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Do rozpoczęcia projektu zainspirował mnie jeden z programów kanału Discovery, w którym przed-
stawiane były nowoczesne roboty wojskowe rozbrajające ładunki, transportujące różne przed-
mioty, czy dokonujące rozpoznania terenu. Wtedy pierwszy raz narodził się pomysł 
bezzałogowego statku powietrznego. Jego zadaniem miało być przesyłanie wybranych informacji 
wraz z obrazem do stacji naziemnej. Wykonując wstępne plany zdałem sobie sprawę z tego, że 
oprócz wojska, takie urządzenie znalazło by zastosowanie również w straży pożarnej, policji lub 
innych specjalistycznych służbach.

Tak narodził się projekt CAS. Jako bazę robota wybrałem potocznie zwany „tricopterem”, 
trójwirnikowy model latający. 
Dlaczego akurat ten model?
Zalety: 
 • Spory udźwig przy niewielkich rozmiarach
 • Dobra wytrzymałość mechaniczna
 • Łatwość w pilotażu 
 • Możliwość szybkiego serwisu i łatwego przenoszenia - przy odpowiedniej budowie
Robot wyposażony został w biało niebieskie oświetlenie, ułatwiające loty w nocy lub trudnych wa-
runkach atmosferycznych. Posiada ono również inne programowe zastosowania, takie jak infor-
mowanie o słabym zasięgu czy niskim napięciu baterii.

Możliwości CAS:
 • Stabilny zawis w powietrzu
 • Lot na odległość około 1 km
 • Przekazywanie obrazu wraz z informacjami o położeniu, wysokości, prędkości i kierunku   
  lotu
 • Pomiary składu powietrza w celu wykrycia obecności gazów łatwopalnych 
 • Mechaniczna stabilizacja obrazu
 • Komunikacja bliskiego zasięgu za pośrednictwem bluetooth
Robot komunikuje się z stacją naziemną za pomocą dwóch częstotliwości. 
 1. Pierwsza nadaje sygnał sterowania i kontroluje by model nie oddalił się poza jego zasięg.   
  (2,4GHz)
 2. Druga zaś przekazuje obraz wideo z nałożonymi na niego informacjami. (5,8GHz)

Do tej pory, udało mi się skonstruować w pełni latający statek bezzałogowy. Aktualna wersja 
wyposażona jest w czujnik MQ-2, umożliwiający wykrywanie gazów takich jak: 
 • Metan
 • Propan
 • Wodór
 • Propan-butan ( LPG )
Oprócz ich stężenia w powietrzu wykrywa również obecność dymu.
Na jednym ładowaniu CAS potrafi wykonać 15 minutowy lot, podczas którego jest w stanie 
przelecieć dystans około 5 km.  Przekazuje na ziemię obraz w rozdzielczości 480p, a wraz z nim in-
formacje z modułu GPS i czujnika gazów.
Wyposażony jest w moduł bluetooth, za pomocą którego użytkownik może edytować niektóre 
ustawienia bezpośrednio w locie, bez konieczności podłączania urządzenia do komputera.
Wszystkie elementy zamocowane są na śrubach lub paskach zaciskowych. Ułatwia to szybką 
wymianę poszczególnych elementów podczas awarii.

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania  � 

CAS, czyli niezastąpiona pomoc w awaryjnych sytuacjach. Mój projekt to robot umożliwiający rozpoznanie terenu z powietrza, jego późniejszą obserwację, jak również wykrywanie niebezpiecznych substancji i dymu. 
Komunikując się z bazą naziemną dostarcza informacji, których zdobycie przez człowieka byłoby ryzykowne lub zbyt trudne do wykonania. Jest łatwy w obsłudze, tani w eksploatacji, a co najważniejsze, w przyszłości 
jego pomoc może być nieoceniona.
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