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Ochii sunt camera foto-video a creierului, fiind capabili să stocheze amintirile cu o 
capacitate aproape nelimitată de stocare.  Însă, aceștia au nevoie de o protecție, mai ales în 
domeniul medical, iar aici intervine propunerea mea. Dat fiind faptul că ochelarii de protecție 
au fost întotdeauna o necesitate, fie specifică domeniului medical, fie în anumite specializări ale 
științei, putem să adăugăm o utilizare inovatoare celei prezente.  Folosind display-uri 
transparente activate de împrăștierea rezonantă a nanoparticulelor (Transparent Displays 
Enabled by Resonant Nanoparticle Scattering) se prezintă o traducere aproape instantanee de 
termeni științifici prezenţi pe diferite aparate/instrucțiuni/articole/cărți provenite din alte țări, 
prin tehnologia de învățare mașină(Machine Learning), care în mod normal nu pot fi traduse cu 
acuratețe științifică. 

Transparent Displays Enabled by Resonant Nanoparticle Scattering (TDERNS) reprezintă 
un display transparent format prin proiectarea de imagini monocromatice pe un mediu 
transparent integrat cu nanoparticule ce împrăștie selectiv lumina cu lungimea de undă 
proiectată. Acest tip de display poate afișa informații esențiale utilizatorului, fie pe ferestre 
obişnuite din sticlă, ecranele unor dispozitive ecrane, electronice sau chiar ochelari, făcând 
astfel din acestea ecrane utilizabile pentru lucru sau divertisment.  Posibilitatea de a proiecta 
imagini și texte pe un astfel de display, acesta fiind transparent, acoperit de două straturi de 
policarbonat de protecție pe interior si pe exterior, pentru a nu afecta protecția propriu-zisă a 
ochelarilor poate aduce nenumărate avantaje.  

În loc să ne bazăm însă pe definirea propriu-zisă a TDERNS-ului, și anume proiectarea de 
imagini, putem crea un ecran plat electronic format dintr-un display transparent și sticlă, în 
forma lentilelor de ochelari, ce combină lumina organică diodică cu electronice transparente 
(baterii), iar componentele care nu sunt transparente vor fi adăugate în ramele ochelarilor 
(circuite și placă de bază). Electronica transparentă este o tehnologie în continuă dezvoltare 
pentru optoelectronică.  

O principală componentă ce are posibilitatea să vină în forma transparentă este bateria. 
O propunere este făcută de cercetători și profesori de la Universitatea Stanford si anume o 
baterie transparentă litium-ionică ce este flexibilă, nediferențiată major ca și cost față de 
bateriile normale deja existente pe piață, costumizabile după preferința utilizatorului, în cazul 
nostru cu o mărime ce permite să fie atașate în ramele laterale ale ochelarilor cu o putere de 
aproximativ 2000 mah. Deoarece materialele activ cheie din baterii nu pot fi încă transparente 
sau înlocuite cu alternative transparente (in 2011), Yi Cui (profesor de științe materiale și 
inginerie) și Yuan Yang (absolvent) au realizat că trebuie să găsească o modalitate de a construi 
o baterie astfel încât componentele sale netransparente să fie prea mici pentru a fi văzute cu 
ochiul liber. 

După o perioadă de timp de utilizare, ochelarii vor trebui încărcați, iar aceasta se va 
realiza printr-un port de încărcare de tip USB tip C plasat în capătul brațului ochelarilor pe 
partea stângă, pentru a nu provoca discomfort în cazul purtării lor în timp ce sunt conectați la o 



baterie externă. Nu este recomandată utilizarea lor în timpul încărcării, deoarece aceștia se pot 
supraîncălzi cauzând posibile probleme asupra părții hardware a ochelarilor sau asupra 
sănătății omului. 

Design-ul ochelarilor va fi unul clasic, cu rame laterale transparente ce vor conține 
părțile componente esențiale, acestea fiind bateria, placa de bază, circuitele, iar atașat de 
perechea de ochelari se va afla o memorie NVMe SSD (Non-Volatile Memory Express Solid State 
Drive conținând memorie de viteză mare pentru eficiența și îndeplinirea scopului principal) de 
dimensiune 80mm/22mm/3mm (aproximat pentru un NVMe SSD de 8 TB). Această memorie va 
fi conectată la placa de bază a ochelarilor printr-un slot PCIe aflat pe partea externă a 
ochelarilor. După conectarea memoriei, peste aceasta se va pune un heatsink (un material sau 
substanța care absoarbe căldura generată în exces de către memorie) care va fi făcut din 
aluminiu sau cupru. Lentilele realizate cu un display transparent vor avea, cum am menționat 
anterior, două straturi interior și exterior de policarbonat de protecție, lentilele ochelarilor 
devenind astfel mai groase decât lentilele obișnuite ale ochelarilor de protecție obișnuiți. 

Procesorul trebuie să fie de asemenea de mărime mică (similar cu cele folosite de 
telefoane) pentru a putea fi integrat în rama laterală a ochelarilor. 

O reprezentare vizuala a conceptului: 

 



În momentul achiziționării produsului, cutia va conține perechea de ochelari 
preasamblată, o baterie externă de diferite capacități, cablul de încărcare USB-USB-C, ghid de 
instrucțiuni, iar prima mentenanță a ochelarilor este gratuită timp de 2 ani.  

În concluzie, domeniul științific, în special cel medical, ar beneficia de această pereche 
de ochelari, deoarece vin numai în ajutorul și avantajul utilizatorilor, pentru siguranța 
personalului medical și a eventualilor pacienți. 
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