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Mini-łazik EPIK został zbudowany przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego Politechniki 
Białostockiej. Celem projektu było stworzenie zwrotnego i niezawodnego, a jednocześnie prostego 
w obsłudze pojazdu, który wyposażony będzie w system wizyjny, antykolizyjny oraz monitorujący 
stan powietrza pod względem występowania dymu i niebezpiecznych gazów.

EPIK przeznaczony jest do eksploracji różnych terenów, ze wskazaniem na podłoża trudne. Dzięki 
specjalnym kołom z mini łopatkami oraz konstrukcji zawieszenia świetnie radzi sobie na piasku, w 
błocie i na śniegu. Sześciokołowy napęd oraz obniżenie środkowej osi pozwala na obracanie się w 
miejscu i zapobiega zakopywaniu się w podłożu. Mini-łazik łączy w sobie najlepsze cechy 
pojazdów kołowych i gąsienicowych.

Na pokładzie znajduje się ramię z chwytakiem oraz kamera. Dzięki manipulatorowi możemy 
chwytać i przewozić nieduże przedmioty. Kamera wyposażona w oświetlenie umożliwia wjechanie 
i sterowanie mini-łazikiem w jaskiniach lub jamach w których człowiek się nie zmieści.

Model 3D



Zasilanie

Łazik zasilany jest akumulatorem Li-pol o dwóch celach dających 
napięcie 7,4V. Napięcie to jest podawane na napęd kołowy. W 
pojeździe znajdują się dwie przetwornice typu step-down oraz jedna
step-up. 

Pierwsza zmniejsza napięcie do 5V, którym zasilana jest elektronika oraz
serwomechanizmy w ramieniu. Druga obniża napięcie do poziomu 3,3V i
zasila odbiornik radiowy. Przetwornica step-up podwyższa napięcie do 12V i
służy do zasilania kamery.

W zestawie doposażenia znajduje się miernik napięcia akumulatora z 
buzerem.  
Pozwoli to uniknąć nadmiernego rozładowania, a tym samym 
uszkodzenia akumulatora. 



Komunikacja bezprzewodowa

Sterowanie robotem odbywa się przy użyciu kontrolera, w którym 
rozkład przycisków jest zgodny z PS2. Urządzenie zasilane jest z 
dwóch baterii AAA (małych paluszków), może pracować w trybie 
analogowym i cyfrowym. Jednocześnie w pobliżu może pracować do 
20 kontrolerów z odbiornikami bez wzajemnego zakłócania się. 
Maksymalny zasięg wynosi 10 m. 

System antykolizyjny

Łazik wyposażony jest w system antykolizyjny zbudowany z dołączonych
czterech czujników odległości E18-D80NK. Czujniki umieszczone są z 
przodu i tyłu pojazdu. Dwa skierowane równolegle do podwozia łazika, 
dwa  prostopadle ( skierowane w dół). Takie rozmieszczenie pozwala 
uniknąć zderzeń z przeszkodami oraz zjechanie pojazdu z dużych 
wysokości.

System wykrywania niebezpiecznych gazów i dymu

Łazika wyposażyliśmy w system czujników wykrywających niebezpieczne dla człowieka gazy i dym. 
Wykrycie spowoduje głośny alarm dźwiękowy. W zestawie znajdują się trzy czujniki i buzzer.

Czujnik dymu i gazów łatwopalnych MQ-2
Moduł czujnika dymu i gazów łatwopalnych z komparatorem, Posiada
wyjście cyfrowe oraz analogowe. 
Czujnik wykrywa stężenie palnych gazów w powietrzu, wynik można
uzyskać z pomiaru napięcia na wyjściu analogowym.

Czujnik propanu LPG i gazu ziemnego MQ-5
Moduł czujnika LPG (propanu) i gazu ziemnego w powietrzu z
komparatorem. Posiada wyjście cyfrowe oraz analogowe. Czujnik
wykrywa stężenie LPG propanu i gazu ziemnego w powietrzu,
wynik można uzyskać z pomiaru napięcia na wyjściu analogowym



Czujnik czadu –  MQ-7
Moduł czujnika czadu - tlenku wegla CO w powietrzu z
komparatorem, Posiada wyjście cyfrowe oraz analogowe. Czujnik
wykrywa stężenie czadu w powietrzu, wynik można uzyskać z pomiaru
napięcia na wyjściu.

Grove - Buzzer - moduł z buzzerem aktywnym
Moduł z buzzerem aktywnym z serii Grove. Emituje jednostajny ton po 
podaniu stanu wysokiego. Przy wykorzystaniu PWM może generować różne 
dźwięki i efekty. Zasilany napięciem od 4 V do 8 V. 

Uwagi

Projekt w zasadzie został ukończony, ale ze względu na pandemię utknął w szkole i nie mieliśmy możliwości
pokazać go w akcji. 
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