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Riport
Az Alkalmazott Mérnöki Tudományok Versenye
2006 – 2012 között
(Forrás 1: http://www.magyarokamarson.hu/ )
(Forrás 2: http://www.magyarokamarson.hu/weblap2017/index_elemei/versenyrol2017.html )

„10…14 éves korban a lehető legkönnyebb egy fogékony és érdeklődő
gyermekkel megszerettetni az alkotás folyamatát. Ha az a valami, amit ugyan
segítséggel, de ő épített megmozdul-megszólal, egy életre szóló élmény. Csak a
fantáziára és kreativitásra kell helyezni a hangsúlyt…
A 18 éves kori pályaválasztást befolyásolhatja a szakkörben szerzett élmény,
gyakorlati tudás.”

Lényegében ezekkel a gondolatokkal indította el 2006-ban Magyarországon Sípos Attila
villamosmérnök (Kiskunhalas) az „Alkalmazott Mérnöki Tudományok Versenyét”.
Az évente egyszer megrendezett tudományos versenyen közép- és felsőfokú műszaki
iskolai képzésben résztvevő fiatalokból álló csapatok vesznek részt, magasan kvalifikált
felkészítő oktatójukkal együtt. A csapatoknak évről-évre más, előre specifikált feladatokat
kell teljesíteniük saját építésű robotjaikkal.
A robotoknak általában űrkutató jellegű feladatokat kell teljesíteni a „Marson”, zord
körülmények között. A marsi körülmények hitelességéhez hozzájárul, hogy manuális
módon csak 15 másodperc késleltetéssel lehet kiadni parancsokat, tehát ajánlott minél
inkább autonóm megoldásokat készíteni. Nagy segítséget nyújt még egy, a Mars körül
keringő „műhold”, melynek adását igénybe vehetik a csapatok, és a virtuális Mars-bázis,
ahol a nagyobb számításigényű, de automata vezérlők futhatnak, amennyiben ez a robot
hardverén nem megoldható.
A verseny tehát a saját építésű robotok tudásának megmérettetése.

Ez a riport ízelítőt ad a magyarországi középiskolák és felsőoktatási intézmények
diákkjainak a 2006 — 2012 (kezdeti) évek robotika versenyeiből. Ezekből a rövid kis
beszámolókból, leírásokból mások is ötletet tudnak meríteni, amennyiben hasonló verseny
megrendezésére gondolnak…
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2006. évben: építeni kellett egy robotot, mely felkutatja a homok alá rejtett fémlapot és
mintát hoz onnan.
A „marsi” terep, ahol a feladatot teljesíteni kellett az alábbi képen látható:

A „Kis Vakondok” nevű csapat által épített robot teljes mikrokontrolleres vezérlésű volt,
mind a robotban mind a „marsi” alfabázison. A kapcsolatot 433MHz-es adó-vevővel
oldották meg. A robot irányításához a pálya felett „keringő” műhold képét használták fel.
A képre egérrel rajzolták meg az útvonalat, amit a robot pontosan követett. Ne kérdezze
senki, hogy csinálták, de aki át tudja gondolni a feladat nagyságát belátja, hogy
eszméletlen sok munka van benne. Sajnos a homokban a differenciálmű miatt a kerekek
hamar elakadtak, így nem értek el a mintavétel helyéig.
A „Marslakók” csapata hasonló megoldást alkalmazott. A robot tetején található nagy
fényerejű LED-ek (melyeket a műanyag poharak tartják) a műhold kamerájával tartották
a kapcsolatot. A figyelmes szemlélő egy sakktáblához hasonló valamit lát a képen. Ez a
műhold kamerája optikai torzításának kompenzálásához kellett. Nem pár perces munka
ilyen szoftvert írni. Ők eljutottak a kráterig, de a tank mechanikai törése miatt a
mintavétel meghiúsult. A szoros versenyben ez pedig végzetes volt.

Oldal 5

Hobby ?

Nr. 2 --> 2017

A nyíregyházi fiúk nemes egyszerűséggel és 10Nm nyomatékkal elindultak volna a cél
felé. Ha a sziklát nem sikerül az útból „eltakarítani”, akkor a roboton lévő processzorba írt
algoritmus szerint érték volna el a célt.
A váci csapat egy ipari plc-t épített a rover-re. A programja a lánctalpas járművet
intelligensen vezérelte, kikerülve a sziklákat. A gondokat az ütközésérzékelő instabil
működése okozta.

A győztes csapat három kamera adatait dolgozta fel, de végül Ők is kézi parancsokkal
irányították a robotot.

Oldal 6

Hobby ?

Nr. 2 --> 2017

I. helyezett csapat Mars Mining Corporation
2007. évben: 20 darab 3x3 centiméteres „energiakockát” helyeztek el a 8x8 méteres
homokkal borított „Marson”. Az energiát úgy lehetett kinyerni, ha a robot 5 másodpercig
pontosan a kocka tetejére világított. A győztes csapatnak 9 kockát sikerült kitermelnie.
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2008. évben: Kicsit több mint 1 liter vizet rejtett a 'Mars', ami 6 kis tavacskában tört a
felszínre. A végső rangsor az összegyűjtött víz mennyisége volt.

Muráti Tamás (15 éves), a Trefort Ágoston Két-tannyelvű Középiskola tanulójának
műszaki leírása a vonalkövető kocsiról (lásd fenn jobb alsó kép, és lenn):
„Az autó váza 1 mm-es alumínium lemez. A két szembe összecsavarozott ventillátormotort egy
kibelezett TowerPro SG-5010 típusú szervó forgatja.
A két ventilátor Sunon (12V, 1,8W) típusú, a HQ Videoból.
A beállíthatóság miatt vörös LED-ek világítják a pályát. A fotódióda BPW34 típusú. A vezérlés
lényeges része analóg, de azért van benne 2 db PIC10F200 µC is, mindkét helyen 555 helyett,
mert így kevesebb alkatrész kell hozzá.
Az autó sebességét még nem mértem, reményeim szerint a leggyorsabb lesz. Felül a
forgatógombbal a maximális sebességet lehet beállítani…”

Oldal 8

Hobby ?

Nr. 2 --> 2017

2009. évben: 9600 liter óceánnal és jéghegyekkel meg egy nagy jégmezővel kellett
megbirkózni, hogy a lehető legtöbb űrhajóst sikerüljön megmenteni.
Részlet a „Planet Express” csapat Mars Rover-jének műszaki leírásából:
„Meghajtás:
Minél könnyebb robotot építünk, annál kevesebb teljesítmény kell a mozgatásához, és annál kisebb
akku cellát kell cipelni. Ezen a gondolatmeneten elindulva a robot törzsét annyira leredukáltuk,
hogy nem maradt a robotnak törzse csak a 4 szervót tartó két kereszttartó és az őket összekötő
főtartó.
A meghajtásnál fontosnak éreztük, hogy mind a 4 kerék érje a talajt, mivel így számítható ki
legjobban a robot mozgása, ezért a főtartót vékony, keskeny nyáklemezből készítettük, hogy
könnyen elcsavarodhasson ezzel megvalósítva a rugalmas kerékfelfüggesztést.

A robotban egy darab PIC18F2520-as vezérlő csücsült a főtartó közepére felszerelt dobozban
elhelyezett nyákon. A négy darab kereket hajtó motort Full H Bridge IC-kkel illesztettük, amit
software-es PWM-el vezéreltem megszakításból, egyetlen TIMER felhasználásával. Ennek előnye,
hogy a fogaskerekeket kímélve, folyamatos felfutással lehetett indítani, és megállítani a motorokat.
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Amennyiben nem lett volna elég ez a sebesség, az µC egyetlen lábával vezérelni lehetett a StepUp
IC-t 3-féle feszültségszint előállítására. Erre a MARS felett keringő műhold képének lassú átvitele
miatt nem volt szükség. Természetesen minden állítási lehetőséget távolról, rádión keresztül
lehetett elérni. Beleértve a motorokra kapcsolt feszültségeket, valamit a robot elején és végén lévő
irányfények megvilágítását.”

2010. évben: Építeni kellett egy robotot, mely a kavicsos terepen megkeresi a különleges
'Marsi' virágot. Leolvassa a DNS szekvenciát, majd egy másik organizmusból mintát vesz.
Ezt a mintát egy űrlifttel feljuttatja a Mars körül keringő űrállomásra. Erre a feladatra 30
perc állt rendelkezésre. Természetesen voltak csapatok, akiknek nem kellett ennyi idő.
Előkészület a versenyre, a helyszín berendezése:
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6 keréken gurul, jobb és baloldal külön-külön hajtással, motorral. A kerekek tengelyei
siklócsapágyban forognak. A siklócsapágy anyaga ipari műanyag. A siklócsapágyak PVC
lemezre (képen narancssárgás barna lemez) lettek felcsavarozva lemezcsavarokkal. Ez a
PVC lemez 120-as szennyvíz elvezető csőből lett kialakítva. Felmelegítve (hőlégfúvóval és
sütőben) meglágyul a szerkezete, és könnyen alakíthatóvá válik. Erre a lemezre került
rétegelt falemezből 4 oszlop melyre szintén egy ehhez hasonló lemez lett felcsavarozva.
Így két szintet kaptunk az akkumulátorok és az elektronika elhelyezéséhez.

Az airsoft töltény felszedő mechanika áll egy CD-ROM tálcamozgató egységből és egy
elektromos papírtűző-gép mechanikájából. A töltény felvételének folyamata: tálca lemegy
(ragasztóra felragadnak a töltények), tálca felmegy, szürke PVC kar 90°-ba áll.
A kameramozgató mechanika szintén egy elektromos papírtűző-gép mechanikájából áll,
ami a kamera döntését teszi lehetővé. Másképp: A CD-ROM tálca, amikor lemegy, akkor a
szürke karra rögzített ragasztóra feltapadnak az airsoft golyók. Ezt követően visszamegy a
tálca és a kar 90°-ban felemelkedik, hogy biztonságosabban szállíthassa a töltényeket,
illetve át tudja ragasztani az előre telepített csőmászóra azokat.
A következő képen a vezérlés blokkvázlata látható. Az áramkör több panelből áll össze. A
moduláris felépítés a vezetékezés elrendezése mellett könnyebb javíthatóságot és
hibakeresési lehetőséget nyújt.
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Az eredményhirdetés után:

2011. évben: Készíteni kellett egy olyan robotot, amit hasonló rendszer vezérel, mint a
vadászgépek rakétáit csak egyszerre 25 célpontra kell figyelnie.
Versenyzők és érdeklődők egy csoportja:
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Néhány robot e versenyről:

2012. évben: Olyan rovarszerű robotot kellett építeni, mely képes a zord 'marsi'
körülmények között minimális emberi beavatkozással navigálni. A cél minél több területet
benépesíteni és megvédeni a többi robottól az értékes „utódokat”.
Az akadálypályán - ahol egyszerre négy robot küzdött egymással - különböző magasságú
bázisokat alakítottak ki. A csapatok feladata az volt, hogy gépeik minél több célterületre
lerakjanak egy-egy petét szimbolizáló pingpong labdát, úgy, hogy az lehetőleg a menet
végéig ott maradjon. A csapatok külön pontot kaptak az eltérő nehézségű bázisok
meghódításáért, s azért is, ha a pete a lefújáskor is a célterületen volt. Ezért nem csoda,
hogy komoly taktikai küzdelem is kialakult, mindenki igyekezett megtisztítani a bázisokat
a más csapatok labdáitól.
A robotokat a versenyzők irányították számítógépeikről, ám csupán azt adhatták meg a
terem tetejére szerelt kamera közvetítette "műholdképen", hogy a gép a pálya melyik
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pontját közelítse meg. Ráadásul parancsaik - a Mars-járókhoz hasonlóan - késleltetéssel
jutottak el a robotokhoz.
A középiskolások, illetve egyetemisták alkotta csapatok kéttípusú robotot épített: a
többség járókerettel lépegető gépeket készített, de akadtak olyanok, akik rovarszerű
hexapodokkal (hatlábúakkal) próbálkoztak. A végső győzelmet a két módszert lényegében
ötvöző, főként műegyetemisták alkotta Mars Poetica szerezte meg „Irodalmi lépegető”
névre hallgató szerkezetével.
A pálya rajza:
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21 csapat indult a versenyen. A csapatok már előző estétől birtokukba vehették a
helyszínt, ahol az éjszaka folyamán lehetőség nyílt a saját tervezésű robotok előzetes
kipróbálására, a pálya „bejárására”. Szükség esetén a diákok elvégezhették a javításokat,
vagy akár komolyabb módosításokat is végrehajthatnak a robotokon, a helyszínen
kialakított rögtönzött „műhelysarokban”.
A 2012. évi versenyről szóló híradások megemlítik, hogy a már hetedik éve
megrendezésre kerülő, civil szervezésű verseny jelentőségét kiemeli az a tény is, hogy a
2008-as verseny első helyezett „VAC” csapata az akkori siker után további
rendezvényeken is bemutathatta saját fejlesztésű nyertes robotkonstrukcióját. Majd a
csapatot alkotó mérnökhallgatók a 2012. február 13-án sikeresen pályára állított Masat-1
első magyar műhold ötletgazdái lettek, és a történelmi jelentőségű műholdat fejlesztő,
üzemeltető fiatal mérnökcsapat „kemény magját” alkotják.
„Összefogva és versenyeztetve a szakköröket évente egy találkozót kell szervezni.
Támogatni kell a legtehetségesebb fiatalokat, hogy nemzetközi technológiai versenyeken
az eddiginél is jobb eredményeket érjenek el, mert a lehetőség bennük van…”
Azok az érdeklődő 12-16 éves fiatalok, akik ma még, kicsit naiv kérdéseket
tesznek fel, szinte kivétel nélkül egy-egy műszaki felsőoktatási intézményben
tanulnak tovább. Hatalmas munkával robotokat építenek, de megtanulták az
elektronikai, informatikai és gépészeti alapokat...
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A következő szám tartalmából :
•

Riportok

•

Internet

•

Rádióamatőrizmus

•

Érdekességek

•

Praktikus tanácsok, receptek
… és számos diákok által írt cikk..

További információkért forduljon: Kovacs Imre – YO2LTF Petrozsényi
Ifjúsági Klub Str. Timişoarei, nr. 6 ,cod poştal 332015
&
Telefon: 0741013296
&
Email: yo2kqk2000@yahoo.com
GRÁTISZ : www.yo2kqk.kovacsfam.ro pdf formátumban...

BÍZUNK BENNE, HOGY HOZZÁJÁRUL MAGAZINUNK
SIKERÉHEZ !

