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A csapat tagjai: 

Németh Donát (3D munkatárs) 

Gál Róbert (terep és videó munkatárs) 

Varga Dániel (programozás) 

Mannheim Gábor (programozás és videó) 

Báthori István (informatikus, 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 antennával, ami megegyszerűsíti a 

kommunikációt és az információk közlését, továbbítását a földi/holdi személyzet felé. 

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. 

 

Tervezések 
 

A holdjáró alapja egy Micro:bit lapka és egy Maqueen robot átalakítása. 

 

A DESIGN csapat terve a Rover-ről. 



 

Az eredeti jármű 

 

Az átalakított jármű prototípusa (v1.0) 



 

A jármű végleges verziója 

Az átalakításokat 3D nyomtatóval oldottuk meg. Minden alkatrészt pontosan mértünk és terveztünk, 

majd leteszteltük működés közben is. 

 
A robotnak nem csak praktikusnak kell lennie, hanem időállónak is. Ezért elengedhetetlen a 

megfelelő borítás. 

A Rover alaplapja, rajta középen a micro:bit helye, elől az ultrasonic szenzor helye. 



 

A hold felszín textúrája nagyon változó, így a megfelelő kerekek elengedhetetlenek. 

Első és hátsó kerekek. Ebből több méret és forma is készült, mire megszülettek a véglegesek. 

 

Az akkumulátor pakk doboza a jármű elején. 



 

Hogy felgyorsítsuk a föld és a hold közötti kommunikációt, a legkorszerűbb antennákra lesz 

szükségünk. 

Antennák, tengelyek, toldók és egy kis kamera. 

 

A holdbázisok tetejére egy nagyobb antenna került fel. 



 

 

 

Összeszerelési folyamat 
 

Szinte mindegyik alkatrészéből készültek változatok. Ezeket a tesztelés után finomítottuk, vagy 

elvetettük az egészet és újra terveztük. Ilyen volt pld. a kerék, melyből formára is készült 3-4 verzió, 

mire a tesztek során rájöttünk, hogy a megfelelően fogazott kerék tud jól haladni előre a Hold porában. 



 



 

A micro:bit-ről dióhéjban 
 

A micro:bit lapkával néhány éve találkoztunk először. Ez egy programozási eszköz, egy mini számítógép, 

melyet több programozási nyelven is lehet vezérelni. Mi – mint általában mindenki – a blokknyelvvel 

kezdtünk megismerkedni. 

Az alap funkciók megismerése után belefogtunk a „komolyabb” programozás megismerésébe is. Már 

nem csak a ledeket tudtuk rajta villogtatni, hanem programokat tudtunk írni rá. 

Ezt követően mindenféle kiegészítőkkel is találkoztunk, okosotthon eszközökkel, melyekkel pld. egy 

makettet vezéreltünk, lámpákat, hűtést/fűtést kapcsolgattunk, locsolórendszert készítettünk. 

Ilyen kiegészítő a Maqueen is, amely egy kis kerekeken guruló platform, melynek szintén egy micro:bit 

lapocska a lelke. 

Amikor a terepasztalra tettük a járművet és egy alap programot futtattunk rajta (csak előre ment 

lassan) rájöttünk, hogy ebben a formában használhatatlan. 5 másodperc alatt elásta magát a kis vékony 

kerekeivel és egy centimétert sem haladt előre. Ekkor kezdtünk bele az alkatrészek lecserélésébe. Az 

új alkatrészekkel sokkal nehezebb lett a jármű, az akkumulátort is jobban fogyasztja, néhány tesztelés 

után akkumulátort kell cserélni. 

A vezérlő program 
 

A járműnek néhány alap feladata van: 

- Mozog a terepasztalon és megpróbálja a tárgyakat kikerülni. 

- Hőmérsékletet és fényerősséget mér és küldi a központnak. 

- A világítás már csak dizájn alatta  

A programnak 2 oldala van: a küldő és a fogadó ág. 



A küldő program 
 

Induláskor az 1-es csoportba rakjuk a küldő és a fogadó oldalt is. 

 

Ezután bekapcsoljuk a jármű 2 első fényforrását (ez persze csak dizájn) és elkezdjük mérni a 

fényerősséget és a hőmérsékletet. Ezt a kijelzőn is megjelenítjük, 1 másodpercenként kiírja az aktuális 

értékeket. Ezeket az értékeket külön néven küldi a másik eszköz felé: a fényerőséget FENY néven a 

hőmérsékletet pedig CELSIUS néven. 

 

A mozgás egy HA feltételből áll. Folyamatosan méri az előtte lévő távolságot. Ha közelebb van 

valamihez 30 centiméternél, ellenkező irányba kapcsolja a kerekeit és helyben kezd megfordulni. Addig 

fordul, amíg elfordul az akadálytól, majd újra megy előre. A bal kerék hátramenet – jobb kerék 

előremenet formációval egy helyben tud a platform fordulni. 



 

A fények, ez már csak a dizájn. A Neopixel moduljával a jármű alján lévő 4 db RGB ledet tudjuk 

vezérelni. Az alsó ledeket ezzel piros színre állítjuk, menet közben folyamatosan piros fénnyel világít. 

 

A fogadó program 
 

A fogadó oldal real time kapja folyamatosan az adatokat a küldőtől és egy grafikonon ábrázolja, 

valamint a küldési idő alatt begyűjtött adatokat táblázatba tudjuk exportálni. Ennek több feltétele is 

van: 

- A micro_bit-nek USB kábelen folyamatosan a laptophoz kell kapcsolódnia. 

- A micro:bit lapka firmware verziójának 0249 vagy annál magasabbnak kell lennie. 

- Olyan böngészőt kell használni, amely támogatja a WebUSB funkciót. 

Első lépésben a firmware verzióját kell ellenőrizni. 

A micro:bit lapkán van egy DETAILS.TXT nevű fájl, melyben sok egyéb adat mellett a verzió szám is 

megtalálható. Ez normál esetben általában 0243. 



 

Le kell tölteni a legújabb verziót, majd a lapkát maintenance módban kell elindítani (úgy kell az eszközt 

az USB kábelre dugni, hogy közben benyomva tartjuk a reset gombot). Ebben a módban egyszerűen 

csak rá kell másolni az új firmware .HEX kiterjesztésű fájlt, a többit már megcsinálja saját maga, frissít, 

majd restart – és most már a megfelelő verzió számmal rendelkezik az eszköz. 

A csatlakozás és párosítás után az eszköz a WebUSB kapcsolaton keresztül folyamatosan kapja a Lunar 

Rover-től az adatokat a terepasztalról. 

 

A fogadó program működése 
 

A küldő párjához képest lényegesen egyszerűbb a működése. 

Indításkor ugyanabba a csoportba tesszük, mint a küldőt. Ez az 1-es cosport. 

 



Ezután folyamatosan figyeljük a rádiós adatok érkezését. NAME és VALUE párosításban használjuk, 

ezzel párhuzamosan több adatot is tudunk fogadni, melyeket külön grafikonon ábrázolunk. Az egyik 

pár a fényerő, a másik pedig a hőmérséklet. 1 másodpercenként kérdezzük és jelenítjük meg a kapott 

értékeket. 

 

Az eredmény 
 

Az eredmény grafikonon jól látszik, hogy amikor megvilágított területre érkezik a jármű, akkor a 

hőmérséklete és a fényerő értéke is megváltozik. A sötétebb helyen hidegebb van és a fény érték is 

alacsonyabb. Ezt lehűtött szobában szimuláltuk és csak bizonyos helyeket világítottunk meg és nagy 

teljesítményű ízókkal melegítettünk fel. Ezzel tudtunk néhány Celsius fok különbséget bemutatni. 

A grafikonon jól látszik az eltérés a hideg és meleg részek között (ugyan csak néhány Celsius az eltérés), 

de még jobban látszik a sötét és a világos hely közötti különbség. 

 

Fény és hőmérséklet állapot 01. 

 

Fény és hőmérséklet állapot 02. 



 

Fény és hőmérséklet állapot 03. 

Részlet a kiexportált CSV táblázatban. A táblázat időre lebontva mutatja az értékpárokat a holdjáró 

mozgása közben, ahogyan a sötét és hideg oldalon közlekedés után megindul a világos és melegebb 

oldalra. 

time (forrás) feny time (forrás) celsius 

0 55 0 24 

0.007 55 0.027 24 

10.047 54 10.067 24 

20.085 54 20.078 24 

30.047 53 30.044 24 

40.317 55 40.328 24 

40.321 55 40.341 24 

50.304 56 50.313 23 

50.311 56 50.322 23 

60.56 58 60.562 23 

60.568 58 60.573 23 

70.555 61 70.562 23 

70.636 61 70.569 23 

80.543 63 80.555 22 

80.546 63 80.561 22 

90.604 63 90.592 22 

90.611 63 90.606 22 

100.64 62 100.638 22 

100.645 62 100.644 22 

110.71 63 110.726 22 

110.713 63 110.732 22 

120.741 63 120.766 21 

120.744 63 120.769 21 

130.772 62 130.79 21 

130.774 62 130.797 21 

140.613 63 140.632 21 

140.615 63 140.634 21 

151.058 224 151.075 21 

151.062 224 151.082 21 

162.146 13 162.163 22 

162.148 13 162.168 22 

172.126 72 172.144 23 

172.128 72 172.147 23 

182.18 78 182.184 24 



182.187 78 182.188 24 

192.178 197 192.194 24 

192.18 197 192.198 24 

203.545 198 203.551 24 

203.548 198 203.562 24 

214.854 227 214.849 24 

214.868 227 214.854 24 

225.671 217 225.687 24 

225.674 217 225.699 24 

236.94 255 236.948 24 

236.942 255 236.951 24 

248.004 87 248.013 24 

248.012 87 248.02 24 

258.222 231 258.242 25 

258.222 231 258.247 25 

269.523 253 269.532 24 

269.526 253 269.539 24 

 

A DESIGN csapattal sok fázisban közös werkfilm YouTube linkje: 

https://youtu.be/CznuTJy4EN4 

 

A TECH csapat kisfilmje a YouTube-on: A Hold és a Lunar Rover 

https://youtu.be/BjfKbHPd6uA 

 

https://youtu.be/CznuTJy4EN4
https://youtu.be/BjfKbHPd6uA

