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Robot wyposażony w "zmysły"
Studenci Politechniki Warszawskiej wyposażyli robota zwiadowczego w czujniki i kamery,
dzięki którym "zobaczy" on otoczenie, "wyczuje" przeszkody czy niebezpieczne nachylenia
terenu. Taki wyposażony w "zmysły" robot dostanie się w niedostępne dla człowieka miejsca
i przygotuje ich mapy.

Podstawową wersję robota, który może być wykorzystywany
w policji i wojsku do działań saperskich lub antyterrorystycznych, studentom kierunku Automatyka
i Robotyka na Politechnice Warszawskiej dostarczył Państwowy Instytut Automatyki i Pomiarów. "To
był taki typowy mały robot zwiadowczy, rozpoznawczy. Służył do lekkich prac pomocnicznych: mógł
podjechać w jakieś niebezpieczne miejsce, podnieść paczkę, przekręcić ją, pozwolić na obejrzenie jej
z pewnej odległości przez operatora" - powiedział doktorant PW Maciej Stefańczyk.
Wyjaśnił, że studenci starali się odciążyć operatora od najbardziej żmudnej części jego pracy, czyli
dojazdu robotem do celu. "W niektóre miejsca nie można podejść bardzo blisko, więc operator musiał
dojechać robotem czasem kilkadziesiąt czy kilkaset metrów" - zaznaczył rozmówca.
Zadaniem systemu opracowanego przez studentów było przeprowadzenie robota bez pomocy
operatora do miejsca, w którym miał on dokonać jakiejś inspekcji. Dlatego wyposażyli go w zestaw
czujników. Robot - jak opisuje Stefańczyk - zyskał więc "oczy", czyli dwa rodzaje kamer: tradycyjną dla użytku operatora oraz taką, która pomagała określić odległość do celu. Dodane przez studentów
"uszy" - czyli ustawione w różnych kierunkach czujniki ultradźwiękowe - umożliwiają wykrywanie
i omijanie przeszkód.
"Kolejny był zmysł równowagi, czyli czujnik przechyłowy, którzy mierzy przechylenie robota we
wszystkich płaszczyznach i służy do wykrywania niebezpiecznych przechyłów w czasie jazdy" - opisał
rozmówca. Ta grupa czujników przyda się w sytuacji, gdy robot będzie zjeżdżał z jakiejś skarpy czy
krawężnika. "Wtedy zatrzyma się i do operatora będzie należała decyzja, co zrobić dalej. Robot może
wtedy kontynuować samodzielną jazdę, albo pod kontrolą operatora podjechać do bezpiecznego
terenu" - wyjaśnił Maciej Stefańczyk.
Orientacja i ułożenie robota odczytywane będą z kolei za pomocą odbiornika GPS i kompasu, który
wykryje kierunek, w którym robot się porusza. Zmysł dotyku, zapewnią zaś robotowi czujniki
przypominające małe wąsy, które do pewnego momentu będą poddawały się naciskowi. "W
momencie, kiedy nacisk będzie zbyt duży czujniki zareagują i robot się zatrzyma. Gdy będzie
przejeżdżał przez np. wyższą trawę i nacisk nie będzie zbyt silny to robot pojedzie dalej" - powiedział
rozmówca.
Systemy elektroniczne i opracowane przez studentów algorytmy spowodują, że robot mógłby
prowadzić inspekcję terenów bez ingerencji operatora. "Można go wpuścić do jakiegoś budynku albo
miejsca gdzie nie ma bezpośredniego dostępu dla ludzi. Przy użyciu swoich wszystkich czujników
może przygotować nawet mapę terenu" - wyjaśnił Stefańczyk. Robot może być wysyłany w miejsca
skażone i bardzo niebezpieczne, gdzie życie człowieka byłoby zbytnio zagrożone. Dzięki
zamontowanym kamerom, na monitorze można zobaczyć m.in. jak wygląda sytuacja w zagrożonych
pomieszczeniach, gdzie znajdują się niebezpieczne przedmioty oraz poszkodowane osoby.
Automatyczne sterowanie dla zwiadowczego robota mobilnego opracowali studenci Automatyki
i Robotyki w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Projekt
zrealizowano we współpracy z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów.
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Picie, palenie i narkotyki, czyli jak wcześniej
zachorować na serce
W szczególności problem ten dotyczy młodych kobiet.
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Wykazano związek COVID-19 ze zmianami w
oczach
Znaczące nieprawidłowości w gałkach ocznych osób z ciężką postacią COVID-19 odkryli radiolodzy.
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Jedna na pięć osób ma mutację, która
pomaga przetrwać zimno
Prawie 20% osób ma niedziałający gen odpowiedzialny za produkcję w mięśniach białka
alfa-aktyniny-3.
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Kobiety mają niższe prawidłowe ciśnienie
krwi
Odkryli naukowcy z Cedars-Sinai Smidt Heart Institute (USA).
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Nuda przewlekła wiąże się z ryzykiem
Wiązać się może z uzależnieniami, depresją, agresywną jazdą samochodem, hazardem.
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23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z
Depresją
Celem dnia jest zwiększenie świadomości na temat tego schorzenia, jego objawów, konieczności
diagnozowania i leczenia.
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Styl życia w ciąży wpływa na geny dziecka
Międzynarodowy zespół wykazał związek między ruchem i dietą, a działaniem genów płodów.
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Osoby narcystyczne mniej chętne do
przestrzegania dystansu
Narcyzi są mniej skłonni do samoizolacji.
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