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TÉRLÁTÁS 

 
Hány szem kell a térlátáshoz? (Térlátás alatt 3-D képek hétköznapi érzékelésünknél nem rosszabb 

felfogását értem.) Az agykutatással foglalkozók tudják, hogy egy sem! Elfogadva, hogy látószervünk véges 

számú idegszálon át befutó, kis feszültségű jelsorozatokat értékel, aligha meglepő azon kísérleti alanyok 

beszámolója, akik fejükön át vezetett, igen kis áram hatására színes foltokról, vonalakról számoltak be. 

Megfelelően elhelyezett mikroelektródákon át elektromosan ingerelve a látókérget, látásérzet lép fel. 

Az ilyen, fény nélküli, látásra vonatkozó, ún. foszfén kísérletekről sokat ír a szakirodalom. 

A hologram két irányból beérkező fénynyaláb eredőjét rögzíti, ezek egyike rendezett és ismert. Agyunk 

általában szintén két (a jobb és a bal szemből jövő) nyalábot fogad, mindkettő diffúz és ismeretlen, ezek - a 

memóriaképek - összehasonlító elemzése vezet a térhatású kép élményéhez. 

 

Térhatású mozi 

Lehetséges-e hagyományos síkkép-átviteli rendszerrel - pl. moziban vagy tv-n - térhatású képet az agyba 

juttatni? Időosztásosan térhatású kísérleti vetítéseim igazolták, hogy lehet! Megfelelő ritmusban közölve az 

aggyal a jobb és a bal perspektíva képkockáit, látószervünk képes a sorosított információt térhatású képpé 

alakítani. Sőt, az ilyen vetítést egyik szemünket letakarva is nézhetjük, és 3-D képet látunk! Időosztásról 

beszélek, mert nem egyszerre jelennek meg a jobb és a bal képek a néző előtt. A memóriamodellezésnél 

általánosan használt holografikus hasonlattal élve: ahogyan a hologram is feléleszthető referencia, avagy 

konjugált (megfelelő, más irányú lézerfény) nyalábbal, a jobb szemen át néha bevitt bal információ is 

feltűnően hasonlíthat egy vizsgált emlékkép bal perspektívájú képpárjára - majdnem annyira, mintha 

valóban .a bal szemen át kapott ingerminta lenne. A majdnem alatt rövid, tanulási időt igénylő agyfolyamat 

értendő, amelynek során. a látóközpont "rájön" arra, miként lehet ezen újfajta vetítést maximális 

információnyeréssel értelmezni. Vetítési módszeremnél az optimális ritmus inkább témafüggő, mint 

szubjektív - ez az emberek hasonló agyműködési ritmusaiból (pl. alfa agyhullám) következik. Ezek az agyi 

időállandók egyénenként (főleg hangulattal) változnak, de általában kis szórással azonosak. 

Eljárásom a valódi agyműködést utánozza, így a hagyományos sztereovetítéseknél megszokott felvételi 

alaptávnövelési fogás (amely a valóságtól eltérően, óriás által szemlélt valódi táj, avagy ember által nézett 

terepasztal benyomását kelti) itt nem alkalmazható. Agyunk ugyanis "hardverszerűen" hasznosítja a két 

szem kb. 67 mm-es távolságát, amely látási memóriánk feltöltése után, életünk során alig változik. Az 

időosztásosan térhatású képek elbírálása során tehát a valós térhatásnál - mint eleinte letakart egyik sze-

münket újra használva - nem várhatunk többet, összehasonlítva a síkképpel. Vetítési módszeremet 

alkalmazva, a látókéreg térben és időben előírt ritmus alapján integrál a fúzióért, a szemüveges 

módszereknél elég megoldania a térbeli problémát, amihez a jobb és a bal képekből időben bármilyen 

ritmus szerint vehet mintát. 

 
Térlátás sok szemmel 

Térlátás-elméletem szerint agyunk felváltva koncentrál a jobb és a bal perspektívájú képre. Képletesen 

szólva, felváltva néz ki két lyukon, sőt még az emlékképekkel való összehasonlítás érdekében is jobb-bal 

képpárokat idéz fel. Vizsgálja, hogy van-e olyan közös és megengedett transzformáció, amellyel ezen 

emlékképpárok azonosíthatók a pillanatnyi jobb és bal képpel. Megengedett transzformáció alatt rögzített 

tárgyak- körüljárása során a két retinán a képpontok kölcsönös helyzetében fellépő elmozdulásokat értek. 

Az azonosításnál egy korrelációs határ (kapcsolatok mértéke) elérése a cél, ezt átlépve történik a 

felismerés. Vetítési módszeremmel ezért nem az átlagos szemmozgást modellezem (amely erősen 

szubjektív), hanem az agy periodikus és jobb-bal aszimmetrikus képfeldolgozását. 

Ha egy szemmel lehetséges térlátás, vajon elképzelhető-e kettőnél több szemmel, ill. szemszögből? Elméle-

tem alapján a válasz: igen! A rovarok összetett szeme példa arra, hogy kettőnél több leképezési irány is 

térlátáshoz vezethet. Az egyszemes térlátás lehetőségéből adódóan agyunk képes megfelelő vízszintes 

parallaxist mutató, egymás után érkező képeket rendezni és térhatású képpé fuzionálni. Tekintetbe véve a 

test- és fejmozgások látásban betöltött és régóta vizsgált szerepét, elfogadhatónak fog tűnni kettőnél több 

perspektíva egyetlen képpé való egyesítése a látóközpontban. A test- és a fejmozgások általában lassúak a 

jobb-bal mintavételezési időkhöz képest, noha regisztráltak már 10 Hz-es fejrezgéseket is. Fontosabb 

azonban a két szem nem teljesen egybehangolt mozgásaira gondolnunk, ezek gyorsabbak a mintavétele-
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zésnél, s így arra döntő hatással lehetnek. A két szem mozgásait egyidejűleg vizsgálni igen nehéz és 

költséges feladat; mindössze néhány helyen olvastam ilyen vizsgálatokról. A relatív szemmozgás a fontos, 

amelyről kiderült, hogy amikor a jobb szem beállt egy fix pontra, a bal egy, a fix pontot tartalmazó, 

ellipszoidszerű, a horizontális síkra szimmetrikus forgástest belső pontjába néz. Ez a "szórási ellipszoid" 

főleg fixációs hibát, túllövést jelez, mégis, ha mintavétel történik egy ilyen helyzetből, akkor a bal kép 

helyett kissé eltérő bal képet látunk, ami ismétlődések esetén a fix pont térbeli letapogatásának felel meg (a 

fej rögzített). A következő pillanatban a bal lehet a vezérszem, és a jobb szem tapogat körül. A helyzet 

olyan, mintha agyunk nem szigorúan két irányból, hanem egy észlelési ellipszoidból figyelne a fixált 

helyre! Julesz Béla és más térlátáskutatók cikkei alapján ez az ellipszoid inkább vízszintes tengely körül 

forgatott lemniszkáta vagy ovális lehet. Az "észlelési ellipszoid" fogalom bevezetését a képátviteli 

technikában várható sikeres alkalmazása indokolhatja majd. 

Saját, sok éves kísérleti munkám alapján négy alaptételt fogalmaztam meg az emberi térlátás feltételeiről, 

valamint igazoló érveket és kísérleteket gyűjtöttem. Így pl. elméletemmel egyszerűen magyarázható, hogy 

egy felvételt végző kamera vízszintes síkban és megfelelő görbén történő mozgatása síkkép-átvitel esetén is 

térhatású képet biztosít! Megfelelő jobb-bal képpárok ugyanis ilyenkor rendre előfordulnak a képek között, 

és agyunk számára kifejthetőek. 

Összefoglalva, térlátásunk agybéli interferométer működéséhez hasonlít, elsősorban a jobb-bal információ-

nyalábok eltéréseit elemzi. Elméletem szerint a térlátás alapvetően mintavételezéssel zajlik, ez megfelelő 

bionikai konstrukcióban, pl. félvak emberek számára visszaadhatja a térlátás élményét! Az észlelési 

ellipszoid néven leírt elképzelés pedig az időosztásosan térhatású képátvitel minőségjavításában nyújthat 

segítséget, kettőnél több irányból közvetítve képeket. 

A cikkben leírtak egy része a térbeli hallásra is érvényes, ami szintén igazolja, hogy agykutatási 

eredményről van szó, amelynek kísérleti kutatása folyamatban van. " 

 

Schuler László 
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