
A A HunveyorHunveyor  
kkíísséérleti gyakorlrleti gyakorlóó  űűrszonda rszonda 
modell modell ééppííttéésséének 10 nek 10 ééveve

ÉÉrdekfeszrdekfeszííttőő
 

robotrobotééppííttéés, mellyel s, mellyel 
kköörnyezetrnyezetüünk anyagait nk anyagait éés s 

anyaganyagááramlramláásait msait méérhetjrhetjüük.k.



A A HunveyorHunveyor: magyar: magyar
 

gyakorló
 

űűrszonda modell. rszonda modell. 

A A HunveyorHunveyor robot egy magyar egyetemi robot egy magyar egyetemi 
kkíísséérleti gyakorlrleti gyakorlóó űűrszonda modell. rszonda modell. 
az az űűrszonda, mint rszonda, mint öösszetett rendszer sszetett rendszer ééppííttéése. se. 
tanultanuláás a s a HunveyorHunveyor folyamatos hasznfolyamatos hasznáálatlatáával.val.
egy karral egy karral éés egy kamers egy kameráával mval máár sok fontos r sok fontos 
mműűvelet vvelet véégezhetgezhetőő..
terepasztalon foglal helyet.terepasztalon foglal helyet.
KKöörrüüllöötte mozog tte mozog éés ms méér a r a HusarHusar nevnevűű roverrover..



TTööbblbbléépcspcsőős fejleszts fejlesztéés s éés s ééppííttééss

MinimMinimááll--űűrszondarszonda
 

elelőőszszöör, folyamatos fejlesztr, folyamatos fejlesztéése kse kééssőőbb:bb:
MindvMindvéégig gig mműűkkööddőő egegéészsz a ma máár elkr elkéészszüült egyslt egyséég. g. 
Modul elvenModul elven ééppüül az l az űűrszonda: rszonda: öönnáállllóóan fejleszthetan fejleszthetőő, , 
öönmagnmagáában is megban is megáállllóó éés ms műűkkööddőő egysegysééget get ééppííttüünk.nk.
Az Az öönnáállllóó rréészeket mindig szeket mindig öösszehangoljuksszehangoljuk. . 
KompatibilisKompatibilis rréészrendszerek.szrendszerek.
FejlesztFejlesztéési szintek, si szintek, fokozatokfokozatok beiktatbeiktatáása. sa. 
ElElőőbb hbb háállóózatfzatfüüggggőő, majd h, majd háállóózatzat--ffüüggetlen, ggetlen, autonautonóómm
vvááltozat.ltozat.
PCPC alapalapúú elektronika.elektronika.
CsoportmunkaCsoportmunka..



A A HunveyorHunveyor
 mműűszerei: szerei: öösszetett sszetett 

robotkarrobotkar
Az Az űűrszondrszondáán ln léévvőő robotkar robotkar öösszetettsszetett szerkezet. szerkezet. 
merev merev karrkarréészekszek (1) (1) 
elmozdulelmozduláásra ksra kéépes pes izizüületekletek (2) seg(2) segíítstsééggéével, vel, 
mozgatmozgatóó egysegyséégek (gek (hajthajtáásoksok, motorok) (3) r, motorok) (3) réévvéén, n, 
a kar va kar vééggéén elhelyezett n elhelyezett mműűszerszer (4) (4) 
mechanikai mechanikai mműűveleteketveleteket vvéégez gez 
az az űűrszonda krszonda köörrüüli sivatagi li sivatagi terepasztalonterepasztalon..



A HunveyorA Hunveyor--11--en alkalmazott karen alkalmazott kar

A HunveyorA Hunveyor--1 robotkarja nyithat1 robotkarja nyithatóó rendszerrendszerűű volt volt 
(n(nüürnbergi ollrnbergi ollóó) ) éés ks kéét motor mozgatta.t motor mozgatta.



A HunveyorA Hunveyor--22--őőn alkalmazott karn alkalmazott kar
A HunveyorA Hunveyor--2 robotkarja kanalas emel2 robotkarja kanalas emelőőt hordozt hordoz



TalajkemTalajkeméénysnyséég mg méérréésese
A fA fúúrróó éés a fs a fúúrróófej kialakfej kialakííttáása:sa:
hháárom kemrom keméénysnyséégi fokozat mgi fokozat méérréése. se. 
A fA fúúrróófejet mozgatfejet mozgatóó csavarorscsavarorsóó ffüüggggőőleges irleges iráányban egy nyban egy 
megadott szakaszon kmegadott szakaszon kéépes elmozdulni. pes elmozdulni. 
A fA fúúrróófej belsejfej belsejéébe a csavarbe a csavar--orsorsóó vvééggéére illeszkedre illeszkedőő rugrugóót t 
helyezthelyeztüünk, melyet egy knk, melyet egy köözbeiktatott hengeren keresztzbeiktatott hengeren keresztüül nyom l nyom 
a csavarorsa csavarorsóó. . 
A kis hengerbA kis hengerbőől egy csapocska nyl egy csapocska nyúúlik ki a flik ki a fúúrróófej oldalsfej oldalsóó
furatfuratáán n áát, s e csapocska ht, s e csapocska háárom rom áálllláássúú kapcsolkapcsolóókkéént mnt műűkköödik: dik: 
-- felfelüül a felsl a felsőő mikrokapcsolmikrokapcsolóóval, val, 
-- alul az alsalul az alsóó mikrokapcsolmikrokapcsolóóval zval záárhat egy rhat egy egyegy jelzjelzőő ááramkramköört, rt, 
mmííg a g a ––
harmadik helyzetben nincsen zharmadik helyzetben nincsen záárt rt ááramkramköör r éés ez jelzi a s ez jelzi a 
kköözzéépspsőő fokozatot.fokozatot.



A HunveyorA Hunveyor--2 m2 műűszereszere

A hA háárom rom 
kapcsolkapcsolóó
--áálllláás s 
hháárom rom 
talajtalaj--
kemkeméényny--
sséégigi
fokozatot fokozatot 
tud tud megmeg--
mméérnirni..



A kA kéétftfééle kar egyle kar együüttesettese



Kar Kar éés kamera egys kamera együüttmttműűkkööddéésese

A A karralkarral vvéégzett mgzett műűveletekkel veletekkel éés s 
a a kamerakamera ááltal adott kltal adott kéépek segpek segíítstsééggéévelvel
megfigyelhetjmegfigyelhetjüük a k a talaj mechanikaitalaj mechanikai tulajdonstulajdonsáágait. gait. 
LLááthatjukthatjuk a talaj a talaj 
--szemcsszemcsééssssééggéétt
--szszíínnéétt, , 
--aa kkőőzeteken lerakzeteken lerakóódott dott portport, vastags, vastagsáággáát t 
--azaz alattuk lalattuk léévvőő talaj sztalaj szíínnéét ist is
--ss ezekbezekbőől a szl a széél szl száállllíította porra, a ktotta porra, a kőőzetek zetek éés a talaj s a talaj 
öösszetsszetéételteléére is kre is köövetkeztethetvetkeztethetüünk.nk.



A HunveyorA Hunveyor--4 sz4 széélirliráány mny méérrőőjeje

SzSzéélerlerőősssséégetget éés s 
szszéélirliráányt nyt is mis méér r 
a Hunveyora Hunveyor--4.4.
A A forgforgóólaplapáátostos
mműűszer fszer füügg. gg. 
tengelyen forog.tengelyen forog.
MMáágneses gneses 
éérzrzéékelkelőőkk mméérik a rik a 
szszéélirliráányjelznyjelzőő
helyzethelyzetéét. t. 



A A HunveyorHunveyor
 mmáás ms műűszerei: kameraszerei: kamera

Ma mMa máár r 
modern kis modern kis 
webweb--kamera kamera 
mműűkköödik a dik a 
HunveyoroHunveyoro--
konkon..
5 5 ééve mve méég a g a 
ttüükrkrööt t mozmoz--
gattukgattuk a a nene--
hhéézz videovideo--
kamera kamera 
ffööllöött.tt.



TTüükköör mozog a kamera fr mozog a kamera fööllöötttt



A HunveyorA Hunveyor--3 spektroszk3 spektroszkóópjapja



Terepasztal a Terepasztal a HunveyorHunveyor  kköörrüüll



PlanetPlanetááris tris táájformjformáák modellezk modellezéésese
Holdi Holdi éés Marsi ts Marsi táájak. jak. 
A Holdon: sziklA Holdon: szikláák k éés s regolitregolit. . 
A Marson: sziklA Marson: szikláák, a kk, a kőőzetek zetek 
elhelyezkedelhelyezkedéése:se:
-- öösszetett felszsszetett felszííni folyamatokat sugallni folyamatokat sugall
PlanetPlanetááris tris táájformjformáák, a homok k, a homok 
elhelyezkedelhelyezkedéése. se. 
ddűűnnéék, szk, széélzlzáászlszlóók, k, barkbarkáánoknok



A HusarA Husar--1 1 roverrover

Az elsAz elsőő HUSAR HUSAR 
roverrover egy mozgegy mozgóó
webweb--kamera voltkamera volt
a terepasztalon a terepasztalon 
mozgatni lehetett mozgatni lehetett éés s 
iriráánynyíítani a tani a kkéét t 
kerkeréék k 
meghajtmeghajtáássáávalval::
elelőőre re éés hs háátra, jobbra tra, jobbra 
éés balra.s balra.



A HusarA Husar--2 2 roverrover  leglegóóbbóóll

MozgMozgóó
mméérrőő
egysegyséég a g a 
HunveyorHunveyor
kköörrüül a l a 
HUSAR: HUSAR: 
HungarianHungarian
University University 
SurfaceSurface
AnalyserAnalyser
Rover.Rover.



EnergiaforrEnergiaforráás: a napelemts: a napelemtááblabla

a Ha H--2 nap2 nap--
elemtelemtááblbláája:ja:
SzintSzintéén 2 n 2 
motorral motorral 
Napot Napot 
éérzrzéékelkelőő
szenzor szenzor 
mméérte a frte a féény ny 
ererőőssssééggéét.t.



FFéénynyéérzrzéékelkelééss
A Nap A Nap 
kköövetvetéése se 
a napa nap--
elemmel:elemmel:
HasonlHasonlóó
feladat:feladat:
csillagcsillagáá--
szatiszati
ttáávcsvcsőővel vel 
egy egy 
csillag csillag 
kköövetvetéése. se. 



ÖÖsszefoglalsszefoglalááss

A A HunveyorHunveyor:: ccéélljaijai::
1. O1. Oktatktatáásisi eszkeszköözz ((éés s öösszetettsszetett robotrobot):):
--MMűűszerekszerek, , öösszehangoltsszehangolt munkmunkáájukjuk..
--AAz z öösszehangolsszehangoláástst a a fedfedéélzetilzeti elektronikaelektronika, , 
szszáámmííttóóggéépp, , interfinterféészekszek, , stbstb. . biztosbiztosíítjtjáákk. . 
2. K2. Kutatutatáásisi eszkeszköözz::
ÚÚj mj műűszerek, szerek, úúj j mméérrééseksek
ÚÚj kihj kihíívváások (pl. sok (pl. JJéégg--HunveyorHunveyor))
3. Rendszerszeml3. Rendszerszemléélet:let:
TechnolTechnolóógigiáák k éés ks köörnyezetrnyezetüük.k.



Jelenleg 8 db Jelenleg 8 db HunveyorHunveyor  csoportcsoport
A HunveyorA Hunveyor--1 az ELTE Anyagfizika Tansz1 az ELTE Anyagfizika Tanszééken, ken, 
A HunveyorA Hunveyor--2 P2 Péécsett, a TTK Informatika csett, a TTK Informatika éés s ÁÁltalltaláános nos 
Technika TanszTechnika Tanszéékkéén, (Dr. Hegyi Sn, (Dr. Hegyi Sáándor vezetndor vezetéésséével), vel), 
A HunveyorA Hunveyor--3 Szombathelyen, a Soproni Egyetem kar3 Szombathelyen, a Soproni Egyetem karáán, n, 
Gucsik Arnold Gucsik Arnold éés Kovs Kováács Zsolt vezetcs Zsolt vezetéésséével, vel, 
A HunveyorA Hunveyor--4 Sz4 Széékesfehkesfehéérvrváárott, a BMF Kandrott, a BMF Kandóó KKáálmlmáán n 
KarKaráán, (Dr. Hudoba Gyn, (Dr. Hudoba Gyöörgy vezetrgy vezetéésséével), vel), 
A HunveyorA Hunveyor--5 Sopronban, a Sz5 Sopronban, a Szééchenyi Gimnchenyi Gimnááziumban, (Lang ziumban, (Lang 
ÁÁgota vezetgota vezetéésséével), vel), 
A HunveyorA Hunveyor--6 Dorogon (Nyerges Gyula vezet6 Dorogon (Nyerges Gyula vezetéésséével), vel), 
A HunveyorA Hunveyor--7 Pannonhalm7 Pannonhalmáán, a Bencn, a Bencéés Fs Főőapapáátstsáági gi 
GimnGimnááziumban (Pintziumban (Pintéér Ambrus vezetr Ambrus vezetéésséével),vel),
A HunveyorA Hunveyor--9 Tat9 Tatáán, az En, az Eöötvtvöös Js Jóózsef Gimnzsef Gimnááziumban ziumban 

(Magyar Csab(Magyar Csabáánnéé vezetvezetéésséével) vel) ééppüül. l. 



MMáátrixunk az trixunk az ááramlramláásokrsokróól l éés a s a 
mméérréésekrsekrőőll

Mechanikai mMechanikai méérrééss

MeteorolMeteorolóógiai mgiai méérrééss

MMáágneses por mgneses por méérréésese

Optikai mOptikai méérrééseksek
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