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GET IN
TOUCH

Vse se začne z idejo!

Spoznaj svet moto športa iz prve roke. Formula
študent ti omogoča, da uporabiš in nadgradiš
znanje, ki ga dobiš med študijem, hkrati pa realiziraš
ideje ter jih uporabiš v praksi.



 
ŠASIJA:

Šasija med seboj povezuje vse ostale sklope. Monocoque je
največja karbonska struktura pri nas, znotraj ima vrsto
različnih polnil in plasti karbona, ki mu zagotavljajo visoko
trdnost ob nizki masi. Pod sklop sodijo še varnostni elementi,
kot so loki za prevrnitev, kokpit in zmečkljiva cona.
Delo na sklopu zajema obilo modeliranja tako enostavnih kot
tudi kompleksnih oblik in trdnostnih analiz. Zajema veliko dela
s kompoziti in pripravo sredic, za kar uporabljamo CNC stroje. 

Naš sklop je primeren za vsakega, ki ga zanima delo s
kompozitnimi materiali, modeliranje s ploskvami in trdnostne
analize.

AERODINAMIKA:

Na sklopu aerodinamike se ukvarjamo z usmerjanjem toka
zraka čez komponente dirkalnika. Cilj je povečati down force
vozila in se znebiti nepotrebnega zračnega upora. Prav tako
skrbimo za hlajenje motorjev, kar bo letos zaradi novega
pogona eden izmed največjih izzivov tega sklopa.

Geometrijo pred izdelavo testiramo s pomočjo CFD-ja, po
izdelavi pa še fizično na dirkalniku.

Na sklopu podvozja se ukvarjamo z dinamiko vozila,
kinematiko podvozja, gumami in nastavitvami dirkalnika. 
Vsako leto želimo povečati najvišje bočne pospeške in dobiti
čim boljše vozne karakteristike. Geometrijo podvozja, prenos
teže in različne ostale spremembe simuliramo s pomočjo lap
time simulatorja. 
Na sklopu prav tako razvijamo in izdelujemo komponente,
skrbimo za zavorni sistem in volanski mehanizem.

E L E K T R O N I K A

F I N A N C E

B O D Y M A R K E T I N G

P O D V O Z J E

Razvoj visokonapetostne baterije (dizajn, napeljava,       
 napajanje,…)
Varnostni električni sistemi (razvoj PCB-jev)
Razvoj električnega pogona (kalibracija elektromotorjev,…)
Senzorika za nadzor vseh aspektov vozila
…

Elektrika je srce in duša dirkalnika na električni pogon, da pa
ne pride do kratkega stika poskrbimo v Elektro sklopu. Tega
sestavljajo predvsem študentje vseh smeri elektrotehnike in
mehatroniki, naloga članov tega sklopa pa je načrtovanje,
izdelava, montaža in servisiranje električnih in elektronskih
sistemov. 

V letošnji sezoni se odpirajo številna nova področja razvoja:

Letošnja sezona bo tako popolna za nove člane, predvsem
tiste, ki jih zanima programiranje v jeziku C/C++, delo s
programom Altium ter izdelava napeljave, ki povezuje vse
sisteme. 

V tem skrbimo za pripravo finančnega načrta, transparentnost
vseh transakcij in stroškov, vodenje evidence porabljenih in
pridobljenih sredstev ter pripravljamo predstavitev za statično
disciplino na tekmovanjih ''Business Plan''. 

S sodelovanjem si lahko pridobite znanje s področja
poslovanja društev, praktičnega dela v organizaciji,
nadgrajevanje že pridobljenega znanja na fakulteti, ter
spoznavanje delovanja poslovnega okolja. 

Tudi naša ekipa ima vse vrste kanalov, ki služijo komunikaciji in
predstavljanju naše ekipe širši javnosti, kot tudi našim
partnerjem. 
Člani marketinga sodelujejo pri vodenju socialnih omrežij,
oblikovanju promocijskega materiala, pripravi objav za spletno
stran, snemanju promocijskih videoposnetkov, fotografiranju,
izdelavi ekipnih oblačil, pripravi promocijskih dogodkov in
predstavitev, komunikaciji s sponzorji ter še pri mnogih drugih
dejavnostih. 

Marketing je sklop za vsakega, ki je vsaj malo kreativen in
komunikativen, ali pa si to še želi postati. 


