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Historia Poly-Bots sięga listopada 2018 r., kiedy

dr Norbert Kępczak z Politechniki Łódzkiej opowiedział

w Szkole o zawodach FIRST Global i oznajmił,

że Uczelnia jest zainteresowana założeniem drużyny.

Wkrótce grupa największych entuzjastów pojechała do

Kraśnika aby porozmawiać z tamtejszą drużyną o ich

doświadczeniach oraz obejrzeć profesjonalny

warsztat. Dwudniowy wyjazd przekonał nas do idei

zawodów. Resztę roku szkolnego zajęły pertraktacje

z naszą Alma Mater na temat finansowania, lokalizacji

warsztatu oraz jego urządzenia. Jeszcze nie

zarejestrowaliśmy naszego zespołu, lecz rok pracy

w celu zdobycia doświadczenia bez zbędnej presji

i limitu czasu na pewno pozytywnie wpłynie na nasze

przygotowanie do przyszłorocznego startu

w zawodach FIRST Global.

Kim są Poly-Bots?

Tu powstał nasz warsztat.



FIRST Global Challenge

Zawody FIRST Global Challenge to olimpiada zorganizowana po raz pierwszy w 2017 roku z zamiarem

urządzania jej co roku w stolicy innego kraju. Każdego roku będzie dotyczyła innego naglącego

ogólnoświatowego problemu. Wszystkie kraje miały swoją reprezentację stworzoną z uczniów

i mentorów. Polskę reprezentowali uczniowie z powiatu kraśnickiego z drużyny robotycznej FRC 5883

Spice Gears. Drużyna została wicemistrzem świata pokonując tym samym 162 inne reprezentacje.

Konkurs polegał na skonstruowaniu robota jedynie z dostępnych części, przesłanych po opłacie

startowej. Robot miał wymiary podobne do tych, które są konstruowane na zawody FTC (50x50x50).

W 2018 Reprezentacja Polski złożona z członków drużyny Spice Gears wzięła udział w zawodach

w Meksyku. Zdobyła tam medal w kategorii Albert Einstein Award for International Excellence.

FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology –

„Dla inspiracji i uznania wobec nauk ścisłych i technologii”) – międzynarodowa

organizacja non-profit organizująca między innymi zawody FIRST Global

Challenge. Jej celem jest rozwijanie i inspirowanie uczniów w dziedzinie inżynierii

i technologii.



Co osiągnęliśmy 
jako zespół?

Oto jedna z wersji naszego robota. Powstawał po miesiącach prób, przebudowań,
tysiącach wprowadzonych zmian oraz tonach wysiłku, gdy każdy z nas
przynajmniej raz upuścił śrubokręt na stopę lub poplamił się WD-40, a nasi
opiekunowie tracili cierpliwość do nas i naszych niektórych pomysłów. Prototyp
ten, już w marcu 2020 roku miał bardzo wiele do zaoferowania m.in. jeździł
w zawrotnym tempie i skręcał bez problemu nawet w najciaśniejszych miejscach.
Zaprojektowany przez nas wysięgnik z przedłużonym ramieniem prezentował
działanie bez zarzutu - ramię wydłużało się niemal trzykrotnie i to za sprawą tylko
jednego silniczka i kawałka nici (poniżej opis działania). Jesteśmy dumni z całego
zespołu ponieważ ten robot to mały krok w stronę wielkiego sukcesu!



Robot może poruszać się dzięki czterem kołom na dwóch gąsienicach. Mogą one

poruszać się w różnych kierunkach (z fizycznego punktu widzenia - zwrotach).

Wieżyczka robota opiera się na trzech zębatkach złączonych łańcuchem oraz na

ramieniu z wysięgnikiem. Te trzy gąsienice - mała, średnia i duża są połączone w taki

sposób, że możemy z niesamowitą dokładnością ustawić kąt, pod jakim układa

się ramię robota. Najciekawsze jest ramię, które robot wyciąga na wysokość ponad

metra, co przy jego rozmiarach jest niezwykłym osiągnięciem. Przez dłuższy czas

zastanawialiśmy się jak stworzyć ramię, które wysuwa się, ale ma tylko jeden silnik. Po

wyczerpującej dyskusji postanowiliśmy użyć sznurka, ale jak wszyscy wiemy sznurek

się łatwo ciągnie, jednak z pchaniem może być problem. Znaleźliśmy rozwiązanie tego

problemu - oto ono „Linear motion kit”, które działa w bardzo prosty sposób. Za pomocą

pięciu łożysk oraz sznurka stworzyliśmy układ, który może się składać i rozkładać na

dowolną długość. Dzieje się tak, ponieważ gdy ciągniemy za linkę przymocowaną do

silnika sprawiamy, że łożyska się do siebie zbliżają, co zmniejsza odległość między

nimi, która wynosi tyle, ile wynosi długość sznurka. Natomiast gdy odwijamy sznurek,

pomaga nam grawitacja, która ciągnie w dół każdy element układu. Luźny sznurek

napręża się, kiedy układ wraca do stanu początkowego.

Skoro to wszystko działa

- to w jaki sposób?



Robot ma za sobą już kilka 
prezentacji. 24 października 
ubiegłego roku szkołę odwiedziła 
tajwańska delegacja, która 
zachwyciła się zarówno prototypem, 
jak i dotychczasowymi postępami 
załogi. Owoc pracy naszych 
elektromechaników i programistów 
pojawił się w Liceum Politechniki 
Łódzkiej po raz drugi, gdy drużyna 
przedstawiała efekty swoich działań 
uczniom. Dotychczas ostatnia 
prezentacja rezultatów działalności 
zespołu odbyła się przed gronem 
studentów wydziału mechanicznego, 
którzy nie tylko uważnie przyjrzeli się 
prototypowi, ale też z chęcią udzielili 
licealnym entuzjastom cennych 
wskazówek na przyszłość.

Jak prezentuje 
się robot?



Poczytajcie, co o tym 
projekcie myślą 

członkowie naszego 
zespołu:



Kuba Kappes IIIGA:

Jak wygląda praca w naszym zespole? Najprościej będzie
napisać, że przesiadujemy w warsztacie głównie dla
towarzystwa. Robot powstaje przy okazji. To czym się
zajmujemy jest przede wszystkim dzieleniem inżynierskiej
pasji. W warsztacie spotykają się różne klasy i roczniki,
co pozwala na przekazywanie wiedzy nie (tylko) od
nauczyciela, ale od rówieśników mających podobne
spojrzenie na problem. Są w naszym gronie zarówno
olimpijczycy, wyjadacze dla których dom i warsztat różnią
się tylko rozwijanym robotem jak i ludzie którzy przychodząc
do nas umieli jedynie posługiwać się śrubokrętem, ale ich
kreatywność i wkładane serce odmieniają nasze spotkania.
Takich ludzi nam potrzeba, a inni po prostu do nas nie
przychodzą. Przed zajęciami gromadzimy się w najczęściej
w galerii Sukcesji. Spotykamy się dwa razy w tygodniu - tak
do trzech godzin, ale nikt nie wymaga konkretnej frekwencji,
jak tylko prace w miarę idą naprzód, to jest bardzo wesoło.
Pamiętajcie, że mat-fiz to stan umysłu!



Wojtek Boncela IIIGA:

Cześć, jestem Wojtek, w Poly-Bots
zajmuję się programowaniem robota.
Robotem sterujemy zdalnie za pomocą
smartfona przez WiFi-direct.

Moją pasją jest budowanie własnych
robotów opartych o mikrokontrolery
AVR, programowanie oraz fizyka.
Podczas gdy mechanicy pracują nad
robotem, programiści spędzają czas
w warsztacie na rozwiązywaniu
ciekawych zadań.

Wiedza z fizyki i matematyki bardzo
przydaje się w programowaniu robota,
np. przy obliczaniu ilości obrotów silnika
potrzebnych do obrócenia się robota
o podany kąt, nic tylko kalkulować!



Brunon Bojków IIGE:

Cześć, jestem Brunon, jestem
mechanikiem Poly-Botsów, i zajmuję się
drukiem 3D. Razem z Kubą Kappesem
wymyślamy i testujemy mechanizmy
i konstrukcje robota. Podstawę robota
wymyśliliśmy widząc omni-wheels - koła
umożliwiające poruszanie się w wielu
kierunkach, nawet niezgodnych z ich osią,
projekt potem był wielokrotnie
modyfikowany. Ramię robota początkowo
stanowiła suwnica liniowa, lecz
ze względu na niską prędkość,
wymieniliśmy ją na „dźwig” - pomysł Erica
- używając przekładni, łańcuchów i wiedzy
z fizyki można zdziałać naprawdę ciekawe
rzeczy. Poza bawieniem się robotami
jestem geekiem w pełnym wymiarze
i gram na gitarze.

Do zobaczenia w warsztacie!



Łukasz i Mateusz Gapińscy IIGE:

Pierwszą myślą, jaka zrodziła się
w naszych głowach, gdy dowiedzieliśmy
się, że w naszej szkole ma zostać
utworzona taka drużyna, było
„Chciałbym do niej przynależeć”.
Zapragnęliśmy dołączyć, ponieważ
praca w takim projekcie to niewątpliwie
okazja do zdobycia sporego
doświadczenia, a to jako programiści
bardzo sobie cenimy. W życiu osobistym
nie opuszcza nas pasja
do programowania, gdyż wolny czas
poświęcamy na tworzenie gier
komputerowych.



Marceli Antosik IIGB:

Czemu dołączyłem? To pytanie postawiłem

sobie ostatnio i tak naprawdę myślałem nad

nim dość krótko. Powodów jest kilka, ale

jednym z głównych było zapoznanie się

z czymś nowym, gdyż w domu programowałem

tylko aplikacje i gry, a nigdy nie próbowałem

zaprogramować robota - stwierdziłem, że to

może być niezła zabawa. Pewnie nie zaskoczy

was ta odpowiedź, ale naprawdę spodobały mi

się warsztatowe spotkania i wspólne

rozmyślania nad tym jak połączyć zasady fizyki

z jedynkami i zerami systemu binarnego

komputerów. Każdego razu dowiaduję się od

moich kolegów o nowych sposobach na

rozwiązanie danego problemu, a dzięki temu,

że oni także z uwagą słuchają moich, pod

koniec wspólnie wybieramy najkorzystniejszy

z nich.



Eric Stein IIGE:

Potrafię rozebrać i złożyć silnik, tak, by „po”
działał lepiej niż „przed”, mogę wyprostować
dach samochodu i zrobić wiele innych rzeczy
pracując w warsztacie z dużymi maszynami –
to moja pasja. Lubię majsterkować , wymyślać
nowe rozwiązania i dlatego Poly-Bots to
miejsce dla mnie!

Myślę, że również dla tych, którzy dopiero
zaczynają swoją przygodę z mechaniką.



Ten slajd jest tu po to by zwalczać stereotypy!
Chciałybyśmy go skierować głównie do żeńskiej
części zainteresowanych. Razem z Panią
Profesor Kłos z dumą tworzymy damską część
naszej Robotycznej Drużyny i zapewniamy,
że każda następna Pani będzie do niej ciepło
przyjęta.

Odkąd chodzimy na zajęcia nauczyłyśmy się
bardzo dużo i wciąż możemy się rozwijać
i kształcić, a wsparcie i chęć dzielenia się wiedzą
naszych starszych kolegów są niezastąpione.
Zajęcia są świetną alternatywą dla tradycyjnych
spotkań z koleżankami, więc jeśli jesteś
dziewczyną i szukasz czegoś nowego, co przy
okazji może czegoś nauczyć - zapraszamy Cię
do Poly-Bots!

Karolina Ochman IB

Lena Wójcikiewicz IIGA

Zofia Sękalska IB

Marta Miniszewska IIGB

Julia Syzdół IIGE



Witajcie, jesteśmy zespołem Social-Media grupy Poly-
Bots. Jesteśmy odpowiedzialni za pokazanie naszej
drużyny światu. Pierwszą z trójki naszych członków jest
Marta Miniszewska (IIGB) - miłośniczka muzyki, ucząca
się gry na skrzypcach oraz gitarze. Interesuje się ona
również fotografią i wszelkimi formami sztuki, podróżami,
a także astronomią. Drugim członkiem jest Kuba Ciężki
(IIGB), człowiek wielkich talentów i wielkiego wzrostu
(dwa metry mówią same za siebie!). Prawdziwy poliglota
uczący się wielu języków obcych. W wolnym czasie
uprawia sport, zdrowo gotuje, gra na gitarze, słucha
ciężkiego rocka z muzyką klasyczną i nerduje na całego
we wszelakich dziedzinach wiedzy. Ostatni z nas,
również Kuba, tym razem Pajewski (IIGE), to pasjonat
sztuki, nauki oraz ludzkiego umysłu, kiedy akurat nie
siedzi w warsztacie - jeździ rowerem, ogląda filmy
starsze od niego samego oraz składa wszelkiego rodzaju
modele (z papieru, plastiku, metalu), a poza grupą
Social-Media jest aktywnym członkiem zespołu
mechaników. Każdy z nas postanowił dołączyć do
drużyny, by poszerzać swoją wiedzę w nietypowej
dziedzinie i spróbować swoich sił w czymś zupełnie
nowym, do czego Was gorąco zachęcamy!

Social Media:

Marta Miniszewska

Kuba Ciężki

Kuba Pajewski



Pani Profesor Bogusława Kłos:

Środa 16:00 koniec zajęć laboratoryjnych, osiem
godzin w pracy minęło! Do domu? No raczej nie
– wiem, że czekają (wcinają obiad w Sukcesji).
Szybko z kampusu B na Kampus A do budynku
Wydziału Mechanicznego - cel to piętro pokój
506, nasz warsztat. Wszystko tworzyliśmy tam
od zera. Wpierali nas p. prof. dr inż. Witold
Pawłowski Prorektor PŁ, dr inż. Norbert Kępczak
i pan Dyrektor PLO PŁ Tomasz Piotr Kozera.
Nasz Dyrektor nie tylko wspierał tworzenie
i wyposażanie warsztatu, bywa tam regularnie
towarzysząc drużynie w piątkowe popołudnia.
Wspiera nas również pasjonat robotyki p. mgr
Przemysław Śmiechowicz. Dlaczego się w to
angażujemy i spędzamy tam długie godziny?
Ponieważ widzimy pasję, twórcze podejście do
problemów, kreatywność, rozwój i co bardzo
ważne widzimy jak uczniowie (chętniej myślę
nasze dzieciaki choć niektórzy są pełnoletni)
współpracują ze sobą, bawią się inżynierią
i uczą nawzajem. Czas spędzany z Nimi to
cenne doświadczenia. Naprawdę lubię tam być!
Bogusława Kłos – opiekun Poly-Botsów



Do zobaczenia
w warsztacie!


