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Polskie łaziki na podium brytyjskich zawodów

Łaziki studentów z Politechniki Gdańskiej
i Uniwersytetu Warszawskiego znalazły się na podium międzynarodowych zawodów z UK
University Rover Challenge. Brytyjski konkurs wygrała drużyna The Elite z Egiptu.

W zawodach „UK University Rover Challenge”, rozegranych między 23 a 24 lipca w Manchesterze,
uczestniczyło sześć zespołów, wśród których znaleźli się reprezentanci Wielkiej Brytanii, Egiptu,
Indii, Kanady oraz dwa zespoły z Polski. Konkurs polegał na testowaniu umiejętności
półautonomicznych łazików – asystentów astronautów na Marsie. Łaziki pobierały i analizowały
próbki z terenu. Następnie musiały przejechać po trudnej nawierzchni i pozbierać z niej
porozrzucane narzędzia.

Zawody wygrała drużyna The Elite z Egiptu. Drugie miejsce zajął łazik Lem Mars Rover,
skonstruowany przez zespół Nex Robotics z Politechniki Gdańskiej. Trzecią lokatę zdobyła drużyna
z Uniwersytetu Warszawskiego.

"Wiemy, co się nie sprawdziło, a co zadziałało rewelacyjnie. Cieszymy się, że udało nam się zająć
drugą lokatę. Ten wyjazd dodał nam siły i wiary w to, że możemy zajść daleko. Poza tym jesteśmy
zadowoleni, że aż dwa miejsca na podium zajęły zespoły z Polski. Po raz kolejny pokazaliśmy światu,
że prezentujemy robotykę na wysokim poziomie" – mówi Mateusz Kraiński z Nex Robotics.

Wysokie pozycje polskich drużyn mają duże znaczenie, bo brytyjski konkurs jest częścią ustanowionej w marcu 2016 roku - ligi Rover Challenge Series. Składają się na nią zarówno lokalne
zawody robotyczne, jak i te najbardziej prestiżowe: University Rover Challenge (URC) i European
Rover Challenge (ERC).

Ligę - w związku z rosnącą popularnością konkursów łazików marsjańskich - powołali ich dyrektorzy
konkursów ERC i URC: Łukasz Wilczyński i Kevin Sloan. Ligą będzie zarządzała globalna organizacja
The Mars Society. Liga ma podnosić rangę zawodów, promować współpracę międzynarodową w ich
organizacji oraz rozszerzać ideę konkursu na inne kontynenty w najbliższej przyszłości.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
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Za duży obwód w talii?
Sprawdzaj wątrobę, nawet jeśli BMI masz prawidłowe!
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Zaburzenia lękowe częstsze niż depresja
Jak sobie z nimi radzić?
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Rozwiązanie pomocne w gojeniu ran
przewlekłych
Prawie 30% pacjentów ambulatoryjnych powyżej 70 roku życia z ranami umiera.
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Potencjalny lek na nowotwory i COVID-19
Informuje o nim pismo „Nature Communications”.
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Jak patrzenie na mówiące twarze wpływa na
uczenie się języka?
Zbadali to naukowcy.
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Kombucha może być źródłem fluoru w diecie,
Trzeba uważać ze spożyciem jej.
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Statek Orion znalazł się w najdalszym
punkcie od Ziemi
Jest to testowy lot przed powrotem do załogowej eksploracji Księżyca.
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Chiny wysłały na orbitę tajkonautów
W celu pierwszej rotacji załogi na chińskiej stacji kosmicznej.
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