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Γενικά

Σήμερα,  η  σύγχρονη  σχεδίαση  αγωνιστικών  γιώτ περιλαμβάνει  διάφορες  προβλέψεις 

απόδοσης, οι οποίες είτε βασίζονται σε υπολογιστή προσομοίωσης,  είτε σε εργαστηριακά 

πειράματα  και  δοκιμές  μοντέλων.  Δυστυχώς,  η  επαλήθευση  των  πειραματικών 

αποτελεσμάτων και των αριθμητικών δεδομένων που προκύπτουν είναι ένα δύσκολο αλλά 

αναγκαίο  έργο,  καθώς οι  δοκιμές μοντέλων και οι  προσομοιώσεις εξακολουθούν να είναι 

ανακριβείς.  Οι δοκιμές  μοντέλων συνήθως  δεν  πληρούν  τους  κανόνες  προσομοίωσης, 

δεδομένου  ότι  οι  προσομοιώσεις  βασίζονται  ακόμα  σε θεωρητικές υποθέσεις.  

Για το λόγο αυτό, η Μονάδα Ερευνών Σκαφών Κιέλου στην Γερμανία (Yacht Research Unit – 

Kiel), θέλει  να  προσθέσει  μία επιπλέον  μέθοδο  έρευνας,  ένα Match Race  Δυναμόμετρο 

Ιστιοπλοίας (Match Race Sailing Dynamometer – MRSD), το οποίο θα αποτελείται από δύο 

πανομοιότυπα αγωνιστικά σκάφη ιστιοπλοίας. 

Με  το MRSD  θα  δοκιμαστεί  νέα  γιώτ  τεχνολογία  στο  νερό,  και  θα  χρησιμοποιηθεί ως 

εργαλείο  επικύρωσης  για  τα εργαστηριακά  πειράματα  και  τις  προσομοιώσεις. 

Η  εργασία  αυτή  εισάγει  την  έννοια  του MRSD  σαν ένα  επιστημονικό  και  τεχνολογικό 

εργαλείο και ως πλατφόρμα  διαφήσης και μάρκετινγκ.  Περιέχει  αναλυτικά τις λεπτομέρειες 

και  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  του  Δυναμομέτρου,  τη  στρατηγική  του  μάρκετινγκ για  την 

εύρεση ιδιωτικής χορηγίας  στο  Κίελο,  και τον υπολογισμό του  συνολικού  κόστους 

υλοποίησης του έργου.
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Η εργασία έγινε με την υποστήριξη του:

Yacht Research Unit Kiel (YRU - Kiel)

Το Yacht Research Unit Kiel είναι μία εμπορική εταιρία εντός του Fachochhschule, University 

of Applied Sciences Kiel,  στη Γερμανία, η οποία λειτουργεί ως ερευνητικό κέντρο για γιώτ 

τεχνολογία.  Συνεργάζεται  με  σχεδιαστές  γιώτ,  ναυπηγεία,  κατασκευαστές  πανιών  και 

επαγγελματικές  ιστιοπλοικές  καμπάνιες,  όπου  προσφέρει  ακαδημαικές  πηγές  και 

επιστημονικές μεθόδους οι οποίες συνεισφέρουν στην επαγγελματική κοινότητα αγωνιστικής 

ιστιοπλοίας.

Το  YRU-Kiel  πραγματοποιεί CFD  (Computational  Fluid  Dynamics  – Υπολογιστική 

Ρευστοδυναμική) με βάση αερο- και υδροδυναμικές αναλύσεις, και χρησιμοποιεί μία σήραγγα 

συστραμμένης ροής ανέμου (Twisted – Flow Wind Tunnel) για τον σχεδιασμό των πανιών και 

μια ανοιχτή δεξαμενή κυκλοφορίας νερού για οικονομικές δοκιμές σε σκάφη μοντέλα. 
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 1 Εισαγωγή

Η   Μονάδα   Ερευνών  Σκαφών  του  Κιέλου  (YRU-Kiel)  προμηθεύει  ανάλυση  ροής  και 

υπηρεσίες βελτιστοποίησης για την κοινότητα επαγγελματικής και αγωνιστικής ιστιοπλοίας. 

Έχει  αναμειχθεί  σε  διάφορες  κορυφαίες  καμπάνιες  ιστιοπλοίας,  για  παράδειγμα  στο 

Πρωτάθλημα Ανοιχτής Θαλάσσης Αμερικής (America’ Cup) στο Volvo Ocean Race και στους 

Ολυμπιακούς  Αγώνες.  Πρόσφατες  πηγές  πόρων  του  YRU-Κιέλου  είναι  μία  σήραγγα 

συστραμμένης  ροής  ανέμου  (Twisted –  Flow Wind Tunnel)  και  μια  ανοιχτή  δεξαμενή 

κυκλοφορίας νερού (Open water Circulation Tank) καθώς και ένας υπολογιστής λογισμικού 

προσομείωσης  (  Computer simulation software ).  To MRSD θα  χρησιμοποιηθεί για  να 

αξιολογηθούν και  να  βελτιωθούν τα  εργαστηριακά  αποτελέσματα  και  ταυτόχρονα  θα 

αγωνίζεται σε ιστιοπλοικούς αγώνες (ρεγγάτες).

Πριν το ξεκίνημα του τεχνικού σχεδιασμού του MRSD, ήταν σημαντικό να γίνουν κατανοητά 

τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  του και τα πλεονεκτήματα. Στη συνέχεια  έγινε καταγραφή των 

απαιτήσεων (requirements). Με σκοπό τον προσδιορισμό των σημείων τα οποία καθιστούν 

το  MRSD μοναδικό, πρωτίστως έπρεπε να ερευνήσουμε σχετικά με άλλα  ήδη  υπάρχοντα 

δυναμόμετρα ιστιοπλοίας. Η έρευνά μας επικεντρώθηκε στο δυναμόμετρο Βερολίνου, DYNA, 

και στο Ιαπωνικό δυναμόμετρο, FUJIN.  Μελετήσαμε τους στόχους και τον τρόπο κατασκευής 

τους και στη συνέχεια έγινε σύγκριση ώστε να εντοπιστούν οι διαφορές και τα πλεονεκτήματα 

που θα παρέχει το MRSD.

Έχοντας κατανοήσει τους στόχους του  MRSD, συνεχίσαμε με την επιλογή σκαφών. Αρχικά 

προσδιορίσαμε τις  απαιτήσεις και  στη συνέχεια διερευνήσαμε τα υποψήφια σκάφη. Αφού 

επιλέχθηκαν τα σκάφη, χρειάστηκε να μετρηθούν οι δυνάμεις που ασκούνται στον εξοπλισμό 

του σκάφους (rig),  δηλαδή τα ιστία, τα σχοινιά, τα πανιά και οτιδήποτε βρίσκεται πάνω στο 

κάτάστρωμα και χωριστά από το σκαρί, ώστε να επιλεχθούν τα κατάλληλα όργανα μέτρησης 

και να αποφασιστεί σε ποιό σημείο του σκάφους θα τοποθετηθούν.
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Το επόμενο βήμα ήταν να ορίσουμε  τη στρατηγική μάρκετινγκ για την εύρεση κατάλληλων 

ιδιωτικών χορηγών (sponsors). Η ιδέα του μάρκετινκ που χρησιμοποιήθηκε  γι'αυτό το έργο 

αναπτύχθηκε  γύρω  από  το  Γερμανική  έννοια του  M.I.N.T. (η  προώθηση  των  τμημάτων 

Mathematics,  Informatics,  Natural  Sciences  and  Technology  – επεξήγηση  στο  αντίστοιχο 

κεφάλαιο). Ελπίζοντας η πραγματοποίηση του MRSD να είναι 50% επιδοτούμενη από τοπική 

ιδιωτική εταιρεία του Κιέλου, (το άλλο 50% θα είναι κρατικής επιδότησης), σκοπός αυτής της 

εργασίας επίσης ήταν να αναπτυχθούν τα απαραίτητα μέσα ενημέρωσης για τους δυνητικούς 

ιδιωτικούς  χορηγούς.  Συγκεκριμένα  μια  παρουσίαση  PowerPoint  και  ένα  διαφημιστικό 

φυλλάδιο που  θα  δίνονται  στους  υποψήφιους  χορηγούς.  Για  τον  λόγο  αυτό,  πρώτα 

κατασκευάστηκε λίστα με όλες τις υποψήφιες εταιρίες που εδρεύουν στο Κίελο. Ταυτόχρονα 

έπρεπε να υπολογίσουμε την απόδοση της επένδυσης του κάθε χορηγού (Sponsor's Return 

of Investment), από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφόσον τα σκάφη θα χρησιμοποιηθούν και 

ως σαν διαφημιστική πλατφόρμα. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το MRSD θα λαμβάνει 

μέρος σε αγώνες ιστιοπλοίας όπου θα προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον στα τοπικά μέσα 

μαζικής  ενημέρωσης  και  όχι  μόνον.  Για  τον  λόγο  αυτόν  διερευνήθηκαν όλες  οι πιθανές 

ρεγγάτες όπου το MRSD θα μπορούσε να συμμετάσχει, τόσο στην περιοχή του Κιέλου όσο 

και στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Γερμανίας. 

Το επόμενο βήμα ήταν να δημιουργηθεί ένα σενάριο λειτουργίας το οποίο να περιγράφει τις 

δραστηριότητες του  MRSD κατά την διάρκεια ενός έτους και το οποίο να περιλαμβάνει ένα 

δείγμα ημερολογίου με σημειωμένες δραστηριότητες ενδυκτικά.

Στο  τελευταίο  μέρος  παρουσιάζεται  ο  πίνακας  κόστους  και  ο  υπολογισμός  απόδοσης 

επένδυσης του σπόνσορα. Για τον υπολογισμό του κόστους κατασκευής, έπρεπε να έρθουμε 

σε  επαφή  με  κατασκευαστές  και  εμπόρους  για  να  λάβουμε  προσφορές  σχετικά  με  τον 

ναυτικό εξοπλισμό και τα όργανα μετρήσεως των δυνάμεων αέρος (aerodynamic forces).

Επιπρόσθετα  έπρεπε  να  εκτιμήσουμε  το  λειτουργικό  κόστος  για  3  χρόνια, 

συμπεριλαμβάνοντας  το  προσωπικό  συντήρησης,  το  κόστος  επισκευών,  συμμετοχές  σε 

ιστιοπλοίες κ.λ.π. Ο πίνακας απόδοσης επένδυσης των χορηγών παρουσιάζει το σύνολο της 
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δημοσιότητας στα μέσα μαζική ενημέρωσης που θα λάβει το MSRD κατά την διάρκεια ενός 

έτους, συμπεριλαμβανομένων άρθρων σε εφημερίδες, περιοδικά και τηλεόραση.

Συμπερασματικά,  αυτό  το  έργο  ήταν  μια  συλλογή  από  στόχους  οι  οποίοι  απαιτούσαν 

ικανότητα σε οργάνωση και περιλάμβαν ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων όπως συλλογή και 

έρευνα πληροφοριών, τεχνικούς και οικονομικούς υπολογισμούς και τελικά την διαφημιστική 

προώθηση του προιόντος.
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 2 Τεχνικό Μέρος

 2.1 Ορισμός του MRSD (Match Race Sailing Dynamometer)

Match Race είναι μια κούρσα αποκλειστικά μεταξύ δύο ανταγωνιστών οι οποίοι αγωνίζονται 

δίπλα –  δίπλα.  Ο όρος  είναι  πιο  κατανοητός  αν  πούμε  ότι  πρόκειται  για  ιστιοπλοία  δύο 

σκαφών σε κάποια διαδρομή. Διαφέρει από τον αγώνα ομάδας που πάντοτε περιλαμβάνει 

τρείς  ή περισσότερους  αγωνιζόμενους.  Το κύριο χαρακτηριστικό του  match race είναι  ότι 

συνήθως τα δύο σκάφη πλέουν πολύ κοντά το ένα στο άλλο χρησιμοποιώντας πολλές και 

διαφορετικές τακτικές.

Το  Sailing Dynamometer (Ιστιοπλοικό  Δυναμόμετρο)  είναι  στην  πράξη  ένα  ιστιοπλοικό 

σκάφος,  είτε  κανονικού  μεγέθους  είτε  μοντέλο,  εξοπλισμένο  με  αισθητήρες  οι  οποίοι 

ονομάζονται load cells, οι οποίοι μετρούν τις δυνάμεις αέρος που επιδρούν στον εξοπλισμό 

ή τις υδροδυναμικές δυνάμεις που επιδρούν στο σκαρί και την καρίνα.

Το  Match Race Sailing Dynamometer (MRSD)  θα  αποτελείται  από  δύο  πραγματικού 

μεγέθους  πανομοιότυπα  ιστιοπλοικά  σκάφη  με  μήκος  περίπου  8m, τα  οποία  θα  είναι 

εξοπλισμένα με  τα βασικά  όργανα  ναυσιπλοίας και επιπρόσθετα, το ένα σκάφος θα είναι 

εξοπλισμένο με αισθητήρες (load cells) σε κάθε σημείο σύνδεσης μεταξύ του εξοπλισμού και 

του κύτους, αφού το MRSD θα μετράει αποκλειστικά τις αεροδυναμικές δυνάμεις. Τα είδη των 

αισθητήρων,  καθώς  υπάρχουν  διαφορετικών  ειδών,  έπρεπε  να  καθοριστούν  μετά  από 

υπολογισμούς των δυνάμεων που ασκούνται πάνω στα σημεία σύνδεσης του εξοπλισμού και 

του κύτους.  

Οι επιστημονικές μετρήσεις θα γίνονται κατά την διάρκεια αγώνων μεταξύ των δύο σκαφών 

ώστε οι δυνάμεις να καταμετρηθούν κάτω από πραγματικές αγωνιστικές συνθήκες. Κατά την 

διάρκεια των μετρήσεων, τα στοιχεία θα καταχωρούνται στον σκληρό δίσκο ενός φορητού 

υπολογιστή ο  οποίος θα  είναι τοποθετημένος στο  σκάφος.  Η συλλογή των στοιχείων θα 

χρησιμοποιηθεί  για  να  επαληθευτούν οι εργαστηριακές έρευνες και  οι  υπολογισμοί 
4
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Sailing Dynamometer)

προσομοίωσης του υπολογιστή. Επιπλέον, το  MRSD θα είναι ιδανικό για δοκιμές πανιών, 

ιστίων, προσαρτημάτων και πολλών άλλων, με την εφαρμογή  δοκιμαστικών υλικών  σε ένα 

από τα δύο σκάφη και την διεξαγωγή αγώνων έπειτα μεταξύ τους για σύγκριση.
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 2.2 Άλλα Ιστιοπλοικά Δυναμόμετρα 

 2.2.1 Γερμανικό Ιστιοπλοικό Δυναμόμετρο “Dyna”

 2.2.1.1 Εισαγωγή

Σήμερα η σχεδίαση των αγωνιστικών  γιώτ περιλαμβάνει  προβλέψεις απόδοσης οι  οποίες 

βασίζονται είτε σε αριθμητικά είτε σε πειραματικά δεδομένα. Επειδή  η  προέκταση από την 

συλλογή πληροφοριών μέσω  προσομοιώσεων στην  πραγματικότητα  βασίζεται  σε  πολλές 

υποθέσεις,  το  1996  ξεκίνησε  ένα  ερευνητικό  πρόγραμμα  στο  Τεχνικό  Πανεπιστήμιο  του 

Βερολίνου, με επίκεντρο τη σχέση μεταξύ δοκιμών σε μοντέλα, αριθμητικών προσομοιώσεων 

και πλήρους κλίμακας μελέτες, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 1998.

Σαν μέρος του ερευνητικού έργου, σχεδιάστηκε ένα  ιστιοπλοικό δυναμόμετρο  πραγματικής 

κλίμακας και κατασκευάστηκε για να μετράει άμεσα τις υδροδυναμικές και τις αεροδυναμικές 

δυνάμεις που επιδρούν στο  σκάφος κατά την διάρκεια μιας θαλάσσιας  πλεύσης. Το κύριο 

αντικείμενο  αυτού  του  έργου  ήταν  να  αξιολογεί  και  να  βελτιώνει  την  εφαρμογή   των 

πειραματικών και αριθμητικών προγνώσεων μέσω συστηματικής σύγκρισης με τα δεδομένα 

πραγματικής κλίμακας.
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Φωτο 1: Σχέδιο του Ιστιοπλοικού Δυναμομέτρου DYNA
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Για το έργο αυτό επιλέχθηκε ένα μοντέρνο γιώτ μήκους 33 ποδιών (10 μέτρων). Στο σκάφος 

όλος ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος σε μια εσωτερική κατασκευή, η οποία αποτελείται από 

έξι αισθητήρες μέτρησης δυνάμεων στο κατάστωμα, σχηματίζοντας ένα component balance1 

έξι συνιστωσών, το οποίο στο εξής θα αποκαλόύμε συσκευή μετρήσεως (Φωτο 1). Όλες οι 

συνιστώσες των δυνάμεων της αεροδυναμικής που επιδρούν μπορούν να μετρηθούν από 

αυτούς τους αισθητήρες.  Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώθηκε κυρίως  στις 

υδροδυναμικές. Κατά συνέπεια, σχεδιάστηκαν και τοποθετήθηκαν  συσκευές μετρήσεως με 

αισθητήρες και για τις υδροδυναμικές που επιδρούν στην καρίνα και στο πηδάλιο αντίστοιχα.

Αυτό το μέρος της εργασίας ασχολείται με την κατασκευή και την καταγραφή δεδομένων του 

Γερμανικού Δυναμομέτρου “Dyna”. 

 2.2.1.2 Ο Σχεδιασμός του “Dyna”

Oι κύριες διαστάσεις  του σκάφους φαίνονται στον Πίνακα 

1.  Εντός του σκάφους είναι  εγκατεστημένη μια  άκαμπτη 

δομή αλουμινίου, στην οποία στηρίζεται όλος ο εξοπλισμός 

του σκάφους. Σε όλα τα σημεία όπου η δομή αυτή περνά 

μέσα  από  το  κατάστρωμα,  διατηρήθηκε  μια  ελάχιστη 

απόσταση των 50 χιλιοστών, η οποία καλύπτεται από μια 

ευκίνητη κάλυψη  καμβά.  Η δομή  αυτή συνδέεται  με  6 

αισθητήρες  στο  κύτος  του σκάφους  σχηματίζοντας ένα 

σύστημα  μετρήσεως  6  συνιστωσών.  Ο  κύριος  στόχος  αυτής  της κατασκευής ήταν  να 

εξαλείψει τα τεράστια φορτία, δηλαδή την συμπίεση του ιστίου κ.λ.π., τα οποία αποτρέπουν 

τον  υπολογισμό  των  δυνάμεων που  προκύπτουν  με κάποια  ανεκτή  ακρίβεια.  Εντός  της 

αλουμινένιας αυτής δομής, τα φορτία είναι αυτοπαράγωγα και οι δυνάμεις που προκύπτουν 

μεταφέρονται μέσω των 6 αυτών αισθητήρων.

1 A component balance είναι μία συσκευή που μετράει τις συνιστώσες μίας απροσδιόριστης δύναμης
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Πίνακας 1: Οι βασικές διαστάσεις 

του Dyna

LOA 
LWl
BMax
BWL
DC 
DDeep 
DShallow 

AS 

9,99m
8,75m
2,99m
2,35m
0,36m
1,95m
1,45m

∆Deep 3,95t
∆Shallow 4,25t

56,16 m²
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Μια προσεκτική ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων για τη κατασκευή αυτή ήταν υποχρεωτική 

για την βελτιστοποίηση της, σε σχέση με το βάρος και την ακαμψία. Αν και η απόκλιση της 

δομής ήταν μικρή,  χρησιμοποιήθηκαν ευέλικτες  ράβδοι  για  τη σύνδεση του πλαισίου  του 

κύτους  με  τους  αισθητήρες  ώστε  να  ελαχιστοποιηθεί  ο  μηχανικός  διάλογος (mechanical 

crosstalk2).

Ο κύριος στόχος των μετρήσεων  ήταν η διάδραση μεταξύ του κύτους,  της καρίνας και  του 

πηδαλίου. 

Όπως μπορεί  να φανταστεί  κανείς,  υπήρξαν ορισμένες δυσκολίες κατά το σχεδιασμό  της 

αντίστοιχης  συσκευής  μετρήσεως για  την  καρίνα  του  σκάφους,  η  οποία  έπρεπε να  είναι 

αρκετά ευαίσθητη για τη μέτρηση της αντίστασης και και των πλευρικών δυνάμεων με σχετική 

ακρίβεια,  και  ταυτόχρονα  η  κατασκευή να  είναι  αρκετά  ισχυρή ώστε  να  αντέχει  στην 

πρόσδεση  ή  στην  επαφή  με  το  έδαφος. Επομένως,  αποφασίστηκε να  εγκατασταθεί μια 

δεύτερη  σειρά  με   βίδες  για  την  καρίνα, που  μπορούν  είτε  να  είναι  σφιγμένες,  όπως 

προβλέπουν οι απαιτήσεις  του ABS3 για τα αγωνιστικά γιώτ, είτε να διατηρηθούν χαλαρές, 

επιτρέποντας τη συσκευή μέτρησης να κινείται περίπου 5mm προς κάθε κατέυθυνση προτού 

αγγίξει  τις  βίδες.  Κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας  ρύθμισης  των  παραμέτρων  του 

συστήματος,  διαπιστώθηκε  ότι  μια  πλευρική  δύναμη ισχύος  περίπου  5000N  μπορεί  να 

μετρηθεί πριν την σύγκρουση μεταξύ συστήματος μέτρησης και καρίνας. 

Για  το  σύστημα  μέτρησης  5  συνιστωσών  στο  πηδάλιο,  εφαρμόστηκαν αισθητήρες στον 

κορμό του πηδαλίου προτού τοποθετηθεί η λεπίδα. 

Εκτός από αυτά τα δύο συστήματα μέτρησης πολλαπλών συνιστωσών στην καρίνα και το 

πηδάλιο,  έχουν τοποθετηθεί  αισθητήρες σχεδόν σε κάθε τμήμα του εξοπλισμού ώστε  να 

δίνουν  πληροφορίες  για  την  κατάσταση  φόρτου  του  εξοπλισμού,  επιτρέποντας  έτσι  να 

2 Mechanical crosstalk προκύπτει όταν μία δύναμη στον άξονα Χ προσθέτει ένταση και στους άλλους 

άξονες. Αυτό οδηγεί σε ανακριβή μετρήσεις των συνιστωσών 

3  American Bureau of Shipping 
8
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διατηρηθεί μία ορισμένη κατάσταση.

Εκτός  από τις  μετρήσεις  ισχύος,  έχει  τοποθετηθεί  ένα  fiberoptic-gyro-reference(FOG)  το 

οποίο είναι ένα όργανο καταγραφής της γωνίας πλεύσης, της ταχύτητας και των γραμμικών 

επιταχύνσεων. Η ακριβής γνώση των γωνίες κλίσεως και διαγωγής είναι απαραίτητη για μια 

χρήσιμη βαθμονόμηση του συστήματος του δυναμομέτρου.

Η  ταχύτητα  ανέμου  μετριέται δύο  φορές.  Από  ένα  τυπικό ανεμόμετρο  για γιώτ και  ένα 

ανεμόμετρο θερμού σύρματος (hot-wire-anemometer) τα οποία έχουν εγκατασταθεί στο ιστίο. 

Όπως είχε παρατηρηθεί σε προηγούμενες μετρήσεις, μία έντονη στρέψη του κεντρικού ιστίου 

το οποίο μεταφέρει το wind vane4, θα οδηγήσει σε σφάλματα μέτρησης της κατεύθυνσης του 

ανέμου, και γι'αυτόν τον λόγο, τοποθετήθηκαν δύο μαγνητόμετρα 3ών συνιστωσών στο ύψος 

του ιστίου και του καταστρώματος αντίστοιχα, ώστε να γίνεται μέτρηση του λάθους αυτού. 

Ιδιαίτερη  προσοχή  δόθηκε  στη  μέτρηση  της  ταχύτητας  του  σκάφους.  Συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήθηκε ένα ταχύμετρο τύπου LDV5 2 συνιστωσών, το οποίο τοποθετήθηκε πάνω 

από κάποιο παράθυρο του σκάφους.

Ένα  πολυκάναλο  διαφορικό  GPS  σύστημα συμπληρώνει  τον  ηλεκτρονικό  εξοπλισμό  του 

σκάφους.

Η ηλεκτροδότηση του όλου συστήματος γίνεται με μπαταρίες 24V.  Ένας μετατροπέας από 

24V DC σε 220V AC τροφοδοτεί το μόνιτορ και κάποιες άλλες συσκευές. Τέλος, μία γεννήτρια 

2.5kW έχει εγκατασταθεί ώστε να επαναφορτίζει τις μπαταρίες.

4 Wind vane ονομάζεται ο αισθητήρας για την καταγραφή της κατεύθυνσης του ανέμου

5 LDV = Laser Doppler Velocimeter
9
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 2.2.1.3 Σύστημα Συλλογής Δεδομένων

Η Φωτο 2 δείχνει ένα βασικό σχέδιο του εγκατεστημένου ηλεκτρονικού συστήματος του 

Dyna. Το κεντρικό κομμάτι της συλλογής δεδομένων είναι ένας προσωπικός υπολογιστής 

Pentium, με λειτουργικό σύστημα Linux 2.0. Χρησιμοποιώντας Linux επιτρέπει σχεδόν 

απεριόριστο έλεγχο του επεξεργαστή, ενώ παράλληλα προσφέρει ένα σταθερό και δυνατό 

λειτουργικό σύστημα. Όλο το υλικό hardware έχει επιλεχθεί με μεγάλη προσοχή, ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί ο απαιτούμενος χρόνος απόκτησης της CPU. Επειδή όμως δεν υπήρχαν 

drivers ούτε για το software ούτε για τις συσκευές, όλα αυτά έπρεπε να υλοποιηθούν και να 

εφαρμοστούν από τους δικούς τους επιστήμονες. Παρόλο που αυτό πήρε πολύ χρόνο, 

έδωσε την δυνατότητα να βελτιστοποιήσουν τον έλεγχο του hardware χωρίς συμβιβασμούς 

όσον αφορά τις ανάγκες του συστήματος. Το software για την συλλογή των δεδομένων έχει 

σχεδιαστεί ώστε να εκμεταλλεύεται πλήρως το multitasking περιβάλλον. Μία μικρή οθόνη 

LCD touch screen χρησιμοποιείται ως remote control στο κατάστρωμα για εξοικονόμηση 

ενέργειας του μόνιτορ της καμπίνας και φυσικά ώστε να μην χρειάζεται να βρίσκεται κάποιος 

στην καμπίνα κατά τη διάρκεια της πλεύσης. Όλα τα στοιχεία συλλογής δεδομένων 

απεικονίζονται στο μόνιτορ και την μικρή LCD touch screen ενώ παράλληλα καταγράφονται 

στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή.
10

Φωτο 2: Βασικό σχέδιο του συστήματος καταγραφής δεδομένων
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Όλος ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός είναι τοποθετημένος σε ειδικές κλιματιζόμενες θήκες ώστε 

να αποφευχθεί η διάβρωση από το υγρό θάλασσιο κλίμα.

 2.2.2 Ιαπωνέζικο Ιστιοπλοικό Δυναμόμετρο “Fujin”

 2.2.2.1 Το Σκάφος

Το σχέδιο του σκάφους είναι της κλάσης  YR-10.3 m,  το οποίο είναι ένα IMS ocean racer 

σχεδιασμένο από την Yamaha Motor Co. Ltd. 

Παρόλο που το σκαρί κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας ένα καλούπι αυτής της κλάσης, το 

εσωτερικό και το εξωτερικό του σκάφους τροποποιήθηκαν ώστε το σύστημα μέτρησης να 

εγκατασταθεί μέσα στο σκαρί και το κατάστρωμα.

Αρχικά το “Fujin”  σχεδιάστηκε για να δοκιμάζει πανιά IACC6.  Για τον λόγο αυτό, το σκάφος 

έχει μια πολύ βαριά βολβώδη καρίνα η οποία προσφέρει μεγάλη σταθερότητα. 

 2.2.2.2 Το Σύστημα Μέτρησης

Το σύστημα μέτρησης αποτελείται από ένα άκαμπτο πλάισιο αλουμινίου και 4 αισθητήρες. Το 

πλαίσιο είναι χωρισμένο από το σκαρί και ενώνεται σε αυτό μόνο με τους 4 αισθητήρες. Το 

Σχέδιο  1 δείχνει  τη  γενική  διάταξη  του  συστήματος  μέτρησης.  Οι  αισθητήρες  είναι 

απαριθμημένοι και η κατεύθυνση των δυνάμεων φαίνεται στο Σχέδιο 2.

Όλα τα κομμάτια του εξοπλισμού όπως το Ιστίο, τα Ξάρτια κ.λ.π. είναι συνδεδεμένα με το 

αλουμινένιο πλαίσιο. Το τμήμα του ιστίου που βρίσκεται κάτω από το κατάστρωμα κρατιέται 

από το αλουμινένιο πλαίσιο στο εσωτερικό του σκαριού. 

6 International America's Cup Class
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LOA [m] 10.35
LWL [m] 8.80
BMAX [m] 3.37
BWL [m] 2.64
Disp [ton] 3.86

HULL
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Σχέδιο 1: Εσωτερική διάταξη του πλαισίου στο Fujin

Σχέδιο 2: Σχηματική απεικόνιση του πλαισίου και του 

εξοπλισμού δείχνοντας τις 6 δυνάμεις προς μέτρηση στο 

Fujin
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 2.2.2.3 Το Σύστημα Συλλογής Δεδομένων

Τα  στοιχεία  εξόδου  των  αισθητήρων  μετατρέπονται  από  αναλογικά  σε  ψηφιακά  και 

καταγράφονται στον υπολογιστή του σκάφους χρησιμοποιώντας ένα Data Collection System 

(DCS). Παράλληλα, ο υπολογιστής καταγράφει τις εξόδους και από άλλα όργανα μέτρησης: 

Το Ockam Instrument System (ταχύτητα ανέμου και κατεύθυνση, ταχύτητα σκάφους, κ.α.), το 

κάθετο γυροσκόπιο (τη γωνία κλίσης δεξία-αριστερά heel angle, και την γωνιά του δια μήκους 

άξονα προς το οριζόντιο επίπεδο, pitch angle), τη μαγνητική πυξίδα (γωνία πλεύσης) και το 

ποτενσιόμετρο (γωνία πηδαλίου).  Η πορεία του σκάφους μετριέται με ένα  GPS διαφορικού 

τύπου  (Magnavox MX9112  και 9212).  Αυτά τα στοιχεία επεξεργάζονται και  καταγράφονται 

από άλλον υπολογιστή που βρίσκεται επίσης στο σκάφος.

Το Σχέδιο 3 και το Σχέδιο 4 δείχνουν τη διάταξη του συστήματος μέτρησης πάνω στο σκάφος 

και το διάγραμμα του DCS αντίστοιχα. Το DCS επεξεργάζεται τα εισερχόμενα δεδομένα κάθε 

0.1 seconds (10Hz) και τα καταγράφει στο σκληρό δίσκο.
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Σχέδιο 3: Διάταξη των οργάνων μέτρησης
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Πέρα από το ανεμόμετρο στην κορυφή του ιστίου, οι αισθητήρες για την ταχύτητα του ανέμου 

και την γωνία κατεύθυνσης του ανέμου είναι τοποθετημένοι στην άκρη του πόλου ο οποίος 

βρίσκεται  στο  μπροστινό  μέρος  του  σκάφους.  Αυτός  ο  πόλος  μπορεί  και  περιστρέφεται 

ελεύθερα  ώστε  να  παραμένει  κάθετος,  ακόμα  και  όταν  το  σκάφος  γέρνει.  Νουμερικοί 

υπολογισμοί δείχνουν η ταχύτητα ανέμου και η γωνία στην άκρη του πόλου, επιρρεάζονται 

ελάχιστα από τα πανιά κι έτσι τα δεδομένα που προσκομίζονται από τον πόλο θεωρούνται 

ελεύθερα  από  τις  επιδράσεις  του  πλαγιάσματος  του  σκάφους.  Οι  αισθητήρες  για  την 

ταχύτητα  και  την  γωνία  του  ανέμου  έχουν  βαθμονομηθεί  προηγουμένως  με  την  χρήση 

σύρραγας ανέμου (wind tunnel). 

14

Σχέδιο 4: Διάγραμμα του Data Collection System (DCS)
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 2.2.2.4 Σύστημα Καταγραφής Σχήματος των Πανιών

Το σύστημα καγραφής σχήματος πανιών αποτελείται από ειδικές κάμερες CCD7, μία μονάδα 

επεξεργασίας εικόνας, και έναν υπολογιστή ανάλυσης εγκατεστημένο στο σκάφος. Το σχήμα 

των  πανιών  κααταγράφεται  από  τις  CCD  κάμερες,  επεξεργάζεται  από  την  μονάδα 

επεξεργασίας  εικόνας  και  έπειτα  αναλύεται  από  τον  υπολογιστή,  στον  οποίο  έχει 

εγκαταστηθεί ειδικό software για ανάλυση σχήματος πανιών, το SSA-2D.

Έξι  κάμερες CCD  τύπου Sony HVM-351  (250,000  pixels)  βρίσκονται  τοποθετημένες  στο 

σκάφος.  Η  τοποθέτηση  των  καμερών  παρουσιάζεται  στο Σχέδιο  3.  Τρεις  από  αυτές 

βρίσκονται στην δεξιά πλευρά και τρεις στην αριστερή. Το κάτω μέρος του κεντρικού πανιού 

φωτογραφείται από την κορυφή του ιστίου με την Camera A, η οποία βρίσκεται 50 cm πλάι 

στο ιστίο. Το πάνω μέρος της Μαίστρας (κεντρικού πανιού) φωτογραφείται από την Camera 

C, η οποία βρίσκεται στην μάτσα. Η Τζένοα (το μπροστινό τριγωνικό πανί ή αλλιώς φλόκος 

όταν το πανί είναι μικρό) φωτογραφείται από την  Camera Β που φαίνεται στο  Σχέδιο 3 και 

τέλος μία φορητή βιντεοκάμερα καταγράφει  το πάνω μέρος του κεντρικού πανιού και του 

μπροστινού πανιού.

7 Μία Charge Coupled Device (CCD) camera είναι μία συσκευή η οποία έιναι σχεδιασμένη να 

μετατρέπει τα οπτική φωτεινότητα σε ηλεκτρικά σήματα χρησιμοποιώντας κάποιον αριθμό από 

CCDs, και έπειτα αναπαράγει την εικόνα του θέματος χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά σήματα, χωρίς 

χρονικό περιορισμό.
15



2009  Match Race Sailing Dynamometer  2.3 Σύγκριση του MRSD με άλλα

Δυναμόμετρα

 2.3 Σύγκριση του MRSD με άλλα Δυναμόμετρα

Δεδομένου  ότι  το  MRSD έχει  ελαφρώς  διαφορετικό  σκοπό  από  τα  Fujin και  Dyna,  μια 

σύγκριση μεταξύ αυτών θα αναδείξει τα πλεονεκτήματα του MRSD.

Οι μετρήσεις του Fujin και του  Dyna είναι πολύ ακριβείς επειδή εξυπηρετούν ένα μόνο στόχο, 

την επιστημονική έρευνα. Επειδή μετρούν τις δυνάμεις αεροδυναμικής σε μια κλίμακα από 6 

συνιστώσες, ήταν αναγκαίο να ανακατασκευαστεί το σκάφος.  Επιπλέον το Dyna καταμετράει 

τις δυνάμεις υδροδυναμικής ανεξάρτητα, με μια ξεχωριστή κλίμακα από 6 συνιστώσες για το 

σκαρί και ένα τροποποιημένο πηδάλιο εξοπλισμένο κι αυτό με όργανα μέτρησης. Λόγω των 

αλλαγών στη σχεδίαση, είναι αναγκαίο να δοκιμάζεται σε ήρεμα νερά και ήπιες συνθήκες για 

να μην υποστεί ζημιές. Όλες αυτές οι τροποποιήσεις έγιναν για να επιτευχθεί υψηλή ακρίβεια 

στη μέτρηση παρά το γεγονός ότι είχε πολύ υψηλό κόστος κατασκευής.

Αντίθετα  η  αρχή  του  MRSD  είναι  διαφορετική.  Τα  2  σκάφη  θα  χρησιμοποιηθούν  για 

επιστημονική έρευνα κατά την διάρκεια αγώνων. Αυτό σημαίνει  ότι  ο εξοπλισμός θα είναι 

εκτεθειμένος σε σκληρές καιρικές συνθήκες και πρέπει να είναι ικανό για τέτοιες απαιτήσεις. 

Λόγω  της  ισορροπίας  που  επικρατεί  μεταξύ  των  αερο-  και  υδροδυνάμεων  στα  σκάφη, 

μετρώντας μόνον τις δυνάμεις αέρος, μπορούμε να συμπεράνουμε και για τις υδροδυνάμεις. 

Αυτό βοηθάει να παραμείνει το κόστος χαμηλά, γιατί έτσι χρησιμοποιούνται πολύ λιγότεροι 

αισθητήρες. Η αεροδυναμική ισχύς μπορεί να μετρηθεί με την τοποθέτηση ενός αισθητήρα σε 

κάθε σημείο σύνδεσης του εξοπλισμού και  του  καταστρώματος.  Ένα από τα μεγαλύτερα 

πλεονεκτήματα  του  να  υπάρχουν  2  πανομοιότυπα  σκάφη  είναι  ότι  υπάρχει  η  ευκαιρία 

δοκιμών  σε  δύο  σκάφη  και  έτσι  η  παραμικρή  διαφορά  και  επίδραση  μπορεί  να  γίνει 

αντιληπτή.  Αυτά  τα  πλεονεκτήματα  δίνουν  την  δυνατότητα  να  διερευνηθούν περισσότερα 

θέματα τα οποία να μην είναι  μόνον επιστημονικού περιεχομένου,  όπως η σύγκριση δύο 

διαφορετικού σχήματος πανιών.
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 2.4 Επιλογή του κατάλλληλου σκάφους για το MRSD

Για το όλο έργο του MRSD, η επιλογή των 2 σκαφών ήταν η βάση για οτιδήποτε άλλο. Κατά 

συνέπεια  ο τύπος  του  σκάφους ήταν ιδιαίτερης σημασίας.  Έπρεπε να ανταποκρίνεται  σε 

πολλές απαιτήσεις και να είναι κατάλληλο για τον συγκεκριμένο σκοπό.

 2.4.1 Απαιτήσεις

Για να περιοριστεί η έρευνα σχετικά με το σωστό σκάφος, το μήκος του σκάφους που έπρεπε 

να είναι γύρω στα 8 μέτρα, και η δυνατότητα να αγωνιστεί σε ιστιοπλοίες στην περιοχή του 

Κιέλου,  ήταν οι πρώτες απαιτήσεις που ληφθήκαν  υπόψη.  Δεδομένων αυτών των πρώτων 

απαιτήσεων, πέντε κλάσεις σκαφών επιλέχθηκαν, το J/80,  το MaxFun 25, το Melges 24, το 

X-79 και  το Platu 25  τα οποία και μελετήθηκαν διεξοδικά.  Αφού συγκεντρώθηκαν αρκετές 

πληροφορίες γύρω απο τα πιθανά σκάφη, έγινε σύγκριση και σε πιο λεπτομερείς απαιτήσεις.

Με  σκοπό  την  δυνατότητα  επιχορήγησης  του  έργου  από  ιδιωτικούς χορηγούς,  δύο  είδη 

απαιτήσεων έπρεπε να ικανοποιηθούν. Φυσικά πρώτα από όλα ήταν οι τεχνικές απαιτήσεις, 

αλλά  παράλληλα  οι  απαιτήσεις  συμμετοχής  σε  ιστιοπλοίες  και  η  καλή  δημοσιότητα. 

Παραδείγματος  χάρη,  από τεχνικής  άποψης  είναι  σημαντικό  να  υπάρχει  ένα  σκάφος  με 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία να δίνουν την δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν όσο 

το δυνατόν λιγότεροι αισθητήρες εξ΄αιτίας του κόστους, αλλά για λόγους δημοσιότητας είναι 

σημαντικό να είναι ένα μοντέρνο σκάφος ικανό να αγωνιστεί επιτυχώς στις ιστιοπλοίες. 

Άλλες τεχνικές απαιτήσεις που έπρεπε να ληφθούν υπόψη:

• Διαστάσεις του σκάφους: να υπάρχει  ευκολία στον χειρισμό του έξω και μέσα στο 

νερό.

• Βάρος του σκάφους: το βάρος του εξοπλισμού να επηρεάζει το λιγότερο δυνατόν την 

απόδοση του σκάφους και να είναι λιγότερο ευαίσθητο στις κινήσεις.
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• Έτος  κατασκευής:  για  να  διασφαλιστεί  ακριβής  επιστημονική  έρευνα,  το  YRU-Kiel 

χρειάζεται σκάφη τελευταίας τεχνολογίας.

• Μεταφορά των σκαφών στη στεριά: η ικανότητα να μεταφερθούν τα σκάφη για τις 

ιστιοπλοίες εύκολα με ρυμουλκούμενο (trailer).

• Η  δυνατότητα  με  απλή  μετατροπή  του  σκάφους  να  χρησιμοποιηθεί  άλλο  είδος 

Μπαλονιού δηλαδή συμμετρικό ή ασύμμετρο.

• Βάση του Ιστίου  (mast step) : στην καρίνα ή στο κατάστρωμα, είναι μια διαφορά η 

οποία επηρεάζει τον αριθμό των  αισθητήρων για τις μετρήσεις αντοχής του ιστίου. 

Κατά προτίμηση η  βάση του ιστίου να είναι στο κατάστρωμα για να είναι εύκολη η 

προσπάθεια μέτρησης και με λιγότερους αισθητήρες

• Αριθμός  μελών πληρώματος:  κάθε  σκάφος  χρειάζεται  ένα  συγκεκριμένο  αριθμό 

μελών  πληρώματος.  Με  λιγότερα  μέλη  θα  υπήρχε  περισσότερος  χώρος  για  την 

τοποθέτηση των οργάνων αλλά για εταιρική ψυχαγωγία και άλλες εκδηλώσεις θα ήταν 

προτιμότερο  να  υπάρχουν  περισσότερο  από  3  άτομα.  Κατά  προτίμηση  θα 

χρειαζόμασταν σκάφη που να αγωνίζονται με 3 άτομα αλλά να υπάρχει χώρος για 4-5 

στο σκάφος.

• Άλλα χαρακτηριστικά  του εξοπλισμού, που να επιτρέπουν την χρήση όσο δυνατόν 

λιγότερων αισθητήρων.

Τα κριτήρια για τους υποψήφιους χορηγούς είναι:

• κόστος: αυτό ενδιαφέρει περισσότερο τους χορηγούς άρα έπρεπε να κρατηθεί χαμηλό

• αριθμός ιστιοπλοοιών  (ρεγγάτες):  μεγάλη συμμετοχή σε ιστιοπλοίες αφού τα σκάφη 

θα είναι  διαφήμιστική πλατφόρμα για τους χορηγούς

• χαρακτηριστικά  πλεύσης:  τα  σκάφη  να  δείχνουν  μοντέρνα,  ελκυστικά  και 

εντυπωσιακά καθώς θα πλέουν στο νερό
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 2.4.2 Υποψήφια Σκάφη

Στις επόμενες παραγράφους θα παρουσιαστούν και θα αξιολογηθούν τα πέντε υποψήφια 

σκάφη.

 2.4.2.1 MaxFun 25 

Ο κύριος στόχος κατασκευής αυτού του σκάφους ήταν 

να  σχεδιαστεί  και  να  κατασκευαστεί  ένα  σκάφος 

μοντέρνο  και  προσιτό,  ένα  νέου  σχεδιασμού 

ιστιοφόρο κατά τη διάρκεια ενός χειμώνα.

Έχει  εξαιρετικές  επιδόσεις,  είναι  οικονομικό  στην 

κατασκευή του, εύκολο στην μεταφορά του και με ένα 

μοναδικό  λάκτισμα  αγωνιστικού  γιώτ υψηλής 

τεχνολογίας.

Το πρώτο  MaxFun 25 κατασκευάστηκε τον Ιανουάριο του 2000  στην Ολλανδία και σε λίγα 

χρόνια  δημιουργήθηκε  ένας  Ολλανδικός  στόλος  αναγνωρισμένος  από  την  Ολλανδική 

Ιστιοπλοία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Ένα αξιαγάπητο αγωνιστικό ιστιοπλοικό σχεδιασμένο για γρήγορη και θαυμάσια 

πλεύση

• Επίσημη κατηγορία σχεδιασμού

• Συνήθως προσπερνά σκάφη 35 ποδιών

• Ελαφρύ, δυνατό και γρήγορο αλλά και οικονομικό σκάφος

• Μεγάλο πιλοτήριο με χώρο για 4 ή 5 άτομα πλήρωμα

• Downwind speed με ασύμμετρο τρίγωνο ιστίο γρηγορότερο από άλλα μεγαλύτερα 

σκάφη

Σχεδιασμένο από τον Simonis Voogd.
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Συμπερασματικά είναι  το καλύτερο υποψήφιο σκάφος αφού συνδυάζει  υψηλή τεχνολογία, 

εξαιρετικές επιδόσεις και πολύ καλή τιμή.

 2.4.2.2 Melges 24

Το  Melges 24  είναι  ένα  σκάφος  επίσημης 

κατηγορίας  σχεδιασμού  που  χρησιμοποιείται  πολύ 

συχνά για αγώνες.

Σχεδιάστηκε το 1992 από την ομάδα  Reichel/Pugh και 

μπήκε στην παραγωγή το 1993.

Το σκάφος έχει  μήκος 24 πόδια (7 μέτρα) και φάρδος 

έως την δοκό 8.2 πόδια (2.5 μέτρα). Φέρει πανιά 1000 

τετραγ.ποδών,  Μαίστρα,  Τζένοα και  Μπαλόνι 

συνδυασμένα. Το Μπαλόνι είναι ασύμμετρο 670 τετρ.ποδών.

Το  σκάφος  αυτό  αγωνίζεται  συνήθως  με  πλήρωμα  4  ή  5  ατόμων.  Επειδή  το  σκάφος 

ταξιδεύει  γρηγορότερα  με  βαρύτερο  πλήρωμα  υπάρχει  κανόνας  για  όριο  βάρους 

πληρώματος έως 360 κιλά σύνολο.

Σήμερα  περίπου 800 σκάφη αγωνίζονται παγκοσμίως με καταξιωμένους στόλους σε Βόρειο 

Αμερική,  Ευρώπη και Αυστραλία και αναπτύσσονται και σε Νότιο Αφρική και Ασία.

Τελικά μπορούμε να τονίσουμε ότι από την μία πλευρά χαίρει  εκτίμησης στην ιστιοπλοική 

κοινότητα  αλλά από την άλλη πλευρά είναι ελαφρύτερο από όσο πρέπει, πολύ ακριβό, και σε 

σύγκριση με το MaxFun 25, παλαιότερο.
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 2.4.2.3 J/80

Ένα  ευκίνητο  σκάφος  σχεδιασμένο για 

εύκολη χρήση από πλήρωμα 2 ατόμων. 

Εύκολο  στη  χρήση,  λιγότερο  φοβιστικό, 

ασφαλέστερο και καλύτερο για υπεράκτιες 

ιστιοπλοίες από άλλα μοντέρνα σκάφη.

Σε  σύγκριση  με  άλλα  σκάφη  της  ίδιας 

κατηγορίας, το J80 έχει σταθερή καρίνα με 

εξαιρετική αίσθηση και χρειάζεται λιγότερο 

έμπειρο  πλήρωμα.  Μεγάλη  σταθερότητα 

και ταχύτητα έχουν επιτευχθεί σε ένα σκάφος μονού κύτους εύκολα μεταφερόμενο. Ωστόσο, 

με  το  τεράστιο  Μπαλόνι του  έχει  περισσότερη  δύναμη  κατάπρυμνα από  όσο  συνήθως 

μπορούν να τιθασεύσουν οι ιστιοπλόοι.

Το  J80  είναι  επίσημα  αναγνωρισμένο  από  την  ISAF σαν  ένα  διεθνές  σκάφος  ειδικής 

σχεδίασης  με  ενεργούς  στόλους  στις  Η.Π.Α.,  Γαλλία,  Αγγλία,  Σουηδία  και  αλλού. 

Χρησιμοποιείται πολύ αλλά έχει τη βάση του καταρτιού στην καρίνα και αυτό δυσκολεύει τις 

μετρήσεις δυνάμεων στο κατάρτι και παράλληλα αυξάνει το κόστος.

. 
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 2.4.2.4 Platu 25

Η  κατασκευή  του  Platu 25  είναι  δουλειά  του 

σχεδιαστή  Bruce Farr,  ο  οποίος  ήταν  επίσης 

υπεύθυνος για τα  γιώτ της διαφημιστικής καμπάνιας 

BMW-Oracle και της VOLVO 60-Illbruck.

Το  Platu 25  έγινε  γνωστό  στην  Ευρώπη  με  την 

ονομασία  Beneteau 25 αλλά το όνομα άλλαξε στην 

Γερμανία.

Ο  σκελετός  του  σκάφους  και  το  βαθύ  μεταλλικό  κύτος  θυμίζει  το  αγωνιστικό  σκάφος 

Withbread 60 ποδών. Το κέλυφος είναι κατασκευασμένο από GRP. Το κατάστρωμα είναι από 

υψηλών προδιαγραφών Balsa (τροπικό δέντρο για ξύλο). Η καρίνα είναι βιδωμένη στο σκαρί.

Στην Ευρώπη υπάρχουν περίπου 500 σκάφη και τα περισσότερα στην Ιταλία. Ο Γερμανικός 

στόλος περιλαμβάνει περίπου 50 κομμάτια.

Στην Γερμανία γίνονται ετησίως περίπου 15 αγώνες στους οποίους το  Platu 25 αγωνίζεται 

σαν μοναδικής σχεδίασης σκάφος. Για παράδειγμα στην Ιστιοπλοική Εβδομάδα του Κιέλου 

(Kieler Woche), στην Travemunde Week, στην Warnemunde Week, στην εβδομάδα Βαλτικής 

της Rolex, και σε άλλα.
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Σχέδιο 7: Διάγραμμα του Platu 25 
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 2.4.2.5 X-79

Είναι  ένα  παλαιό  σκάφος  και  η  παραγωγή  του 

σταμάτησε το 1995. Κατά συνέπεια είναι αδύνατον να 

αγοραστεί καινούργιο. Για το λόγο αυτό απορρίφθηκε.

Για την επιλογή του καταλληλότερου σκάφους και τα 

πέντε σκάφη αξιολογούνται στον Πίνακα 3.

 2.4.2.6 Περιορισμοί

Κατά  την  διάρκεια  της  έρευνας  του  υποψηφίου 

σκάφους  και  των  χαρακτηριστικών  τους, 

αντιμετωπίσαμε  κάποιες  δυσκολίες  στην  εξεύρεση 

σχετικών πληροφοριών.

Για  παράδειγμα  υπήρχαν  πολύ  λίγες  πληροφορίες 

σχετικά με το X-79 αφού ήταν παλαιό και δεν κατασκευαζόταν πια.

 2.4.3 Επιλογή του Σκάφους

Πρώτα  απ΄όλα,  τα  απλά  χαρακτηριστικά  των  σκαφών  έπρεπε  να  αξιολογηθούν  και  να 

συγκριθούν  με  τις  απαιτήσεις.  Συγκρίνοντας  τα  σκάφη μεταξύ  τους,  ήταν  ευκολότερο να 

αξιολογηθούν οι κλάσεις.

Ο  Πίνακας 3 (Values) δεξιά  δείχνει  την  προτιμούμενη  αξία  για  κάθε απαίτηση.  Κατά την 

διάρκεια  αξιολόγησης  συγκρίναμε  τα  πλεονεκτήματα  και  τα  μειονεκτήματα  κάθε  σκάφους 

αφού  δεν  υπήρχε  κάποιο  που  να  καλύπτει  όλες  τις  απαιτήσεις.  Για  το  λόγο  αυτό  ήταν 

ευκολότερο να βρεθεί το καταλληλότερο απορρίπτοντας τα λιγότερο κατάλληλα.
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Σχέδιο 8: X-79 Sail Plan
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Το πρώτο σκάφος που απορρίφθηκε ήταν το  X79 αφού δεν υπάρχει  πλέον  νέο σκάφος 

διαθέσιμο. Δεύτερο απορρίφθηκε το Melges 24 γιατί ήταν πολύ ελαφρύ και ακριβό. Το Platu 

25  διαγράφηκε  γιατί  απαιτούσε  6  άτομα  πλήρωμα  που  σημαίνει  ότι  το  σκάφος  θα  είχε 

συνωστισμό ειδικά με τις συσκευές μέτρησης πάνω στο σκάφος. Άλλο ένα μειονέκτημα του 

Platu 25 ήταν ότι είναι πολύ ευαίσθητο στις κινήσεις κάτι το οποίο δυσκολεύει τον έλεγχο των 

αντιδράσεων του σκάφους. Τα δύο τελευταία υποψήφια σκάφη,  J80 και  MaxFun 25, είναι 

εντελώς αντίθετα όσον αφορά στον αριθμό ιστιοπλοιών και τα στοιχεία του εξοπλισμού. Στο 
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Πίνακας 3: Αξιολόγηση Σκαφών - Boat evaluation

Evaluation of the boat classes
Requirements J80 MAX FUN 25 MELGES 24 X-79 PLATU 25 Values
DIMENSIONS

Length Over All 8 m 7,94 m 7,32 - 7,50 m 7,89 - 7,96 m 7,53 m
Length Water Line 7,50 m 6,70 m 6,70 m 6,74 m

Beam 2,49 - 2,51 m 2,50 m 2,49 – 2,5 m 2,87 – 2,88 m 2,55 – 2,62 m
Draught 1,49 - 1,50 m 1,60 m 1,52 – 1,525 m 1,33 m 1,58 – 1,62 m

Sail area 100% 31,4 m² 32,1 m² 33,93 m² 31,42 m² 31,83m²
Weight 1315 - 1450 - 1495 Kg 850 Kg 1240 - 1325 Kg

Ballast 650 Kg 392 - 408 Kg 300 - 313 Kg 670 - 700 Kg 510 - 530 Kg
++ - -- ++ + 45% Ballast

1993 2000 1992 1979-1995 1996

- ++ - -- + 9 years
COSTS (incl.VAT)

Boat without sails 34.629,00 € 50.060,92 € 29.990,00 €

43.673,00 € 61.913,32 € 44.960,00 €

++ + -- + < 45,000 €
TRANSPORT Car trailer Car trailer Car trailer Car trailer Car trailer

++ ++ ++ ++ ++
RACES 9 (1ESP, 1FRN, GER) 8 NL 10 GER (+ INT.) 10 GER 14 GER

+ -- ++ + ++ > 10 in GER
TOP&TOC TOC TOC TOC TOP TOP

+ + + - - TOC
MAST STEP Keel Deck Deck Keel keel

- + + - - Deck
PASSANGERS
Regata crew Min. 3 (max.338.6 Kg) 4 - 5 (360 Kg) 4-5 4 -6 (400 Kg)

Total 6
RIG

Runners No No No Yes No
+ + + - +

Nº Spredder 2 1 1 1 2
- + + + - 1

Results +3 +3 0 X +2

808,75 - 809 Kg 
(1783 lbs)

1345 - 1500 - 
1552 Kg

YEAR BUILT 
(Construction)

20.492,00      ₤
30.888,00 € + 

transport
Boat + standard 

sails + trailer

Min. 3 
(max.360 Kg)
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J80  δύο  ζεύγη  σταυρών  (spreaders) και  μια  βάση  καταρτιού  στην  καρίνα κάνουν 

δυσκολότερες τις μετρήσεις των δυνάμεων στον εξοπλισμό του αλλά από την άλλη έχει πολύ 

καλή φήμη στην  ιστιοπλοική  κοινότητα  της  Γερμανίας  που το  καθιστά  προτιμότερο όσον 

αφορά την δημοσιότητα.

Εν  τέλει  το   MaxFun 25  είναι  σχεδόν ιδανικό  σε  σχέση με  τις  τεχνικές  απαιτήσεις  αλλά 

δυστυχώς δεν έχει μεγάλο ιστιοπλοικό κοινό στην Γερμανία ακόμη και δεν υπάρχουν ειδικές 

κατηγορίες  αγώνων,  οπότε  θα  πρέπει  να  συμμετέχει  σε  άλλους  αγώνες  ιστιοπλοίας με 

μειονεκτικούς κανόνες. Παρ΄όλα αυτά, το MaxFun 25 αποφασίστηκε σαν το πλέον κατάλληλο 

για τους σκοπούς του Match Race Sailing Dynamometer, αφού είναι ένα καινούργιο σκάφος 

το  οποίο  αναμένεται  να  αυξήσει  την  δημοτικότητά  του  στην  Γερμανία  και  να  μπορεί  να 

συμμετάσχει σε περισσότερους αγώνες της περιοχής του Κιέλου στο μέλλον.

 2.4.4 Συμπέρασμα

Μετά από προσεκτική εξέταση όλων των απαιτήσεων, προσπαθήσαμε να τις τοποθετήσουμε 

με σειρά ανάλογα με τις προτεραιότητες και την σπουδαιότητα και  έπειτα από λεπτομερή 

αξιολόγηση των  χαρακτηριστικών των σκαφών,  αποφασίσαμε  ότι  το  MaxFun 25  είναι το 

καταλληλότερο για τους σκοπούς αυτής της εργασίας αφού είναι ένα νέο αγωνιστικό σκάφος 

υψηλής τεχνολογίας, με  πολύ καλές επιδόσεις, οικονομικό στην κατασκευή του και εύκολο 

στην μεταφορά του στις περιοχές αγώνων ιστιοπλοίας.
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Εξοπλισμό

 2.5 Εξοπλισμός και Δυνάμεις στον Εξοπλισμό

Εφόσον επιλέχθηκε το κατάλληλο σκάφος, πρέπει να τοποθετηθούν οι αισθητήρες. Για να 

μετρηθούν  σωστά  οι  δυνάμεις  αέρος,  οι  αισθητήρες  πρέπει  να  τοποθετηθούν  εκεί  που 

ασκούνται  δυνάμεις  στο  σκαρί.  Οι  αισθητήρες  πρέπει  να  τοποθετηθούν  σωστά  ώστε  να 

αντέξουν  την  ισχύ  που  τους  ασκείται.  Για  τον  λόγο  αυτόν,  πρέπει  να  εξεταστούν  τα 

χαρακτηριστικά του εξοπλισμού του MaxFun 25 και δυνάμεις που ασκούνται σε αυτόν.

 2.5.1 Ο Εξοπλισμός του MaxFun 25

Τα περισσότερα μικρά ιστιοπλοικά  σκάφη,  κάτω των 25 

ποδιών, φέρουν μόνο ένα ιστίο με ένα ή δύο πανιά. Όταν 

το σκάφος φέρει ένα κατάρτι, μία Τζένοα (Genoa) και μία 

Μαίστρα, τότε ο τύπος του σκάφους είναι  Sloop. Σήμερα, 

συχνά χρησιμοποιείται το  Fractional Sloop, στο οποίο το 

μπροστινό  τριγωνικό  πανί  (Τζένοα)  δεν  φτάνει  στην 

κορυφή του ιστίου.

Στο MaxFun 25 χρησιμοποιείται αυτό το είδος εξοπλισμού, 

αφού η Τζένοα δεν φτάνει στην κορυφή του ιστίου, όπως φαίνεται στο Σχέδιο 9. Αναλυτικές 

φωτογραφίες με μετρήσεις βρίσκονται στο προσάρτημα.

Εφόσον καθορίστηκε το είδος εξοπλισμού του MaxFun 25, πρέπει να καθοριστούν αναλυτικά 

τα στοιχεία του εξοπλισμού, τα οποία γενικά φέρουν τις δυνάμεις αέρος.

 2.5.2 Στοιχεία του Εξοπλισμού

 2.5.2.1 Ιστίο – Κατάρτι - Άλμπουρο

Γενικά το λύγισμα του ιστίου συγκρατείται σε δύο σημεία, στη βάση του ιστίου και στο σημείο 

26

  

Σχέδιο 9: MaxFun 25 Fractional  

Sloop
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ένωσης των ξαρτιών με το κατάρτι. Αν το ιστίο έχει την βάση στο κατάστρωμα, είναι ελεύθερο 

να περιστρέφεται στην βάση του. Αν το ιστίο έχει την βάση του στην καρίνα, τότε δεν του 

επιτρέπεται να στραφεί.

Το MaxFun 25 έχει την βάση του ιστίου στο κατάστρωμα. Αυτό διευκολύνει πολύ την μέτρηση 

της ισχύς στο ιστίο. Διαφορετικά πρέπει να μετρηθούν οι δυνάμεις του ιστίου και στο ύψος 

του καταστρώματος, αλλά και στην βάση του στην καρίνα. Στο Σχέδιο 10 και το   Σχέδιο 11 

φαίνονται τα δύο είδη βάσεων του ιστίου.
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Σχέδιο 11: Ιστίο στο κατάστρωμαΣχέδιο 10: Ιστίο στην καρίνα
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 2.5.2.2 Ξάρτια (Shrouds)

Τα παταράτσα είναι ξάρτια, και είναι δύο ειδικά συρματόσχοινα που ξεκινούν από την κορυφή 

του ιστίου και καταλήγουν συμμετρικά δεξιά και αριστερά του σκάφους ώστε να συγκρατείται 

το  ιστίο.  Για  τα  σύρματα  που  ξεκινούν  από  την  κορυφή  του  ιστίου,  υπάρχει  μία  ειδική 

κατασκευή,  ο  σταυρός  (spreaders),  που  αποτελείται  από  δύο  λεπτά  κοντάρια,  τα  οποία 

βρίσκονται  κάθετα  στο  ιστίο  και  χρησιμοποιούνται  για  να  αυξήσουν  την  γωνία  που 

σχηματίζουν τα σύρματα με το κατάστρωμα στο σημείο ένωσης, παρέχοντας έτσι καλύτερη 

υποστήριξη στο κατάρτι. Στο  Σχέδιο 10 και στο  Σχέδιο 11,  μπορούμε να δούμε πώς είναι 

τοποθετημένα τα παταράτσα κι ο σταυρός. 

Τα παταράτσα φέρουν πλάγιες δυνάμεις που προκαλούνται από την πίεση του αέρα στα 

πανιά, και επιπλέον από τον άνεμο και τη θάλασσα. 

 2.5.2.3 Πρότονος και Επίτονος (Forestay and Backstay)

Ο Πρότονος (forestay), είναι ένα σύρμα το οποίο ξεκινάει από το κατάρτι και καταλήγει στην 

πλώρη, εμποδίζοντας το κατάρτι να πέσει προς τα πίσω. Μπορεί να ξεκινάει είτε από την 

κορυφή του καταρτιού,  ή σε  Fractional Sloop  ξεκινάει  μεταξύ του 1/8 και του ¼ από την 

κορυφή του καταρτιού. Στο MaxFun 25, η Τζένοα είναι συνδεδεμένη στον Πρότονο.

Ο Επίτονος ενώνει αντίστοιχα το κατάρτι με την πρύμνη και αλληλεπιδρά με τον Πρότονο και 

την Τζένοα. Ο Επίτονος είναι πολύ σημαντικός για τον έλεγχο του σχήματος της Μαίστρας και 

της Τζένοας. 

 2.5.2.4 Σκότες 

Οι  σκότες  είναι 

σκοινιά  που 

δένουν  τα  πανιά 

στο  κατάστρωμα 

και χρησιμοποιούνται  για  να  ρυθμίζουν  το  σχήμα  των  πανιών.  Το  Σχέδιο  12 δείχνει  με 

κόκκινες γραμμές τους σιδηρόδρομους οι οποίοι ρυθμίζουν τις σκότες πάνω στο MaxFun 25.
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Σχέδιο 12: Σκότες και σιδηρόδρομοι στο MaxFun 25
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 2.5.3 Υπολογισμοί Δυνάμεων

Οι  αισθητήρες  (load  cells)  χρησιμοποιούνται  για  να  μετράνε 

συγκεκριμένα  φορτία  που  ασκούνται  πάνω  τους  από  τις 

δυνάμεις, και για τον λόγο αυτόν είναι σημαντικό να επιλεχθούν 

οι κατάλληλοι αισθητήρες. 

Σε αυτό το σημείο της εργασίας υπολογίζονται οι δυνάμεις που 

ασκούνται στα στοιχεία του εξοπλισμού του σκάφους. 

Κατ'αρχάς  ο  εξοπλισμός  πρέπει  να  εξασφαλίζει  δύο 

καταστάσεις:

• Η έκταση του  μπροστινού  τριγώνου  να  μην  είναι  μεγαλύτερη από  1,6  φορές  την 

έκταση της Μαίστρας.

• Η έκταση του πανιού να είναι μεγαλύτερη από το righting moment διαιρεμένο 128 

φορές από το heeling arm.

      G: Άδειο βάρος του σκάφους (Empty weight of boat) [kg]

Δ: Πλήρες βάρος του σκάφους (Full load weight of boat) [kg]

g: Βάρος Ερματισμού (Ballast weight) [kg]

B: Μέγιστο μήκος δοκού (Maximum beam) [m]

LOA: Ολικό μήκος (Length overall) [m]

AS: Έκταση πανιού (Sail area) [m²]

RM: Dimesioning righting moment [Nm]

RM30: Righting moment στις 30 μοίρες πλάγιασμα με άδειο βάρος του σκάφους [Nm]

RM1: Righting moment με 1 μοίρα πλάγιασμα με άδειο βάρος του σκάφους [Nm]

n: Αριθμός ατόμων στο σκάφος

FS: Freeboards8 στο κατάρτι [m]

δRM: Additional moment from crew to windward [Nm]

HA: Heeling arm [m]

8  Freeboard η ελάχιστη κάθετη απόσταση από την επιφάνεια του νερού μέχρι την κουπαστή
30

Πίνακας 4: Basic MaxFun 25 

Dimensions

Length o.a. 7,94m
Lenght WL 6,70m
Beam 2,50 m
Draft 1,60m
Displacement 850kg

Sail Area
Main 20,50m²
100% Jib 11,60m²
GP Spi 63,0m²
I 8,50m
J 2,60m
P 9,26m
E 3,32m
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Έλεγχος της πρώτης κατάστασης:

Έλεγχος της δεύτερης κατάστασης:        

        

                                                        

                  

          

Εγκρίνεται

• Το GM θεωρείται 1,5

Το  MaxFun 25  εξασφαλίζει  αυτές τις  2 καταστάσεις,  έτσι  μπορούμε να συνεχίσουμε τους 

υπολογισμούς.

31

1st State: I*J/(E*P)<1,6 ;
0.7396252 <1.6

AF = 11.05 m2

AM = 15.3716 m2

AS = 26.4216 m2

2nd State: AS >RM/(128*HA)

As = AM + AF

AF =J*I/2 
AM = E*P/2

RM = 1674.1071 Nm
or

RM = 1384.9007 Nm

AS >RM/(128*HA)
AS > 2.179827

RM1 = GM*sine1
RM1 = 14.79

RM30  = Δ *RA30 Nm
RA30 = GM*sine30 m
RA30 = 0,75 m
RM30  = 637,5 Nm

RM = RM30*Δ/G+δRM Nm
or

RMMin = 29*RM1 Nm
RM = 27RM1*Δ/G+δRM Nm

δRM = 75*n*(3*4B-4*9FS) Nm

δRM = 900 Nm
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 2.5.3.1 Ξάρτια (Shrouds):

Η ένταση στα Ξάρτια   (D#, V#)  

   

Φόρτος Διαστασιολόγησης   (P  #)

 
 Μονά Χαμηλά Ξάρτια
 Διπλά Χαμηλά Ξάρτια

• Το β2 θεωρείται 7 μοίρες.

• Το γ1 θεωρείται 2 μοίρες.

• β1  is assumed 9 degrees.

• a1   είναι  η  απόσταση από τον  ίσαλο μέχρι  το  σημείο  ένωσης  των ξαρτιών με  το 

κατάρτι. Θεωρείται 10,5 m.

32

D2= F2/sinβ2

V1= F2/(cosγ1*tanβ2)
C1= F2-V1sinγ1

D1= (F1+C1)/sinβ1

D2= 1317.676
V1= 1320.076
C1= 114.5562
D1= 734.3346

PD1= 2.8*D1 N
PD1= 2.5*D1 N
PD2= 3.0*D2 N
PV1= 3.0*V1 N

T1= RM/a1 

T1= 159.4388

PD1= 3689.4923 N
PD1= 1835.8364 N
PD2= 3953.0275 N
PV1= 3960.2279 N

Σχέδιο 13: Φόρτος στα 

Ξάρτια
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 2.5.3.2 Stays

• Ο πρότονος θα έχει αντοχή εφελκυσμού (breaking strength) (Pfo) τουλάχιστον:

• Ο επίτονος θα έχει αντοχή εφελκυσμού (Pa) τουλάχιστον:

• Υποθέσεις: l= 8.5 m,  la=11,26 m,  sin(aa)=0.41

 2.5.3.3 Κατάρτι (Mast)

b: Χαμηλό άνοιγμα ξαρτιών

1,5: Ανοχή για γωνίες κλίσης μεγαλύρες του 30 (heeling angles>30)

1,85: Παράγοντας ασφάλειας για τα stays, τα halyards και τις σκότες

PT: Tο κρίσιμο φορτίο στη βάση του ιστίου

P: Μέγιστο φορτίο συμπίεσης

33

Pf o = 15*RM/(l+fs) N
Pf o = N2643.33

Pa = 2.8*RM/(la+sinαa)  N
Pa = N401.67

Σχέδιο 14: Runners with checkstay (only for fractional rig)
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 2.5.3.4 Σκότες 

ML: Φόρτος στην Σκότα Μαίστρας σε (kg)

E: Το μήκος του ποδώματος (Foot length) της Μαίστρας σε (m)

P: Το μήκος του Luff της Μαίστρας σε (m)

V: Η ταχύτητα του ανέμου σε κόμβους (knots) (V1 = 20 kts, V2 = 40 kts)

Χ: Η απόσταση από το τέλος της Μάτσας (Βoom) μέχρι τη Σκότα Μαίστρας σε (m)

 2.5.4 Περιορισμοί

Παρά το γεγονός ότι επικοινωνήσαμε με έμπορες και τον ίδιον τον σχεδιαστή του MaxFun 25, 

δεν  καταφέραμε  να  βρούμε  αναλυτικές  τεχνικές  πληροφορίες.  Για  τον  λόγο  αυτόν, 

αναγκαστήκαμε  να  κάνουμε  αρκετές  υποθέσεις.  Κατά  τη  διάρκεια  των  υπολογισμών, 

χρησιμοποιήθηκαν μικρά σκίτσα και  μικρές  φωτογραφίες  του  MaxFun  25  πρικειμένου να 

γίνουν υποθέσεις για κάποιες αποστάσεις. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα φαίνονται λογικά 

και αναμενόμενα. 

34

PT =  1.5* RM30/(0.5*b) 
P = 1.85*PT

PT =  765 kg
P= 1415.25 kg

ML1 = 1126,968 kg
ML2 = 281,742 kg
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 2.6 Εξοπλισμός Μέτρησης

Το σύστημα μέτρησης είναι το σημαντικότερο μέρος τoυ MRSD  αφού είναι το απαραίτητο 

εργαλείο για την έρευνα της αεροδυναμικής που επιδρά σε ένα ιστιοπλοικό σκάφος.  Άρα 

πρέπει να συνταχθεί πολύ καλά όσον αφορά το κόστος και την ακρίβεια.

Το σύστημα μέτρησης δεν αποτελείται μόνον από τα όργανα μέτρησης δυνάμεων αλλά και 

από ναυτικά όργανα τα οποία καταγράφουν τις συνθήκες πλεύσης. Το σύστημα των ναυτικών 

οργάνων καθώς και το  σύστημα μέτρησης δυνάμεων εξηγούνται παρακάτω.  Η τροφοδοσία 

θα παρέχεται από μπαταρίες 12 V DC.

 2.6.1 Σύστημα Ναυτικών Οργάνων

Τα ναυτικά όργανα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες πλεύσης και βοηθούν τον 

πηδαλιούχο και το πλήρωμά του να οδηγήσουν το σκάφος στην καλύτερή του απόδοση.

 2.6.1.1 Απαιτήσεις

Υπάρχουν διαθέσιμα πολλά ναυτικά όργανα μέσα σε ένα μεγάλο εύρος επιπέδων απόδοσης. 

Υπάρχουν απλά όργανα για μηχανοκίνητα γιώτ και εκτενή για ιστιοπλοικά γιώτ και ακόμα πιο 

ειδικά,  για  παράδειγμα για το  MRSD. Αυτό γιατί  χρειάζονται πολλές πληροφορίες για τον 

υπολογισμό των αποτελεσμάτων των μετρήσεων των δυνάμεων.  Οι πληροφορίες αφορούν 

τα  παρακάτω:

• Ταχύτητα του σκάφους στο νερό και επί τόπου (over ground)

• Κατεύθυνση και διαδρομή επί τόπου (over ground)

• Πραγματική ταχύτητα ανέμου, γωνία και διεύθυνση

• Βάθος

• Γωνία κλίσης

• Θερμοκρασία θαλάσσης

Το MRSD είναι ένα όργανο μέτρησης για την βελτίωση του λογισμικού προσομείωσης. Για το 

λόγο  αυτό,  αξίζει  να  επενδύσουμε  σε  μια  δαπανηρή  και  επεξεργασμένη  δομή  ναυτικών 
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οργάνων. Ο κύριος στόχος του ιστιοπλοικού δυναμόμετρου είναι να καθορίσει την απόδοση 

του ιστιοπλοικού στις δεδομένες συνθήκες. Κατά συνέπεια είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει 

ένα σύστημα ναυτικών οργάνων υψηλής τεχνολογίας τα οποία να παρέχουν πολλές ευκαιρίες 

βαθμονόμησης.

Αξιόπιστα αποτελέσματα  θα  επιτρέψουν συγκρίσεις  μεταξύ άλλων δοκιμών με παρόμοιες 

συνθήκες.

 2.6.1.2 Επιλογή Συστήματος

Στην αγορά υπάρχουν διαθέσιμα πολλά ναυτικά όργανα αλλά δεδομένων των απαιτήσεων 

δεν  είναι  όλα  κατάλληλα.  Ένα  θέμα  το  οποίο  έπρεπε  να  ληφθεί  σοβαρά υπόψη ήταν  η 

δυνατότητα της ασύρματης σύνδεσης μεταξύ του μετατροπέα, του server και των δεικτών. Θα 

ήταν μεγάλο πλεονέκτημα να μην υπάρχουν καλώδια τα οποία θα έπρεπε να συντηρηθούν, 

να  τοποθετηθούν  και  να  πληρωθούν.  Ωστόσο,  η  ταχύτητα  ενός  ραδιοσήματος  είναι 

χαμηλότερη απ΄ότι η ενσύρματη και ένα καλό σύστημα δεν πρέπει να συμβιβαστεί σε θέματα 

επίδοσης. 

Για  την  επιλογή  του  κατάλληλου  συστήματος,  ένας  πίνακας  των  δύο  πιθανών επιλογών 

αποδείχθηκε  πολύ  βοηθητικός.  Αρχικά  ήταν  απαραίτητη  μια  λίστα  με  κατασκευαστές 

ναυτικών οργάνων και αυτό ήταν εύκολο να γίνει αφού υπάρχουν μόνον 4 κατασκευαστές οι 

οποίοι  μπορούν να προμηθεύσουν τα απαιτούμενα συστήματα μέτρησης. Αλλά η επιλογή 

μεταξύ  των  διάφορων  προμηθευτών  ήταν  πιο  δύσκολη,  ειδικά  όταν  έχεις  χαμηλό 

προυπολογισμό και πρέπει να κάνεις συμβιβασμούς στην ακρίβεια. 

Η   B&G έχει  τις  καλύτερες  λύσεις  για  ένα  μεγάλο  εύρος  αναγκών  και  προμηθεύει  τις 

περισσότερες ευκαιρίες  για βαθμονόμηση.  Μια ειδική δυνατότητα είναι  η  αναβάθμιση του 

λειτουργικού συστήματος  του  server.  Οπότε  ξεκινάμε  με  χαμηλό κόστος  και  αν χρειαστεί 

αναβαθμίζουμε το σύστημα. Τα μειονεκτήματα της B&G είναι οι υψηλές επενδύσεις. Η  Nexus 

έχει ένα καλό εκπονημένο σύστημα (NX2) για  εξειδικευμένους σκοπούς σε μια λογική τιμή. 
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Αλλά με δεδομένο τον περιορισμό στις δυνατότητες βαθμονόμησης, υπάρχει πολύ μικρότερη 

ποικιλία  σε  σύγκριση  με  τις  λύσεις  της  B&G.  Η  Ticktack παρέχει  ένα  ολοκληρωμένο 

ασύρματο  σύστημα  αλλά  χωρίς  αρκετή  ακρίβεια  και  δυνατότητες  βαθμονόμησης. 

Αναλογιζόμενοι τους συμβιβασμούς, οι τιμές για τα Τicktack συστήματα είναι πολύ υψηλές.

Με μια πιο προσεκτική ματιά στις τιμές και συγκρίνοντας τα συστήματα  Nexus και  B&G, οι 

διαφορές  είναι  ορατές  στον Πίνακα  5. Για  ένα  σύστημα  υψηλής  απόδοσης  πρέπει  να 

πληρώσουμε  5 φορές παραπάνω από ότι  για  ένα σύστημα με  λιγότερες δυνατότητες.  Η 

απόφαση ποιο σύστημα να επιλεγεί εξαρτάται από την αναλογία του συνολικού κόστους και 

των απαιτήσεων ακριβείας.

Με δεδομένο ότι το σύστημα μετρήσεως δυνάμεων είναι πολύ ακριβό, είναι απαραίτητο να 

διατηρηθεί τουλάχιστον χαμηλά το κόστος των ναυτικών οργάνων. Κατά συνέπεια επιλέχθηκε 

το σύστημα Nexus NX2.
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Πίνακας 5: Επιλογή ναυτικών οργάνων - Selection of nautical instruments

Nautical Instruments NEXUS B&G
Pirces incl. VAT Version A Alternatives Version B Alternatives
Speed Sensors Speed Sensors
Log Transducer TH43 173,00 € 212,00 € Log Transducer Package 
Ultrasonic Speed Sensor 1.015,00 €
Wind Sensors Wind Sensors

549,00 € 2.591,00 € 213 vertical Wind transducer package 810

(519,00 €) 2.973,00 € 213 vertical Wind transducer package 1050

832,00 €
Bracket 207,00 € Bracket for top of front montage
Depth Sensors Depth Sensors
Depth Transducer TH43 141,00 € 205,00 € Lot Transducer 
Gyro Compass Gyro Compass
HPC Compass 499,00 € (973,00 €) Halcyon 2000 Compass transducer

(875,00 €) + Clinometer
1.647,00 € Gimbaled Rate Compass (incl. Clinometer)

5.094,00 €
GPS System GPS System
GPS Antenna 319,00 € ?
GPS Antenna Bracket 35,60 €
Server Server

799,00 € 9.715,01 € H3000 CPU: Hercules Performance Basis Kit
FDX-Kit 58,00 € 12.943,00 € H3000 CPU: Hercules Motion Basis Kit
Instruments (Displays) Instruments (Displays)
Nexus NX2 Multi Control H3000 GFD (with Basis Kit incl.)
Nexus NX2 Speed 878,01 € H300 10/10 HV Display Package
NX GPS Navigator Instrument 549,00 €
Nexus NX2 Multi Compass 549,00 € 878,01 € H300 10/10 HV Display Package
Nexus NX2 Multi Wind data 549,00 € 878,01 € H300 10/10 HV Display Package
Software Software
NX2 Race (for FDX) 0,00 € 0,00 € Deckmann (with Performance incl.)
Laptop Laptop
Wireless Screen Wireless Screen 
Panasonic
Wires 300,00 € 1.000,00 € Wires

Sum 4.503,60 € 5.645,60 € 18.211,04 € 25.268,03 € Sum

Wireless Wind Transducer + 
WSI Box
Wind Transducer + 25m mast 
cable
Wind Transducer Race + 25m 
mast cable

Halcyon Gyro-Stabilised Compass System 
(incl. Clinometer)

NX2 Server + MulitControl 
Instrument
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 2.6.2 Τα Όργανα Μέτρησης Δυνάμων

Με την βοήθεια του MRSD θα μπορούν να μετρηθούν οι αεροδυναμικές που επιδρούν σε ένα 

ιστιοπλοικό σκάφος κάτω από πραγματικές συνθήκες  πλεύσης. Το ένα από τα σκάφη θα 

εξοπλιστεί με ένα σύστημα μέτρησης και ποσοτικοποίησης των συνιστωσών στον εξοπλισμό. 

Αυτές οι  συνιστώσες χρησιμοποιούνται για να καθορισθούν οι αεροδυναμικές με μεθόδους 

αριθμητικών υπολογισμών.

Το σύστημα μέτρησης δυνάμεων αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Το πρώτο αποτελείται 

από αισθητήρες δυνάμεων, γνωστούς ως  load cells,  οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε κάθε 

σημαντική ένωση μεταξύ εξοπλισμού και σκαριού. Το δεύτερο μέρος αφορά την μετατροπή 

των  σημάτων  και  περιλαμβάνει  ενισχυτές,  έναν  αναλογικό-ψηφιακό  μετατροπέα,  φίλτρα 

σήματος, και μια USB διεπαφή φορητού υπολογιστή ο οποίος θα καταγράφει τα δεδομένα, το 

οποίο είναι και το τρίτο και τελευταίο μέρος της διαδικασίας. Ο υπολογιστής θα αποθηκεύει τις 

πληροφορίες σε σκληρό δίσκο και θα εμφανίζει τις μετρήσεις σε εικονικούς δέκτες.

 2.6.2.1 Αισθητήρες (Load cells)

Οι  αισθητήρες μετρούν  ένταση,  συμπίεση 

και στρέψη  και μετατρέπουν το φορτίο που 

επιδρά πάνω τους σε ηλεκτρικά σήματα. Οι 

ίδιοι  οι  δείκτες  είναι  συνδεδεμένοι  σε  μια 

δέσμη  ή  ένα  διαρθρωτικό  μέλος  το  οποίο 

παραμορφώνεται  όταν  εφαρμόζεται  βάρος. 

Στις  περισσότερες  περιπτώσεις  τέσσερα 

όργανα  μέτρησης  - strain gauges  - 

τοποθετούνται  σε  ένα  Wheatstone  bridge9 

[βλέπε Σχέδιο 15] και έτσι παρέχεται η μέγιστη ευαισθησία και αποκατάσταση θερμοκρασίας. 

9 A Wheatstone bridge is a measuring instrument which is used to measure an unknown electrical 

resistance by balancing two legs of a bridge circuit, one leg of which includes the unknown 

component. 
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Σχέδιο 15: Wheatstone bridge
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Δύο  από  τα  όργανα  είναι  συνήθως  για  την  ένταση  και  δύο  για  την  συμπίεση.  Είναι 

καλωδιωμένα με συσκευές αποκατάστασης για  την ρύθμιση.  Όταν εφαρμόζεται  βάρος το 

τέντωμα αλλάζει την ηλεκτρική αντίσταση των οργάνων σε αναλογία με το φορτίο.

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αισθητήρων διαθέσιμοι. Διαφοροποιούνται από τον βαθμό 

ελευθερίας τους. Μερικοί μετρούν την ένταση μόνο σε μία διεύθυνση, μερικοί την συμπίεση 

και μερικά μετρούν και τα δύο. Άλλοι αισθητήρες οι οποίοι είναι πιο ακριβοί, μετρούν δυνάμεις 

σε πολλαπλούς άξονες. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για φορτία που αλλάζουν την διεύθυνσή 

τους παρά το γεγονός ότι η δύναμη που επιδρά στον αισθητήρα δεν μπορεί να διαχωριστεί 

με ακρίβεια στις τρείς συνιστώσες. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ένα πρόβλημα 

μηχανικού διαλόγου, το οποίο σημαίνει ότι τα όργανα μέτρησης που είναι υπεύθυνα για την 

μέτρηση των δυνάμεων στην Χ διεύθυνση, δεν πιέζονται μόνο από τις Χ συνιστώσες αλλά και 

από συνιστώσες άλλων διευθύνσεων επίσης. Ο μηχανικός διάλογος των μοντέρνων 

αισθητήρων πολλαπλών αξώνων αντιστοιχεί κατά μέσο όρο στο 3% της ονομαστικής ισχύος 

(Νominal force).

 2.6.2.2 Ενισχυτές (Amplifiers)

Όταν  επιλεχθούν όλοι οι  αισθητήρες, μπορούν να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά των 

ενισχυτών.  Κάθε  καταμετρημένη  δύναμη  χρειάζεται  να  ενισχυθεί.  Στην  πράξη  ένας 

αισθητήρας που  μετράει  μόνο  σε  μια  διεύθυνση  συνδέεται  με  ένα  ενισχυτή,  ενώ  ένας 

αισθητήρας τριπλού  άξονα  με  προσδιορισμένες  δυνάμεις  σε  Χ-,  Υ-  και  Ζ-  διευθύνσεις 

χρειάζεται τρεις ενισχυτές. Για την επιλογή των φίλτρων είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε το 

περιβάλλον του αισθητήρα το οποίο μπορεί να επιρρεάσει τα σήματα άλλων καλωδιακών ή 

ασυρμάτων σημάτων. 

Απαιτήσεις ενισχυτή:

• Προσαρμοζόμενος στο είδος του συνδεδεμένου αισθητήρα (HBM U9B και HBM C9B).

• Ενισχυτής εύρους από 1 έως 3,999 Ηz

40



2009  Match Race Sailing Dynamometer  2.6.2 Τα Όργανα Μέτρησης Δυνάμων

• Ανάλυση 12 bit

• Κατάλληλα φίλτρα

• 16 θύρες (slots)

• Τροφοδοτικό 12 V DC

• Αναλογικός-ψηφιακός μετατροπέας

• Διεπαφή USB

• Θήκη μεταφοράς

 2.6.2.3 Επιλογή και τοποθέτηση των αισθητήρων

Οι δυνάμεις αέρος θα υπολογιστούν με την ποσοτικοποίηση των μεμονωμένων συνιστωσών 

που ασκούνται στον εξοπλισμό. Με άλλα λόγια, οι αισθητήρες μετρούν κάθε δύναμη στους 

άξονες  x-,  y-  και z-. Μετά  την  πρόσθεση  όλων  των  καταγεγραμμένων  συνιστωσών,  το 

αποτέλεσμα είναι οι δυνάμεις που κινούν το σκάφος.

Έτσι,  πρέπει  να  τοποθετηθούν  αισθητήρες  σε  κάθε  σημαντικό  σημείο  ένωσης  του 

εξοπλισμού  με  το  σκαρί.  Αυτό  παράγει  κάποιες  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  για  τους 

αισθητήρες. Πρέπει να είναι αδιάβροχοι, μικροί σε μέγεθος, να μπορούν να τοποθετηθούν 

εύκολα στο σκάφος, και να δίνουν ακριβή αποτελέσματα. Αναλυτικά οι απαιτήσεις φαίνονται 

στον Πίνακα 6.

Οι αισθητήρες θα υπολογίζουν τις δυνάμεις στα εξής σημεία:

• Στον Πρότονο (fore stay): μία συνιστώσα ( ένταση - tension)

• Στον Επίτονο (back stay): μία συνιστώσα ( ένταση - tension)

• Στα Ξάρτια (shrouds): μία συνιστώσα ( ένταση – tension) δεξιά κα αριστερά
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Πίνακας 6: Απαιτήσεις αισθητήρων

Water proof IP 65
Temperature range -10°C ... +60°C
Cable type 6 or 4 wire connection
Accuracy class < 1,0
Metal Stainless steel or aluminium
Size < 100 mm in hight
Weight < 0,8 kg
Costs < 800,- €
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• Στη βάση του Ιστίου (mast foot): τρεις συνιστώσες (συμπίεση - compression)

• Στη σκότα της Μαίστρας (main sheet): τρεις συνιστώσες ( ένταση - tension)

• Στη σκότα της Τζένοας (jib sheet): μία συνιστώσα ( ένταση - tension)

• Στην σκότα του Μπαλονιού (spinnaker sheet): μία συνιστώσα ( ένταση - tension)

Μπορούμε να μετρήσουμε μόνο τη συνολική δύναμη που ασκείται στα Ξάρτια και στα Stays, 

διότι  η  κατεύθυνση  της  δύναμης  που  ασκείται  επάνω  τους  είναι  γνωστή.  Στην 

πραγματικότητα, είναι εύκολο να υπολογίσουμε τις συνιστώσες στους άξονες x-, y- και z-. Το 

ίδιο ισχύει και για την σκότα της Τζένοας. Οι γωνίες όμως στη σκότα της Μαίστρας αλλάζουν 

πολύ και αυτό απαιτεί οι αισθητήρες να μετρούν και τις 3 συνιστώσες, όπως και στη βάση του 

ιστίου,  όπου  οι  δυνάμεις  είναι  εντελώς  άγνωσες  και  η  κατεύθυνσή  τους  αόρατη.  Ο 

υπολογισμός του Μπαλονιού είναι αρκετά πιο δύσκολος. Το κυρίως πρόβλημα δεν βρίσκεται 

στις  δυνάμεις  πάνω στη σκότα,  αλλά στον υπολογισμό των δυνάμεων στο σπινακόξυλο. 

Γενικά ο υπολογισμός των δυνάμεων στο Μπαλόνι είναι ένα ανοιχτό θέμα το οποίο χρειάζεται 

περαιτέρω εξέταση στο μέλλον.  

Στο  Σχέδιο 16 και  στον Πίνακα 7 περιγράφονται  τα  σημεία,  η  διάταξη και  οι  αισθητήρες. 

Περαιτέρω πληροφορίες για τους αισθητήρες βρίσκονται στο Προσάρτημα.
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Πίνακας 7: Προδιαγραφές των αισθητήρων
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Σχέδιο 16: Σημεία των αισθητήρων
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 2.6.3 Τοποθέτηση Αισθητήρων 

Οι παράγραφοι  που ακολουθούν περιγράφουν ποιοι  αισθητήρες θα χρησιμοποιηθούν και 

πώς θα γίνει η τοποθέτησή τους. Εδώ παρουσιάζονται κάποιες λύσεις οι οποίες μπορούν να 

βελτιωθούν  αναλόγως τα  χαρακτηριστικά  του σκάφους,  διότι  στην  παρούσα εργασία  δεν 

καταφέραμε να αποκομίσουμε τα αναλυτικά του σχέδια. Οι μόνες διαθέσιμες πληροφορίες 

προέκυψαν  από  μερικές  φωτογραφίες  και  απλά  σκίτσα  του  σκάφους.  Με  περισσότερο 

λεπτομερή στοιχεία για το MaxFun 25, κάποια προβλήματα μπορεί να αναδυθούν, ή κάποιες 

λύσεις να προκύψουν πιο εύκολα. 

 2.6.3.1 Πρότονος (Forestay)

Ο αισθητήρας για την μέτρηση των δυνάμεων στον Πρότονο, θα τοποθετηθεί με δύο ειδικά 

εξαρτήματα ένωσης, τα knuckle eyes, ανάμεσα στο Roller  (Furling drum) και στη βάση του, 

όπως φαίνεται στο Σχέδιο 17. Ο αισθητήρας είναι το σκιασμένο κομμάτι.  Παράλληλα είναι 

σημαντικό να εξασφαλίσουμε την ελάχιστη στρεπτική δύναμη που θα ασκείται πάνω στον 

αισθητήρα κατά τη διάρκεια περιστροφής του Roller.  

• Αισθητήρας HBM U9B

• FN
10

 = 5,0 kN

10 Nominal Force
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Σχέδιο 17: Αισθητήρας στον Πρότονο – Forestay Load Cell 
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 2.6.3.2 Επίτονος (Backstay)

Για την μέτρηση των δυνάμεων στον Επίτονο, θα τοποθετηθεί ένας αισθητήρας πάνω από το 

Βridle. Θα σταθεροποιηθεί με ένα knuckle eye στον Επίτονο και με μία βίδα και ένα παξιμάδι 

στο Roller το οποίο σφίγγει τον Επίτονο. 

• Αισθητήρας HBM U9B 

• FN = 1,0 kN
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Σχέδιο 18: Αισθητήρας στον Επίτονο – Backstay Load Cell
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 2.6.3.3 Ξάρτια (Shrouds)

Οι  δυνάμεις  στα  Ξάρτια  θα  μετρηθούν  μόνο  από  έναν  αισθητήρα,  ο  οποίος  θα  είναι 

συνδεδεμένος στην Ξαρτόριζα, δηλαδή στη βάση του συρματόσχοινου.

• Αισθητήρας Althen TOG

• FN = 7,36 kN
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Σχέδιο 19: Αιστητήρες στα Ξάρτια – Shroud Load Cell a)

Σχέδιο 20: Αισθητήρας στα Ξάρτια – Shroud  Load Cell b)
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 2.6.3.4 Βάση Ιστίου (Mast foot)

Οι  δυνάμεις  στο  κατάρτι  θα  μετρηθούν  από  έναν  πολυαξονικό  αισθητήρα,  ο  οποίος  θα 

μετράει την συμπίεση (mast compression) στον άξονα z-, και τις άγνωστες δυνάμεις στους 

υπόλοιπους άξονες. Το κατάρτι στέκεται πάνω σε μία ισχυρή πλάκα με μία εσοχή, στην οποία 

υπάρχει  ένας  σύνδεσμος  (coupling)  ο  οποίος  ενώνει  το  ιστίο  πάνω στον  αισθητήρα.  Ο 

σύνδεσμος (coupling) είναι συνδεδεμένος στον αισθητήρα με μία βίδα για να μεταφέρονται οι 

δυνάμεις. Για την προστασία του αισθητήρα και την κίνηση του ιστίου, ο αισθητήρας είναι 

βιδωμένος στο κάτω μέρος ένος τύπου μεταλλικού κουβά, οποίος βρίσκεται καρφωμένος στο 

κατάστρωμα. Ένα μαλακό λαστιχένιο υλικό (rubber collar) σφραγίζει το κενό μεταξύ ιστίου και 

κουβά ώστε να κρατάει το νερό μακριά, εφόσον ο αισθητήρας αυτός δεν είναι αδιάβροχος.

• Αισθητήρας Althen F307

• FNX = 10,0 kN

• FNY = 10,0 kN

• FNZ = 20,0 kN
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Σχέδιο 21: Αισθητήρας στη βάση του Ιστίου - Mast foot Load Cell 
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 2.6.3.5 Σκότα Μαίστρας (Main sheet)

Για τον καθορισμό των δυνάμεων στη Σκότα Μαίστρας θα τοποθετηθεί ένας αισθητήρας που 

να υπολογίζει τους τρεις βαθμούς ελευθερίας της Σκότας. Το μέγεθος του αισθητήρα είναι 

πολύ μεγάλο για  να  τοποθετηθεί  σε  έναν μόνο Τraveller,  γι'αυτό  θα  τοποθετηθεί  σε  δύο 

παράλληλους Τravellers. Συγκεκριμένα, ο αισθητήρας θα τοποθετηθεί στο κάτω Ράουλο της 

Σκότας.

• Αισθητήρας Althen 700 25

• FNX = 22,25 kN

• FNY = 22,25 kN

• FNZ = 22,25 kN
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Σχέδιο 22: Αισθητήρας στη Σκότα Μαίστρας - Main sheet Load Cell 
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 2.6.3.6 Σκότα Τζένοας (Jib sheet)

Το να βρεθεί λύση για τον μέτρηση των δυνάμεων στη Σκότα της 

Τζένοας δεν ήταν εύκολη δουλειά. Το πρόβλημα είναι ότι οι γωνίες 

της Σκότας της Τζένοας αλλάζουν, αλλά όχι τόσο πολύ όσο στη 

Σκότα Μαίστρας. Σαν μία οικονομική λύση, ένας αισθητήρας που 

να μετράει τον έναν βαθμό ελευθερίας είναι αρκετός, αλλά πρέπει 

να μετράει πάντα στην ίδια γωνία. Για τον λόγο αυτό, η Σκότα θα 

περνάει  από  δύο  επιπλέον  Ράουλα  και  ο  αισθητήρας  θα  είναι 

συνδεδεμένος πάνω σε ένα από αυτά, όπως φαίνεται στο Σχέδιο 

23. Η σύνδεση του αισθητήρα με το Ράουλο θα γίνει με ένα swivel 

shackle,  το  οποίο  δίνει  ελευθερία  κίνησης  σε  όλες  τις 

κατευθύνσεις και επιτρέπει την μέτρηση της δύναμης ανεξάρτητα 

της γωνίας με την οποία αυτή δρά. 

• Αισθητήρας HBM U9B

• FN = 2,0 kN
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Σχέδιο 23: Αισθητήρας στη Σκότα Τζένοας - Jib sheet Load Cell a)

Σχέδιο 24: Αισθητήρας στη 

Σκότα της Τζένοας - Jib 

sheet Load Cell b)
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 2.6.3.7 Σκότα Μπαλονιού (Spinnaker sheet)

Η λύση για την μέτρηση των δυνάμεων στη Σκότα του Μπαλονιού βασίζεται στην ίδια αρχή 

με τη Σκότα της Τζένοας, ώστε η Σκότα να περνάει αναγκαστικά από δύο επιπλέον Ράουλα. 

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν 

δύο  ξεχωριστά  Ράουλα 

συνδεδεμένα στο  tow point. 

Λόγω  αυτού,  η  Σκότα  που 

έρχεται από το Μπαλόνι θα 

περνάει  από  το  πρώτο 

Ράουλο,  έπειτα  από  το 

δεύτερο  Ράουλο  με  τον 

αισθητήρα, και τέλος από το 

τρίτο Ράουλο παρέκλισης.  

• Αισθητήρας HBM U9B

• FN = 1,0 kN
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Σχέδιο 25: Αισθητήρας στη Σκότα Μπαλονιού - Spinnaker sheet Load Cell a)

Σχέδιο 26: Αισθητήρας στη Σκότα Μπαλονιού - Spinnaker sheet 

Load Cell b)
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 2.6.4 Περιορισμοί

Τα παραπάνω επιλεγμένα όργανα μέτρησης μας δίνουν μία ικανοποιητική λύση, αλλά όχι τη 

βέλτιστη για την μέτρηση των δυνάμεων στον εξοπλισμό. Οι λόγοι για αυτό είναι δύο. Πρώτον 

η  έλλειψη  βαθειών  γνώσεων  σχετικά  με  τους  αισθητήρες  και  τις  πραγματικές  στους 

δυναντότητες,  καθώς  και  πιθανούς  συνδιασμούς  μεταξύ  τους  οι  οποίοι  μπορεί  να 

προσφέρουν  καλύτερα  αποτελέσματα,  και  δεύτερον  η  έλλειψη  αναλυτικών  σχεδίων  του 

MaxFun  25  για  την  βέλτιστη  τοποθέτησή  τους. Ακριβώς  επειδή  δεν  καταφέραμε  να 

αποκομίσουμε τα σχέδια του σκάφους, οι προτάσεις οι οποίες έγιναν παραπάνω σχετικά με 

το σύστημα μέτρησης μπορούν να βελτιωθούν από το YRU-Kiel  μόλις έχουν τα λεπτομερή 

σχέδια του σκάφους στη διάθεσή τους.
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Τροφοδοτικού και Laptop

 2.7 Τοποθέτηση του Ενισχυτή, Τροφοδοτικού και Laptop

 2.7.1 Ο Ενισχυτής

Ο ενισχυτής είναι το όργανο το οποίο μετατρέπει τα σήματα και τα στέλνει στο laptop.

Ένας τέτοιος ενισχυτής κοστίζει περίπου 30,000 ευρώ. Αυτό σημαίνει σχεδόν το μισό κόστος 

ολόκληρου στου συστήματος μέτρησης ισχύος. Ακριβώς λόγω του υψηλού κόστους, πρέπει 

να φροντίσουμε ότι ο ενιχυτής δεν θα κλαπεί ή καταστραφεί. Έτσι πρέπει να σχεδιαστεί μία 

ειδική  θήκη  ώστε  ο  ενισχυτής  να  μεταφέρεται  σε  ασφαλές  μέρος  μετά  το  τέλος  των 

μετρήσεων. Επίσης η θήκη αυτή θα προστατεύει  τον ενισχυτή από χτυπήματα, νερό,  και 

αναταράξεις κατά τη διάρκεια άσχημων καιρικών συνθηκών. Μερικές προτάσεις για την θήκη 

του ενισχυτή περιγράφονται παρκάτω:

• L: 600 mm

• W: 650 mm

• H: 400 mm

• Πάχος (thickness): 5 mm (GRP reinforced plywood)

• Βάρος περίπου 5 kg
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Φωτο 4: Διαστάσεις της θήκης του ενισχυτή
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Στο δυναμόμετρο DYNA,  χρησιμοποιήσανε απλώς ένα ξύλινο ράφι  για  να τοποθετηθεί  ο 

ενισχυτής.  Στο  MRSD  η λύση δεν  μπορεί  να  είναι  τόσο απλή όπως στο  DYNA,  διότι  ο 

ενισχυτής θα γλιστρήσει  και  θα χτυπηθεί  κάτω από πραγματικές συνθήκες  αγώνα.  Έτσι, 

πρέπει να βρίσκεται προστατευμένος μέσα σε κάποια θήκη. 

Το εσωτερικό της θήκης πρέπει να καλυφθεί από ένα συνθετικό υλικό, το styropor, το οποίο 

χρησιμοποιείται  γενικά  ως  υλικό  μόνωσης.  Ένα  πάχος  15  mm  θα  ήταν  ιδανικό  για  την 

προστασία του ενισχυτή.

Όπως  αναφέραμε  προηγουμένως,  η  θήκη  θα  χρησιμοποιηθεί  και  για  την  μεταφορά  του 

ενισχυτή, για αυτό θα έχει και κάποιο ανεξάρτητο καπάκι το οποίο θα μπαινοβγαίνει εύκολα, 

ώστε να συνδέονται τα καλώδια στον ενισχυτή χωρίς ταλαιπωρία. 

Για να αποφευχθούν προβλήματα υπερθέρμανσης, στο πίσω μέρος της θήκης θα υπάρχει 

ειδικό άνοιγμα για αερισμό. Κάτω από το άνοιγμα αυτο, θα υπάρχει και άλλο ένα άνοιγμα  για 

να συνδέονται τα καλώδια, το τροφοδοτικό και οι άλλες συσκευές, όπως φαίνεται στη  Φωτο

6.
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Φωτο 5: Η θήκη του ενισχυτή κλειστή

Φωτο 6: Άνοιγμα αερισμού και άνοιγμα καλωδίων της θήκης
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 2.7.2 Τροφοδοτικό

Το τροφοδοτικό θα παρέχει ηλεκτροδότηση σε όλες τις συσκευές του σκάφους. Έπειτα από 

έρευνα, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν 2 μπαταρίες, περίπου 15 kg η κάθε μία.  

 2.7.3 Laptop

Για την συλλογή δεδομένων, θα τοποθετηθεί ένα laptop  στο σκάφος, ώστε να μεταφέρεται 

εύκολα έξω μετά τις μετρήσεις. Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται σε έναν σκληρό δίσκο για 

περαιτέρω μελέτες και υπολογισμούς στο εργαστήριο. Το  Laptop  θα έχει εγκατεστημένο το 

πρόγραμμα Lab View.

 2.7.4 Τοποθέτηση των Συσκευών

Για το βάρος των συσκευών χρειάστηκε έξτρα προσοχή. Το MaxFun 25 είναι ένα αγωνιστικό 

σκάφος που ζυγίζει 850 kg. Το συνολικό βάρος των συσκευών είναι περίπου 45 kg.

Σε ένα ελαφρύ σκάφος σαν το  MaxFun 25,  το βάρος των συσκευών μπορεί να επιρρεάσει 

την ικανότητα κλίσης και την ταχύτητα κατά την διάρκεια των αγώνων-μετρήσεων. Για τον 

λόγο αυτόν, η τοποθέτηση πρέπει να γίνει με προσοχή και ακρίβεια. Το κέντρο βάρους των 

συσκευών πρέπει να βρίσκεται κοντά στο  LCF11. Μετά την τοποθέτηση των συσκευών, το 

κέντρο βάρους όλων των συσκευών πρέπει να βρίσκεται πάνω στο δια μήκους άξονα CL12. 

Διαφορετικά, το σκάφος θα γέρνει δεξιά ή αριστερά. Η τοποθέτηση των συσκευών φαίνεται 

στη Φωτο 7.

Στη  φωτογραφία  τα  μαύρα  παραλληλόγραμμα  συμβολίζουν  τις  μπαταρίες,  το  κόκκινο 

παραλληλόγραμμο  συμβολίζει  τον  ενισχυτή  με  την  θήκη  του,  και  το  μπλε  συμβολίζει  το 

Laptop.

Στην Φωτο 8 φαίνονται κάποιες υποθέσεις όσον αφορά τις αποστάσεις των συσκευών από 

τον δια μήκους άξονα.

11  Longitudinal Centre of Floatation 

12   Centre Line
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 2.7.5 Περιορισμοί

Παρόλο που επικοινωνήσαμε με τον σχεδιαστή,  δεν καταφέραμε να βρούμε τα αναλυτικά 

σχέδια  με  τις  λεπτομερείς  διαστάσεις  του  σκάφους,  γεγονός  που  μας  αναγκάσε  να 

συμπεριλάβουμε  στους  υπολογισμούς  μας  πολλές  υποθέσεις.  Το  ίδιο  πρόβλημα 

αντιμετωπίσαμε και με κάποιες συσκευές, καθώς μερικές εταιρίες δεν δίναν πληροφορίες για 

το βάρος των συσκευών τους. 
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Φωτο 7: Τοποθέτηση των συσκευών

Φωτο 8: Τοποθέτηση των συσκευών με τις αποστάσεις
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 3 Διαφήμιση και Μέσα Ενημέρωσης

 3.1 Στρατηγική Μάρκετινγκ

 3.1.1 Σχετικά 

Η στρατηγική του μάρκετινκ στοχεύει σε ιδιωτική και κρατική αιγίδα με στόχο το 50% κρατική 

επιχορήγηση και 50% ιδιωτική από εταιρείες της περιοχής του Κιέλου. Αυτό το  τμήμα της 

εργασίας έχει να κάνει με την  εύρεση ιδιωτικής χρηγίας για το πρότζεκτ. Η στρατηγική του 

μάρκετινκ περιλαμβάνει:

• Την Γερμανική  έννοια του  Μ.Ι.Ν.Τ.,  δηλαδή  την προώθηση  των  τμημάτων  των 

Μαθηματικών,  της  Πληροφορικής,  των  Φυσικών  Επιστημών  και  της  Τεχνολογίας 

όπως θα επεξηγηθεί παρακάτω

• Την  κατασκευή  μίας λίστας δυνητικών  χορηγών  οι  οποίοι  θα  μπορούσαν  να 

ενδιαφερθούν να χρηματοδοτήσουν το MRSD

• Τον τρόπο με τον οποίο το  YRU-Kiel θα παρουσιάσει  το  MRSD στους υποψήφιους 

χορηγούς και στα μέσα ενημέρωσης  μέσω ενός διαφημιστικού φυλλαδίου και μίας 

Power Point παρουσίασης

• Τον  υπολογισμό  της  απόδοσης  της  επένδυσης  του  σπόνσορα  από  την 

δημοσιοποίηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση)

• Τον υπολογισμό του σεναρίου λειτουργίας, το οποίο σημαίνει αναλυτική περιγραφή 

του χρονοδιαγράμματος των δραστηριοτήτων των σκαφών κατά το έτος.

• Τέλος, τον υπολογισμό και την παρουσίαση του συνολικού κόστους στους χορηγούς.

 3.2 Η έννοια του M.I.N.T. 

H έννοια του Μ.Ι.Ν.Τ. (Mathematics, Informatics, Natural Sciences, Technology) εκφράζει τα 

Μαθηματικά, την Πληροφορική, τις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία και έχει στόχο την 

προώθηση αυτών των επιστημονικών τμημάτων. Η Γερμανική Βιομηχανία και οι Επιχειρήσεις 
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απειλούνται από την έλλειψη ενδιαφέροντος της Γερμανικής νεολαίας προς τις  θετικές και 

τεχνολογικές  επιστήμες, κάτι το οποίο μπορεί εν τέλει να έχει  σοβαρή αρνητική επίδραση 

στην  Γερμανική  οικονομία.  Η  έλλειψη  επιστημονικά  και  τεχνολογικά  καταρτισμένων 

επαγγελματιών έχει προκαλέσει μια εθνική ανησυχία και απαιτεί πρωτοβουλίες σχετιζόμενες 

με το Μ.Ι.Ν.Τ.  από την Γερμανική κυβέρνηση, την ακαδημαική κοινότητα, και τις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις.  Η  έννοια του  Μ.Ι.Ν.Τ.  δημιουργήθηκε  στην  Γερμανία  με  σκοπό  να 

καταπολεμήσει την αντίληψη ότι επαγγέλματα σχετικά με τις θετικές επιστήμες είναι πληκτικά 

και  ανιαρά,  προωθώντας  επιστημονικά  πρότζεκτ ή  εκδηλώσεις που  συνδυάζουν  την 

επιστήμη  με  διασκέδαση  και  ενθουσιασμό,  ειδικά  για  νέους  ακαδημαικούς.  Το Μ.Ι.Ν.Τ. 

επικεντρώνεται ιδιαίτερα στις γυναίκες, προσπαθώντας να απωθήσει την λάθος αντίληψη ότι 

τα  επιστημονικά επαγγέλματα είναι  καταλληλότερα για άνδρες και  προωθεί επιστημονικές 

καριέρες οι οποίες θα ήταν ελκυστικές και στις γυναίκες.  Οι επιστημονικές καριέρες σήμερα 

δεν οδηγούν απαραίτητα στη Μεταλλοβιομηχανία, στην Ηλεκτροβιομηχανία ή την βιομηχανία 

Πληροφορικής, αλλά επίσης προς τον Τομέα Υπηρεσιών όπως Τράπεζες και Ασφαλιστικές.

Ο κύριος σκοπός του ΜΙΝΤ είναι να καλλιεργήσει μια θετική αντίληψη των νέων προς θέματα 

Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας, ελπίζοντας με αυτόν τον 

τρόπο  ότι  θα  υπάρξει  μια  σημαντική  αύξηση  νέων  πρόθυμων  να  επιδιώξουν  ένα 

επιστημονικό  πτυχίο  και  μια  καριέρα  σε  επιστημονικά  και  τεχνολογικά  επαγγέλματα.  Η 

Γερμανία όπως είναι γνωστό, είναι εξαρτημένη από την Βιομηχανία γενικότερα, και γι' αυτό η 

καινοτομία  και  η  ανάπτυξη  της  χώρας  καθορίζονται από  τις  ικανότητες  Μ.Ι.Ν.Τ.  των 

ειδικευμένων επαγγελματιών. Η πρωτοβουλία του Μ.Ι.Ν.Τ. στοχεύει στο να ενδυναμώσει τις 

ευκαιρίες επιμόρφωσης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, από την πρωτοβάθμια μέχρι και 

την τριτοβάθμια, και παράλληλα να βελτιώσει την διαπερατότητα τόσο στην εκπαίδευση όσο 

και την μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το MRSD έπρεπε να προωθηθεί σαν ένα επιστημονικό 

πρότζεκτ το οποίο  υποστηρίζει το Μ.Ι.Ν.Τ.,  καθώς συνδυάζει  έρευνα υψηλής τεχνολογίας 

μέσα σε ένα Γερμανικό Πανεπιστήμιο σε συνδυασμό με την ιστιοπλοία, το πιο γνωστό  και 
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αγαπημένο σπορ του Κιέλου,  δίνοντας την ευκαιρία σε δεκάδες ακαδημαικούς νέους στα 

επόμενα  χρόνια  να  συμμετάσχουν  σε  ένα  επιστημονικό  πρότζεκτ το  οποίο  παράλληλα 

μπορεί να είναι ενδιαφέρον και διασκεδαστικό. 

Το  MRSD και  το  YRU-Κιέλου  είναι  ένας  σύνδεσμος μεταξύ  ακαδημαικής  έρευνας  και 

βιομηχανίας και με αυτήν την πρωτοβουλία οι δυνητικοί  χορηγοί θα έχουν την ευκαιρία να 

συσχετίσουν τις εταιρείες τους με την  προώθηση του Μ.Ι.Ν.Τ. μέσω ουσιαστικής δημόσιας 

προβολής και των μέσων ενημέρωσης τόσο στην κοινωνία του Κιέλου όσο και στην ευρύτερη 

περιοχή.

 3.3 Υποψήφιοι Χορηγοί

Οι  απαιτήσεις  για  τους  υποψηφίους  χορηγούς  ήταν  πολύ  συγκεκριμένες  δίνοντας  την 

δυνατότητα να δημιουργηθεί μια λεπτομερής λίστα από επιχειρήσεις της περιοχής οι οποίες 

πιθανώς  να ενδιαφερθούν για την επιχορήγηση του  MRSD. Πιο συγκεκριμένα, οι  ιδανικοί 

χορηγοί θα ήταν μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους τεχνικές εταιρείες της περιοχής του Κιέλου, 

ιδιαίτερα ναυπηγικές επιχειρήσεις, και επιχειρήσεις που ασχολούνται με ναυτική τεχνολογία 

και ιστιοπλοία.

    

Ο σκοπός αυτού του μέρους της  εργασίας,  ήταν να αποκτηθεί  πληροφόρηση σχετική με 

τέτοιες  επιχειρήσεις,  δηλαδή  να  γίνει  συλλογή  πληροφοριών  σχετικά  με  την  φύση  των 

επιχειρήσεων, τον αριθμό των εργαζομένων, και τα στοιχεία επικοινωνίας έτσι ώστε το YRU-

Kiel να βρεί δύο  ιδιωτικούς χορηγούς, έναν για κάθε σκάφος. Τα αποτελέσματα αυτής της 

έρευνας παρουσιάζονται παρακάτω:

 3.3.1 HDW Howaldtswerke Deutsche Werft AG 

Η  HDW είναι  ένα  παγκοσμίως  γνωστό  ναυπηγείο  και  από  τον  Ιανουάριο  του  2005  η 

επιχείρηση αυτή με έδρα το Κίελο  έγινε μέρος του νέου Βόρειο Ευρωπαικού Ναυπηγικού 

Οίκου ThyssenKrupp Marine Systems AG με έδρα το Αμβούργο. Εκτός από το Αμβούργο και 
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Werft AG 

το Κίελο, η  ThyssenKrupp Marine Systems έχει βάσεις στο  Emden και στο  Rendsburg της 

Γερμανίας, στην Kariskrona και στο Malmo της Σουηδίας και στον Σκαραμαγκά στην Ελλάδα.

Από 1η Οκτωβρίου 2005 το ναυπηγείο του Κιέλου χωρίστηκε σε δύο εταιρείες:

• Την  Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH, σαν εμπορική μονάδα επικεφαλής της 

ThyssenKrupp Marine Systems Submarine Division και

• Την  HDW-Gaarden GmbH,  η  οποία  κτίζει  εμπορικά  σκάφη,  συγκεκριμένα  πλοία 

ειδικού φορτίου, και μεγάλα γιώτ.

Η  HDW  σήμερα  απασχολεί  περίπου  2.400  άτομα  και  τα  προιόντα  της  ποικίλουν  από 

υποβρύχια,  πολεμικά  σκάφη,  γιώτ,  εμπορικά  και  ειδικά  σκάφη  και  επίσης  ασχολείται  με 

επισκευές  και  μετατροπές  πλοίων  καθώς  και  με  την  ανάπτυξη  και  την  ενσωμάτωση 

εξαρτημάτων.

Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH 
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Werftstr. 112/114

24143 Kiel

Postfach 6309

24124 Kiel 

Tηλέφωνο: +49 (0) 431 700-0

Telefax: +49 (0) 431 700-2312

Telex: 292288-0 hdw d

Email: info@hdw.de 
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 3.3.2 Raytheon  Anschütz    

Η Raytheon Anschutz & Co. GmbH ιδρύθηκε την 1η  Σεπτεμβρίου του 1905 στο Κίελο και έχει 

εξαιρετική  φήμη  παγκοσμίως  σαν  ένας  αξιόπιστος  προμηθευτής  ολοκληρωμένων 

συστημάτων για γέφυρες και ναυτικά εργαλεία τόσο για την ναυτιλιακή αγορά όσο και για τα 

ναυπηγεία. Η Raytheon Anschütz GmbH απασχολεί περίπου 500 εργαζομένους και διαθέτει 

ένα  παγκόσμιο  δίκτυο  πωλήσεων  και  αντιπροσώπων  για  service, καταλαμβάνοντας  ένα 

τεράστιο μερίδιο εξοπλισμού θαλάσσιων πλοίων και πλοίων εσωτερικών υδάτων.

Εταιρικά προιόντα:

• Ολοκληρωμένα συστήματα γεφυρών

• Γυροσκοπικές πυξίδες για όλα τα είδη και μεγέθη πλοίων

• Επαναληπτικές μονάδες αναλογικών & ψηφιακών δεικτών

• Αυτόματους πιλότους και εξοπλισμούς ελέγχου για την ναυτιλία και τις πλωτές 

εσωτερικές μεταφορές με ψηφιακούς και προσαρμοστικούς ελεγκτές

• Συστήματα ραντάρ

• Διαγράμματα ηλεκτρονικών συστημάτων

• Απεικόνιση πληροφοριών πλοήγησης

• Ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου διεύθυνσης και συνδυασμένων συστημάτων 

καθοδήγησης στάθμευσης

• Εξοπλισμό παρακολούθησης μπαταρίας και καθοδήγησης στάθμευσης υποβρυχίων

• Ακουστικό βυθόμετρο 

• Δέκτες GPS/DGPS

• Συστήματα παγκόσμιου ναυτιλιακού κινδύνου και ασφάλειας από Α1 έως Α4(GMDSS)

• Εξοπλισμό ταχύτητας στροφής

• Σύστημα αδρανειακής πλοήγησης (MINS) 

• Σύστημα πλατφόρμας δακτυλίου λέιζερ υψηλής απόδοσης

• Διανομείς αναλογικών και ψηφιακών δεδομένων πλοήγησης

• Ειδικό λογισμικό χρήστη

• Πληροφόρηση και εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό του πλοίου

• Εξοπλισμό για αποθήκευση καυσίμων
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Πληροφορίες εταιρίας:

Είδος επιχείρησης:             Ιδιωτική Eταιρία Περιορισμένης Ευθύνης

Ημερ. Ίδρυσης:                   1η Ιανουαρίου, 1995

Δικαστήριο καταχώρησης:  Κατώτερο δικαστήριο Κιέλου Νο HRB 4086 (Πρωτοδικείο 

εταιρειών)

Εταιρικό κεφάλαιο:              14,634.000  ευρώ

Γενικός Διευθυντής:            Dr Lueder Hogrefe

Τοποθεσίες:                        Factory 1 , Zeyestr. 16-24, 24106 Kiel-Wik

                                           Factory 2,  Mecklenburger Str. 32-36, 24106 Kiel (Wik)

Ταχυδρ. Διεύθυνση:            Ταχ.Θυρίδα 1166, D-24100 Kiel or Zeyestr. 16-24, D-24106 

                                            Kiel (Wik)

Θυγατρική της:                   Raytheon Company , Waltham, Massachusetts, USA

Internet:                              www.Raytheon.com

Εμπορικό Τμήμα:              Raytheon Integrated Defense System, Tewksbury, MA, USA

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τομέας Εμπορικής Ναυσιπλοίας

Εμπορική Ναυσιπλοία:                                Jan-Christopher Luett

Διευθυντής πωλήσεων και μάρκετινκ:          Andreas Lentfer

Διευθυντής εξυπηρέτησης πελατών:           Jan-Christopher Luett

Μάρκετινκ Manager:                                    Bernhardt Schell

Manager πωλήσεων:                                   Sven Dreyer

Τομέας Άμυνας

Επί κεφαλής του τομέα άμυνας:                   Dr. Lueder Hogrefe

Διευθυντής πωλήσεων & μάρκετινκ:             Andreas Weidner

Επί κεφαλής Προγραμμάτων/Προιόντων:     Ralf-Peter Lauck

Τηλέφωνο:                                                    +49 (0) 431 3019-0
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Τηλεφάξ:                                                       +49 (0) 431 3019-291 (πωλήσεις)

                                                                      +49 (0) 431 3019-501 (service)

E-mail:                                                           info  @  raykiel  .  com  

Internet:                                                         http://www.raytheon-anschuetz.com

 3.3.3 Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG 

Η  Caterpillar Marine Power Systems, της Caterpillar Inc., έχει ηγετική θέση στην παγκόσμια 

αγορά πλοίων σαν τεχνολογικό κέντρο παραγωγής μηχανών μεγάλης και μεσαίας ταχύτητας. 

Το 1997 η  Caterpillar Inc. απέκτησε την εταιρεία  Krupp MaK Engines με έδρα το Κίελο και 

μετονομάστηκε  σε  Caterpillar Motoren παρότι  ακόμη  χρησιμοποιεί  τα  αρχικά  MaK στις 

μηχανές της.  H Maschinenbau Kiel (MaK) ήταν κατασκευάστρια κινητήρων ντίζελ, μηχανών 

ντίζελ  και  ερπυστριοφόρων  οχημάτων,  η  οποία  διαχωρίστηκε  σε  διάφορες  ανεξάρτητες 

εταιρείες το 1990.  Η  Caterpillar Inc. ανέλαβε τον τομέα των ναυτικών κινητήρων ντίζελ το 

1997 και αντιπροσωπεύει περίπου το 80% της εταιρείας.

Όπως αναφέρθηκε τον Σεπτέμβριο του 2008, η Caterpillar Motoren εργάζεται σε ένα τεράστιο 

επενδυτικό  πρόγραμμα  που  ανέρχεται  σε  200  εκατομμύρια  ευρώ  με  σκοπό  να 

βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες παραγωγής και να τις αυξήσει έως το 2012. Σε Γερμανικές 

τοποθεσίες στο Κίελο και στο Ροστόκ, καθώς και στο Guangdong της Λαικής Δημοκρατίας της 

Κίνας,  κάποια  προγράμματα  έχουν  ήδη  αρχίσει.  Πρόκειται  να  διπλασιάσουν  την  ετήσια 

παραγωγή ντιζελοκινητήρων της  MaK από περίπου 500 σε περισσότερους από 1000. Πριν 

λίγα  χρόνια  παράγονταν  μόνον  200  τέτοιοι  κινητήρες.  Το  σημερινό  νούμερο  1600 

απασχολούμενων πρόκειται να αυξηθεί σημαντικά έως το 2012.

Η Caterpillar έχει μία κατοχυρωμένη συνεργασία με το Fachochhschule, University of Applied 

Sciences-Kiel,  όπου  κυρίως  δέχονται φοιτητές να εργαστούν και παράλληλα να κάνουν την 

πτυχιακή  τους  στην  εταιρεία.  Άλλες  εταιρείες  που  συνεργάζονται  με  το  Fachochhschule, 

University  of  Applied  Sciences  -  Kiel,  μπορούν  να  αναζητηθούν  στο  http://www.fh-

kiel.de/index.php?id=fkt_firmen
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Caterpillar Motoren GmbH & Co.KG  

Στοιχεία Eπικοινωνίας:

Falckensteiner Str. 2

24159 Kiel

Tel: 0431 399501

Caterpillar Marine Power Systems

Κεντρικά Γραφεία:

Neumuhlen 9

22763 Hamburg/Germany

Phone :  +49 40 2380-3---

Telefax:  +49 40 2380-3535

 3.3.4 Lindenau GmbH      

Η  Lindenau είναι ένα μεσαίου μεγέθους ναυπηγείο το οποίο ιδρύθηκε στο Μέμελ το 1919 

αλλά έχει μεταφερθεί στην είσοδο του Καναλιού του Κιέλου από το 1945.

Τομείς  δραστηριότητας  του  ναυπηγείου  είναι  η  κατασκευή  νέων  πλοίων,  οι  μετατροπές 

πλοίων  και  προεκτάσεις,  επισκευές  και  ταξινομήσεις,  προστασία  περιβάλλοντος  και  νέες 

τεχνολογίες, συμβουλευτική και μηχανική.

Η εταιρεία απασχολεί 370 εργαζομένους αλλά το 2007 το ναυπηγείο έχασε 4 εκατομμύρια 

ευρώ και αντιμετωπίζοντας πτώχευση δεν κατάφερε να υλοποιήσει τις παραδόσεις εγκαίρως.

Lindenau GmbH   

Στοιχεία Eπικοινωνίας:
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Γενικός Διευθυντής:           Mr. Dieter Kuhne

Διεύθυνση:                         Skagerrakufer 10

                                           D-24159 Kiel

Ταχ.Θυρίδα:                       P.O.Box 90 93

Τηλέφωνο:                         (0431) 39 93-0

                                          (+49 431) 39 93-0

Τηλεφάξ:                           (0431) 39 30 62 ή

                                          (+49 431) 39 30 62

E-mail:                              info  @  lindenau  -  shipyard  .  de  

 3.3.5 Voith AG

Η εταιρεία Voith AG με έδρα το Hedenheim της Γερμανίας, είναι μια οικογενειακή επιχείρηση 

με  δραστηριότητες  παγκοσμίως  στον  τομέα  της  μηχανολογίας,  με  καθαρά  έσοδα  144 

εκατομμύρια ευρώ κατά το φορολογικό έτος 2007/2008 και σχεδόν 43.000 εργαζομένους.

Η Voith είναι παγκόσμιος ηγέτης και αποτελείται από 4 τμήματα:

• Voith Paper

Παράγει  περιβαλλοντικές  λύσεις,  έχει  γραμμές  παραγωγής  χαρτιού,  ανακατασκευή  και 

εκμοντερνισμό μηχανών και απλά προιόντα και υπηρεσίες.

Voith Paper:

Παραγγελείες: € 2083 εκατομμύρια

Πωλήσεις: € 1984 εκατομμύρια

Εργαζόμενοι: 10548

Μερίδιο όγκου πωλήσεων: 40%

• Voith Hydro

Η Voith Hydro είναι μια κοινοπραξία μεταξύ Voith και Siemens η οποία προμηθεύει εξοπλισμό, 
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εγκαταστάσεις  και  υπηρεσίες  για  υδροηλεκτρικούς  σταθμούς  παραγωγής  ενέργειας, 

γεννήτριες  και  μηχανοκίνητες  γεννήτριες,  συστήματα  διέγερσης,  μετατροπείς  συχνότητας, 

συστήματα ασφαλείας, διακόπτες ναυπηγείων για όλες τις τάσεις, μετασχηματιστές, μονάδες 

αυτοματοποίησης,  κέντρα  ελέγχου  για  υδροηλεκτρικά  εργοστάσια  παραγωγής  ενέργειας, 

διαχείρηση  εργοστασίων  και διαγνωστικά συστήματα,  συμβουλευτικές υπηρεσίες, μηχανική, 

εγκατάσταση  και  λειτουργία,  εξυπηρέτηση  και  εκσυγχρονισμό και  αποκατάσταση 

υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ενέργειας, καθώς και αντλίες αποθήκευσης, ακτινικές 

και ημιακτινικές αντλίες.

Voith Hydro:

Παραγγελείες: € 1373 εκατομμύρια

Πωλήσεις: € 800 εκατομμύρια

Εργαζόμενοι: 3643

Μερίδιο όγκου πωλήσεων: 16%

• Voith Turbo

Η Voith Turbo παράγει υδροδυναμικές συζεύξεις, ζεύξεις μεταβλητής ταχύτητας, υδροστατικά 

εξαρτήματα,  βαρέα  φρέατα  cardan,  ασφάλειες  συζεύξεων,  εξαιρετικά  ελαστικές  συζεύξεις, 

έλεγχο  τεχνολογίας  για  παραγωγή  τουρμπίνων  ατμού  και  βενζίνης,  αυτόματα  κιβώτια 

ταχυτήτων για λεωφορεία και πολλά άλλα.

Voith Turbo:

Παραγγελείες: € 1648 εκατομμύρια

Πωλήσεις: € 1161 εκατομμύρια

Εργαζόμενοι: 5307

Μερίδιο όγκου πωλήσεων: 24%

• Voith Industrial Service

Η  Voith  Industrial  Service  παρέχει  τεχνικές υπηρεσίες  για  βιομηχανίες  παγκοσμίως όπως 

διαχείριση εγκαταστάσεων, καθαρισμό  και  συντήρηση κτηρίων,  υπηρεσίες σχετικές  με την 

παραγωγή,  συμπεριλαμβανομένης  της  διατήρησης,  της  διάλυσης και  της  εκ  νέου 
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συναρμολόγησης.

Voith Industrial Service:

Παραγγελείες: € 983 εκατομμύρια

Πωλήσεις: € 983 εκατομμύρια

Εργαζόμενοι: 22871

Μερίδιο όγκου πωλήσεων: 20% 

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Sankt Pöltener Straße 43

89522 Heidenheim

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Postfach 2000

89510 Heidenheim

Holding Company
Tηλ.: +49 7321 37-0 
Fax: +49 7321 37-7000 
E-mail: info@voith.com

Voith Paper 
Tηλ.: +49 7321 37-0 
Fax: +49 7321 37-7941 
E-mail: info.voithpaper@voith.com

Voith Turbo 
Tηλ.: +49 7321 37-2802 
Fax: +49 7321 37-7110 
E-mail: info.voithturbo@voith.com

Voith Hydro
Tηλ.: +49 7321 37-0 
Fax: +49 7321 37-7828 
E-mail: info.voithhydro@voith.com

Voith Industrial Services 
Τηλ.: +49 711 7841-172 
Fax: +49 711 7841-179  
E-mail: info.industrialservices@voith.com
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 3.3.6 Vossloh AG 

Η Vossloh AG είναι μια μεγάλη Γερμανική κατασκευαστική εταιρεία τεχνολογιών μεταφοράς με 

έδρα το  Werdohl.  Η εταιρεία έχει  6000 εργαζομένους και πραγματοποιεί  πωλήσεις 1,2 δις 

ευρώ εκ των οποίων τα 2/3 προέρχονται από τον τομέα σιδηροδρομικών υποδομών και το 

υπόλοιπο 1/3 από τον τομέα κινητήριας δύναμης και εξαρτημάτων.

• Το  Rail  Infrastructure τμήμα  παρέχει προιόντα σιδηροδρομικών  υποδομών  όπως 

συσκευές για την πρόσδεση με τις σιδηροδρομικές τραβέρσες και  την εναλλαγή των 

ελεγκτών.

• Ο τομές κινητήριας δύναμης και ηλεκτρικών εξαρτημάτων Motive Power Division and 

Components,  προμηθεύει  ντίζελ-ηλεκτρικές και  ντίζελ-υδραυλικές μηχανές για μετρό 

και τραμ, και ηλεκτρικά εξαρτήματα για τις οδικές και σιδηροδρομικές γραμμές.

Οι διάφορες ενέργειες των τμημάτων της Vossloh Rail  Infrastructure and Motive Power & 

Components βρίσκονται υπό την Vossloh AG.

Vossloh AG 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Vosslohstr. 4

58791 Werdohl, Germany

Τηλέφωνο: (+49-2392) 52-0

Email: investor.relations@ag.vossloh.de

 3.3.7 Heidelberg Druckmashinen AG

Η Heidelberg Druckmashinen AG είναι μία εταιρία ηγέτης στην αγορά τυπώσεως. Η εταιρεία 

έχει  ένα μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς μεγαλύτερο του 47% στον τομέα της και  είναι  ο 

μεγαλύτερος κατασκευαστής πιεστηρίων με περίπου 19.500 εργαζομένους. Η εταιρία παρέχει 

εκτύπωση που χρησιμοποιείται κυρίως για υψηλών προδιαγραφών έγχρωμα προιόντα όπως 

κατάλογοι,  ημερολόγια,  αφίσες  και  ετικέττες.  Η  Heidelberg παράγει  εξοπλισμό  για 
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προεκτύπωση, εκτύπωση και μετάεκτύπωση και είναι η μοναδική εταιρεία στον κόσμο που το 

επιτυγχάνει.

Heidelberg Druckmashinen AG 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Heidelberger Druckmaschinen AG

Kurfürsten-Anlage 52-60

69115 Heidelberg

Germany

Τηλ.: +49 (0)6221 92 00

Fax: +49 (0)6221 92 69 99 

 3.3.8 HSH-Nordbank AG

Η HSH-Nordbank  δημιουργήθηκε από την συγχώνευση μεταξύ της Hamburgische 

Landesbank και της Landesbank Schleswig-Holstein τον Ιούνιο του 2003. Είναι μια εμπορική 

τράπεζα  με  έδρα  το  Αμβούργο  και  το  Κίελο  και  με  κύριο  ενδιαφέρον την  ναυτιλία,  τις 

μεταφορές, την αγορά ακινήτων και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τον Φεβρουάριο του 

2009  η  HSH έκανε  αύξηση  μετοχικού  κεφαλαίου  κατά  3  δις  ευρώ και  έλαβε  πιστωτικές 

εγγυήσεις  για  10  εκατομμύρια  ευρώ από  τους  δύο  κύριους  μετόχους  της,  την  πόλη  του 

Αμβούργου και την πολιτεία Schleswig-Holstein. Τον Μάιο του 2009 η γενική συνέλευση των 

μετόχων  της  HSH Nordbank ψήφισε  υπέρ  της  αύξησης  του  μετοχικού  κεφαλαίου  και  η 

τράπεζα θα λάβει  τόνωση 3 δις ευρώ. Υπάρχει  πληροφόρηση ότι η τράπεζα έχει ιστορικό 

χορηγήσεων (sponsorship) προς την ιστιοπλοική κοινότητα  γεγονός που την κατατάσσει σε 

πιθανό χορηγό.

HSH Nordbank AG 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Michaela Fischer-Zernin
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Επικεφαλής Μάρκετινγκ

Τηλ: +49 40 3333-11993

Fax: +49 40 3333-611993

E-mail:  michaela.fischer-zernin@hsh-nordbank.com     

Ulrike Abratis

Εκπρόσωπος

Τηλ: +49 40 3333-11463

E-mail: ulrike.abratis@hsh-nordbank.com

 3.3.9 Περιορισμοί 

Το  βασικό  πρόβλημα  που  αντιμετωπίσαμε  κατά  την  έρευνα  πιθανών  χορηγών ήταν  το 

γεγονός  ότι  η  μόνη  διαθέσιμη πηγή  έρευνας  ήταν  το  Internet, το  οποίο  παρέχει πολλές 

αντιφατικές  πληροφορίες  καθώς  και  πολλές  πληροφορίες  που  δεν  ήταν  πρόσφατες  και 

έγκυρες σχετικά  με  εταιρείες.  Για  παράδειγμα,  περαιτέρω έρευνα ήταν απαραίτητη  ούτως 

ώστε να βρούμε την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας Lindenau GmbH, τοπικού 

ναυπηγείου, το οποίο προσφατα βρέθηκε σε κατάσταση πτώχευσης. Ένα δεύτερο πρόβλημα 

ήταν  ότι  η  ποσότητα   πληροφοριών στο Internet αλλάζει  σημαντικά  αναλόγως  της 

δημοτικότητας της κάθε επιχείρησης και έτσι μερικές φορές ήταν δύσκολο να συγκεντρωθούν 

αρκετές σημαντικές πληροφορίες.

 3.3.10 Συμπέρασμα

Η έρευνα ανέδειξε ένα σημαντικό αριθμό δυνητικών υποστηρικτών στην περιοχή του Κιέλου 

και οι  περισσότεροι από αυτούς με άμεσο ενδιαφέρον γύρω από ναυπήγηση και ναυτικές 

τεχνολογίες το οποίο τους  καθιστά ενδιαφέροντες υποψήφιους. Επιπρόσθετα το Κίελο είναι 

γνωστό  σαν  η  πόλη  της  Ιστιοπλοίας  και  έτσι  είναι  ευνόητο  ότι  το  Κίελο  υποστηρίζει  την 

ιστιοπλοική  κοινότητα  με  έρευνα  για  τεχνολογίες  αιχμής  και  για  το  λόγο  αυτό  και  οι 

επιχειρήσεις της περιοχής θα έδειχναν ενδιαφέρον για την υποστήριξη κάποιου πρότζεκτ το 

οποίο θα μπορούσε να συνεισφέρει στην επιστημονική κοινότητα μέσω διεξαγωγής ερευνών, 

στην ιστιοπλοική  κοινότητα  αφού  επεξεργαστούν τα  δεδομένα,  αλλά  και  στην ίδια  την 
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κοινότητα του Κιέλου με την έμπνευση των ακαδημαικών νέων προς την έρευνα.

 3.4 Έρευνα για Ιστιοπλοίες στη Γερμανία

 3.4.1 Τοποθεσία

Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας για ρεγγάτες επικεντρώθηκε στην Βόρειο Γερμανία όπου 

κλασσικά  επικρατεί  το  άθλημα  αυτό.  Η  πόλη του  Κιέλου  και  η  ευρύτερη βόρεια  περιοχή 

φημίζονται για διάφορα ιστιοπλοικά γεγονότα λόγω της γεωγραφικής τους θέσης κοντά στη 

θάλασσα, των καιρικών συνθηκών και της μακράς ιστορίας ναυπηγείων με έδρα το Κίελο. 

Αυτό το μέρος της Γερμανίας έχει αναπτύξει μια μεγάλη και δραστήρια ιστιοπλοική κοινότητα 

η οποία επιχορηγείται από τοπικές εταιρείες του είδους.

 3.4.2 Οι πιο σημαντικές Ιστιοπλοϊες

 3.4.2.1 Frühjahrswoche (στο Flensburg)

• Η διάρκεια αυτής της ρεγγάτας είναι από τις 21 Μαίου έως 

τις 24 Μαίου του 2009

• ORC13 γιώτ:  J80,  Melges  24,  Dehler  32,  Hanse  400, 

Dehler 32, X-332, Team 8, C-55, Hanse 400, Froken 34

• Σπόνσορες :  Jeantex,  Flensburger  Brauerei  και Nord 

Ostsee-Sparkasse

 3.4.2.2 Nordsee Woche (στο Helgoland)

• Η διάρκεια αυτής της ρεγγάτας είναι από 28 Μαίου έως 1 

Ιουνίου του 2009  

• Είναι  μια  σειρά  από  13  ρεγγάτες  οι  οποίες 

πραγματοποιούνται με εξαιρετικές ικανότητες και τακτικές .

• Νέοι σπόνσορες βοηθούν να είναι οι ρεγγάτες μοντέρνες

13 ORC : Offshore Racing Congress is a handicap rule for rating different sailing boats classes 

competing in a fleet race
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και ελκυστικές

• Σπόνσορες :  Hanseboot,   Nordseehalle,   BHF Bank,   Alexseai,   Rhenus Cuxport, 

Jeantex,   Bremer Landesbank,   Helgoland,   Karl Meyer AG,   Amandus Hamel, 

Juwelier Henry Kaufmann και άλλοι.

 3.4.2.3 Warnemünder Woche (στο Warnemünder) 

• Την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου

• Μεγάλο γεγονός: περισσότεροι απο 2000 ιστιοπλόοι, 31 έθνη 

και 25 κλάσσεις σκαφών, με περίπου 650,000 θεατές

• Ενδιαφέροντα  καλλιτεχνικά  γεγονότα  όπως  παρέλαση  με 

παραδοσιακές  στολές.  Το  ετήσιο  αυτό  γεγονός 

διοργανώνεται από το ιστιοπλοικό όμιλο Warnemunde Sailing Club (WSC), τον όμιλο 

του Βερολίνου Berlin Yacht Club, το Hamburger Segel-Club, τον ιστιοπλοικό όμιλο του 

Joersfelder (ASVW), το Yachtclub του Κιέλου και άλλους.

 3.4.2.4 Musto double hand challenge (στο Flensburg)

• Η διάρκεια της ρεγγάτας είναι από 3 έως 4 Ιουλίου 2009    

• Σπόνσορες : Sonwik Yacht Club, SONWIK,  X-Yachts, Musto, 

Pantaenius Yacht Insurance

• Το γεγονός περιορίζεται σε 100 συμμετέχοντες

• ORC γιώτ: X-79, J105, Hanse 461, X-40, Dehler 106, και άλλα

 3.4.2.5 Travemünder Woche (στο Travemünde)

• Η  διάρκεια  της  ρεγγάτας  είναι  από  17  Ιουλίου  έως  2 

Αυγούστου 2009  

• Γίνονται  πολλές  εκδηλώσεις  όπως  διάφορα  φέστιβαλ  με 

ολοήμερη μουσική και ελεύθερο το Citti Park για οικογενειακές εκδρομές

• Περίπου 1,000 συμμετέχοντες, χώρος 80,000 τ.μ.

• Σκάφη : Melges 24,  J24, Platu 25, Folkeboote, Tornados και άλλα
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• Σπόνσορες :  Lubeck Yacht Club, Volkswagen, Holsten iKiss, Marine Pool και άλλοι

 3.4.2.6 Fehmarn Rund (στο Fehmarn)

• Η διάρκεια  της ρεγγάτας είναι  από 14 Μαίου έως 1 

Ιουνίου 2009   

• Τουριστικές ατραξιόν με εκδηλώσεις, πάρτυ με φαγητό 

και ποτό μετά την ιστιοπλοία

• Σπόνσορες : ProSail, Hohwacht Yacht Club,  Sailing 

Club  Ladleful  Husen,  Segle  Heiligenhafen  Vereinigung,  North  Sails  Sports, 

Hamburger Sailing Club

• ORC Club : 200 περίπου σκάφη με 800 ιστιοπλόους 

 3.4.2.7 Flensburger Fördewoche (στο Flensburg)

• Η διάρκεια της ρεγγάτας είναι από 11 έως 19 Σεπτεμβρίου 

2009  

• ORCint, ORC-Club, DH, Melges 24, Platu 25, X-79, X-35, 

X-41

• Περίπου  180  σκάφη  με  περισσότερους  από  1,000 

ιστιοπλόους

• Η εκδήλωση αυτή προσφέρει επίσης πολλές άλλες δραστηριότητες, διασκέδαση και 

άλλα σπορ.

 3.4.2.8 Kieler Woche (στο Κίελο)

Μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις παγκοσμίως η οποία γιορτάζεται στο Βόρειο μέρος της 

Γερμανίας  20-28 Ιουνίου, είναι η Εβδομάδα Ιστιοπλοίας Κιέλου. Αυτό το δημοφιλές γεγονός 

διοργανώνεται ετησίως από τον Ιστιοπλοικό Όμιλο Κιέλου.

Η  Εβδομάδα  Ρεγγάτας  Κιέλου  είναι  μια  από  τις  πιο  διάσημες  εκδηλώσεις  ιστιοπλοίας 

παγκοσμίως.  Στην  ουσία  είναι  η  μεγαλύτερη  καλοκαιρινή  εκδήλωση  σε  όλη  την  Βόρεια 

Ευρώπη.  Κατά την διάρκεια αυτού του φέστιβαλ η πόλη του Κιέλου μετατρέπεται σε ναυτικό 

παράδεισο, ιστιοπλόοι από περισσότερες από 50 χώρες συμμετέχουν σε αυτούς τους διεθνείς 
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αγώνες  οι  οποίοι  γίνονται  στο Φιόρδ  του  Κιέλου.  Κάθε  χρόνο 

περισσότεροι από 3 εκ.  θεατές επισκέπτονται αυτό το σημαντικό 

ιστιοπλοικό γεγονός.  Η συμμετοχή του σκάφους μας σε αυτό το 

μεγάλο ιστιοπλοικό γεγονός, θα προσφέρει μεγάλη δημοσιότητα 

για το MRSD και το YRU-Kiel.

 3.4.3 Συμπέρασμα

Ο στόχος ήταν να βρεθούν σημαντικές ρεγγάτες όπου υπάρχει 

συμμετοχή πολλών σκαφών και έτσι να αυξηθεί η δημοτικότητα του MRSD.  Όπως φαίνεται 

και  στον  παραπάνω  πίνακα,  όλες  οι  ρεγγάτες  πραγματοποιούνται  κατά  την  καλοκαιρινή 

περίοδο. Αφού συγκεντρώσαμε τα αποτελέσματα της έρευνας, φτιάξαμε το χρονοδιάγραμμα 

όλων των σημαντικών ιστιοπλοικών αγώνων στην ευρύτερη περιοχή του Κιέλου.

 3.4.4 Περιορισμοί

Λόγω του περιορισμού που είχαμε στην πληροφόρηση καθώς οι μόνες μας πηγές ήταν είτε 

προσωπικές  είτε  μέσω  Internet,  το  μέγεθος  των  πληροφοριών ήταν  ανάλογο  της 

δημοτικότητας  της  κάθε  εκδήλωσης.  Ιδιαίτερη  δυσκολία  είχαμε  στην  πληροφόρησή  μας 

σχετικά με :

• Την Warnemunder Woche : δεν βρήκαμε τους τύπους σκαφών που συμμετέχουν

• Το Fehmarn rund : το ίδιο

• Την Flensburger Fordewoche : γενικά πολύ λίγες πληροφορίες
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2009  Match Race Sailing Dynamometer  3.5 ΣΕΝΑΡΙΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 3.5 ΣΕΝΑΡΙΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αφού έχουν βρεθεί οι σπόνσορες και τα σκάφη, έπρεπε να δημιουργηθεί ένα ετήσιο πλάνο 

των δραστηριοτήτων των 2 σκαφών.  Όπως υποσχέθηκε το YRU, η  απόδοση της 

επένδυσης του κάθε χορηγού θα λαμβάνεται από την δημοσιότητα των μέσων ενημέρωσης, 

δηλαδή τοπικές και άλλες εφημερίδες, επιστημονικά περιοδικά και περιοδικά ιστιοπλοίας, 

καθώς και σε τηλεοπτικές εκπομπές που καλύπτουν τους αγώνες. Για να μπορέσει να γίνει 

ποσοτικοποίηση της απόδοσης του κάθε πιθανού χορηγού, δημιουργήθηκε ένα σενάριο 

λειτουργίας ώστε να καταγεγγραφούν συγκεκριμένοι αγώνες, τους οποίους περιγράψαμε 

παραπάνω, και όλες οι πιθανές δραστηριότητες των 2 σκαφών κατά τη διάρκεια ενός έτους.

Οι δραστηριότητες  αυτές προσδιορίζονται παρακάτω:

 3.5.1 Ιστιοπλοϊες (Regattas)

Το πρόγραμμα που παρατίθεται παρακάτω, δείχνει τις ιστιοπλοίες στις οποίες μπορούν τα 2 

σκάφη να συμμετάσχουν στο Κίελο και την ευρύτερη περιοχή.

Οι ιστιοπλοίες είναι σημαντικές για την προσέλκυση κόσμου και την αύξηση της δημοσιότητας 

τόσο για τους σπόνσορες όσο και για το YRU-Kiel.
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Πίνακας 8: Ρεγγάτες το 2009

May 01.-03. MAIOR Kiel ORC Int.
May 16. Stollergrundregatta Kiel ORC Int.
May 17. Baltic Fördewettfahrt Kiel ORC Int.
May 21.-24. Flensburger Frühjahrswoche Flensburg ORC Int.
May 29.-01. Nordseewoche Helgoland ORC Int.
June 12.-14. Aero Rund Regatta Kiel ORC Int.
June 20.-28. Kieler Woche Kiel ORC Int.
July 03.-04. 4. Musto Double Hand Challenge Flensburg DH
July 04.-12. 72. Warnemünder Woche Warnemünde ORC Int.
July 17.-26. 120. Travemünder Woche Travemünde ORC Int.
Aug 15.-16. Fehmarn Rund Fehmarn ORC Club, YS
Sept 11.-19. Flensburger Fördewoche Flensburg ORC Int.
Sept 26. Kalkgrund-Regatta Flensburg ORC Int.

RVS Regatten 2009



2009  Match Race Sailing Dynamometer  3.5.2 Επιστημονικές Μετρήσεις (Scientific

Investigations)

 3.5.2 Επιστημονικές Μετρήσεις (Scientific Investigations)

• Το  YRU-Kiel  θέλει  να  πραγματοποιεί  επιστημονικές  μετρήσεις  με  τα  δύο  σκάφη 

τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Όπως εξηγήθηκε παραπάνω, τα δύο σκάφη θα 

πραγματοποιούν αγώνες μεταξύ τους, κατα την διάρκεια των οποίων οι αισθητήρες 

θα καταγράφουν τις δυνάμεις αέρος που ασκούνται στον εξοπλισμό του σκάφους. 

 3.5.3 Εκδηλώσεις (Events)

Παρακάτω  αναφέρνονται  μερικές  εκδηλώσεις  στις  οποίες  μπορεί  να  συμμετάσχει  ή  να 

οργανώσει το YRU.

• Ημέρες επισκέψεων για υποψηφίους σπουδαστές του Fachhochschule, University of 

Applied Sciences Kiel. Τις ημέρες αυτές μπορεί να γίνει παρουσίαση των 2 σκαφών, 

ώστε να οι υποψήφιοι σπουδαστές να δουν τα σκάφη σε λειτουργία και να δουν 

σπουδαστές από τα τμήματα ναυπηγικής, επιστήμης υπολογιστών και μηχανολόγων 

ηλεκτρολόγων να εργάζονται πάνω στα σκάφη. Οι ημέρες αυτές μπορούν να 

διοργανώνονται 1-2 φορές ετησίως πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου.

• Σε συνεργασία με τα τοπικά σχολεία μπορούν να οργανωθούν σχολικές εκδρομές για 

μικρούς μαθητές ώστε να δουν τα δύο σκάφη από κοντά, και μπορούν να διδαχθούν 

κάτι  στα πλαίσια κάποιας διδακτικής ενότητας (π.χ. στο μάθημα της Φυσικής).  Με 

αυτόν τον τρόπο προσελκύεται το ενδιαφέρον των μαθητών για τις θετικές επιστήμες 

από μικρή ηλικία.

• Τα  δύο  σκάφη  μπορούν  να  συμμετέχουν  στις  φιλικές  ιστιοπλοίες  που  έχουν 

καθιερωθεί κάθε Τετάρτη στο φιόρδ του Κιέλου.

• Επίσης  το  YRU-Kiel  μπορέι  να  διοργανώνει ιστιοπολίες  για κάθε  Πέμπτη,  όπου 

μπορούν να συμμετέχουν διάφορα σκάφη, αλλά αποκλειστικά σε τύπο αγώνα match 

race.
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2009  Match Race Sailing Dynamometer  3.5.4 Κίνητρα (Incentives)

 3.5.4 Κίνητρα (Incentives)

• Τα 2 σκάφη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εταιρική ψυχαγωγία των χορηγών και 

όχι μόνον.

• Επίσης  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  ασκήσεις  παρακίνησης  ομάδας  (team-

motivation) χρησιμοποιώντας το ένα σκάφος μόνο, ή και τα δύο σκάφη για αγώνες 

τύπου march race με σκοπό το δέσιμο της κάθε ομάδας (team-building).

 3.5.5 Δημοσιότητα (Media Publicity)

• Πρώτη συνέντευξη τύπου στο τέλος του 2009 όπου θα γίνει αναγγελία της 

κατασκευής του MRSD.

• Δεύτερη συνέντευξη τύπου στο πρώτο τετράμηνο του 2010 μετά την απόκτηση των 

σκαφών και την επίδειξή τους στο νερό.

• 1η Μαίου ξεκίνημα της ιστιοπλοίας MAIOR.

• 'Επειτα μία ή δύο φορές το μήνα πληροφορίες για τα σκάφη και τα γεγονότα σε τοπική 

εφημερίδα.

• 6-8 φορές το χρόνο σε περιοδικά.

• 1-2 φορές το χρόνο στην τηλεόραση.

• Τακτική ενημέρωση της ιστοσελίδας του YRU με όλες τις σχετικές πληροφορίες που 

αφορούν το MRSD.

 3.5.6 Δείγμα Προγράμματος (Sample Schedule)

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω  δραστηριότητες,  διαμορφώθηκε ένα δείγμα σεναρίου 

λειτουργίας για το ημερολόγιο του 2009.

Ημέρες Επισκέψεων
Σχολικές εκδρομές

Κίνητρα
Ιστιοπλοίες

Επιστημονικές Μετρήσεις
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Schedule)
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Πίνακας 9: Δείγμα ετήσιου προγράμματος - Sample Schedule 1 of 2

Week/Day Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Dec/Jan 1

2
3
4

Jan/Feb 5
6
7
8

Feb/March 9
10
11
12
13

March/Apr 14
15
16
17

Apr/May 18 MAIOR MAIOR
19 MAIOR

20
Stollergrund-

regatta

21

Baltic 

Fördewettfahrt

Flensburger 

Frühjahrswoche

Flensburger 

Frühjahrswoche

Flensburger 

Frühjahrswoche

22
Flensburger 

Frühjahrswoche Nordseewoche Nordseewoche
June 23 Nordseewoche

24
Aero Rund 

Regatta
Aero Rund 

Regatta

25
Aero Rund 

Regatta
Kieler Woche

26
Kieler Woche Kieler 

Woche
Kieler 

Woche
Kieler 

Woche
Kieler Woche Kieler Woche Kieler Woche
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Πίνακας 10: Δείγμα ετήσιου προγράμματος - Sample Schedule 2 of 2

Week/Day Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

June/July
27

Kieler Woche 4. Musto 
Double Hand 

Challenge

4. Musto Double Hand 
Challenge/72. 

Warnemünder Woche

28

72. 
Warnemünder 

Woche

72. 
Warnemü

nder 

72. 
Warnemü

nder 

72. 
Warnemü

nder 

72. 
Warnemü

nder 

72. 
Warnemünde

r Woche

72. Warnemünder 

Woche

29

72. 
Warnemünder 

Woche

120. 
Travemünder 

Woche

120. Travemünder 

Woche

30

120. 
Travemünder 

Woche

120. 
Travemünd
er Woche

120. 
Travemün

der 
Woche

120. 
Travemün

der 
Woche

120. 
Travemün

der 
Woche

120. 
Travemünder 

Woche

120. Travemünder 

Woche

July/Aug
31

120. 
Travemünder 

Woche
32
33 Fehmarn Rund
34 Fehmarn Rund
35

Aug/Sept 36

37
Flensburger 
Fördewoche

Flensburger Fördewoche

38
Flensburger 
Fördewoche

Flensburg
er 

Flensburg
er 

Flensburg
er 

Flensburg
er 

Flensburger 
Fördewoche

Flensburger Fördewoche

39 Kalkgrund-Regatta
Sept/Oct 40

41
42
43

Oct/Nov 44
45
46
47
48

Nov/Dec 49
50
51
52
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 3.6 Διαφημιστικό Υλικό

 3.6.1 Διαφημιστικό Σλόγκαν

Το διαφημιστικό σλόγκαν που χρησιμοποιήθηκε για  το φυλλάδιο και  για  την  Power  Point 

παρουσίαση των χορηγών, ήταν “Doing good on the water, looking good on the water”,  και 

ήταν  ένας  τρόπος  να  προσελκύσουμε  γρήγορα  την  προσοχή  του  αναγνώστη  και  να 

μεταδώσουμε  ένα  συγκεκριμένο  μήνυμα.  Ότι  το  YRU-Kiel  υπόσχεται  συμμετοχή  σε 

ιστιοπλοίες και σε εκδηλώσεις ενώ τα σκάφη θα πλέουν με παγκοσμίως γνωστούς αθλητές οι 

οποίοι  θα  τα  οδηγήσουν  στη  νίκη,  ενώ  παράλληλα τα  σκάφη  θα  είναι  μοντέρνα  και 

εντυπωσικά, με τεχνολογία αιχμής και εύκολα αναγνωρίσιμα καθώς θα πλέουν στο φιορδ του 

Κιέλου όλο το χρόνο. Έτσι θα επιτύχουμε ουσιαστική δημόσια προβολή και κατά συνέπεια 

μια τεράστια ευκαιρία προβολής, ανάδειξης και δημοσιότητας για τις τοπικές εταιρείες.

 3.6.2 Η Power Point Παρουσίαση των Χορηγών

Ο στόχος ήταν να ετοιμαστεί μια Power Point παρουσίαση για τους υποψήφιους χορηγούς, η 

οποία  να  περιλαμβάνει  όλες  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  σχετικά  με  το  πρότζεκτ.  Η 

παρουσίαση  δεν  έπρεπε  να  ξεπερνά  τα  15  λεπτά  και  έπρεπε  να  αποτελείται  από  7-10 

διαφάνειες,  ενώ παράλληλα  έπρεπε  να είναι ενδιαφέρουσα, περιεκτική, με λογική συνοχή, 

σοβαρή, ακριβής και ελκυστική στους σπόνσορες, συμπεριλαμβάνοντας και τα κατάλληλα 

οπτικά βοηθήματα.

 

Η  πρώτη  διαφάνεια  [Φωτο  9] 

χρησιμοποιήθηκε  σαν  εξώφυλλο  το  οποίο 

συμπεριλαμβάνει  το  διαφημιστικό σλόγκαν 

του  πρότζεκτ καθώς  επίσης  και  κάποιες 

λέξεις κλειδιά σχετικές με το  MRSD, όπως 

δημοσιότητα,  επιτυχία,  επιστήμη  και 

τεχνολογία.
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Η δεύτερη διαφάνεια  [Φωτο  10]  εξηγεί  με 

λεπτομέρειες  ότι  το  MRSD θα  αποτελείται 

από δύο  πανομοιότυπα ιστιοπλοικά σκάφη 

τα  οποία  θα  διεξάγουν  επιστημονικές 

έρευνες  για  τις δυνάμεις  αέρος 

χρησιμοποιώντας  ειδικούς  αισθητήρες. 

Περιγράφει  επίσης  ότι  οι  έρευνες  θα 

πραγματοποιούνται κάτω  από  τις  ίδιες 

περιβαλλοντικές συνθήκες και κάτω από πραγματικές συνθήκες  αγώνων ενώ τα σκάφη θα 

συμμετέχουν σε ιστιοπλοίες.

Η τρίτη διαφάνεια Φωτο 11] περιγράφει τον 

σκοπό  χρήσης  του  MRSD,  τους  τομείς 

στους οποίους θα συνεισφέρει  όπως  στην 

εκπαίδευση  και  στην  προώθηση  του 

Μ.Ι.Ν.Τ.,  και  επιπλέον  δραστηριότητες  του 

σκάφους  οι  οποίες  θα  αυξήσουν  την 

δημοσιότητα  όπως  ιστιοπλοίες  και 

εκδηλώσεις.

Η τέταρτη διαφάνεια [Φωτο 12] αναλύει τα πλεονεκτήματα τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν 

τους  σπόνσορες.  Το  MRSD θα  είναι 

χρηματοδοτούμενο κατά 50% από κρατική 

επιχορήγηση  και  το  ιδανικό  θα  ήταν  να 

προσελκύσει  δύο  ιδιωτικούς χορηγούς  με 

συμμετοχή 25% ο κάθε ένας.  Επιπλέον οι 

σπόνσορες  θα  ενδιαφέρονται  να 

πληροφορηθούν  ότι  τα  σκάφη  θα 
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αγωνιστούν σε ιστιοπλοίες με έμπειρους ιστιοπλόους όπως αθλητές Ολυμπιάδων,  αφού η 

επιτυχία θα είναι μεγάλης σημασίας για την δημοσιότητα.

Είναι επίσης σημαντικό για τους σπόνσορες να γνωρίζουν ότι τα σκάφη θα έχουν το σήμα της 

εταιρείας στο ιστίο και στο κύτος και θα εμφανίζονται κάθε εβδομάδα σε δράση στο φιόρδ του 

Κιέλου ενισχύοντας την προβολή των χορηγών. Τελικά,  οι  εταιρείες θα συνδεθούν με την 

προώθηση του Μ.Ι.Ν.Τ.,  επιχορηγώντας ένα προιόν μέσα από τους τομείς των μαθηματικών, 

της πληροφορικής, των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας, το οποίο είναι επίσης πολύ 

σημαντικό για την δημόσια προβολή και την εικόνα της εταιρείας.

Η πέμπτη διαφάνεια  [Φωτο 13] αναλύει την 

απόδοση της επένδυσης του κάθε χορηγού 

από  τα  διάφορα μέσα  ενημέρωσης.  Αυτό 

περιλαμβάνει  πλεύση  στο  νερό  μέσω 

εβδομαδιαίων  ερευνών,  συμμετοχές  σε 

ιστιοπλοίες στην περιοχή του Κιέλου και την 

ευρύτερη  περιοχή,  συμμετοχές  σε  άλλα 

εβδομαδιαία γεγονότα, όπως τις ιστιοπλοίες 

της Τετάρτης ή σχεδιάζοντας νέες εκδηλώσεις π.χ. αγώνες ιστιοπλοίας τύπου match race 

κάθε  Πέμπτη. Η  έντυπη  διαφήμιση  θα  περιλαμβάνει  άρθρα  σχετικά  με  το  MRSD στις 

εφημερίδες, σε επιστημονικά περιοδικά και σε περιοδικά ιστιοπλοίας,  και τέλος ανάδειξη σε 

τηλεοπτικούς σταθμούς, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια συμμετοχής σε αγώνες.

Η έκτη διαφάνεια [Φωτο 14] περιγράφει την 

κατασκευή και το κόστος του προιόντος. Ο 

πίνακας περιέχει το συνολικό κόστός των 2 

σκαφών, το κόστος των οργάνων μέτρησης, 

το  ρυμουλκούμενο  (trailer)  για  την 

μεταφορά των σκαφών, και τα πανιά με το 
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σήμα της εταιρείας. Το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος πολλαπλασιάζεται Χ 3 και προστίθεται στο 

κόστος κατασκευής το οποίο μας δίνει τον προυπολογισμό του πρότζεκτ για 3 έτη, όπως μας 

ζήτησε το  YRU-Kiel. Το μεμονωμένο κόστος κάθε εταιρείας υπολογίζεται μετά το 50% της 

κρατικής ενίσχυσης και αναλογεί 25% σε κάθε ιδιωτικό χορηγό.

Η έβδομη διαφάνεια [Φωτο 15] παρουσιάζει 

το  σχέδιο  υλοποίησης.  Το  σχέδιο 

υλοποίησης  είναι  μια  περιγραφή  των 

διαδικασίιών  που  θα ξεκινήσουν μόλις  το 

YRU  βρεί  τους  2  χορηγούς.  Όλες  οι 

προετοιμασίες  θα  ξεκινήσουν  στο  τρίτο 

τετράμηνο του 2009 και στο τέλος του 2009 

το  YRU-Kiel καθώς και οι  χορηγοί θα είναι 

έτοιμοι για την πρώτη συνέντευξη τύπου, οργανώνοντας μια ημέρα για τα μέσα ενημέρωσης 

όπου και θα ανακοινωθεί  η συνεργασία.  Στο πρώτο τετράμηνο του 2010 το  YRU-Kiel θα 

αποκτήσει τα δύο σκάφη και θα οργανώσει μια δημόσια επίδειξη για τα τοπικά μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, βγάζοντας τα σκάφη στο φιόρδ του Κιέλου για πρώτη φορά. Μετά από αυτό θα 

ξεκινήσουν οι εβδομαδιαίες μετρήσεις και την 1η Μαίου 2010 τα σκάφη θα συμμετάσχουν για 

πρώτη φορά στον αγώνα ιστιοπολοίας MAIOR.

Τέλος, η διαφάνεια 8  [Φωτο 16] δείχνει  το 

δείγμα  του  ετήσιου  προγράμματος  με  τις 

διάφορες δραστηριότητες των  σκαφών, 

τονισμένο με διάφορα χρώματα. Το ροζ είναι 

για  τις  ιστιοπλοίες,  το  κίτρινο  για  τις 

εβδομαδιαίες  έρευνες,  το  πράσινο  για  τα 

κίνητρα, π.χ. εταιρική ψυχαγωγία και κτίσιμο 

ομάδας,  το  κόκκινο  για  τις  ημέρες 
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επισκέψεων στο Fachhochschule, University of Applied Sciences – Kiel για τους υποψήφιους 

σπουδαστές, και το μπλε για τυχαίες ημέρες όπου οι μαθητές θα μπορούν να επισκεφθούν τα 

σκάφη  σαν  σχολική  εκδρομή επιστημονικού  περιεχομένου.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  στην 

παρουσίαση  μπορούν  οι  χορηγοί  να  δουν  ένα  πολύ  γεμάτο  και  ικανοποιητικό  ετήσιο 

πρόγραμμα.

 3.6.3 Διαφημιστικό Φυλλάδιο

Το φυλλάδιο  ετοιμάστηκε με  σκοπό να  παρουσιάσει  πιο  αναλυτικά  τους  συγκεκριμένους 

στόχους του YRU-Kiel στους πιθανούς χορηγούς, και είναι σχεδιασμένο για να παρουσιάσει 

τη  δημόσια  εικόνα  του  MRSD όχι  μόνον  στις  υποψήφιες  εταιρίες,  αλλά  και  στα  μέσα 

ενημέρωσης. Έπρεπε να περιέχει συμπυκνωμένες πληροφορίες σχετικά με το YRU-Kiel και 

το Τμήμα Μηχανικής του Fachhochschule, University of Applied Sciences – Kiel,  καθώς και 

πληροφορίες για το MRSD σαν πρότζεκτ, τα πλεονεκτήματα, το συνολικό κόστος καθώς και 

την επιστροφή επένδυσης για τους χορηγούς. Ταυτόχρονα το κείμενο έπρεπε να περιγράφει 

το  MRSD και τους στόχους του χωρίς να μπαίνει σε πολλές επιστημονικές λεπτομέρειες οι 

οποίες θα ήταν δυσνόητες για τον μέσο αναγνώστη.

Στο  εξώφυλλο  του  φυλλαδίου  [Φωτο  17]  τοποθετήσαμε  το  διαφημιστικό  σλόγκαν  του 

πρότζεκτ καθώς  και  φωτογραφίες  ώστε  να  αναδείξουμε σήματα  άλλων  χορηγών  σε 

διαφορετικά ιστιοπλοικά σαν παράδειγμα για το  MRSD.  Το εξώφυλλο επίσης περιλαμβάνει 

πληροφορίες για το YRU-Kiel σαν ένα ανταγωνιστικό κέντρο για ναυτική τεχνολογία αιχμής, 

το  οποίο  παρέχει  υπηρεσίες  στην  επαγγελματική  ιστιοπλοική  κοινότητα  και  στην  ναυτική 

βιομηχανία.  Επίσης  εξηγεί  ότι  το  YRU προσφέρει  πειραματικά  εργαστήρια,  υπολογιστές 

προσομοίωσης και  εκτενείς  μεθόδους  για  την  ανάπτυξη  και  την  βελτιστοποίηση  των 

ιστιοπλοικών σκαφών με επίκεντρο τα αγωνιστικά γιώτ, ενώ ότι το MRSD θα χρησιμοποιηθεί 

για  να  επικυρώσει  /  επαληθεύσει τα εργαστηριακά  δεδομένα.  Το εξώφυλλο περιλαμβάνει 

επίσης  πληροφορίες  σχετικά  με  το  Τμήμα  Μηχανικής  στο  Fachhochschule, University  of 

Applied Sciences – Kiel. 

84



2009  Match Race Sailing Dynamometer  3.6.3 Διαφημιστικό Φυλλάδιο

Η βασική  επεξήγηση του  MRSD έχει  τοποθετηθεί  στην  εσωτερική  σελίδα του φυλλαδίου 

[Φωτο  18]  η  οποία  ξεκινά  με  την  γενική  περιγραφή  του  MRSD σαν  ένα  μοναδικό 

επιστημονικό εργαλείο το οποίο θα συνεισφέρει στην παγκόσμια ιστιοπλοική κοινότητα και 

παράλληλα θα ενισχύσει τον σκοπό του Μ.Ι.Ν.Τ.  καθώς θα προσελκύσει την προσοχή της 

τοπικής  Γερμανικής  νεολαίας.  Οι  σπόνσορες  θα  βελτιώσουν  την  δημόσια  εικόνα  τους 

χρηματοδοτώντας  ένα  πρότζεκτ το  οποίο  θα  συνεισφέρει  στην  τοπική  κοινωνία  και  θα 

βοηθήσει  να  μειωθούν  τα  προβλήματα  που  προκύπτουν  από  την  έλλειψη  ειδικευμένων 

επαγγελματιών στην Γερμανία.

Μετά από αυτά, υπάρχει μια λεπτομερής επεξήγηση του MRSD, όπου περιγράφεται ότι θα 

αποτελείται από δύο πανομοιότυπα αγωνιστικά ιστιοπλοικά,  εκ των οποίων το ένα  θα είναι 

εξοπλισμένο με  όργανα μέτρησης  τα οποία θα  μελετούν τις  δυνάμεις  αεροδυναμικής.  Οι 

επιστημονικές μελέτες θα πραγματοποιούνται σε κανονικές συνθήκες αγώνων, και το MRSD 
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θα είναι ιδανικό για την δοκιμή νέων πανιών, ιστίων και άλλων, τοποθετώντας τα δοκιμαστικά 

υλικά  (π.χ.  δοκιμαστικά  πανιά)  στο  ένα  σκάφος  από  τα  δύο,  και  βάζοντάς  τα  να 

πραγματοποιήσουν  αγώνες  μεταξύ  τους  ώστε  να  καταγεγγραφεί  η  απόδοσή  τους. Το 

πλεονέκτημα των 2 σκαφών σε δοκιμές κάτω από τις ίδιες περιβαλλοντικές συνθήκες δίνει 

την δυνατότητα καταγραφής κάθε αλλαγής και επίδρασης στα σκάφη.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο πίνακας με το συνολικό κόστος και μια λεπτομερής ανάλυση 

της απόδοσης της επένδυσης των χορηγών. Αναφέρεται ότι κάθε σκάφος θα πάρει το όνομα 

της εταιρείας - χορηγού και θα μεταφέρει το σήμα της στα πανιά και στο κύτος. Θα υπάρχει 

σημαντική δημόσια προβολή αφού τα σκάφη θα πραγματοποιούν μετρήσεις τουλάχιστον μια 

φορά την εβδομάδα καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους στο φιορδ του Κιέλου και θα συμμετέχουν 

σε ιστιοπλοίες και επιδείξεις, ενώ θα πλοηγούνται από διεθνώς αναγνωρισμένους αθλητές. 

Εκτός  αυτού,  το  YRU διασφαλίζει  στους  σπόνσορες  ότι  το  σκάφος  θα  αναφέρεται  σε 

εφημερίδες και περιοδικά κάθε μήνα και σε κάποιον τηλεοπτικό σταθμό τουλάχιστον μία φορά 

το χρόνο. 

Τέλος,  υπάρχει  μια  σύντομη  περιγραφή  του  M.I.N.T.  αναλύοντας  πως  η  έλλειψη 

ενδιαφέροντος  σε  επαγγέλματα  θετικών  επιστημών  και  τεχνολογίας  έχει  αρχίσει  να 

επιρρεάζει την  Γερμανική  οικονομία  και  άρα,  επιστημονικά  πρότζεκτ όπως  το  MRSD 

χρειάζονται υποστήριξη από δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρείες.
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 3.6.4 Περιορισμοί

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε σε αυτό το μέρος του πρότζεκτ ήταν κυρίως η 

έλλειψη εμπειρίας στον τομέα προώθησης - διαφήμισης. Αυτό  οδήγησε στην κατανάλωση 

πολύ χρόνου για το φυλλάδιο, το οποίο χρειάστηκε πολλές διορθώσεις για να φτάσει στην 

τελική  του  μορφή.  Δεν  ήταν  εύκολο  να  καθοριστεί  το  βάθος του  περιεχομένου  των 

πληροφοριών  που  έπρεπε  να  παρουσιαστούν  καθώς οι  πληροφορίες  έπρεπε  να  είναι 

σύντομες και περιεκτικές χωρίς να εισέρχονται σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες ούτως ώστε 

να είναι ενδιαφέρον και ελκυστικό στους σπόνσορες, χωρίς να γίνεται βαρετό. Φυσικά το ίδιο 

πρόβλημα αντιμετωπίστηκε και κατά την  ετοιμασία της  Power Point  παρουσίασης για τους 

υποψήφιους  χορηγούς.  Έπρεπε  να  οργανώσουμε  την  παρουσίαση  με  τρόπο  που  να 

προσελκύει  την  προσοχή  των  χορηγών,  να  εγείρει  την  φαντασία  τους,  να  τους 

παρουσιαστούν ξεκάθαρα οι  στόχοι και το κόστος, και ταυτόχρονα να παρουσιαστεί το YRU-
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Kiel σαν ένα ερευνητικό κέντρο υψηλής ποιότητας.

 3.6.5 Συμπέρασμα

Η  προετοιμασία  τόσο  του  διαφημιστικού  φυλλαδίου  όσο  και  της  παρουσίασης  δεν  ήταν 

εύκολο έργο.  Παρόλα αυτά έγινε γρήγορα αντιληπτό ότι  η προώθηση του μάρκετινκ ήταν 

πολύ σημαντική για το έργο, αφού χωρίς την σωστή προσέγγιση στους χορηγούς, το YRU-

Kiel μπορεi να αποτύχει όσον αφορά την χρηματοδότηση οπότε η υλοποίηση του MRSD θα 

είναι αδύνατη. Δίχως επιτυχία στον τομέα του μάρκετινκ, το τεχνικό μέρος του προιόντος δεν 

θα  έχει καμιά  αξία ή χρησιμότητα.  Αναλογιζόμενοι όλα τα παραπάνω, τα  μέσα προώθησης 

του μάρκετινκ ήταν τεράστιας σημασίας και για το λόγο αυτό έτυχαν ανάλογης προσοχής.
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 4 Υπολογισμός Κόστους του MRSD

Με σκοπό το ξεκίνημα της υλοποίησης του MRSD, πρέπει να υπολογιστεί όλο το κόστος και 

στη συνέχεια φυσικά να καλυφθεί  από κάποιον.  Το μισό θα καλυφθεί από την Γερμανική 

κυβέρνηση μέσω κρατικής ενίσχυσης και το άλλο μισό από ιδιωτικούς χορηγούς. Μια καλή 

λύση θα ήταν εάν το  YRU-Kiel μπορέσει  να βρει  2 χορηγούς έτσι  ώστε ο κάθε ένας να 

πληρώσει  το 25% του συνολικού κόστους το  οποίο ανέρχεται  σε 200,000 ευρώ.  Με τον 

τρόπο αυτό ο κάθε χορηγός θα πρέπει να πληρώσει 50,000 ευρώ για μία χορηγία 3 ετών.

 4.1 Απόδοση Επένδυσης Χορηγού 

Η συνεργασία μεταξύ του YRU-Kiel και μιας ιδιωτικής εταιρείας της περιοχής, θα δείξει ότι ο 

χορηγός  ενδιαφέρεται  να  υποστηρίξει  ένα  επιστημονικό  πρόγραμμα  και  παράλληλα  να 

ταυτιστεί με την υποστήριξη της ιστιοπλοίας. Ταυτόχρονα θα διασφαλίσει την προβολή του 

σήματος της εταιρείας στο  νερό για  όλα την διάρκεια  του έτους.  Αυτά τα  πλεονεκτήματα 

έπρεπε να ποσοτικοποιηθούν ώστε να μπορέσει ο κάθε χορηγός να υπολογίσει την απόδοση 

επένδυσής του.  Η ποσοτικοποίηση είναι  μια  υπόθεση του συνόλου της  δημοσιότητας  σε 

εφημερίδες,  περιοδικά  και  τηλεόραση καθώς και  τακτική  ενημέρωση με  φωτογραφίες  και 

πολυμεσικές παραγωγές στην ιστοσελίδα του YRU-Kiel όπως φαίνεται στον Πίνακα 11.
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 4.2 Υπολογισμός Κόστους

Για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους, έγινε διαχωρισμός του κόστους κατασκευής και 

του λειτουργικού κόστους. Ο αρχικός αυτός υπολογισμός, αν και όχι απόλυτα ακριβής, είναι 

απαραίτητος για να αποκτήσουμε μια ιδέα του μεγέθους του συνολικού προυπολογισμού και 

να διαπιστώσουμε αντικειμενικά εάν πράγματι αξίζει για τον χορηγό να επενδύσει τα χρήματά 

του. Χωρίς προηγούμενο πρότζεκτ όμοιο με το MRSD, το κόστος δεν μπορεί να υπολογιστεί 

με ακρίβεια. Για τον λόγο αυτόν, συχνά αναζητήθηκε η γνώμη και η εμπειρία επαγγελματιών 

ιστιοπλόων και ορισμένων τεχνικών και επιστημόνων.

Ο αναλυτικός πίνακας με τα κόστη περιλαμβάνει το κόστος κατασκευής και το λειτουργικό 

κόστος για 3 χρόνια. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων θα ξοδευτεί στην αρχή για την 

αγορά όλων των υλικών και να κατασκευαστεί το σύστημα μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων 

των δύο σκαφών με πανιά και  trailers, όλα τα όργανα του δυναμομέτρου, και δύο σετ από 
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Πίνακας 11: Costs and Return of Investment

3 Year Project Budget 202.845,67 €
Public Funding -50%
2 Sponsors -25%
Sponsoring Budget 50.711,42 €
Visibility on the water
Testing on Kiel fjord
Regattas near Kiel
Incentives

Events

Media publicity
Newspaper
Magazines

Television
Internet

NDR once per year
web page with updated news and reports
Videos in cooperation with 
MultiMediaProduction

Yacht twice per year
Sailing Journal once per year 
Segler Zeitung 2-3 times per year
KielErLeben tiwce a year

Thursday Match Races
Sailing with an Olympic Athlete, etc.

KN 4 times a year

Your board of directors on board
Corporate entertainment
Team motivation and team buliding, etc.
Wednesday Regatta

Table of costs and return of investment

At least
Once per week
10 per year 
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βασικά ναυτικά όργανα, ένα για κάθε σκάφος. Κάθε σκάφος χρειάζεται μια πηγή ενέργειας 

και τα σήματα των χορηγών. Επιπρόσθετα έπρεπε να επικοινωνήσουμε με εμπόρους και 

κατασκευαστές για προσφορές των συγκεκριμένων προιόντων ούτως ώστε να υπολογίσουμε 

το κόστος κατασκευής. Το λειτουργικό κόστος περιλαμβάνει επισκευές και υλικά, συμμετοχή 

σε ιστιοπλοίες και έξοδα διαφήμισης τα οποία έχουν βασιστεί σε πολλές υποθέσεις.  Αντίθετα, 

τα  κόστη  αγκυροβόλισης,  ασφάλισης  και  συντήρησης  των  σκαφών  ήταν  ευκολότερο  να 

υπολογιστούν  με  ακρίβεια.  Για  επί  πλέον  λεπτομερή  πληροφόρηση  σχετικά  με  τον 

υπολογισμό κόστους δείτε τον Πίνακα 12 και τις προσφορές των εμπόρων στο Προσάρτημα.

 4.2.1 Περιορισμοί

Κάποιες δυσκολίες εμφανίστηκαν ενώ γινόταν η συλλογή των τιμών αφού κάποιοι έμποροι 

συχνά δεν απήντησαν στα αίτηματά μας.  Επίσης έπρεπε να κάνουμε αρκετές υποθέσεις 

σχετικά με το λειτουργικό κόστος, για παράδειγμα το κόστος συντήρησης και επισκευών ή την 

συμμετοχή σε ιστιοπλοίες.
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Πίνακας 12: Budget calculation for the MRSD

Budget calculation for the Match Race Sailing Dynamometer
Construction Costs 130.605,67 € Source
Boats 64.595,96 €

MaxFun25 17.220,00 £ 19.578,14 € www.maxfunyachts.co.uk/buyone.htm
VAT in Germany 19 % 3.719,85 € Exchange rate 1,1369 £/€ on 20.05.2009
One set of sails 6.500,00 € Assumption
Car trailer 2.250,00 €
Transport of car trailer to Kiel 250,00 €
2nd MaxFun25 (all incl.) 32.297,98 €

Measurement Insrumentation 65.009,71 €
Naut. Instr. NEXUS NX2 (incl. VAT) 4.803,60 € Herman Gotthardt GmbH
Load cells (incl. VAT) 24.473,54 € Hottinger Baldwin Messtechnik / Althen GmbH
Amplifier (incl. VAT) 29.432,57 € JET Systemtechnik GmbH
Laptop 1.000,00 € Assumption
Power supply 300,00 € A.W. Niemeyer 

5.000,00 € Herman Gotthardt GmbH
Labels 1.000,00 € Assumption

Running Costs  per year 24.080,00 €
Berth in the water 2.080,00 € Sporthafen Kiel GmbH 

Summer 36€/m² 1.440,00 €
Winter 16€/m² 640,00 €

Personel / Boat capt. 12.000,00 € Assumption
Repairs + Material 5.000,00 € Assumption
Regattas 2.000,00 € Assumption
Marketing + Media 2.000,00 € Assumption
Insurance 1.000,00 € Assumption

3 Year Project Budget 202.845,67 €
Public Funding 50,00% -50,00%
2 Sponsors 25,00% -25,00%
Sponsoring Budget 50.711,42 €

AquaMarin Segelsport GmbH / 
Harbeck B 1300 Vario Stahl

Nautical Instr. NEXUS NX2 for the 
2nd boat (incl. battery)
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 5 Συμπέρασμα

Έχοντας φτάσει στο τέλος αυτής της εργασίας, είναι η ώρα να γίνει ένας απολογισμός της 

δουλειάς που έχει γίνει και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Προτού ακόμη αρχίσει η 

σχεδίαση και η κατασκευή του MRSD, ήταν σημαντικό να κατανοήσουμε πλήρως τον σκοπό 

τον οποίο θα εξυπηρετήσει και άρα τον κύριο σκοπό αυτής της εργασίας.

Πρώτον αυτή η εργασία έπρεπε να διευθύνει όλα τα τεχνικά θέματα τα οποία προέκυψαν 

κατά την σχεδίαση του MRSD. Θέματα όπως ποιό σκάφος είναι καταλληλότερο, τι  είδους 

αισθητήρες θα επιλεχθούν, που θα τοποθετηθούν, πώς θα λυθεί το θέμα της ενέργειας, η 

επιλογή των ναυτικών οργάνων, και ταυτόχρονα να διατηρηθεί το κόστος χαμηλά. Για το λόγο 

αυτό έπρεπε να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με άλλα ήδη υπάρχοντα δυναμόμετρα. 

Έπρεπε  να  ερευνήσουμε  την  κατασκευή  τους  και  να  πληροφορηθούμε  σχετικά  με  τα 

προβλήματα και τις δυσκολίες τους αλλά και τους στόχους τους. Να τα συγκρίνουμε και να 

αποφασίσουμε ποιες είναι οι  διαφορές και πώς θα βελτιστοποιήσουμε την κατασκευή του 

MRSD.  Επιπρόσθετα,  έπρεπε να  συγκεντρώσουμε  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  δυνάμεις 

στον εξοπλισμό για την επιλογή των αισθητήρων και τα ιδανικά σημεία τοποθέτησης, πράγμα 

δύσκολο χωρίς το λεπτομερές σχέδιο των σκαφών.

Ακόμη πιο σημαντικό ήταν να απαντηθεί  το  ερώτημα:  Τι  είναι  αυτό που κάνει  το  MRSD 

μοναδικό; Και η απάντηση είναι ότι το MRSD θα είναι το πρώτο ιστιοπλοικό δυναμόμετρο το 

οποίο θα μπορεί να διεξάγει έρευνες κάτω από πραγματικές σκληρές συνθήκες αγώνων. Με 

αυτόν  τον  τρόπο,  το  MRSD θα συμβάλει  στην  επιστημονική  κοινότητα  και  εν  τέλει  στην 

επαγγελματική ιστιοπλοική κοινότητα.

Κατά  δεύτερον,  αυτή  η  εργασία  έχει  να  κάνει  με  την  προώθηση του  MRSD και  με  την 

εξεύρεση δυνητικών χορηγών οι  οποίοι  θα  ήθελαν να  χρηματοδοτήσουν το  πρότζεκτ.  Οι 

απαιτήσεις για μεγάλες ή μεσαίες τεχνικές επιχειρήσεις της περιοχής του Κιέλου, και κατά 

προτίμηση σχετικές με ναυπήγηση σκαφών, ναυτική τεχνολογία και ιστιοπλοία, οδήγησαν σε 
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μια λίστα με συγκεκριμένες εταιρείες  και  πληροφορίες.  Οι  πληροφορίες  που απαιτούνταν 

ήταν σχετικές με την φύση εργασιών τους, τον αριθμό των εργαζομένων, την οικονομική τους 

κατάσταση και τα στοιχεία επικοινωνίας. Έτσι το YRU-Kiel θα επικοινωνήσει με τις εταιρείες 

και θα κανονίσει συναντήσεις για την παρουσίαση του πρότζεκτ. 

Για  την  προώθηση  του  MRSD  αυτή  η  εργασία  μελέτησε  επίσης  την  σχεδίαση  ενός 

διαφημιστικού  εντύπου  το  οποίο  περιέχει  λεπτομέρειες  του  πρότζεκτ  και  μια  ΡowerΡoint 

παρουσίαση για τους υποψήφιους χορηγούς.  Η επιτυχημένη προώθηση του MRSD ήταν 

ζωτικής  σημασίας  προκειμένου  να  προσελκύσουμε  την  απαραίτητη  χορήγηση  και  να 

διασφαλίσουμε  καλή  διαφήμιση.  Για  το  λόγο  αυτόν,  το  μερος  του  μάρκετινκ  αυτού  του 

προιόντος  έπρεπε  επίσης  να  ασχοληθεί  με  την  εξεύρεση  αγώνων  ιστιοπλοίας  και 

εκδηλώσεων  όπου  θα  μπορούσαμε  να  συμμετάσχουμε  με  σκοπό  την  αύξηση  της 

δημοσιότητας. Επίσης προετοιμάστηκε το σενάριο λειτουργίας το οποίο είναι μια περιγραφή 

των προτεινομένων δραστηριοτήτων των σκαφών κατά την διάρκεια του έτους μαζί και με ένα 

αναλυτικό δείγμα χρονοδιαγράμματος. 

Τέλος, η εργασία αυτή έπρεπε να προμηθεύσει και τον ύπολογισμό όλου του κόστους καθώς 

και την απόδοση της επένδυσης των χορηγών από τα μέσα ενημέρωσης και την διαφήμιση. 

Η εκτίμηση του τελικού προυπολογισμού της 3ετίας βασίστηκε στο κόστος κατασκευής και 

στα εκτιμώμενα λετουργικά κόστη από την αγκυροβόληση, τις επισκευές και την συντήρηση, 

το προσωπικό, τις συμμετοχές σε ιστιοπλοίες κ.α. Παρόλα αυτά, ο πίνακας με τα εκτιμώμενα 

λειτουργικά κόστη βασίστηκε σε πολλές υποθέσεις οι  οποίες χρειάζονται  διευκρίνηση στο 

μέλλον.  Ο  πίνακας  με  την  απόδοση  της  επένδυσης  των  χορηγών  περιλαμβάνει  μια 

λεπτομερή ποσοτική περιγραφή της  διαφήμισης  την οποία το  YRU-Kiel υπόσχεται  στους 

χορηγούς,  δηλαδή  πληροφορίες  σχετικά  με  την  συχνότητα  και  σε  ποιες  εφημερίδες  και 

περιοδικά θα αναφέρεται το MRSD κατά την διάρκεια του έτους. Ο πίνακας του κόστους και 

της απόδοσης επένδυσης ετοιμάστηκαν ώστε να παρουσιαστούν στο διαφημιστικό φυλλαδιο 

και την PowerPoint  παρουσίαση.΄Ετσι το YRU-Kiel θα χρειαστεί να έρθει σε επικοινωνία με 

τις εφημερίδες και τα περιοδικά για να επιβεβαιώσει γραπτά άρθρα σχετικά με το MRSD και 

την πρόοδό του σαν ένα επιστημονικό και διαφημιστικό εργαλείο.
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Κατά την  διάρκεια  αυτού του έργου,  κατανοήσαμε  την έννοια  του  Μ.Ι.Ν.Τ.  και  τα  πιθανά 

προβλήματα  της  Γερμανική  οικονομίας  σε  σχέση  με  την  έλλειψη  καταρτισμένων 

επαγγελματιών στους τομείς των μαθηματικών, της πληροφορικής, των φυσικών επιστημών 

και  της  τεχνολογίας.  Η  έννοια  του  Μ.Ι.Ν.Τ.  χρησιμοποιήθηκε  σε  αυτήν  την  εργασία  σαν 

εργαλείο προώθησης για την επιχορήγηση του  MRSD από ιδιωτικές εταιρείες. Αυξάνοντας 

την συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας και ακαδημαικής έρευνας με επιχορηγήσεις προιόντων 

όπως  το  MRSD,  θα  μπορούσε  πιθανόν  να  αυξήσει  ή  να  ανανεώσει  το  ενδιαφέρον  της 

γερμανικής νεολαίας προς επαγγέλματα του Μ.Ι.Ν.Τ..

Παρόλα αυτά προκειμένου να επέλθει μια αλλαγή, θα χρειαστεί να γίνει μια καλά οργανωμένη 

και  συντονισμένη  προσπάθεια  μεταξύ  βιομηχανίας  και  της  ακαδημαικής  κοινότητας  σε 

ολόκληρη τη Γερμανία.
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Project No. 09/02 

 A Match Race Sailing Dynamometer 
as a Technology and Marketing Platform 

  
Company Yacht Research Unit Kiel (YRU-Kiel) 

 
 

 
The Yacht Research Unit Kiel (YRU-Kiel) is a commercial university spin-off, providing 
flow analysis and optimization services for the professional sail sport community.
Under the hood of the Research- and Development Centre of Univ. Applied Sciences 
Kiel GmbH YRUKiel has been involved in several top-level sail sport campaigns, for 
example in the Americas Cup, the Volvo Ocean Race and the Olympics. For further
information see www.yru-kiel.de. 
 
The main competences of the YRU-Kiel are numerical as well as experimental flow 
investigations. For this purpose YRU-Kiel operates a twisted flow wind tunnel 
dedicated to the investigation of sailing yachts, a small open water circulation tank and
a computational environment including a 96 processor parallel computer and a set of
software tools to do Computational Fluid Dynamics investigation on a very elaborated 
level. 

  
Project Brief YRU-Kiel wants to add an additional investigation method to its R&D-resources: a 

match race sailing dynamometer (MRSD), allowing to test sailing boat technology on 
the water and to develop a validation tool for its laboratory-based methods. This 
dynamometer will be a pair of small, strictly identical sailing yachts, suitable to be used 
for two-boat-testing. One of these boats will be equipped with a set of measurement 
systems allowing acquiring sailing state parameters, which then can be compared with 
similar variables found from laboratory investigations. 
 
YRU-Kiel intends to establish financing of this project via public-private sponsoring, 
i.e. companies of the Kiel region will be offered the MRSD as a marketing platform. 
Suitably branded, the yachts will be used by the companies to enhance public 
attention, media presence and to improve their image as a technology leader. In 
addition the MRSD will intensively be used to promote enthusiasm for technology and 
demonstrate the excitement, the domain of MINT (mathematics, informatics, natural 
science and technology) can offer. This has to be seen in the light of the fact that sail 
sport is of major interest in the region of Kiel, which markets itself under the idiom Kiel 
Sailing City 
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The project team will be in charge to initiate the project and prepare the main technical 
as well as acquisition documents. Their obligation will be to perform the following 
steps: 

Develop a technical concept for the MRSD 
Prepare a technical design of the MRSD 
Develop a description of the measurement system onboard the MRSD 
Define a marketing concept based on private public sponsoring 
Develop a scenario for the operation of the MRSD 
Do a calculation of the investment and the operational costs 
Prepare acquisition material: 
- Project description flyer 
- Multi-media project presentation material 
Quantify media presence and sponsor's return of investment 
Develop MRSD Project Management Documents 
Prepare an EPS Final Report. 

  
Project Team Beatriu Ismael Biosca, Vilanova/Spain 

Moritz Gutzmann, Kiel/Germany 
Electra Liagoridi, Heraklion/Greece 
Mustafa Kemal Özalp, Yildiz-Istanbul/Turkey 

  
Contact Forschungs- und Entwicklungszentrum der FH Kiel GmbH 
  
Academic 
Supervisor 

Prof. Dr. Kai Graf 
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 - Technische Spezifikationen 

Stromversorgung alle Geräte 12V DC (10-15) – gegen Verpolung geschützt 
Abdichtung alle Geräte: spritzwassergeschützt 
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NX2 Server 110x165x30  220 8 27   
NX und NX2 digital  s. Abbildung 1  260 0,4 9 60  
NX2 analog s. Abbildung 1  260 0,4 40 60  
NX2 Multi XL  s. Abbildung 2  320 8 8 60  
NX2 Remote Control  150x72x26  200 5 12,5 60  
NXR Multi Control s. Abbildung 2  320 8 8 60  
NXR XL s. Abbildung 3       
Log-Geber TH43 L=92 + Kabel 

D=42 
45 320 8 20  +/- 1% 

Log-Geber TH52 L=125 + Kabel 
D=51 

55  8 20   

Ultrasonic Log L=135 D=51 55 2300 8 155   
Echolot-Geber TH43 L=92 + Kabel 

D=42 
45 380 8 20  +/- 0,3% 

Echolot-Geber TH52 L=110 + Kabel 
D=51 

55  8 20  +/- 0,3% 

Dreifach-Geber TH52 L=125 D=51  830 8 40   
Twin-Fin 550x300  295 25 20  +/- 0,5% 
Twin-Fin WiFi 550x300    Solar   
Twin-Fin Race H=1085  305 25 20  +/- 0,5% 
Kompass-G. 35° D=108 H=49  144 8 35  + / - 2,5° 
Kompass-Geber HPC L=102 B=57,5 

H=20 
 40 10 20  + / - 1,0° 

GPS Antenne D=108 H=49  200 10 100  
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Load Cell Specification Overview
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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rit

Breaking Strength [kN] 2,65 kN 0,4 kN 7,65 kN 7,65 kN 2,21 kN 11,06 kN 0,5 kN ? 0,5 kN ? 0,5 kN ? 0,5 kN ? 1,5 kN ? 14,15 kN ?

Lo
ad

 ce
lls

Type HBM U9B HBM U9B Althen TOG Althen TOG Althen 700 25 Althen 700 25 Althen 700 25 HBM U9B HBM U9B HBM U9B HBM U9B Althen F307 Althen F307 Althen F307
Nom. Force [kN] 5 kN 1 kN 7,36 kN (750kg) 7,36 kN (750kg) 22,25 kN 22,25 kN 22,25 kN 2 kN 2 kN 1 kN 1 kN 10 kN 10 kN 20 kN
Height [mm] 60 44.5 100 100 59 59 59 60 60 44.5 44.5 83 83 83
Beam [mm] 26 26 32 32 95 95 95 26 26 26 26 130 130 130
Screw Diameter [mm] M10 M5 10 10 12,2 12,2 12,2 M10 M10 M5 M5 M12x1,75x25 M12x1,75x25 M12x1,75x25
Weight [kg] 0,1 kg 0,1 kg 0,3 kg 0,3 kg 0,1 kg 0,1 kg 0,1 kg 0,1 kg 3,1 kg 3,1 kg 3,1 kg
IP _ _ IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 X X X IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 X X X
Cable length [m] 1,50 1,50 4 4 3,05 ? 3,05 ? 3,05 ? 1,50 1,50 1,50 1,50 2 2 2
Working Force max. [%] 120 120 200 200 150 150 150 120 120 120 120 150 150 150
Breaking Force [%] >200 >200 300 300 150 150 150 >200 >200 >200 >200 200 200 200
Costs € (net) 475,00 € 475,00 € 965,00 € 965,00 € 8.000,00 € 475,00 € 475,00 € 475,00 € 475,00 € 7.786,00 €

!Cost Assuption!

To
ta

l Costs € (net) 20.566,00 €

Costs € (incl. 19% VAT) 24.473,54 €
Weight [kg] 13 kg
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Drawing Load cell backstay
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Drawing Load cell shrouds a
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Drawing Load cell shrouds b
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Drawing Load cell mast foot
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Drawing Load cell main sheet
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Drawing Load cell jib sheet
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Drawing Load cell spinnaker sheet
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Herrn 
Gutzmann Moritz 
Lüdemannstr. 67 s 
24114 Kiel 
 
mogutz@web.de 
 

 
Ha-wü 22.05.09      

 
 

 
Angebot 1120 / 09  
 
 
Sehr geehrter Herr Gutzmann, 
 
herzlichen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse an unseren Anhängern zum Transport 
Ihrer Segelyacht MAX FUN 25 – Tiefgang mit aufgeholtem Kiel 50 cm. 
 
Gerne bieten wir Ihnen an: 
 
  
 1 HARBECK-Bootsanhänger Typ B 1300 VARIO-Line I 
 Zul. Ges.Gew.  1300 kg 
 Nutzlast ca.  1030 kg 
 Eigengew. ca.      270 kg   
 
 
Alternativ: 
 
 1 HARBECK-Bootsanhänger Typ B 1500 VARIO-Line I 
 Zul. Ges.Gew.  1500 kg 
 Nutzlast ca.  1160 kg 
 Eigengew. ca.      340 kg   

 
  

Lieferumfang und Ausrüstung: 
- Stahl-Trailer, im Vollbad feuerverzinkt 
- stabile Rechteckrohr-Schweißkonstruktion 
- mechanische Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik                          
- Gummifeder-Einzelachse mit wassergeschützten  Radnaben 
- Achskörper wartungsfrei – längsverstellbar zur Feineinstellung der Stützlast 
- Pkw-Kupplung für 50 mm Kugel 
- stabiles Stützrad am Trailer 
- Bereifung 1-A, Markenreifen – 100 km/h geeignet 
 

Hermann Harbeck 
Fahrzeugbau GmbH 

Gewerbestraße 7 
D-83329 Waging am See 

Telefon +49(0)8681/409-0       
Telefax +49(0)8681/409-209 

Internet : http://www.harbeck.de 
E-mail: info@harbeck.de 

 

Harbeck Fahrzeugbau GmbH • Gewerbestr. 7 •  83329 Waging am See 
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Aufbau: 
- 4 höhenverstellbare Stützen mit Polsterkissen auf Kreuzgelenken 
- Kielbrett auf der Achse 
 
Beleuchtung und TÜV: 
- Kabel im Rahmen verlegt 
- Lichtleiste auszieh- und abnehmbar, mit zusätzlicher Steckverbindung 
- Mehrfachkammerleuchten 
- 7-poliger Elektrostecker 
- Beleuchtung nach StVZO 
- einschl. Betriebserlaubnis und Trailer-Daten-Pass 
   
  
 Unsere Angebotspreise 
 
 B 1300 VARIO I    €  2.120,00 
 B 1500 VARIO I    €  2.465,00 
 
 Bugstütze      €     110,00  
 
  
 

Zubehör auf Wunsch: 
- 13-poliger Stecker, Aufpreis     €    20,00 
- Diebstahlsicherung, Steckschloß     €    13,00 
- Diebstahlsicherung, Kupplungsschuh    €    25,00 
- Diebstahlsicherung, Safety Box     €    39,00 
- Kugelkupplung mit eingebauter oder aufgesetzter 
  Diebstahlsicherung       €    49,00 
- Ersatzrad mit Halterung f. B 1300     €  160,00 
- Ersatzrad mit Halterung f. B 1500     €  169,00 
- wasserdichte Radnaben, Aufpreis     €    30,00 
- Niro-Seilzüge, Aufpreis      €    25,00 
- Achsstoßdämpfer montiert       €    80,00 
   (vorgeschrieben für 100 km/h) 
- Slipvorrichtung 4 Lufträder – zentral von vorne zu bedienen €  560,00 
- Winde CE-geprüft mit Seil und Haken    €  143,00 
- Bescheinigung zur 100 km/h Zulassung    €    35,00 
  (Bitte beachten Sie die erforderl. Gewichtsverhältnisse) 
- Schild für 100 km/h Aufkleber     €      9,50  
 
 
Alle angegebenen Preise verstehen sich incl. 19 % MWSt., ab Werk Waging am See.  
Gegen anteilige Frachtkosten in Höhe von € 110,00 liefern wir den Anhänger zu unserer 
Werksniederlassung nach Hamburg-Bergedorf. 
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Lieferzeit: ca. 3 - 4 Arbeitswochen ab Auftragseingang 
Zahlung:   bei Übernahme ohne Abzug 
Gültigkeit: Die in diesem Angebot genannten Preise sind 3 Mona

Angebotsdatum 
 
 
Im Weiteren gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
 
Wir hoffen, Sie kommen mit unseren Ausführungen zur
weitere Fragen gerne zur Verfügung. 
Über Ihren Auftrag würden wir uns sehr freuen. 
 
Mit freundlichem Grüßen 
 
Hermann Harbeck 
Fahrzeugbau GmbH 
i.A. Würnstl Christa 
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