
Кіровоградська Мала Академія наук учнівської молоді 

ОПТИЧНІ ДЕТЕКТОРИ В КОНТЕКСТІ  

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  

ЛЮДСЬКОГО ОКА З ВАДАМИ ЗОРУ 

Результати:  
- у результаті статистичного дослідження серед 174 учнів 5-11 класів               
Златопільської гімназії м. Новомиргорода отримано: з 91 хлопчика 7,7%, а     
серед 83 дівчаток 1,2% мають ознаки дальтонізму. Перевірка здійснювалась 
за  допомогою таблиць Рабкіна та тесту Ішихара; 

- ми розробили та перевірили метод для кількісного вимірювання вади         
дальтонізму з використанням спектрального приладу «Спектрометр 01»; 

- розроблено модель, яка передбачає використання спеціальної формули      
конвертації цифрового зображення на основі зміни контрасту для підвищення 
ефективності зору з вадою дальтонізму; 

- було створено спеціалізований веб додаток для конвертації зображення для 
людей із вадами дальтонізму. Ефективність додатку перевірена методом       
анкетування у досліджуваній групі учнів.  

Наукові керівники: Ковальов Сергій Григорович, інженер-програміст НВП «Радій», кандидат педагогічних наук;    

Ковальов Юрій Григорович, доцент, доцент кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії Національного 
авіаційного університету, кандидат технічних наук;  

Козяр Олександр Іванович, вчитель фізики Златопільської гімназії м. Новомиргорода Новомиргородської міської ради   
Кіровоградської області. 

Рис. 1  Процес дослідження спектральних  

параметрів ока людини із вадами дальтонізму 

Рис. 2 Реалізація ідеї підвищення ефективності  

зору людини з вадами дальтонізму у  

програмному коді  

Рис. 3 Елемент вікна створеного програмного    
забезпечення для підвищення ефективності ока  

із спектральними вадами 

  Основні етапи та методи дослідження: 

- аналіз обраної тематики як наукової проблеми, виділення предмету та об’єкту 

дослідження, формулювання мети та дослідницьких завдань; 

- спостереження та вимірювання при перевірці ідеї діагностики вад                  
дальтонізму за допомогою спектрометра та розробка відповідної методики; 

- ідея та фізичне моделювання процесу підвищення ефективності зору з вадами 
дальтонізму на основі  контрасту елементів зображення; 

- створення програмного забезпечення для смартфону на основі сформульованої 

фізичної моделі та його експериментальна перевірка; 

Об’єктом дослідження є око людини в контексті реєстрації оптичного випромінювання. 

Предметом дослідження є розширення спектральних можливостей зору  людини з вадами дальтонізму на основі цифрових 
технологій. 

Мета дослідження: дослідження спектральних параметрів ока із вадами дальтонізму та розробки програмних і апаратних     
засобів для  підвищення його ефективності у розпізнаванні оптичних зображень. 

Завдання дослідження: створити методику спектральної діагностики ока; розробити фізичну модель підвищення ефективності 
ока з вадами дальтонізму та реалізувати її у відповідному  програмному забезпеченні для смартфону;  експериментально               
перевірити створений засіб для підвищення ефективності спектральних параметрів зору. 

   Створена фізична модель адаптації зображення для ока з вадами         

дальтонізму на основі цифрових технологій. 
    В основі створеної моделі лежить поняття контрасту та процес конвертації 
світних точок зображення за формулою:  

 

Lз=K ‧ Lн + (1 - K) ‧ L, 
 

  де: K – коефіцієнт корекції, дійсне число від 0 до 1, Lз – яскравість  видимої складової пікселя після         
корекції, Lн – яскравість  невидимої складової пікселя, L – яскравість  видимої складової пікселя до         
корекції. 

  Розроблено метод кількісного вимірювання вад дальтонізму на основі   

спектрального приладу, що працює як спектроскоп та монохроматор. 

Козяр Катерина Олександрівна, учениця 11-го класу Златопільської гімназії 
м.Новомиргорода Кіровоградської області 


