
Smart Blind Stick 
"Έξυπνο" μπαστούνι για τυφλούς (Smart Blind Stick) από μαθητές του Γυμνάσιου Βάμου Χανίων στο 

πλαίσιο του STEMpowering youth.  Το Smart Blind Stick έχει αισθητήρα απόστασης ο οποίος μέσω ενός 

buzzer προειδοποιεί τον τυφλό για το εμπόδιο που βρίσκεται μπροστά του. 

 

Όλοι έχουμε το δικαίωμα για μια βόλτα, να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα να ξεσκάσουμε και να 

απολαύσουμε την φύση, ωστόσο τι γίνεται  με τους ανθρώπους που έχουν χάσει την όραση τους; Για εμάς 

που έχουμε την όραση μας μια βόλτα είναι πολύ εύκολη υπόθεση καθώς έχουμε αντίληψή του χώρου 

γύρω μας. Ένας άνθρωπος που δεν έχει όλες τις αισθήσεις του, και στην συγκεκριμένη περίπτωση την 

όραση του, η καθημερινότητα του είναι πολύ δύσκολη. Εμείς γνωρίζουμε τις δυσκολίες αυτών των 

ανθρώπων, καθώς υπάρχει ένας τυφλός θείος στην οικογένεια που είχε αρκετές δυσκολίες στην ζωή του 

εξαιτίας αυτού του προβλήματος. Παρόλα αυτά δεν το έβαλε ποτέ κάτω και έκανε αυτό που ήθελε στην 

ζωή του γιατί σε όλα τα προβλήματα υπάρχει μια λύση. Ένα βασικό πρόβλημα κάθε τυφλού είναι τα 

εμπόδια που συναντά είτε στο σπίτι του είτε έξω στο πεζοδρόμιο. Έτσι σκεφτήκαμε σαν ομάδα να 

τοποθετήσουμε σε ένα κλασικό μπαστούνι για τυφλούς ένα μηχανισμό Arduino που έχει ανιχνευτή 

απόστασης και έτσι θα μπορεί να ειδοποιεί τον τυφλό για τα εμπόδια μπροστά του. 

 



Θα προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε έναν μηχανισμό Arduino με κατάλληλο αισθητήρα απόστασης 

στο μπαστούνι μας. Αυτός ο αισθητήρας θα μετράει την απόσταση ενός αντικειμένου μπροστά από το 

μπαστούνι και σε απόσταση μικρότερη από 40cm θα ειδοποιεί μέσω ενός buzzer τον τυφλό - χειριστή του 

μπαστουνιού. Έτσι θα έχει ο τυφλός ένα επιπλέον στοιχείο και μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη του 

χώρου μπροστά του, αποφεύγοντας έτσι εμπόδια. 

  

Έφτασε η ώρα της κατασκευής μας και ξεκινάμε με το μπαστουνάκι το οποίο είναι λευκό και θα του 

βάψουμε τμήματά του με κόκκινο χρώμα για να ξεχωρίζει στο δρόμο. Πάνω σε αυτό θα προσαρμόσουμε 

έναν διακόπτη για το κύκλωμα, ένα LED που θα δείχνει ότι είναι σε λειτουργία, ένα Arduino UNO, έναν 

αισθητήρα απόστασης (Ultrasonic sensor HCSR04), ένα Buzzer, καλώδια και μια μπαταρία 9V. Έφτασε η 

ώρα της κατασκευής μας και ξεκινάμε με το μπαστουνάκι το οποίο είναι λευκό και θα του βάψουμε 

τμήματά του με κόκκινο χρώμα για να ξεχωρίζει στο δρόμο. Πάνω σε αυτό θα προσαρμόσουμε έναν 

διακόπτη για το κύκλωμα, ένα LED που θα δείχνει ότι είναι σε λειτουργία, ένα Arduino UNO, έναν 

αισθητήρα απόστασης (Ultrasonic sensor HCSR04), ένα Buzzer, καλώδια και μια μπαταρία 9V. Το 

σύστημα αυτό το τοποθετούμε μέσα σε ένα μικρό κουτάκι για να είναι κομψό και πρακτικό. Το κουτάκι 

αυτό το προσαρμόζουμε πάνω στο μπαστούνι μας με τον αισθητήρα απόστασης να κοιτάζει μπροστά. Με 

τον κατάλληλο προγραμματισμό το Arduino μέσω του αισθητήρα υπολογίζει την απόσταση του εμποδίου 

μπροστά από το μπαστούνι και όταν αυτή η απόσταση είναι μικρότερη από 40cm τότε μας ειδοποιεί μέσω 

του buzzer.  



Το project μας "Smart Blind Stick" θα είναι διαθέσιμο στο κανάλι του σχολείου στο YouTube : 

https://www.youtube.com/watch?v=6zScsfDcp2E&feature=youtu.be 

καθώς και στο Facebook του Γυμνασίου Βάμου:  https://www.facebook.com/gymvamou 

Οι μαθητές που συμμετέχουν στην ομάδα: 

Ιωάννα Τζομπανάκη, Αντώνης Καζάνης, Σταύρος Παπαδογιάννης και Παύλος Βοτζάκης  
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