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обмеженим зором, що містить телекамеру,  який 
відрізняється тим, що в нього введено лазер, 
оптичну систему для формування горизонтальної 
та вертикальної лазерної лінії, яка складається з 
напівпрозорого дзеркала, дзеркала та двох цилін-
дричних лінз, що орієнтовані взаємно перпендику-
лярно, обчислювальний блок, вхід якого пов'язано 
з виходом телекамери, при цьому вхід оптичної 
системи зв'язаний з виходом лазера. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до медичної тех-
ніки, а саме до технічних засобів реабілітації інва-
лідів по зору та може бути використана для орієн-
тації людей з обмеженим зором у просторі. 

Для приблизно 100 тис. людей з вадами зору, 
які проживають на Україні важливим є покращення 
тактильних і візуальних (зорових) інструментів. 

Відомий пристрій для визначення перешкод 
людьми з обмеженим зором [АС №1591976, А61F 
9/08], що містить послідовно з'єднані генератор 
імпульсів, генератор струму, фоторезистор, підси-
лювач потужності, інфрачервоний випромінювач. 

Недоліком даного пристрою є невисока точ-
ність та низька інформативність внаслідок високої 
інерційності, яка зумовлена визначенням відстані 
до кожної точки об'єкту дискретно. 

Найбільш близьким до запропонованого при-
строю є прилад для орієнтування сліпих [деклара-
ційний патент №59045, А61 F9/08], що містить те-
лекамеру, пристрій розділення, аналого-цифровий 
перетворювач, генератор тактових імпульсів, при-
стрій селекції кадрів, пристрій розгортки по гори-
зонталі з першим пристроєм обнуління та заван-
таження, пристрій розгортки по вертикалі з другим 
пристроєм обнуління та завантаження, тактильний 
індикатор у вигляді матриці однакових чарунок, 
кожна з яких має у своєму складі пристрій запам'я-
товування коду, пристрій дозволу та кероване 
джерело частоти з під'єднаним до нього п'єзокрис-
талом. Вхід аналого-цифрового перетворювача 
з'єднано з першим виходом пристрою розділення. 
Вхід пристрою розділення з'єднано з виходом те-
лекамери, а другий його вихід під'єднано до входу 

генератора тактових імпульсів та входу пристрою 
селекції кадрів. Вихід пристрою селекції кадрів 
з'єднано з першим входом пристрою обнуління та 
завантаження. Його вихід з'єднано з першим вхо-
дом пристрою розгортки по вертикалі, другий вхід 
якого з'єднано з другим входом пристрою обнулін-
ня та завантаження, другим входом пристрою об-
нуління та завантаження та третім виходом гене-
ратора тактових імпульсів. Перший вхід пристрою 
розгортки по горизонталі з'єднано з виходом при-
строю обнуління та завантаження. Його перший 
вхід під'єднано до другого виходу генератора так-
тових імпульсів і до другого входу пристрою розго-
ртки по горизонталі. До другого входу керованого 
джерела частоти кожної чарунки під'єднано пер-
ший вихід генератора тактових імпульсів, а до 
першого входу керованого джерела частоти під'є-
днано вихід пристрою запам'ятовування коду. Ви-
хід керованого джерела частоти під'єднано до п'є-
зокристалу. Перший вхід пристрою 
запам'ятовування коду кожної чарунки під'єднано 
до виходу аналого-цифрового перетворювача. 
Другий вхід пристрою запам'ятовування коду пі-
д'єднано до виходу пристрою дозволу. Його пер-
ший вхід у кожній чарунці під'єднано до одного з 
виходів пристрою розгортки по горизонталі, а дру-
гий вхід пристрою дозволу кожної чарунки під'єд-
нано до одного з виходів пристрою розгортки по 
вертикалі. 

Недоліком даного пристрою є використання 
тактильних сигналізаторів у якості вихідного інди-
катору, які дають інформацію лише про місцезна-
ходження перешкоди - в безпосередній близькості 
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чи віддаленій зоні, але не дають інформації про 
форму перешкоди. 

В основу корисної моделі поставлена задача 
створення пристрою для визначення перешкод 
людьми з обмеженим зором, в якому за рахунок 
введення нових елементів та зв'язків між ними 
досягається можливість вимірювання відстані до 
перешкоди та отримання інформації про характер 
перешкоди (форма, розмір і т. ін.) за рахунок ре-
єстрації форми перешкоди і відстані до неї за до-
помогою телекамери та порівняння форми переш-
коди з існуючими бібліотечними (шаблонними) 
даними, після чого за допомогою звука інформація 
надходить до користувача, що призводить до під-
вищення точності пристрою в цілому та розширює 
межі інформованості користувача. 

Поставлена задача вирішується тим, що в 
пристрій для визначення перешкод людьми з об-
меженим зором, який містить телекамеру введено 
лазер, оптичну систему для формування горизон-
тальної та вертикальної лазерної лінії, яка склада-
ється з напівпрозорого дзеркала, дзеркала та двох 
циліндричних лінз, що орієнтовані взаємно-
перпендикулярно, вхід оптичної системи пов'язано 
з виходом лазера, обчислювальний блок, вхід яко-
го пов'язано з виходом телекамери. 

На Фіг.1 представлено структурну оптичну 
схему пристрою для визначення перешкод людь-
ми з обмеженим зором, на Фіг.2 - дві взаємно пер-
пендикулярні лазерні лінії, що формуються на ви-
ході оптичної системи, на Фіг.3 представлено 
можливі відбитки об'єктів у формі лазерних ліній, 
що реєструються телекамерою. 

Пристрій визначення перешкод людьми з об-
меженим зором містить послідовно розташовані та 
оптично з'єднані лазер 1, оптичну систему 2, яка 
складається з напівпрозорого дзеркала 3, дзерка-
ла 4, та двох циліндричних лінз 5 та 6, що орієнто-
вані взаємно-перпендикулярно, телекамеру 
(приймальний блок) 8, обчислювальний пристрій 
9, вхід якого зв'язаний з виходом телекамери 8 
(Фіг.1). 

Даний пристрій працює наступним чином: 
промінь світла потрапляючи від лазера 1 на опти-
чну систему 2, і за допомогою напівпрозорого дзе-
ркала 3, дзеркала 4, утворює два промені, а при 
проходженні через дві циліндричні лінзи 5 та 6 яка 
формує дві взаємно перпендикулярні лінії (Фіг.2), 
які потрапляють на об'єкт 7, відбиваються від ньо-
го та надходять на телекамеру (приймальний 
блок) 8. В залежності від геометричної форми 
об'єкту вимірювань, світловий відбиток на телека-
мері 8 буде приймати ту чи іншу форму (Фіг.3). 
Обчислювальний пристрій 9 визначає відстань до 
об'єкта, порівнює форму лазерних ліній з базою 
готових форм, що зберігаються в пам'яті обчислю-
вального пристрою, аналізує ступінь збігу та видає 
голосове попередження про відстань та форму 
об'єкта. 

Перевагами пристрою визначення перешкод 
людьми з обмеженим зором є висока точність, 
портативність, висока достовірність виявлення 
об'єкта при наявності завад, скритність розміщен-
ня, зручність експлуатації, що дозволяє безпечне 
пересування людей з обмеженими можливостями 
в незнайомих місцях. 
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