
 

 

 

 

DESIGN CSAPAT PROJEKTMUNKÁJA 
2022. Dunaharaszti 

 

A csapat tagjai: 

Füredi Anna (rajz, festés) 

Farkas Kira  (rajz, festés) 

Nemes Linda (rajz, festés) 

Gárdonyi Béla (terepasztal, effektek, videó) 

Nyári Ildikó (tanár) 

 

  



Bevezetés 
 

 
Az alap elképzelés arra épül, hogy a holdat kolonizáljuk. Ezt úgy próbáljuk elérni, hogy olyan 

kupolákat építünk a holdra, amik alkalmasak a létfenntartásra. A makett arra szolgál, hogy 

bemutassuk, milyen adatokat kell feldolgoznia egy holdjárónak és azok alapján, hogy hol 

érdemes letelepedni. 

A holdjáró fel van szerelve hőszenzorral, infra szenzorral, ami képes távolságot és mozgást is 

érzékelni. Ezek mellett fel van szerelve hasonlóan hasznos dolgokkal is. 3D-nyomtatott 

alkatrészekkel van bővítve. A holdjáró rendelkezik egy antenna, ami megegyszerűsíti a 

kommunikációt és az információ közlését. 

Kerekei külön erre a célra lett megtervezve, mivel az általános kerekei erre a célra nem 

megfelelőek. A külseje PLA-val van burkolva, hogy jobban ellenálljon a környezetének.  

A hold poros felszínét a makett, kvarchomokkal szimulálja. Mesterségesen előállítottunk 

krátereket a homokba, egy speciális eszköz segítségével. 

 

Látványterv a terepasztalról és a Rover-ről 
 

 



 

Az átalakulás  

Tervrajzok 

 



 

 



Munkafolyamatok képekben 

 

 



 

 



 

 



Felhasznált alapanyagok, eszközök 
 

A terepasztalt 40 kg kvarchomokkal borítottuk be és ezen kezdtünk el tereprendezéseket végezni. 

Sziklákkal, kövekkel bővítettük a tereptárgyakat, valamint egy műanyag cserép és műanyag tál is 

szerepet kapott, ezekből lett a két holdbázis. Mindkét elem tetejét 3D nyomtatóval készített tárgyakkal 

egészítettük ki, így kaptak antennákat. 

A háttér anyaga fekete fotó karton és hungarocell – ez utóbbit feketére festettük és csavarhúzó 

segítségével apró lyukakat fúrtunk bele. Ezekbe a lyukakba nyomtuk bele a karácsonyfa ledfüzért, ezek 

a fények alkotják a csillagos hátteret. 

A Föld szintén hungarocellből készült, megfestés után a mennyezetről lógattuk be a terepasztal fölé. 

A filmet a TECH csapat egy besötétített szobában forgatta, a Nap fényét egy ledes fényforrás szimulálta 

az asztal egyik végében. 

Az eredmény 
 

 

A Hold felszíne és a Föld a csillagos háttéren 



 

A Hold felszíne és a Föld a csillagos háttéren 

 

Hold felszíne és a Nap szimulálás 



 

A csillagos háttér másik oldala  

 

Holdbázis a Hold felszínén és a Rover 



 

Holdbázis I. 

 

Holdbázis II. 

 

A TECH csapattal sok fázisban közös werkfilm YouTube linkje: 

https://youtu.be/CznuTJy4EN4 

 

https://youtu.be/CznuTJy4EN4

