Latające pojazdy
2009/2010

Drużyna:

Grocholski Szymon, Kowalski Julian,
Kwapisiewicz Jan, Kwapisiewicz Krzysztof, Lipka
Marcin , Salamucha Michał
Trenerzy:

Dorota Hazuka-Furgalska, Paweł Romanowski
Nagrody:

•
•
•

Złoty medal na World Finals 2010 w East
Lansing
Nagroda Ranatra Fusca na XIX Finale
Ogólnopolskim za Lewitujący Klucz
Nagroda Ranatra Fusca na Eliminacjach
Regionalnych w Gdańsku za różnorodność
wszystkich pojazdów

Problem 2 - „Latanie jest w planie” („Return to the Gift of Flight”)

Zadaniem drużyny było stworzenie
pojazdów latających, które miały wykonać
6 planów lotów.
- lot prosto
- lot powolny
- lądowanie i wzlot
- obrocenie celu
- opuszczenie czegos na cel
- masowe wystrzelenie na raz wielu
pojazdów latających
- Aztecka Kula
Plan lotu: Lot prosto
Pojazd ten wykonany był ze starej promocyjnej piłki plażowej wypełnionej wodą
(w odpowiednich proporcjach) pomalowanej w Azteckie wzory i symbole.
Podczas szukania inspiracji jeden z nas natknął się na złomowcu na wiatrak
chłodzący solarium!? Postanowiliśmy użyć ten sprzęt do wytworzenia mocnego
tunelu areodynamicznego utrzymującego piłkę w powietrzu.
Nieusatysfakcjonowani zwyczajnych pionowym unoszeniem zmniejszaliśmy kąt
pomiędzy płaszczyzną podłogi, a strumieniem powietrza. Uzyskaliśmy
optymalny kat przy którym wypadkowa siła nośnej i siły grawitacji równoważą
się- powietrze opływa kulę ze wszystkich stron utrzymując ją stabilnie w tunelu
areodynamicznym.

Lewitujący Klucz (Nagroda Ranatra Fusca na
XIX Finale Ogólnopolskim w Gdańsku):
- Plan lotu: Lądowanie i wzlot
Pojazdem latającym był Klucz zrobiony ze
starych klisz do aparatu z przymocowanym
na jego górze magnesem. System napędowy
złożyliśmy z cewki sterowanej ręcznie (przez
potencjometr) i automatycznie (przez czujnik
halotronowy ze starej stacji dyskietek) oraz
przez ukłąd scalony przez nas wykonany.
Wykorzystaliśmy tutaj efekt Hall’a, o którym
kiedyś wspomniano na naszych lekcjach
fizyki. Polega on na tym, że im bliżej czujnika znajdowało się pole magnetyczne
magnesu, czujnik ów zwiększał swoją oporność powodując osłabienie pola
magnetycznego cewki. Podczas gdy klucz z magnesem oddalał sie od czujnika,
siły pola były większe powodując przyciągniecie klucza do cewki. W rezultacie
nasz pojazd minimalnie drgał pod cewką nie dotykając jej. Całość była zasilana
przez akumulator noszony w czerwonej torebce.
- Kapsuła Ratunkowa
Plan lotu: Opuszczenie czegoś do celu
Prototyp tego pojazdu towarzyszył nam
nawet podczas wspólnego obiadu w
pizzerii na mieście budząc zdziwienie
gości lokalu i przechodniów! Tworzą go
dwa sklejone koce ratownicze
wypełnione helem dostarczające siłę
wyporu, dzięki czemu pojazd był lżejszy
od powietrza i mógł sie unosić. Pod nim
zamontowaliśmy listwę kontrolną z
trzema silniczkami sterowanymi
modułem podczerwieni przez pilota od
telewizora, malutki elektromagnes do zwolnienia blokady, gdzie był
zamieszczona mała kapsułka i mnóstwo odważników- klamerek na pranie.
Pojazdem sterował nasz kolega naciskając odpowiednie guziki na pilocie. Na
początku trzeba było naprowadzić pojazd nad cel, a potem zwolnić
elektromagnes, który opuszczał kapsułkę na prze nas zrobiony cel Inne plany
lotów były wykonane przez pojazdy, które nie podlegały ocenie złozoności
technicznej, dlatego minimalnie różnią się skomplikowanie od tych pierwszych.
-Katapulta
Plan lotu: Obrócenie celu
-Żelki wypluwane z ust
Plan lotu: Masowe wystrzelenie wielu
-Woreczek dmuchany przez całą drużynę
Plan lotu: Lot powolny
Otrzymaliśmy rekordową punktację za Problem Długoterminowy, Styl oraz za
słowne Zadanie Spontaniczne.

