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AAL bemutatása 

Mi az AAL? 

 

Idős korúak otthoni önálló életvitelének támogatása  

H2020 mellett létező K+F támogatási program 

 

• AAL OLA - Organisational Life Assistant - 2015-2018 

    Személyi asszisztens önálló életvitel támogatására 

 

•  AAL VUK - Visionless Supporting Framework - 2016-2018 

     Vakokat és gyengén látókat támogató beltéri navigációs keretrendszer 

 

• AAL IONIS - Indoor and outdoor NITICSplus solution for dementia     

challenges - 2017-2020 

      Bel- és kültéri NITICSplus megoldás demenciában szenvedők számára 

 

 

 

  

 



Időskori sajátosságok 

• Az idős emberek látása, hallása gyengül 

• Hangja megváltozik, nehezebben artikulál, beszéde halkul 

 

 

• Finom mozgása nehézkes 

• Vagy túl erősen, vagy túl gyengén nyomja meg a gombot. 

Gondolkodása lassul, bizonytalanná válik 

 

 

• Bizalmatlanná válik 

• Idegenkedik a gépektől, emberi környezetet igényel 

 



Hogyan éli meg egy idős ember a technika 

vívmányait… ?  



AAL fejlesztések 

• Szenzorok 

– Környezeti szenzorok 

– Viselhető szenzorok 
 

   Energia ellátás 

- Hálózatos (230 V)  

- Elemes  (nem környezetbarát) 

- Akkumulátoros 

 

• Kommunikáció 

– Wifi 

– Bluetooth (bluetooth low energy) 
 



Környezeti szenzorok 

• szoba hőmérséklet 

• pára  

• légnyomás monitoring  

• füstjelző  

• tűzhely bekapcsolva maradt 

• folyik a víz a mosogatóból 

• egyén mozgásának azonosítása 

• vasaló bekapcsolva maradt, idegen akar bejönni 

• megvilágítás (mesterséges fény, természetes fény) 



Viselhető szenzorok 

• Szívritmus (vagy EKG) 

• Testhőmérséklet 

• Izom aktivitás 

• Mozgásmennyiség 

• Egyensúly 

• Járás paraméterek (talp nyomás és megoszlás… ) 

• Lokalizáció bel- és kültéren … 

 

 



Példa: Viselhető szenzor 

• Intelligens talpbetét 

– Nemzetközi szabadalom (Bay tulajdon) PCT/HU2012/000082 

Kivonat:  
A találmány lényege egy cipőbe helyezhető intelligens, integrált talpbetét, mely szenzorai 
(erőmérő és inerciális)  által szolgáltatott adatok alapján   kiértékelő algoritmusa révén 
folyamatosan képes mérni viselőjének egyensúlyi helyzetét, testhelyzetét valamint járási 
paramétereit.  
A talpbetét önálló egység, saját tápellátással rendelkezik, melyet járásközben is 
folyamatosan tölt, de a talpbetét megbontása nélkül, induktív módon is tölthető. A 
mérési adatokat vezetékmentes adatkapcsolaton keresztül továbbítja. 



Új technológiák a prototípus gyártásban 

 
• 3D nyomtatás 

 

Erőhatásoknak ellenálló, nem alakváltozó (hordozótest) 

 

• Az egyén lábához igazíthatjuk 3D scanneléssel 

• Antibakteriális 

• Ergonomikus 

 

Rugalmas anyag nyomtatása (perem) 

 

Hibrid nyomtatás 

 

• A 3d nyomtatás és a nyomtatott  

  áramkörök ötvözése 
 

 



3D nyomtató anyag 

• PLA (PLA+) 

– Leggyakrabban használt 

– Könnyű vele nyomtatni 

– Rugalmatlan nem megmunkálható 

• ABS (ABS+) 

– Szintén gyakran használt 

– Nehéz vele nyomtatni mert vetemedik, zsugorodik 

– Rugalmas, jól bírja a mechanikai behatásokat 

– Festhető, ragasztható, csiszolható, acetonnban oldható. 

– Kellemetlen és egészségtelen gőze van a nyomtatás során 

• HIPS 

– oldódó, támaszanyagként használható 

• PVA 

– Vízben oldódó, jó támaszanyag 



 

• PETG 

– Vízálló, rugalmas, strapabíró 

• NYLON 

– Mechanikai alkalmazásra a legalkalmasabb Pl.: fogaskerekek 

• Egyéb anyagok 

– PC: Polycarbonate 

– POM: Polyoxymethylene 

– Antibakteriális 

– Flexible Gumihoz hasonló, nagyon rugalmas, nehéz nyomtatni  

– Half flexible könnyebb nyomtatni 

– Electric conducting: Elektromosan vezető (ESD felhasználás) 

– Wood: Fa tartalmú csak dekorációs jelleggel 

– Metal composite: Fém tartalmú csak dekorációs jelleggel 

 

 

 

3D nyomtató anyag 



3D nyomtató típusok 

 

• FDM (Fused Deposition Modelling) 

– Manapság leggyakrabban használt technológia, a mára olcsóvá vált nyomtatók 

miatt (kb. 50.000Ft-tól már kapható) 

 

• SLA (Stereolithography) 

– Rendkívül jó a felbontása 

– Folyadékból levilágítással „húzza ki” a tárgyat 

 

• SLS 

– Jó felbontás 

– Komplex alakzatokat is könnyen nyomtat 

 



Hibrid 3D nyomtatás 

 
• Új elgondolás 

– 2 hasonlóan mozgó gép egybeépítése 
• 3D nyomtató 

• Beültetőgép  

 

– Vezetőképes és rugalmas filament a huzalozáshoz 
• TUP (thermoplastic polyurethane) filament 

• Elektromosan vezető tinta hozzáadása 

• Akár 30% ot is nyúlhat a működés fennmaradásával 

 

– Lehetséges felhasználási módok  
• Mozgás detektálása az izületeknél 

• Prototípus gyártás felgyorsítása,  

hajlékony nyomtatott áramkörök esetében 

 

 

 



És az idősek … 

 




