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BEVEZETÉS 
A Mars Desert Research Station (MDRS) 42. legénységének egyik feladata volt a Pécsi Tudományegyetemen 
Kókány András által épített Husar 2b rover terepi kipróbálása.  
A rover alapötlete Bérczi Szaniszló Hunveyor-Husar egyetemi gyakorló űrszonda-rover párosától ered. A Mars 
Society sivatagi Mars-szimulációs bázisán, Utahban, jura korú homokkő és aleurolit által alkotott badland 
területen próbáltuk ki a rovert.  
 
MŰSZEREK 
A terepi gyakorlathoz a következő műszereket helyeztük el a roveren: 
- rádiós hőmérő. UHF frekvencián küldi a hőmérsékleti adatokat a habba, a lakóegységbe, de a roveren levő 
egységen is leolvasható a hőmérséklet 
- erős fényű LED zseblámpa. Éjszakai megfigyelésekhez illetve standard, kalibrálható fényforrásként.  
- a kamera látóterében lévő iránytű. Ez a műszer később lekerült a roverről, mert a rover fémszerkezete zavarta 
az iránytű működését (a Marson amúgy sem lehetne hasznát venni) 
- tévékamera. Az eredetileg is a roveren levő, folyamatos mozgóképet és hangot közvetítő tévékamerához külön 
vevőegységet kellett beszerezni, mert az USA-ban a vevőkészülékek nem tudják kezelni a PAL rendszerű 
tévékamerát. A vevőegység egy LCD kijelzős hordozató tévé volt. A kamera működtethető napelemről vagy 
elemről.  
- színkalibrációs ábra. A rover első részére, a kamera látómezejébe ragasztottunk fel egy színcsíkot, melyek az 
RGB és CMYK színek láthatók, a későbbi színkalibrációt segítendő. A színcsíkot a LED fényforrás 
megvilágíthatja, így ellenőrzött fényviszonyok között fényképezhet a kamera és a távoli, meg nem világított 
terület az emberi szem által is látott színeket adja vissza. 
- amerikai konnektor és feszültség átalakítók a műszerek töltéséhez 
 



Sérülések, meghibásodások 
- A rover napelemén a szállítás során repedés keletkezett, ami úgy tűnik, nem befolyásolja működőképességét 
- A rover a sáros talajban beragadt a sárba, éles bevágású kerekeiről nehéz eltávolítani a sarat 
- A tévékamerát eleve is csak egy apró csavar tartotta, ami a lakóegységben összeszereléskor elgurult és eltűnt. A 
kamerát szigetelőszalaggal rögzítettük a roverhez, ami szilárd tartónak bizonyult.  
 
ÜZEMELTETÉS 
A rovert először szkafanderben helyeztük üzembe, második alkalommal sisak nélkül, harmadszor pedig, egy 
erősebb hóesés után szkafander nélkül. Ez utolsó alkalommal az olvadó hó igen sárossá tette a badland területet, 
a kerekek ezért beragadtak a sáros hóba.  
 
A ROVER KIPRÓBÁLÁSÁNAK HELYSZÍNEI 
Többféle felszínen is kipróbáltuk a rovert. Ezek közt szerepel a badland terület dombtalpi része, ahol kisebb-
nagyobb kőzetdarabok lettek felhalmozva. Máshol olyan kőzetréteg kibukkanáson mozgott a rover, mint amilyet 
az Opportunity látott egy kráter peremén. Itt ez a világos, környezeténél nehezebben erodálódó homokkő egyes 
területeken épp a felszínen van, és lassan feldarabolódó „kockakőjárdát” alkot. Máshol a rover olyan 
mikrofolyóvölgyekben mozgott, melyet a hóolvadáskor lefolyó víz alakított ki. Különleges formájú rétegzett 
homokkövek között is mozgott a rover.  
A Husar 2 b kipróbálásról fényképek és mozgóképfelvételek is készültek.  
 
A ROVER HELYE A NEVZÉKTANBAN 
Azon a EVA-n (szkafanderes utazáson), melyen a Husar 2b is a legénységgel utazott, az egyik hágót, melyen 
áthaladtunk, a legénység egyik tagja, Kathryn Bywaters kérésére Husar Passnak, azaz Husar-hágónak neveztük 
el. A név így bekerült az MDRS nevezéktani adatbázisába, melyben eddig kb. 150 elnevezett alakzat szerepel. 
 
A MŰSZEREK MŰKÖDÉSE 
A rover a száraz napok alatt a „hermetikusan zárt” ATV garázs alagútjában állt, és mind nappal, mind éjszaka 
közvetített hőmérsékleti adatokat a lakóegységbe. Ennek alapján elkészíthető volt egy napi hőingás ábra.  
A technikai kísérlet eredményeként megállapítható volt, hogy a rover lejtőn felfelé terepen nem tud mozogni, 
csak sík és kavicsmentes vagy lefelé lejtő területen. Kavicsos vagy hepehupás területen a rover valamelyik 
kereke gyakran kipörög, ezért a rover nem mozog tovább.  
A tévékamera kb. 30 méteres hatótávolságig tudta a képet közvetíteni. A napelemek csak a déli órákban adtak 
elegendő energiát a kamera működtetéséhez, illetve késő délután akkor, ha közvetlenül a Nap felé fordítottuk. 
Ehhez azonban az egész rovert meg kellett dönteni (a vételről fényképet is készítettünk). Összegzésként azt 
állapítottuk meg, hogy az emberes munka a rovernél sokkal hatékonyabb a terület felderítésében és egy embere 
expedíciót inkább olyan rover segíthet, mely ember szállítására is alkalmas.  Mindazonáltal a Husar 2b 
tökéletesen alkalmas ismeretterjesztő célokra, mint ahogy maga a Mars Desert Research Station is részben ilyen 
céllal jött létre.  
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