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Ford med bilvinduer som skal la blinde
føle utsikten

Ford utvikler et nytt, smart bilvindu som skal hjelpe blinde passasjerer med å
nyte utsikten fra bilen.

Prototypen «Feel the View» er utviklet av Ford Italia i samarbeid med GTB
Roma og det italienske gründerselskapet Aedo.

Ved hjelp av høykontrastbilder som blir tatt fra bilen, gjort om til gråtoner og
projisert i bilens sideruter, kan faktisk blinde eller svaksynte kjenne
landskapet de kjører forbi med fingertuppene sine. De ulike gråsonene i det



projiserte bildet vibrerer med forskjellig intensitet, og landskapet kan leses
på ruten med fingertuppene.

- Vi ønsker å forbedre vanlig menneskers liv, og dette har vært en fantastisk
mulighet til å hjelpe blinde med å nyte og glede seg over noe som for mange
er en viktig del av bilturen - nemlig utsikten. Teknologien er avansert, men
konseptet er relativt enkelt og kan gjøre en kjedelig kjøretur til noe virkelig
minneverdig, sier adm. dir. Ford Motor Norge Per Gunnar Berg.

255 forskjellige intensiteter i gråtonene

Gråtonene i bildet på bilens vindu har 255 ulike grader av intensitet for å
gjøre det mulig å «lese» utsikten med hendene.

Kunstig intelligens brukes også til å «lese» bildene som blir tatt og beskrive
dem på bilens høytaleranlegg. Blir et snødekt fjell avbildet, leser teknologien
bildet og forteller den blinde eller svaksynte hva de ser.

Selskapet Aedo, som Ford har samarbeidet med i utviklingen av den unike
teknologien, har som spesialitet å utvikle hjelpemidler som skal gjøre livet
enklere for blinde og svaksynte.

«Feel The View» er foreløpig en tidlig prototype, og det foreligger ingen
planer akkurat nå om den settes i produksjon og eventuelt når.

Se video på YouTube her

https://www.youtube.com/watch?v=CDfqPMmNmmk


Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er en global bilindustrileder med ca. 202.000 ansatte verden
over – og har hovedkontor i Dearborn, Michigan, USA. Selskapet utvikler og
produserer en rekke kjøretøy som inkluderer personbiler, nyttekjøretøy, lastebiler,
og Lincoln luksusbiler. Ford Motor Company har en ledende rolle innen
elektrifisering, selvkjørende biler og mobilitetsløsninger. Konsernet leverer
finansielle tjenester gjennom Ford Motor Credit Company. For mer informasjon
om Fords produkter, vennligst besøk www.ford.no

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford kjøretøy i 50
markeder og har ca. 69.000 ansatte. I tillegg til Ford Motor Credit Company
inkluderer Ford Europas virksomhet Ford Servicemarked og 24
produksjonsenheter, inklusive samarbeidsprosjekter. Den første Ford-bilen ble
sendt til Europa i 1903 – samme år som Ford Motor Company ble etablert.
Produksjon i Europa startet i 1911.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og
deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den
første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C.
Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til
Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt
engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk
ambassadør i Washington.
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