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Шановні Члени журі, тема мого проєкту: «Оптичні детектори в контексті 

підвищення ефективності людського ока з вадами зору».  

 

    Цю тему я обрала не випадково. Адже від народження людину оточують 

кольори. За розрахунками вчених, до 90% інформації про навколишній світ ми 

сприймаємо через зір. Ми використовуємо кольори для створення у навколишньому 

оточенні свого простору, який відповідає нашим внутрішнім відчуттям. Емоційний 

вплив кольору на людину дуже різноманітний. Колір може заспокоювати, хвилювати, 

радувати, пригнічувати й веселити. Викликати відчуття теплоти й холоду, бадьорості 

й втоми, розширювати та звужувати простір, стимулювати зір, мозок, нерви, 

допомагати лікуванню хворих. 

Будь-яке порушення зору впливає на взаємодію дитини з оточуючим світом, 

перш за все, через особливості сприйняття та формування уявлень. Серед моїх 

знайомих є хлопчик, який під час лабораторних занять не міг ідентифікувати покази 

на мензурці з кольоровою шкалою, а при роботі з секундоміром з червоним дисплеєм 

не міг визначити точний час. Дехто з товаришів усміхнувся, а я подумала про те, 

скільки таких учнів у нас в навчальному закладі, а скільки у світі? І чи можна їм 

допомогти в покращенні якості зору.  

Основна ідея нашого дослідження базується на тому, що, використовуючи 

спеціалізований оптичний пристрій, який збирає інформацію з усього оптичного 

діапазону і насичує нею той оптичний діапазон, що сприймає конкретне око із вадами 

дальтонізму, ми зможемо передати інформацію з усього оптичного діапазону до 

психіки людини з вадами дальтонізму так само, як це відбувається при відсутності 

зазначених вад. Для визначення індивідуального діапазону оптичних хвиль ми 

розробили спеціальну методику. Для її реалізації необхідно використовувати оптичне 

джерело світла суцільного оптичного спектра та оптичний спектральний прилад, що 

має функції монохроматора та спектроскопа. Для забезпечення функцій 

монохроматора ми використали спектральний прилад «Спектрометр - 01». 

У перспективі, запропонована і створена  модель підвищення ефективності ока 

із вадами дальтонізму, може бути реалізована на різноманітних пристроях виводу 

зображення, в тому числі: комп’ютерних моніторах, спеціалізованих окулярах, 

телевізорах тощо. Розвиваючи цю ідею, можна говорити про пристрої, які зможуть 

формувати онлайн зображення не тільки оптичного діапазону, а й інших діапазонів 

електромагнітних хвиль чи випромінювань. 

Я сподіваюся, що моє дослідження буде корисним та визначить саме даний 

напрям досліджень у створенні можливостей для розширення сприйняття інформації 

людьми з вадами зору. Адже дослідження спектральних параметрів ока із вадами 

дальтонізму та створення умов для розширення його можливостей по розпізнаванню 

оптичних зображень є актуальною проблемою, що знаходиться на межі фізики та 

медицини. Такі дослідження можуть зробити значні кроки до забезпечення рівних 

можливостей людей із вадами дальтонізму у сучасному суспільстві. 
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