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Fulbright ösztöndíjjal az Egyesült Államokban
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California Institute of Technology (Pasadena)
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CalTech, Pasadena



www.meetthescientist.hu 5 | 40
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CalTech, Pasadena
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CalTech, Pasadena
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Einstein lakosztálya
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Jet Propolsion Laboratory



www.meetthescientist.hu 10 | 40

Kármán Tódor a Jet Propolsion Laboratory alapítója 



Kármán Tódor a Budapesti Műszaki Egyetemen tanult, 
és itt is volt a Mechanika tárgy előadója az I. 
világháborúig, 1914-ig.

1920-ban ment Németországba, a Kármán-örvények volt 
első világhírű eredménye.
1928-ban Japánba, 1930-ban pedig Pasadenaba ment.
Legtehetségesebb hallgatója 1940-es évektől a kínai

Hsue-Shen Tsien vagy Qian Xuesen, 钱学森 / 錢學森
aki a kóreai háború után,1955-ben tért vissza Kínába és 
lett a kínai rakátaprogram atyja 1990-től.

2009-ben, 98 éves korában halt meg.

History: Hungarian delay effect in China
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Időkésleltetés – destabilizáló hatás
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Időkésleltetés – destabilizáló hatás
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„Szűk folyosó hatás” – sietség, reflexkésés
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I Robot

Akkor most kezet fogunk vagy kezet rázunk?
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Erőszabályozás – pohár víz átadása
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A robotoknak is vannak reflexkéséseik!
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Kovács Laci kezet fog a robottal
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Dexter papája is szkanderezett robottal
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EU-projektben gyógytornáztatunk robottal
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Avatar
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Egyensúlyozás

A Q szabályozó erővel mesterséges 

rugó és   csillapítás

próbálja stabilizálni az ingát.

+ reflexeink késése
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Egyensúlyozás stabilitása
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Labirintus – az emberi egyensúlyozás

Szög és szögsebesség jel is szükséges!!!

dinamikus receptor

statikus receptor
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Az emberi egyensúlyozás
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És a robotok egyensúlyoznak?
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Segway – kenguri, gurulya, keresztgördöny
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Egyetlen gyorsulásérzékelővel
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Nagy késéssel nekünk sem megy jobban…
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Egyensúlyozás gördeszkán
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h*

ampv

Stabil forgalom és stabil dugó

követési távolság

sebesség amplitúdó
9 autó

www.meetthescientist.hu 37 | 40



22 autó

h*

Nagoya kísérlet
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Mire jó mindez?

Ne növeljük, hanem csökkentsük a 
reakcióidőnket:
- ne aludjunk el vezetés közben
- ne igyunk alkoholt
- ne telefonáljunk
- ne olvassunk, ne álmodozzunk…

Ne vezessünk se túl agresszívan, se tutyimutyin

Kezdjük használni a tempomatokat, mert a
mikroprocesszorok reflexei jobbak…!

Forgalomszervezés (kamionok előzési tilalma…)

Utak tervezése (becsatlakozások, beláthatóság)
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Köszönöm a figyelmet!


