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A marsjárómat - amivel neveztem - két év alatt készítettem el
ennek az első próbálkozásnak a továbbfejlesztésekép pen.
Minden szempontból jobbat
szerettem volna csinálni. Jobb futóművet,
jobb fejet, és plusz funkciókat is adni
neki. Például: jó lenne egy manipulátor
kar is. Jobb kamerát kapott, és úgy
gondoltam jólenne ha hallanám is ami vele történik,
Így már hangot is küld a képpel együtt. Módosítottam
az energiaellátásán is. Nagyobb akkumulátort
építettem bele és a hátára szereltem
napelemeket. A formaterven is változtattam,
az új marsjáró már sokkal szebb és precízebb lett.
Akkor most nézzük végig hogyan épül fel.

A futóműve a CURIOSITY futóműve
mintájára készült. A marsjáró
testéhez mindössze három, golyóscsapágyakkal ellátott ponton
csatlakozik (az összes forgó, mozgó
alkatrészt az egész marsjárón dupla
golyóscsapágyakkal láttam el).
Minden kerekében önálló hajtóművet építettem be. Az elektromos vezetékek a rudazatokon belül futnak. A két oldal motorjainak
vezérlése teljesen független módon,
fokozatmentesen történik (PWM jellel).

Fogófejforgató

Fogófej

Alkar és felkar
mozgató

Azért, hogy ne tegye
tönkre saját magát a pofák
megszorításakor, egy kis kocsiban mozog, melyet szilikon ütközők
tartanak az alap pozíciójában.
A fogófej forgatása az alkar végébe került.
Onnan egy hosszú tengellyel hajt ki a fejig. Az
alkar és felkar mozgatása pedig a manipulátor tövében
kapott helyet. Az alkarra egy bordásszíj segítségével történik
meg a kihajtás.

A marsjáró egyedi funkciókat is tartalmaz, amikhez
egyedi áramköröket terveztem és építettem. A NYÁK-okat
marógéppel készítettem el.
Ilyen saját áramkörök:
- a manipulátor kar világítása (öt fajta megvilágításba
kapcsolható)
- a mérges és a kedves nézés kapcsolása
- a kedves nézés pislogásának a vezérlése (véletlennek
tűnően pislog mert egy ˝pseudo random˝ generátor adja
az időzítést)
- az energia ellátást segítő áramkörök.
A marsjáró energiaforrása egy 3 cellás 5000 mAh-ás
litium-polimer akkumulátor. Az energiapótlásban
besegítenek a hátán lévő napelemek. Mivel az
akkumulátor 3 cellás ˝LiPo˝, cellánként kell tölteni, ezért
a napelemek három csoportba vannak osztva, minden
csoport egy-egy cellát tölt.

A marsjáróm alkatrészeinek a többsége 3D nyomtatóval
készült, amihez az egész járművet meg kellett
terveznem 3D-ben. Mivel a NYÁK-ok marógépen lettek
kimarva, így számítógépen is szükséges volt
megszerkesztenem őket. Tehát a marsjáróm minden
egyes része virtuális formában is rendelkezésre áll.
Napjaink mérnökei általánosságban használnak
CAD, CAM, CAE szoftvereket a tervezés, gyártás
tesztelés területén, és a mérnökképzés is
nagymértékben irányul az ilyen programok
használatának elsajátítására. Az általam készített
modell, a hozzá kapcsolódó dokumentáltsággal
együttesen, alkalmas az ilyen irányú érdeklődés
felkeltésére (egyetemi nyíltnapok), illetve a képzés
támogatására, kiegészítésére (oktatási segédletként).
Voltam két szombathelyi iskolában is, hogy
megvizsgáljam az ötlet használhatóságát. Mind a két
esetben tetszett a szaktanároknak az újfajta elgondolás
és azt mondták, ők szívesen alkalmaznák ezt az
oktatásukban. Sajnos a járvány miatt elmaradtak a
gyakorlati próbák az igazi diákokkal.

A ppt-hez tartozó előadásomat,
melyben bemutatom magát a
marsjárót működés közben, itt
ezen a linken tekinthetik meg.

Jó szórakozást!
https://drive.google.com/file/d/15C1XC
LyGeBqwGap8orApdrkSjm99Zu1N/view
?usp=drivesdk
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