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Область комп'ютерного зору може бути охарактеризована як 

молода та різноманітна. І, хоча існують більш ранні роботи, можна 

сказати, що тільки з кінця 1970-х почалось інтенсивне вивчення цієї 

проблеми [1]. Багато з методів та застосувань все ще знаходяться на стадії 

фундаментальних досліджень [2]. 

Актуальність теми. За даними Всесвітньої організації охорони 

здоров'я, в усьому світі налічується близько 39 мільйонів сліпих людей і 

246 мільйонів з поганим зором. 22% становить молодь працездатнього 

віку, тобто практично кожен п'ятий з усіх сліпих і слабозорих. 

Людей, які позбавлені можливості бачити від народження або через 

хворобу, в даний час в Україні налічується 300 тисяч. 

За допомогою зору людина отримує 80-90% інформації про 

навколишній світ. 

Людей, які позбавлені такої можливості від народження або через 

хворобу, в даний час в Україні налічується 300 тисяч. 

Щорічно в Україні інвалідами внаслідок вад зору визнають близько 

12 тисяч чоловік. 
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Аналіз досвіду роботи реабілітаційних центрів розвинених країн 

показує наступне: життєздатність сучасної системи соціальної реабілітації 

пояснюється тим, що досягнення педагогіки вдалося з'єднати з 

досягненнями науково-технічного прогресу. 

В Україні ж, в силу серйозних економічних проблем, питання 

розвитку технічних засобів допомоги сліпим вирішується дуже повільно. 

Аналіз існуючих рішень. Поряд з класичними методами адаптації 

сліпої людини (собака-поводир, тростина), сьогодні з'являється все більше 

електронних пристроїв подібного призначення [3]. 

Але дані рішення зовсім не користуються популярністю серед 

незрячих та слабозорих людей. 

Причина цього аж ніяк не в консервативності людей з обмеженими 

можливостями. 

Адже вони з задоволенням користуються мобільним зв'язком, 

послугами спеціалізованих call-центрів та іншими досягненнями прогресу. 

Розгадку слід шукати в функціональності пристроїв [4]. 

Запропоновано використовувати мікрохвильовий радар mmWave, 

який дає багато переваг у порівняні з іншими методами детекції перешкод, 

що наведено у табл. 1. 

Розробка методики. Огляд існуючих рішень дозволяє зрозуміти, що 

робляться вони без структурного підходу, дозволяючи лише частково 

вирішити поставлене завдання технічного зору для сліпих. 

Тому в даній роботі зроблена спроба підійти до вирішення 

проблеми комплексно, з розумінням можливостей і обмежень сліпої 

людини на рівні органів почуттів, так технічних і цінових можливостей 

пристроїв. 

В очікуваних результатах даної методики ми зможемо розпізнавати: 

калюжу (даний датчик може розпізнавати коливання поверхонь та після 

аналізу отриманих даних ми зможемо детектувати калюжу), бордюр, яму, 

натянутий дріт, штир, рівномірно освітлену стіну, будь-які види тварин, 

детектувати автомобілі на дорозі. 

Для детектування перешкод будемо будувати карту глибин. У разі, 

якщо не має перешкод вона має вигляд наведений нижче. 
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Таблиця 1 – Порівняння методів 

 

Таблиця 2 – Карта глубин у разі відсутності перешкоди 

... 

50 50 50 50 50 50 50 50 

40 40 40 40 40 40 40 40 

30 30 30 30 30 30 30 30 

20 20 20 20 20 20 20 20 

10 10 10 10 10 10 10 10 

Приклад детектування калюжі (рис.1) 

 

Рис.1. Детектування калюжі 
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Висновки. Відсутність відпрацьованих методик комп'ю́ терного зору 

перешкоджає ефективному використанню данної технології, що визначає 
необхідність розробки нової методики. 

Дана методика дозволить підвищити швидкодію та вірогідность 

детектування перешкод в системі інформаційної підтримки людей з 

проблемами зору. 

Використання мікрохвильового радару mmWave є інноваційним та 

дозволить розширити можливості інформаційної підтримки людей з 

проблемами зору. 
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