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Elképzeltünk egy olyan padot, ami nem csak hasznos funkciókkal bír, de modern, 

divatos, menő találkozási pont lehet a fiatalok és az idősebbek körében egyaránt. Így 

született meg a Gomba, mint okospad. 

Épp azon gondolkozol, hogy hol tudnál inni egy finom kávét? Könyvtárat keresel? 

Kíváncsi vagy merre vannak a legmenőbb koncertek vagy különböző kulturális 

események? Turistaként már unod a sablonos bemutatkozó szövegeket, amelyek a 

különböző szóró anyagokon vannak? Csak ülj le a Gombára, keresd meg a legjobb 

helyeket a közeledben és indulj tovább.  

A tervezett szolgáltatások bemutatása, társadalmi 
hasznossága és indokoltsága 

A Gomba egy hotspot, amellyel csak a pad szolgáltatásait lehet igénybe venni. 

A WiFit és azon keresztül a Gomba applikációját a háttámlán elhelyezett QR-kód 

leolvasásával lehetséges elérni. 

Az applikációban egy lokális térképet talál a felhasználó, amelyen a környék legjobb 

éttermei, kávézói, könyvtárai, a város nevezetességei és egy folyamatosan frissülő 

programkínálat várja az érdeklődőket. 

 



- A térkép egyedisége abban rejlik, hogy mindig azt a környéket mutatja 

részletesen, ahol a felhasználó éppen leült a Gombára, így más ajánlatokat, 

helyeket kapunk, ha az Egyetem közelében vagyunk és másokat, ha a 

városközpontban. 

- További funkciója, hogy a felhasználók 1-től 5-ig skálán értékelhetik a térképen 

feltűntetett helyszíneket. 

- Indokoltsága és társadalmi hasznossága: gyorsan és egyszerűen megtalálhatóak 

a környék legjobb helyei, ahová akár már a padon ülve megtervezhetjük 

találkozóinkat, valamint a környék legaktuálisabb eseményeiről is 

értesülhetünk. 

- A Gomba térképe több érdekgazdának is előnyös lehet: azoknak a helyeknek és 

eseményeknek, amelyek felkerülnek a térképre, ez potenciális reklámfelület. 

Nem csak helyi lakosok számára hasznos, hanem a városba látogató turistáknak 

is. 

További hasznos funkciói a Gombának, hogy lehetőség van a telefonok és tabletek 

töltésére, a székek alatt táskatartókat helyeztünk el, így kényelmesen elfér egymás 

mellett akár 6 ember is, valamint időjárás előrejelzés, a pontos idő és a pad töltöttsége 

is leolvasható a Gomba „kalapjáról”. 

Az applikáción keresztül a pad színeivel is lehet játszani. A felhasználó kedvére 

változtathatja azt. Ez a játékosság oldja az emberek feszültségét, beszédhelyzetet és 

vicces szituációkat teremthet két padon ülő ember között. 

Javaslat az Okosp@d-ok elhelyezésére indoklással 

A padba beépül egy ülésszámláló, amiből adatokat és statisztikákat lehet készíteni, 

hogy hányan, milyen időszakonként használják, így hatékonyabban lehet őket 

elhelyezni a város területén.  

Tulajdonképpen bárhova elhelyezhető, hisz a Gomba térképe mindig azt a területet 

mutatja részletesen, ahol a felhasználó ráül. A vandalizmus elkerülése érdekében 

javasoljuk, hogy bekamerázott helyre települjenek Gombák. 

Külsőre azonban terveztünk két változatot: egy parkban lévő Gombát, amin a 

felhasználók szemben ülhetnek egymással, így ideális beszélgetésekhez, és egy 

városközpontban lévőt, amelyen körbe lehet ülni a Gomba „szárát”. 

  



 

 

 

A beépített fizikai eszközök felsorolása, elhelyezésük 
helye és módja, valamint látványterv  



1. Kalap: 
- LED fal: a pontos idő mellett időjárás előrejelzés és a pad akkumulátor 

töltöttsége is látható rajta (százalékban megadva), amelynek célja az emberek 

figyelmének felhívása az ökológiai lábnyomunkra.  

 

 

A LED falon ilyen grafikonon látható az időjárás előrejelzés 

 

- Napelem: a kalapon 6 napelem fedezi a Gomba energiaellátását, a 100 000 

mAh-s akkumulátor feltöltése után a termelt energiát a pad visszatölti a 

villamos hálózatra így aktív padokról beszélhetünk. 

 

- Hangszórók: A kalapban elhelyezett hangszórók figyelmeztetnek, ha 

táskánkat, csomagunkat a padon vagy a tárolóban felejtettünk, ezt 

nyomásérzékelők segítségével teszi és rövid sípolások sorával jelzi. 

Amennyiben a telefonunkat az applikáció segítségével párosítottuk a paddal, a 

készülékre is küld egy értesítést a Gomba: „Helló, itt felejtettél valamit!” 

 

  



2. Oszlop: 
- QR-kód, amellyel az applikációhoz lehet csatlakozni. 

 

- USB port, telefonok/tablet töltésére. 

 

- RGB LED szalag a háttámla két oldalán, plexi mögé rejtve, amit egy Arduino 

mikrovezérlő és az applikáció segítségével bármely felhasználó tud állítani. 

 

- Az oszlopot különböző feliratok díszítik, amelyek segítséget nyújtanak a pad 

szolgáltatásainak elérésében, megismerésében. 

 

Az oszlopot ilyen piktogramok és kérdések borítják, 

amelyek segítséget nyújtanak a pad szolgáltatásainak elérésében 

 



3.Ülőrész: 

 

- Fa ülőfelület a kis hővezetés érdekében. 

- A nyomásérzékelőket az ülőfelületek alatt helyeztük el, amelyek információt 

szolgáltatnak az üzemeltetőnek arról, hogy mikor, mennyi időre használták a 

padot. Ezeknek a statisztikáknak a segítségével könnyebb lesz optimalizálni a 

padok elhelyezését és kihasználtságát. 

- Az ülőrész kapott +1 funkciót, egy tárolót, ahova be lehet rakni a táskát, 

csomagokat. 

- A Gomba ülései több féle képen is elhelyezhetőek 

 

 

 

 

 

 

Extra funkció: 



 

A parkba tervezett gomba előnye, hogy szemben lehet ülni egymással 

 

A Gomba energia ellátását egy akkumulutárból nyerjük, ami az oszlopban alul 

helyezkedik el a többletenergiát a gomba visszatölti a villamos hálozatra. 

A Gomba vezérlését Arduino mikrovezérlő végzi. Ebbe integrálva lesz a LED 

szalag, a hangfal és a nyomás érzékelő is. Segítségével lehet állítani a LED színét, 

vezérelné a hangfalat, amely akkor lép működésbe, ha valamit a padon vagy a 

tárolóban hagytak. Statisztikát készít a pad kihasználtságáról és mindezek mellett 

pedig, ha az akkumulátor elérte a töltöttségi szintjének maximumát feltölti a 

többletenergiát a hálózatra. 
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