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Zahvalili bi se vsem učiteljem, ki so nam omogočili da smo svojo inovativno idejo
razvijali v šoli.
Še posebej bi se radi zahvalili za spodbude in nasvete Silvanu Buciku in mentorici
Mojci Milone.
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POVZETEK

KAKO LAHKO POMAGAMO SLEPIM IN SLABOVIDNIM PRI ORJENTACIJI IN HOJI?

Želeli smo naredili posebnega robota, ki bi omogočil slepemu človeku
zanesljivo in varno hojo po pločniku in stezah na račun sledenja črti in
izogibanja oviram, na katere lahko naleti. Ker imamo v šoli zbirko robo
Pro FISCHERTECNIC smo se odločili, da skonstruiramo robotka za
vodenje slepih, ki bi se znal izogibati oviram in slediti črti, ki bi seveda
morala biti narisana na pločniku in ne bi motila prometne signalizacie in
varnosti.

STAŠ, TINE, MATIJA
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UVOD

Tudi slepi in slabovidni ljudje bi radi živeli enako kot mi. Pogosto pa jim okolje in
prostor, v katerem živijo tega ne omogočajo. Okolje je skoraj v celoti prirejeno za
stil življenja zdravih ljudi, ki živijo v kaotičnem utripu vsakdanjika.
Kar predstavljajte si: zamižite in pojdite po Solkanu, ob prometnih cestah, po
uničenih pločnikih, mimo zarastlih grmičev, ki segajo daleč preko poti za pešce.
Gotovo bi nas bilo strah, naši koraki bi bili počasni in negotovi, poslušali bi
dogajanje in vrvež okoli sebe in se skušali opreti na druge čute, da bi varno prišli
do cilja.
Opazili smo, da imajo slepi ljudje težave pri orjentiranju in hoji ob palici (bela
palica). Naši pločniki in sprehajalne steze še zdaleč niso primerne za ljudi, ki imajo
težave z vidom, saj je za njih vsaka najmanjša prepreka, lahko nevarnost . Ker se
zelo zanimamo tudi za razvoj tehnologije in robotike, smo se začeli spraševati,
kako bi lahko robotki vodili slepe ljudi.

Slika 1:Črta, ki bi ji sledil robot
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Problem, ki smo ga opazili:
Kako lahko slepi in slabovidni ljudje živijo čimbolj normalno življenje? Kot zdravi
otroci si težko predstavljamo svet teme, bledih barv in obrisov.
Ko se je eden od nas pogovarjal z človekom, ki je slaboviden, ga je pretresla
skromna želja tega človeka, ker si je želel tisto, kar so za nas čisto vsakdanji
dogodki. Pisati, brati, hoditi v trgovino, gledanje sončnega zahoda, obrazov ljudi,
svojih domačih,...
Dogovorili smo se, da bi s skupnimi močmi izumili napravo, ki bi pomagala
slabovidnim ali slepim pri hoji in vodenju. Zavedamo se, da je naš robot le
prototip in igrača, vendar bi v izpopolnjeni obiki lahko zares pomagal, da se ljudje
s takšnimi okvarami lažlje premikajo iz prostora v prostor ali po zunanjih
površinah.

Slika 2: Robotek v akciji
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Teoretični del: POMOČ SLEPIM LJUDEM
Pozanimali smo se na kakšen način si pomagajo slepi ljudje pri hoji. Nekaj
informacij o zgodovini pripomočkov za slepe smo
našli tudi na spletnih straneh.
Sprva so bili glavni tehnični pripomočki bela palica,
Braillova tablica za pisanje, Braillov papir in
mehanski Braillovi pisalni stroji.
Sicer pripomoček ne more nadomestiti vlogo oči,
lahko pa vsaj pomaga pri bolj samostojnem,
zanimivejšem življenju in pri premagovanju težav.
Slika 3: Brajev pisalni stroj Erika Picht

Z razvojem tehnike so se izpopolnjevali tudi pripomočki za slepe in dosegli velik
razvoj v sodobni elektroniki in računalništvu ter robotiki. Slepi in slabovidni se
zaradi izgube vida težko prilagajajo družbi, tehnični pripomočki pa jim vsaj delno
pomagajo, da se laže vključujejo v domače in delovno okolje.

Pripomočki za slepe:
1. BELA PALICA:
Bele palice so narejene iz različnih snovi;
tradicionalno so bile lesene, danes pa so pogosto
iz umetnih mas ali aluminija, ker so lažje. Tudi
izvedbe so različne – prvotne palice so bile iz
enega kosa, danes pa so pogoste tako imenovane
teleskopske bele palice, ki so sestavljene iz več
delov in se zložijo kot antena, in zložljive bele
palice, katere deli preložijo eden na drugega1.

Slika 4: Bela palica za slepe ljudi
1 Povzeto iz kataloga http//www.zveza-slepih.si /KATALOG/katalog.htm
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2. PES VODNIK:
Slepi in slabovidni potrebujejo zanesljivega psa vodnika, ki jih bo spremljal v
različnih okoljih, ki jih oba (pes in vodnik) morata spoznati, jih sprejeti in
obvladati. Prijazen odnos te izurjene živali se mora kazati tudi v odnosu do
ljudi, do pasjih sovrstnikov, domačih živali, divjih živali.

Slika 5: Pes vodnik

SODOBNI PRIPOMOČKI –ROBOTKI
Najprej smo se pozanimali kakšni roboti že obstajajo. S pomičjo spletnih
brskalnikov smo naleteli na pomočnike robote, ki pomagajo pri čiščenju ali košnji.
Zelo popularni so roboti za čiščenje tal, ki delajo
popolnoma avtomatsko in so zelo priljubljeni pri
gospodinjah. Nikjer pa nismo zasledili, da podobni
robotki vodijo slepe ljudi.

Slika 4: Robot za čiščenje

To nam je dalo tudi smernice za izdelavo pripomočka za slepe. Za izdelavo našega
robota smo uporabili zbirko FISCHER TECNIC-ROBOPRO, ki vsebuje tudi vmesnik in
senzorje –čutilnike, ter mikrostikala, ki jih lahko ugradimo v dele, si se premikajo
glede na odboj ob oviri. Zato mora naš robot imeti okoli celotne plošče, odbijač, ki
bo vklapljal mikrostikala.
Gibljivi odbijač

Slika 6: Naš robotek za slepe od zgoraj
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Empirični del: Sestavljanje robota

Najprej smo z gradnikov sestavili osnovni model podvozja in
na njem nestili senzorje in odbijač, ki je na plastičnih
vzmeteh.

Slika 7: Plastična vzmet na odbijaču

Nato smo na zgornji del namestili
umesnik robopro interface in
nanj povezali vhodne in izhodne
enote.

Slika 8: Vmesnik robo pro interface

VHODNE ENOTE:
- štiri tipkovna stikala (od katerih eno stikalo sporoča vmesniku impulze vrtenja
kolesa, tri pa za zaznavanje ovir)
- dva fototranzistorja, ki imata funkcijo zaznavanja črte.
IZHODNE ENOTE:
-dva elektromotorja
-žarnica za osvetljevanje proge.
Sledilo je programiranje robota. Zato smo sestavili računalniški program, ki bi
omogočil robotu vožnjo po črti in umikanje v primeru vklopa tipkal, ki mu
spremenijo smer vožnje.
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VEZAVNE SHEME PROGRAMIRANJA ROBOTA

Slika 9: Osnovni program, pri katerem smo določili osnovno delovanje.

Slika 10: Prvi podprogram, ki opravlja nalogo vožnje po črti

8

Slika 11: Drugi podprogram, ki robota vodi okoli ovire

Slika 12: Staš pri programiranju robota
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Rezultati, meritve, zapleti
Naš robot se je pomikal, kot smo si zastavili. Sledil je črni črti, čeprav je bila
narisana v ostrih ovinkih. Ugotovili smo, da se pomika z enakomerno hitrostjo.
Zanimalo nas je, kolikšna je ta hitrost, zato smo jo tudi preračunali.

Slika 12: Robot med vožnjo
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MERITVE IN RAČUNI
Izmerili smo, kako dolga je pot in v kolikšnem času jo prevozi:
Pot, ki jo je opravil robot= 250cm
Čas, ki je potreben za opravljeno pot=2,5min
DELOVANJE LUČI IN SENZORJA
Čutilniki svetlobe so zaznali črno črto kot zatemnitev, zato se jim je spremenila
vrednost kar so javili mikroprocesorju.

Slika 13: Senzorji svetlobe in žarnica, ki oddaja svetlobo

IZRAČUN HITROSTI PO ENAČBI ZA ENAKOMERNO GIBANJE
Hitrost=pot/čas
v=2,5m/2,5min=1m/min
To pomeni 0.0167m/s, oziroma 1,67mm/s.
Rezultat lahko pretvorimo tudi v podatek, ki nam je bolj razumljiv, ker je hitrost
prevoznih sredstev izrazena v km/h.
Robot se je pomikal s stalno hitrostjo 0.06km/h.
Če je naletel na oviro, jo obide, pri tem se mu pa zmanjša hitrost, skoraj za
polovico.
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Zapleti:
- Težave smo imeli z akumulatorsko baterijo in polnilcem, zato smo morali
kupiti nov set.
- Pri programiranju smo se več časa zadrževal pri izdelavi drugega
podprograma, ki je imel to funkcijo, da je programiral robota za izogibanje
oviram.
- Če robot naleti na oviro, potem s težavo najde zarisano sled.

!Ideja za vodenje slepih ljudi z robotom!
Slepi ljudje laže sledijo robotu, če je na njemu nameščena toga palica , ki je
nameščena na zgornjem delu robota, tako da sledi gibanju v vse smeri. Za
vodenje nikakor ni primerna vrv, saj bi pri menjavi smeri popustila v napetosti in
slepi človek bi bil zmeden.

Slika 14: Vlečna palica, ki jo namestimo na robota
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Zaključek

Ugotovili smo, da je izdelek primeren za previdno vodenje slepih in slabovidnih,
ker se ne giba prehitro. Gotovo bi pravi roboti morali imeti še veliko drugih funkcij,
kot na primer spreminjanje hitrosti, možnost programiranja za določene razdalje in
smeri, funkcija hitrega avto-stop-a, zvočne signale za opozorila.
Želimo si, da bi v bodoče, tudi ko nam bosta lastno znanje in izkušnje omogočala,
izdelali pravega robota, ki bi pomagal slepim ljudem. Cena takšnega robota nebi
smela biti niti preveč visoka (cca 400 eur), saj bi moral biti ljudem dostopen, ker je
to le pripomoček, da slepi ljudje živijo čimbolj normalno življenje.
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VIRI INFORMACIJ
1. priročnik ROBO Pro
2. http//www.zveza-slepih.si /KATALOG/katalog.htm

SLIKE:
Staš Bucik
Mojca Milone
http://www.iclebo.si/tag/robot/
http://junior.si/aktualno/arhiv/najdan/

Kraj: Solkan
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