδείξει τις δυνατότητες του μονοθέσιου. Οι
έννοιες «οδηγός» και «μονοθέσιο» συνδέονται
άμεσα μεταξύ τους γιατί για ένα γρήγορο
μονοθέσιο χρειάζεται ένας γρήγορος οδηγός.

GRAPHIC DESIGN

#feelthepower

Για την αγωνιστική χρονιά 2020-2021 βασική
γραφιστική αλλαγή ήταν το colour palette της
ομάδας από πράσινες αποχρώσεις σε μπλε χάρη
στην συνεργασία μας με τον Premium χορηγό μας,
την Protergia η οποία χρησιμοποιεί παρόμοιες
αποχρώσεις. Η αλλαγή της χρωματικής παλέτας
αλλά και η έναρξη μιας νέας αγωνιστικής χρονιάς
ώθησε το Graphic Design στην υιοθέτηση ενός νέου
γραφιστικού ύφους αποπνέοντας μια παραπάνω
αίσθηση δυναμισμού. Πειραματισμοί έγιναν σε πεδία
αναπαραστάσεων, γραφιστικών επιλογών και
στοιχείων, προγραμμάτων σχεδίασης και μορφών
απεικόνισης.

BROCHURE
Το brochure είναι μια ηλεκτρονική
παρουσίαση η οποία περιέχει απαραίτητες
πληροφορίες για την ομάδα και την εξέλιξή
της. Το στυλ του συγκεκριμένου project
είναι κατά βάση φουτουριστικό και
μοντέρνο.

Τα newsletter/news magazines
είναι η προβολή των τελευταίων
νέων της ομάδας, μέσω ενός
ηλεκτρονικού booklet. Το ύφος
των booklet αυτών βασίζεται σε
απλές
αλλά
δυναμικές
γεωμετρικές απεικονίσεις σε
συνδυασμό με 2d illustrations.
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NEWS MAGAZINE/NEWSLETTER
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Η ιστοσελίδα της ομάδας, αναβαθμίζεται συνεχώς γραφιστικά.
Αλλαγές γίνονται σε λειτουργικό επίπεδο της όλης διαμόρφωσης,
αλλά και σε μορφολογικό. Λειτουργικά οργανώνεται η πλοήγηση
στην ιστοσελίδα, ενώ μορφολογικά, γίνονται γραφιστικές αλλαγές
ως προς το color palette, το φωτογραφικό υλικό και άλλα επιμέρους
στοιχεία. Αυτές οι διορθώσεις και οι βελτιώσεις γίνονται ανά τακτά
χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής ανανέωση και
ως προς τη μορφή αλλά και ως προς το περιεχόμενο.
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Η εικόνα της ομάδας προς τα έξω βασίζεται κατά πολύ στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης γι’ αυτό και η εμφάνιση του προφίλ, όπως και του
περιεχόμενο αυτού, είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Τα video και οι φωτογραφίες
που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας δέχονται
αρκετές φορές γραφιστική επεξεργασία. Η γραφιστική επιμέλεια ποικίλει
από μια απλή επεξεργασία φωτογραφίας έως και ένα κατ’ εξοχήν
γραφιστικό post το οποίο δεν έχει ως βάση τη φωτογραφία. Παράλληλα, η
οποιαδήποτε μορφή video δέχεται μοντάζ με γραφιστικά στοιχεία,
λεζάντες, εικόνες, αποκομμένα πλάνα και μουσική συνοδεία. Στόχος είναι η
διατήρηση ενός ενιαίου και ομοιόμορφου στυλ στις περισσότερες
δημοσιεύσεις, διατηρώντας διαφορετικά και μοναδικά χαρακτηριστικά στη
κάθε ανάρτηση ξεχωριστά.
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Renders ή αλλιώς φωτορεαλιστικές απεικονίσεις γίνονται στα
πλαίσια
ανάδειξης
των
επιμέρους
στοιχείων
που
κατασκευάζονται και χρησιμοποιούνται στο μονοθέσιο,
καθώς και για την ψηφιακή αναπαράσταση του ίδιου του
μονοθεσίου. Το Graphic Design παραλαμβάνει έτοιμα τα
3D μοντέλα που ετοιμάζονται από άλλες υποομάδες
δίνοντάς τους μια πιο ρεαλιστική αναπαράσταση με
καλύτερες ποιότητες υλικών και φώτων. Παράλληλα
με αυτά αλλά και με άλλα μοντέλα δημιουργεί κινήσεις
και video στο τρισδιάστατο χώρο του υπολογιστή με
σκοπό την καλύτερη επεξήγηση και κατανόηση
μηχανισμών και συστημάτων.
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TEAM’S OUTFIT

#feelthepower

Παράλληλα με τα γραφιστικά project, το
Graphic Design ασχολείται και με κάποιες
εργασίες
καλλιτεχνικής
φύσεως
που
προκύπτουν στα πλαίσια προβολής και
ανάδειξης μιας διαφορετικής πτυχής της
ομάδας. Τέτοιου τύπου project είναι η
χειροποίητη σφραγίδα που έγινε σκαλισμένη
πάνω σε επιφάνεια από linoleum, η αποτύπωση
αυτής με σινική μελάνη σε χάρτινες σακούλες
της ομάδας καθώς επίσης και σχέδια με
πλαστική μπογιά, προς διακόσμηση του χώρου
εργασίας της ομάδας.

STATISTICS ABOUT US

Instagram Followers

Newsletter Subscribers

#feelthepower

Facebook Followers

Net Zero Action
Στα τέλη Φεβρουαρίου, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
παρουσίασε την 1η virtual Διάσκεψη Κορυφής που
επικεντρώθηκε
αποκλειστικά
στα
κριτήρια
Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διακυβέρνησης (ESG),
“Net Zero Action: From challenge to opportunity for
accelerated & sustainable value creation”.
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Ο στόχος του συνεδρίου στο οποίο συμμετείχε η
Aristurtle
ήταν
να
επισημάνει
σημαντικά
περιβαλλοντικά ζητήματα και να δημιουργήσει νέους
και ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους για την αειφόρο
ανάπτυξη.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, η
Πολυτεχνική Σχολή, η Επιτροπή Ερευνών Α. Π. Θ. και το
εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών του Τ.Η.Μ.Μ.Υ. (EMLAB) ήταν οι
πρώτοι που πίστεψαν σε αυτήν την ιδέα. Συμμερίστηκαν τον
ενθουσιασμό των φοιτητών στηρίζοντας την επιθυμία για
πρωτοπορία. Μα πάνω από όλα εμπιστεύθηκαν πλήρως τους
φοιτητές, τους νέους επιστήμονες που οι ίδιοι προμήθευσαν με
γνώση. Έτσι, δεν μπορούμε παρά να ευχαριστήσουμε θερμά τους
καθηγητές του ΑΠΘ που ήταν και είναι πάντα εκεί για τις υλικές
και πνευματικές ανάγκες της Aristurtle.
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Το ταξίδι της ομάδας μας, μετά από αφαιρετική απλοποίηση , περιγράφεται κάπως
έτσι: Από το απλό όραμα σε χειρόγραφες σημειώσεις. Από τις σημειώσεις σε
πρόγραμμα στον υπολογιστή. Από ψηφιακό πρόγραμμα σε τέσσερις τροχούς. Από
χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
σε διεθνείς πίστες φόρμουλας. Τα τέσσερα ολοκληρωμένα ηλεκτροκίνητα
αγωνιστικά μονοθέσια της Aristurtle κάνουν περήφανη τη κοινότητα του ΑΠΘ σε
παγκόσμιο επίπεδο.
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Ένα πολύ ιδιαίτερο είδος χαράς, από αυτά που σου
δίνουν διάθεση να συνεχίσεις να προσπαθείς, είναι
το να βλέπεις το όραμα σου να επεκτείνεται, τη
δουλειά σου να καρποφορεί. Κάπως έτσι ένιωσε
λοιπόν η ομάδα μας
όταν η Κοσμητεία της
Πολυτεχνικής
σχολής
του
Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μας παραχώρησε
έναν νέο χώρο, στον οποίο θα μπορούν όλα τα μέλη
της ομάδας να εργάζονται. Νέος χώρος εργασίας
σημαίνει περισσότερη όρεξη για δουλειά, καλύτερη
οργάνωση άρα και απόδοση. Με αλλά λόγια,
συνεπάγεται εξέλιξη. Χωρίς τη βοήθεια της
Κοσμητείας δεν θα είχαμε την ανεκτίμητη ευκαιρία
της εξέλιξης, για αυτό και την ευχαριστούμε από
καρδιάς.
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Καινούριος χώρος

Ένας από τους λόγους χάρη στους οποίους η
Aristurtle καταφέρνει κάθε χρόνο να εξελιχθεί και
να συμμετέχει σε πολλούς διαγωνισμούς έχει να
κάνει με τους χορηγούς μας. Με τη συνεχή
βοήθειά τους, η ομάδα μας είναι σε θέση να
επικεντρωθεί πλήρως στο σχεδιασμό και την
κατασκευή των οχημάτων μας. Μας επιτρέπουν
να μετατρέψουμε το όραμά μας όσον αφορά το
αγωνιστικό μονοθέσιο σε πραγματικότητα. Με
όρους που χρησιμοποιούνται στην κοινότητα
του
μηχανοκίνητου
αθλητισμού
είναι
η
ενέργεια που μας ωθεί προς τα εμπρός και
μας δίνει τη δύναμη να αγωνιζόμαστε για την
τελειότητα. Είμαστε ευγνώμονες για την
εμπιστοσύνη που μας δείχνουν καθώς και
για τη στήριξή τους σε κάθε μας βήμα! Χάρη
σε αυτούς καταφέρνουμε να επιτύχουμε
τους στόχους μας!
Σε κάθε έναν από τους χορηγούς μας, σας
ευχαριστούμε που είστε μέλος της!
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Thank you Sponsors!
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παύλος Βασιλείου

Λίλια Μπακάλη

Chief Executive Officer
vasileiou@aristurtle.gr
(+30) 6970411926

Head of Operations Department
mpakali@aristurtle.gr
(+30) 6977209015

WWW.ARISTURTLE.GR
LINKEDIN.COM/ARISTURTLE
FACEBOOK.COM/ARISTURTLE
TWITTER.COM/ARISTURTLE
INFO@ARISTURTLE.GR
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INSTAGRAM.COM/ARISTURTLE
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Till the next race

