
Φοιτητές του ΑΠΘ κατακτούν τη 2η θέση σε διεθνή διαγωνισμό

αυτόνομης οδήγησης

Θεσσαλονίκη, 26/05/2022

Η VROOM αποτελεί προπτυχιακή φοιτητική ομάδα του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και

Μηχανικών Η/Υ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και στόχος της αποτελεί η

ανάπτυξη λύσεων αυτόνομης οδήγησης σε οχήματα κλίμακας 1:10. Η ομάδα ιδρύθηκε τον

Οκτώβριο του 2020 με αφορμή τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό Bosch Future Mobility

Challenge (BFMC), που διοργανώνεται από το Engineering Center της Bosch στην Cluj Napoca

της Ρουμανίας, και  συνεργάζεται στενά με την ερευνητική ομάδα Robotics4All του εργαστηρίου

ISSEL στο πανεπιστήμιο. Η VROOM στεγάζεται σε υποδομές της Πολυτεχνικής Σχολής του

ΑΠΘ, όπου έχει κατασκευάσει μια ειδική πίστα για τις απαραίτητες δοκιμές του οχήματος και

έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για προσομοίωση του GPS συστήματος σε

κλίμακα.

Ο διαγωνισμός BFMC έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός αυτόνομου οχήματος κλίμακας 1:10 μέσα

σε διάστημα 6 μηνών. Στο διάστημα αυτό, η εκάστοτε ομάδα καταθέτει μηνιαίες τεχνικές

αναφορές για τις οποίες βαθμολογείται στην τελική φάση του διαγωνισμού. Στόχος του

διαγωνισμού είναι η ολοκλήρωση μιας διαδρομής σε πίστα που υπάρχει στις εγκαταστάσεις του

Bosch Engineering Center και προσομοιάζει μια πραγματική πόλη, συμπεριλαμβάνοντας

φανάρια, πεζούς, διαβάσεις, κυκλικούς κόμβους, διασταυρώσεις και θέσεις παρκινγκ, μεταξύ

άλλων. Το αυτόνομο όχημα, καλείται να αντιληφθεί το περιβάλλον γύρω του και να επεξεργαστεί

χρήσιμες πληροφορίες, ώστε να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις κατά την πλοήγησή του. Οι

ομάδες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό μπορούν να εξοπλίσουν και να αναβαθμίσουν το

όχημά τους ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Η VROOM, μετά τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό το 2021, όπου και κατάφερε να κατακτήσει

την 3η θέση, συμμετείχε για 2η συνεχόμενη χρονιά στην διοργάνωση από τον Νοέμβριο του 2021

έως τον Μάιο του 2022. Κατά τους 6 μήνες προετοιμασίας, κατέθεσε 4 τεχνικές αναφορές, στις

οποίες βαθμολογήθηκε με 5 στα 5 και με το ανανεωμένο της όχημα προκρίθηκε στην τελική

φάση του διαγωνισμού ανάμεσα σε 25 ομάδες από όλο τον κόσμο.

Τα μέλη της VROOM βρέθηκαν στην Cluj Napoca της Ρουμανίας το διάστημα 10-15 Μαΐου 2022,

και μετά από μια επιτυχή προσπάθεια στους ημιτελικούς, αποτέλεσαν μία από τις 8 ομάδες που

αγωνίστηκαν στον τελικό, καταφέρνοντας τελικά να κατακτήσουν την 2η θέση! Επιπλέον η

ομάδα, μέσω της ενεργής παρουσίας της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεχώρισε ανάμεσα

στις υπόλοιπες, και επέστρεψε στην Ελλάδα με μία δεύτερη επιτυχία, αυτή του βραβείου

Marketing, που προστέθηκε για πρώτη χρονιά στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Η ομάδα σκοπεύει να συνεχίσει την έρευνα στον τομέα της αυτόνομης οδήγησης σε οχήματα

κλίμακας, στοχεύοντας σε αντίστοιχους διαγωνισμούς ανά τον κόσμο, πιθανώς και στην

επόμενη έκδοση του BFMC το 2023! Παράλληλα, σχεδιάζει μελλοντικές δράσεις, με στόχο την

προώθηση της αυτόνομης οδήγησης στα μέλη της πανεπιστημιακής, και όχι μόνο, κοινότητας.



Μπορείτε να ακολουθήσετε την ομάδα και να παρακολουθείτε τη δραστηριότητα της

ηλεκτρονικά στον σύνδεσμοwww.vroom.web.auth.gr.

Επισυνάπτονται φωτογραφίες.

Φωτογραφία 1:

Απονομή του βραβείου στην ομάδα

Φωτογραφία 2:

Η ομάδα μαζί με το όχημά της

Φωτογραφία 3:

Το όχημα με το οποίο διαγωνίστηκε η ομάδα κατά τη διαδικασία προσπέρασης εμποδίου

Φωτογραφία 4:

Οι ομάδες που προκρίθηκαν στον τελικό του διαγωνισμού μαζί με την οργανωτική  και κριτική

επιτροπή

Φωτογραφία 5:

Το όχημα της ομάδας κατά τη διάρκεια των δοκιμών

Social Media Links

Ιστοσελίδα ομάδας:www.vroom.web.auth.gr

Facebook:www.facebook.com/vroom.auth

Instagram:www.instagram.com/vroom_auth/

Ιστοσελίδα διαγωνισμού: https://boschfuturemobility.com/

Στιγμιότυπα από το διαγωνισμό: https://www.youtube.com/watch?v=OP_bqQwY5tA
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