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Androbot, szesciokotowe dziecko lubelsldej 
Politechniki musi poradzic sobie na Marsie 
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Na Politechnice Lubelskiej uro-
dzi si^ dziecko. Rodzicami b^-
dzie kilkanasdoro studentow. 
To pierwsze miesî ce c i ^ , ale 
o maluchu juz sporo wiadomo. 
B^dzie pld m^skiej, w koncu 
nosi (raczej niespotykane) imi^ 
Androbot. Poza tym b^zie 
mial szesc kot, zasilanie aku-
mulatorowe oraz przyrz^d 
do analizy widma promienio-
wania. Brzd ĉ zrobiony b^dzie 
gjownie z tworzyw sztucznydi, 
wkoncu jest robotem. Wyzna-
czono mu tez zydowy eel: 
przetrwac w warunkadi panu-
j^cydi na Marsie. Termin poro-
du wyznaczono na czerwiec 
2014 roku. 

Dwa miesî ce po porodzie 
Androbot pojedzie na europej-
sk^ edycĵ  zawodow lazikow 
marsjanskich, European Rover 
Challenge. W tym roku po raz 
pierwszy skierowana do stu
dentow unpreza odbywac si^ 
b^dzie w Polsce. Dzisiaj przed-
stawidele Mars Sodety Polska, 
ktore to stowarzyszenie organi-
zuje ERC, spotka si^ ze studen-

tami Politechniki. Oczywisde 
po to, by promowac wsrod za-
kow ide^ budowy jezdz^cego 
robota. - Druzyny powst^e 
na potrzeby zawodow w sprzy-
jaj^cydi warunkadi mog^ stac 
si^ zal^kiem osrodkow ksztal-
c^cydi kadry dla rozwijaĵ cego 
si^ dynamicznie polskiego sek-
tora kosmicznego - wyjasnia 
eel przedsi^wzi^a Robert 
Lubanski z Mars Sodety Polska. 

- W ekipie budowniczydi 
dziaia juz kilkanasde osob, 
w d ^ szukamy tez nowych 
di^tnydi - mowi jeden z „oj-
c6w" Androbota Jakub Dunko, 
prezes studenddego kola nau-
kowego Microchip. - Robot po-
winien bye gotowy w czerwcu, 
w i ^ czeka nas sporo pracy -
dodaje. 

European Rover Challenge 
to europejski odpowiednik 
ogolnoswiatowego University 
Rover Challenge, w ktorym pol-
^ e zespoly studendde odno-
sz4wielkiesukcesy.Lazik ? 
Hyperion ekipy z Politechniki 
Bialostoddej i Scorpio m z Poli
techniki Wrodawskiej z a j ^ 
w tym roku pierwsze i drugie 
miejsca. Zawody stawiaj^ 
przedrobotaminielatwezada- 1 
nia. Musz^ dowiezc w odpo- ^ 
wiedniemiejscezestawratun- ^ 
kowy dla astronauty, przeje-
chac okreslony dystans, oczys-
dc panel sloneczny z marsjan-
skiego pyhi. Musz^ tez rozpo-
znac slady zyda na Marsie. 
Miejsce konkursu nie jest w d ^ 
znane, choc obstawia si^ Pusty-
ni^Bl^owsk^.# 


