
RoboSub to mię dzy na ro do we za wo -
dy au to no micz nych ło dzi pod wod -
nych or ga ni zo wa ne w Ka li for nii.

Pod czas za wo dów au to no micz ne ło dzie
pod wod ne ROV ma ją za za da nie m.in. roz -
po zna nie po ma rań czo wej bram ki oraz
prze pły nię cie pod nią, zła pa nie chwy ta -
kiem ma łej pił ki i wrzu ce nie jej do ko sza
umiesz czo ne go nad po wierzch nią wo dy
oraz wy strze le nie tor pe dy do ce lu. Stu den -
ci z ko ła na uko we go Ro bo cik z Po li tech ni -
ki Wro cław skiej skon stru owa li łódź, któ-
rej kor pus zo stał zro bio ny z la mi na tu
z włók nem szkla nych. Wy ko na ny przez
nich ro bot pod wod ny mo że zejść na głę bo -
kość oko ło 100 m. Po sia da sie dem sil ni ków
i sze reg spe cja li stycz nych czuj ni ków, któ-
re okre śla ją je go po ło że nie m.in. czuj nik
MT peł nią cy funk cję ak ce le ro me tru, ży ro -

sko pu i ma gne to me tru, czuj ni ki ci śnie nia
oraz czuj ni ki prze cie ku, sy gna li zu ją ce na -
wet naj mniej szą wil goć. Ma tak że czte ry
ka me ry znaj du ją ce się na dzio bie i bur tach. 

Wy so ka wo dosz czel no ści
kon struk cji

W przy pad ku kon struk cji pod wod nych
prze zna czo nych do pra cy na du żych głę bo -
ko ściach szcze gól nie du że zna cze nie ma
wo dosz czel ność. Aby ją za pew nić mło dzi
in ży nie ro wie zde cy do wa li się na wy ko rzy -
sta nie dław nic ze sta li nie rdzew nej Skin top
Inox -R. Dzię ki od por no ści na ko ro zję i wo -
dę mor ską, zwar tej kon struk cji, gład kim
po wierzch niom oraz moż li wo ści re gu la cji
za kre su za ci ska nia speł nia ją one wy mo gi
pro jek tu oraz gwa ran tu ją bez pie czeń stwo

apli ka cji. Dław ni ce Skin top Inox -R zo sta ły
za sto so wa ne do po łą cze nia prze wo dów sil -
ni ków BLDC z ka dłu bem ROVa. 

Do bu do wy ło dzi wy ko rzy sta no tak że
złą cza Epic Po wer M1 7 A1 cha rak te ry zu -
ją ce się wy so ką kla są szczel no ści IP67 oraz
prze pły wem ener gii o wy so kiej mo cy, przy
jed no cze snym za cho wa niu ma łej wy ma ga -
nej prze strze ni. 

Do za pew nie nia za si la nia ukła dów użyt -
ko wych za sto so wa no prze wo dy Ölflex He -
at oraz ulep szo ną wer sję prze wo du przy łą -
cze nio wo -ste row ni cze go H07 RN -F do sta -
łe go za nu rze nia na głę bo ko ści 100 m. Efek -
tyw ny prze sył da nych za pew nił prze wód
Uni tro nic LiYY.

Wiąz ka elek trycz na bo li du
For mu la Stu dent

Pro duk ty Lapp już po raz dru gi zo sta ły
wy ko rzy sta ne do bu do wy bo li du For mu la
Stu dent two rzo ne go przez gru pę PUT Mo -
tor sport z Po li tech ni ki Po znań skiej. Dzię -
ki ubie gło rocz nym do świad cze niom zwią -
za nym z bu do wą bo li du Cy bi na mło dzi in -
ży nie ro wie zmo dy fi ko wa li in sta la cję elek -
trycz ną no we go bo li du Ma ria. 

Tym ra zem za sto so wa no prze wo dy z se -
rii Ölflex He at 205 SC, któ re dzię ki izo la cji
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Produkty Lapp w projektach
studenckich

Licz ba kół oraz ze spo łów stu denc kich ro śnie z ro ku na rok. Wy dzia ły elek trycz ne ob fi tu ją w no -
wa tor skie pro jek ty re ali zo wa ne przez gru py przy szłych in ży nie rów. Co raz czę ściej two rzo ne
pro jek ty są zgła sza ne do udzia łu w kon kur sach kra jo wych oraz mię dzy na ro do wych, a każ dy
kom po nent da nej apli ka cji ma wpływ na suk ces przed się wzię cia. W ostat nim cza sie pro duk ty
fir my Lapp zo sta ły wy ko rzy sta ne w dwóch pro jek tach re ali zo wa nych przez stu den tów z Po li -
tech ni ki Wro cław skiej oraz Po li tech ni ki Po znań skiej.

Andżelika Florek

Ro bot pod wod ny zbu do wa ny przez ze spół KN Ro bo cik

Dław ni ca
Skin top Inox -R



FEP są bar dziej od por ne me cha nicz nie niż
prze wo dy w izo la cji si li ko no wej. Cha rak -
te ry zu ją się rów nież du żo mniej szy mi
prze kro ja mi po przecz ny mi. Wy ko rzy sta -
nie tych pro duk tów oraz mniej sze ga ba ry-
ty ca łej wiąz ki elek trycz nej uła twi ły jej
mon taż w bo li dzie. 

Po nad to prze wo dy Ölflex He at 205 SC
zna la zły za sto so wa nie pod czas wy ko ny wa -
nia par skrę ca nych, dzię ki cze mu zo sta ły
wy ko rzy sta ne do roz wi ja nia ma gi stra li ko -
mu ni ka cyj nej CAN w po jeź dzie. W po -
rów na niu do ubie gło rocz ne go bo li du ma-
sa in sta la cji elek trycz nej zo sta ła zmniej szo -
na o po ło wę, co jest jed nym z klu czo wych
aspek tów pro wa dzą cych do do brych osią -
gów. Ko lej nym ele men tem uła twia ją cym
pra cę pod czas ukła da nia prze wo dów by ła
ich wie lo ko lo ro wa izo la cja. 

Na stęp nym eta pem po uło że niu prze wo -
dów by ło wy ko na nie po łą czeń rów no le -
głych. Na tym eta pie wy ko rzy sta no tu lej ki
za ci sko we Lapp. Choć nie są one do myśl -
nie uży wa ne ja ko koń ców ki ka blo we,
w tym pro jek cie wy stę pu ją w ro li po łą czeń

wie lo prze wo do wych od por nych na wi bra -
cje.

In no wa cyj ność jest jed nym ze stra te gicz -
nych ce lów fir my Lapp. Do star cza jąc prze -
wo dy i ak ce so ria ka blo we do pro jek tów
stu denc kich fir ma wspie ra no wa tor skie
apli ka cje two rzo ne przez gru py am bit nych
pa sjo na tów.

An dże li ka Flo rek
Au tor ka jest pra cow ni kiem

fir my Lapp

Ar ty kuł zo stał przy go to wa ny 
przy współ pra cy z PUT Mo tor sport

oraz KN Ro bo cik
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Ölflex He at 205 SC

Bo lid Ma ria zbu do wa ny przez ze spół PUT Mo tor sport R
E

K
L

A
M

A
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