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- A vakok önálló közlekedését alapvetően a fehér bot segíti.

- A hagyományos fehér bottal csak az útvonal domborzati jellemzőinek 
alapján lehet tájékozódni.

Információközvetítő domborzat lehet 

- járdaszegély vagy falszegély,

- a járdafelületen kialakított bordázat, 
taktilis jel, vezetősáv.

A MAI GYAKORLAT:A MAI GYAKORLAT:

- Sok helyen nincs megfelelő domborzati jel:
Pl.: épületben, egy széles folyosón



-- VezetVezetőőssááv, amely elektronikusan v, amely elektronikusan éérzrzéékelhetkelhetőő a tervezett a tervezett úútvonalakon:tvonalakon:

- Érzékelővel ellátott fehér bot

- érzékeli és követhetővé teszi a vezetősávot,
- felismerhetők vele az elágazások,
- hagyományos fehér botként is használható.

- gondos vonalvezetés-tervezés alapján
biztosítható az akadályok kikerülése,

- a rendszer és a vonalkialakítás lehetőséget
ad elágazások  felismerésére.

AZ                             AZ                             ÁÁLTAL  KLTAL  KÍÍNNÁÁLT  MEGOLDLT  MEGOLDÁÁS:S:

Az ARIADNAz ARIADNÉÉ VAKVEZETVAKVEZETŐŐ RENDSZER alapvetRENDSZER alapvetőően ken kéét rt réészbszbőől l ááll:ll:
-- tartalmaz egy vezettartalmaz egy vezetőőssáávot, vot, 
-- a vezeta vezetőőssááv kv köövetvetéése specise speciáális bot seglis bot segíítstsééggéével tvel töörtrtéénik.nik.



Az érzékelővel ellátott vakbot 
- segíti a felhasználót, hogy egy elhelyezett vezetősávot

önállóan követni tudjon,
- egy elágazásnál a bot jelzésével tájékoztatja a használót

a lehetséges útvonal választásról,
- a jelzés a felhasználó által egyszerűen programozható.

A bot végén érzékelő elektronika található,
- képes érzékelni az útfelületre elhelyezett speciális 

nyomvonalat. 

A botvég görgős gömbfelületben végződik, mely 
- segíti a pásztázó mozgás során a talajon való haladást, 
- biztosítja a botvégnek az útfelülethez kapcsolódó helyzetét, 
- lehetővé teszi a vonal egyértelmű érzékelését.

Az elektronika tápellátását akkumulátor biztosítja 
- töltése vezeték nélküli,
- a bot „parkoló helyzetében” a töltés automatikus.

A vezető sáv - az útburkolaton, padlóburkolaton tartósan rögzül, 
- bizonyos burkolatok esetén abba beépíthető, beágyazható.

AZ                             AZ                             ÁÁLTAL  KLTAL  KÍÍNNÁÁLT  MEGOLDLT  MEGOLDÁÁS:S:



A BOT :A BOT :

lehet összecsukható…

… vagy nem összecsukható

A bot teljes hosszában fényvisszaverő bevonatú. 

A programozhatóan 
- hang- vagy 
- rezgő- vagy
- együtt hang és rezgőjelzést ad 

a  vezető sáv feletti átvezetéskor. 



A BOT A BOT –– HASZNHASZNÁÁLLÓÓJA SZJA SZÁÁMMÁÁRA FONTOS RA FONTOS –– FFŐŐ RRÉÉSZEI:SZEI:

- a nyél: jól tapintható be-ki kapcsolóval, karbon–műgyanta bot testtel,

- a botvég: hagyományos vakbottal megegyező méretű, 
annál nem nehezebb,
görgős értékelővel.



A VEZETA VEZETŐŐ SSÁÁV:V:

- lehet flexibilis, öntapadó, a burkolat felett,
- könnyen telepíthető, 
- nyom nélkül eltávolítható,

- lehet merev, burkolatba építhető, 
- fokozottan ellenálló, 
- kültéren is alkalmazható,

- igény esetén a burkolat alá
helyezhető, beépíthető.



Az útvonal kialakítása rehabilitációs szakmérnök által tervezett nyomvonal szerinti.

A TERVEZA TERVEZÉÉS:S:



A TERVEZA TERVEZÉÉS:S:



AZ AZ ÚÚJ FEJLESZTJ FEJLESZTÉÉS: A BESZS: A BESZÉÉLLŐŐ BOTBOT



ÉÉPPÜÜLETEN BELLETEN BELÜÜLI ALKALMAZLI ALKALMAZÁÁSNSNÁÁL L 
AZ ELETRONIKUS FEHAZ ELETRONIKUS FEHÉÉRBOT FELVRBOT FELVÉÉTELE:TELE:

- belépéskor a recepción (portán),
a recepciós közreműködésével,

- botkiadó automatából.
A botkiadó automata

- ismerteti a rendszer működését
- átvehető általa az „A-bot”,
- UV-C fertőtlenítést végez.



EXTREXTRÁÁK:K:

AZ ELSŐ „ÉLES” PRÓBÁK



PRÓBÁK AZ ÓBUDAI EGYETEM AULÁJÁBAN

EXTREXTRÁÁK:K:



AZ ELSŐ ÚT A MAGYAR VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK ORSZÁGOS 
SZÖVETSÉGÉNEK SZÉKHÁZÁBAN TELEPÍTETT RENDSZEREN

EXTREXTRÁÁK:K:



AZ ELSŐ TELEPÍTÉS UTÁNI PILLANATOK
AZ MVGYOSZ SZÉKHELYÉN :

Egy, a székházba érkező vak ember,
aki saját botja helyett kipróbálja az
Ariadné rendszert.

EXTREXTRÁÁK:K:



EGY BANK SZÉFJÉHEZ VEZETŐ ÚTVONALON (GRAZ)

EXTREXTRÁÁK:K:



EXTREXTRÁÁK:K:

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK CSONGRÁD MEGYEI EGYESÜLETÉNÉL SZEGEDEN



EXTREXTRÁÁK:K:

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK CSONGRÁD MEGYEI EGYESÜLETÉNÉL SZEGEDEN



EXTREXTRÁÁK:K:

PILLANATKÉPEK A VEZETŐSÁV BURKOLAT ALATTI TELEPÍTÉSÉRŐL



EXTREXTRÁÁK:K:

PILLANATKÉPEK A VEZETŐSÁV BURKOLAT ALATTI TELEPÍTÉSÉRŐL



EXTREXTRÁÁK:K:

A BURKOLAT ALÁ TELEPÍTETT VEZETŐSÁV
PRÓBÁJA



EXTREXTRÁÁK:K:

A BOTKIADÓ AUTOMATA AZ ETELE PLÁZÁ-BAN



EXTREXTRÁÁK:K:

AZ ETELE PLÁZÁBAN, MÁR AZ ÁTADÁS UTÁN AZ AUTOMATÁTÓL A MOZGÓLÉPCSŐIG



EXTREXTRÁÁK:K:

AZ ETELE PLÁZÁBAN A MOZGÓLÉPCSŐTŐL…



EXTREXTRÁÁK:K:

Nehézségek…



A FEJLESZTA FEJLESZTŐŐK:K:

Dr. Kutor László,   Horváth Dániel,  Mezei Miklós,   Major László
Óbudai Egyetem
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