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Mintavételes érzékelés - térlátás 

 

SCHULER LÁSZLÓ fizikus 

 

A cikkben leírt közvetítési módszerrel térhatású képek és hangok továbbíthatók sorosítva, hagyományos átviteli 

láncokon. Ez az oktatásügy számára is fontos lehetőség, pl. egyetemi hallgatóknak molekulaszerkezet szemléltethető 

ilyen módon. Részben már ismert, részben új kísérleti eredmények egységes értelmezését teszi lehetővé a mintavételes 

érzékelés és az időosztásos térhatás cikkben vázolt elmélete. Jelentőségét még nem láthatjuk előre, sok további 

kísérlet szükséges annak tisztázásához, hogy mennyiben segíti zaj érzékelési-agyműködés modellek pontosítását. 

 

A külvilág jeleinek érzékszerveink által felfogott része ingereket vált ki, melyeket agyunk több szinten elemez, 

miközben képet alkot környezetünkről. A páros érzékszervek - szem, fül által továbbított információ feldolgozásával 

kapcsolatban az utóbbi évtizedekben ismertté vált néhány kísérleti eredmény arra utal, hogy agyunk nem 

folytonosan, hanem mintavételezéssel, de legalábbis periodikusan dolgozza fel a jobb és a bal érzékszerv ingereit. Az 

ingerek értelmezésében esetenként a vett mintánál fontosabb szerepe lehet a korábban, megismételt ingerek hatására 

elraktározott emlékérzeteknek - néha mást látunk, mint amit nézünk, és ugyan azt nézve többfélét láthat több néző - 

[1], [2], [3]. 

A régebbi térlátáselméletek feltételezték, hogy az agy a két szemnek egyidejűleg mutatott, eltérő perspektívájú 

képeket tudja csak térhatású képpé fúzionálni. Így például a Gestalt-pszichológusok tanítása szerint az emberi agy 

először külön elemzi a jobb és a bal szem által látott két síkképet, és csak ezután, magasabb szinten vizsgálja a két 

kép kapcsolatát, hasonlóságát. 

Mint ismeretes, az egy szemmel történő mélységlátást az úgynevezett mélységjelző mozzanatok, ill. tényezők segítik 

- akár egy festmény szemlélésekor is - így a vonaltávlat, az ismert méretek, a színtávlat, a levegő abszorpciós 

jellemzői, a légrezgések, a mélységélesség stb. Ezeket az információkat a látókéreg a kétszemes látás során is 

hasznosítja.  

Látás közben mozgás, alak, szín, anyagi minőség és térszerkezet felismerést egyaránt végzünk, sokféle, minőségileg 

eltérő ingert és emlékképet felhasználva. Ezért is valószínű, hogy a látványra koncentrálás esetén agyunk az idő 

zömében az igen gyors és igen nagy kapacitású látási memória anyagának felelevenítésével van elfoglalva. Eközben 

újra és újra össze kell, hogy vessen egy-egy emlékképet a kívülről kiváltott pillanatnyi ingermintával. Ennek 

modellezésére az ismert memória modellek közül a holografikus modellek tűnnek egyedül alkalmasnak, [4], [5].  

A térbeli látás bonyolult folyamatát régóta próbálják ötletes kísérletekkel megvilágítani, részleteit feltárni. E téren 

úttörő munkát végzett a magyar származású Julesz Béla. Tekintsünk át néhány térlátásra vonatkozó kísérleti 

eredményt [6], [7], [8], [9] ! 

 

1. kísérlet.  Kézi dianézőn át nézzünk sztereo diapárt. A jobb és a bal kép takarófallal különválasztott hátsó 

megvilágítását tegyük beállítható ütemben megszakíthatóvá. Ezt lámpás nézőkészülék esetén a két 

fényforrás áramának szabályozásával, vagy forgó takaró tárcsákkal valósíthatjuk meg. Tapasztalat: jó 

ütemben felváltva szaggatva a két fényutat, ismét élvezhető térhatású képet látunk, melyet kissé 

fárasztóbb figyelni. 

2. kísérlet.  Sztereo diapár jobb és bal képét gyors váltakozással azonos helyre, mindkét szemnek vetítjük. Ezt pl. 

speciális diaporáma vetítővel oldhatjuk meg, vagy az 1. ábra szerint. Tapasztalat: megfelelő ütemben 

váltva a képeket, élvezhető térhatású képet látunk. 

3. kísérlet.  Több mint száz éve már leírták, hogy egy sztereoszkópba csupán egyes részletekben eltérő jobb és bal 

képet –  pl. síró és nevető női arc – téve, egy harmadik, átmeneti jellegekkel rendelkező képet látunk. A 

hasonlóságok indukálta fúziós agytevékenység tehát kiterjedhet a kevésbé hasonló képrészletekre is. 

4. Pulfrich effektus. Sík inga mozgását nézzük egyik szemünk elé sötét és vastag, plan-paralell törőközeget teszünk. 

Ennek fénytörő és fényt késleltető hatására az inga ellipszisen mozgónak tűnik. Akusztikailag is 

megvalósítható ez a hatás. Fejhallgató egyik ágába késleltető egységet építünk be áramkörileg. A 

késleltetést a megfelelő határok között periodikusan vezérelve elérhető, hogy a monoton és álló 

hangforrás forogni hallatsszon. 

5. kísérlet.  A 2. kísérlet szerinti elrendezésben a jobb képet mindig rövidebb ideig vetítjük, mint a bal képet, és a 

képeket eltérő fényintenzitással képezzük le az ernyőre. Ezt két diavetítővel és két, csatoltan forgó 

takaró tárcsával (2. ábra), valamint szabályozható fordulatszámú motoros meghajtással valósíthatjuk 

meg. Tapasztalatok: 1:1-től eltérő jobb:bal vetítési időkkel is elérhetünk térhatású képet. A rövidebb 

ideig mutatott képet nagyobb fényerővel vetítve a minőség javul. 

6. kísérlet.  Diavetítést sima diaképpel kezdünk. A nézők egyik szeme le van takarva. A vetítés során indítjuk be a 

sztereo diapár 2. kísérlet szerinti hozzávetítését, az időosztást. Fontos előzőleg a két vetítőt pontosan 

beállítani. Tapasztalat: fél szemmel is észrevesszük, hogy mikor válik a kép térhatásúvá. 
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A jobb és a bal szem ingereinek hasznosítása tehát sajátos időbeosztás szerint történik. Ez az időbeliség jól 

vizsgálható képek előírt. sorrend szerinti, a jobb és a bal szemnek külön, illetve együtt történő vetítésével. Térhatású 

kép, mint látjuk, kevésbé szigorú feltételek mellett - a régi elméletnek ellentmondó módon - is létrejöhet agyunkban. 

A második kísérlet szerinti vetítéskor az agy nehezebb munkát végez, hiszen a sztereo nézőkészülékekkel elérhető 

100 % helyett alig 50 % az esély arra, hogy az agynak a jobb ingerképért történő mintavételkor valóban a jobb kép 

hatása érződik a látókéregben - az "alig" egyik oka a képváltási idő (fekete vagy kettős kép látható) zavaró hatása. 

Fontos kísérleti tapasztalatom, hogy a 2. kísérlet elrendezésében a képeket áttűnéssel váltva lassabb képváltogatás 

mellett is jó térhatást érhetünk el. Ilyenkor a jobb és a bal kép átúszik egymásba, miközben az eredő intenzitás 

lehetőleg állandó marad. Az átúszásos képváltás az agy mélységelemző munkáját segíti, vagyis a jobb és bal képek 

(és utóképek) összehasonlító értékelését. 

A mélységinformáció alapja a jobb és a bal kép homológ pontjainak, tárgytávolságra jellemző vízszintes távolsága. 

Sok vízszintes mozgást tartalmazó téma, vagy a kamera lassú vízszintes mozgatása biztosíthatja a kép és ez előző 

utókép részeinek ezen jellemző elmozdulását és elfordulását. Ilyenkor egykamerás felvétel is térérzetet közvetít: 

Egyesek a szem vikariáló tevékenységében is a szem vízszintes parallaxist támasztó törekvését vélik felfedezni. Ezt 

cáfolják a lefényképezett szemmozgásgörbék, melyeken nem a vízszintes irány, hanem a kontúrok és a szögpontok 

keresése dominál. 

Mi a szerepe annak a felismerésnek, hogy eltérő ideig is mutathatjuk a két szemnek a jobb és a bal képet? A válasz 

egyszerű. A technikai nehézségeket leküzdve minőségjavulást remélhetünk az agyműködést jobban utánzó 

képátviteli technológiáktól. 

 Az 1: 1, jobb:bal időarányú vetítéseket nézve, főleg szubjektív eltérések miatt, zavaró fáradási vagy vibrálási 

panaszokkal találkozhatunk. A képváltogatási frekvencia egyszerű növelése a mintavételes látás elméletek szerint 

legfeljebb egy határig - legalább 50 ms-ig látszódjon egy képkocka és nem egyértelműen ígér javulást, hiszen egy át-

lagos jobb-bal mintavételi gyakoriság kell hogy jellemezzen egy átlagos képfeldolgozási folyamatot. Ennél a 

gyakoriságnál sokkal gyorsabban váltogatva a képeket nyilván nem javul a térhatású kép minősége. 

A mintavétel véletlenszerű ritmusára utal az a szemmozgás-vizsgálati eredmény, hogy a szem változó ideig 

koncentrál az egyes képrészletekre; A szem a kontúrok befutása után elidőz egy-egy szubjektive fontosnak vagy 

ismerősnek tűnő részleten. A jobb és a bal szem autómotoros mozgásai (kuszás, villanás) feltehetően kevésbé, nagy 

mozgásai pedig szorosabban csatoltak. Az sem zárható ki, hogy a vezérszem mozgásait csak hosszabb fixálás esetén 

követi a másik szem, illetve nézőpont ugyanoda történő beállása. A binokuláris szemmozgások mérése igen nehéz és 

költséges feladat, kevés helyen, pl. [10]-ben olvashatunk ilyen vizsgálatokról. Ezek alapján a vezérszem oldali kép 

nagyobb időarányú vetítése indokolt, ami azonban időben és személyenként változóan a jobb, illetve a bal szem, Ez 

magyarázhatja az általam javasolt, felváltva súlyozott vetítési ritmus (3. ábra) javító hatását, melynél 2-10 s ideig a 

jobb, majd ugyan ennyi ideig a bal képkockák kerülnek az idő nagyobbik részében vetítésre. Ez a ritmus egészséges 

nézőnél egy idő múlva vezérszem átállásokat indukál, melyek megfelelnek a súlyozásnak - a binokuláris rivalizáció 

jelenségével analóg módon - és így agyunk számára az 1:1 arányál kedvezőbb információ közvetítést érhetünk el. 

A véletlen mintavételes érzékelés elmélete alapján is, mint láthatjuk, legmegfelelőbb a hagyományos, térben 

szétválasztott sztereo képpár szemlélése, mely tetszőleges mintavételezéshez valósághű információt biztosít. Ezt 

követi minőségben a térben és időben szétválasztott (1. kísérlet szerinti) vetítés. Erre jobban figyelünk, és hamarabb 

fáradunk el tőle. Végül fontos lehetőség a csak időben szétválasztott sztereo képpárok (2. kísérlet szerinti) 

szemlélése. A fáradás csökkenthető a 3. ábra szerinti, vagy egy véletlen-generátor által súlyozott ritmus alkalmazása 

esetén. Az időosztásos módszer elterjedését egyedül olcsó és kényelmes - szemüveg vagy rács nem kell - 

kivitelezhetősége biztosítja. Az időosztásos sztereo jelátvitel tehát azt használja ki, hogy nemcsak térben, hanem 

időben szétválasztott jobb és bal információt is képes agyunk térhatású ingerként feldolgozni, értelmesen rendezni. 

Az így létrejövő kép nem pszeudó-térhatású, mint egyesek vélik, hanem az agyműködés mélyebb ismeretén alapuló, 

az agyat jobban kihasználó átviteli eljárással nyert térhatású kép. Pszeudó-térhatásúnak nevezni indokoltabb azt az 

NSZK-ban javasolt megoldást, ahol nem a jobb és a bal képet, hanem a képet és kissé - a TV képernyőn, 

elektronikusan - eltolt párját mutatták időosztva a nézőnek, ("Vörös késleltetés"). Mivel itt a második perspektíva 

átvitele hiányzik, a tárgyak oldalára való rálátásunk állandósul, és egyszerű testeket is hibásan értelmezhetünk. 

Ilyenkor a képernyő síkja előtti vagy mögötti síkban megjelenő, színfalszerű síkképet látunk. Az időosztásos 

módszerrel készített kísérleti filmjeimen ezzel szemben a valóságnak megfelelő relatív mélységet is sikerült 

megörökítenem, kétperspektívás felvételeket alkalmazva. 

 

Természetesen az időosztásosan közvetített kétperspektívás térhatású kép sem ad teljes információt a térszerkezetről, 

csupán egy helyről, egy nézőpont esetére adja vissza hűen a látványt. Ezen próbál javítani "észlelési ellipszoid" 

elméletem, mely kívül esik a jelen cikk keretein. A teljes információ átvitelét, mint ismert, a holográfia oldja meg, a 

fényhullámok amplitudóját és a fázisviszonyokat egyaránt rekonstruálva. A speciális fényforrást használó holográfia 

a napjainkban ismert legjobb sztereo képátviteli lehetőség, mely azonban mozgások, színek, illetve tájképek 

átvételénél jelenleg még nem jelent minőségben és főleg árban kielégítő megoldást. Az Egyesült Államokban már a 

hetvenes évek közepén ismerték az 1:1 arányú jobb és bal képkockákból álló térhatású mozifilm lehetőségét, mely 
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technikáját tekintve utódja a hagyományos "eklipsz" típusú, szemüveges 3 dimenziós eljárásoknak. A módszer 

alapvető újszerűségét és fontosságát azonban - talán a nehézkes technikai megoldás miatt nem ismerték fel. Az 

időosztásos képátvitel a sztereo-TV egyik megvalósítási lehetőségeként, kisebb redundanciával, több információt 

visz át a hagyományos átviteli láncon, annak módosítása nélkül (pl. kamera előtétet alkalmazva). A kb. megfelezett 

redundancia a kísérletek tanúsága szerint, még mindig biztosíthatja egy élvezhető minőségű térhatású TV kép 

átvitelét. Az érzékeléssel kapcsolatban feltárt agyműködési tulajdonság tehát a sztereo kép és hangátvitel olcsó 

megoldására kínál egy lehetőséget. 

A fentiekben leírt kísérletek eredményei az izgalmi ciklusok" (excitability cycle) érzékelési modellbe illeszkednek 

leginkább. Az [6]-ben és mások által leírt kép szerint agyunk periodikusan alacsony gátlási szintek hullámvölgyét 

produkálja, és ilyenkor juthat be a külvilág ingereinek túlnyomó része a kérgi értékelő központokba. Az agyhullámok 

másik félperiódusa alatt az ingerek többsége hatástalan marad, illetve "rövidmemória" révén bebocsátásra vár. 

Egyesek az (alfa) agyhullám periódusaival kerestek összefüggést, valószínűbbnek tűnik azonban. hogy helyileg és 

időben változó hullámfrekvenciákról van szó, amit neuron csoportok kollektív membránpotenciál-ingadozása 

képvisel. 

 

A mintavételes érzékelés-időosztásos térhatás elméletének legfontosabb alkalmazása (lásd 6. kísérlet) kétségkívül az, 

hogy egyik szemükre vagy fülükre sérült emberek térlátását, illetve térbeli hallását adhatja vissza, illetve 

(veleszületett eset) teremtheti meg gyakorlással, tanulással, amennyiben a megfelelő szemüveget, illetve fejhallgatót 

viselik. Az irodalmi adatok szerint kb. az emberek egyötöde nem rendelkezik a tökéletes térlátás képességével, 

általában az ilyen vonatkozásban ingerszegény környezete, munkahelye miatt. Félszemmel nézés után kinyitva másik 

szemét, nem észlel lényeges, minőségi különbséget. Ezen embereknek is visszaadhatjuk a fentiek értelmében -

szemüveget alkalmazva, a jobbik szemen át időosztva juttatva be a jobb és a bal képet a térlátás élményét. 

Időosztásos képet nézve nekik sincs szükségük szemüvegre. A félszemes térlátás egy lehetséges értelmezésével 

kapcsolatban önálló cikk közlését tervezem. 

További kutatásokat kíván annak felderítése, hogy a fentiekben vázolt elmélet mennyiben segíti az agyműködésről 

alkotott modellel: pontosítását. 

 

Forrás: Kép- és Hangtechnika (1985),  XXXI. évfolyam 173-176. oldal 

 

 

1. ábra:  (1) és (2) diavetítő, benne jobb, illetve  

 bal kép egy sztereo diapárból.  

 A (3) motor fogaskerekekkel csatolt 

 tárcsapárt forgat 



Kep_es_hangtechnika__Mintaveteles_erzekeles - terlatas.doc 4 / 4  

 

 

 

 

  

3. ábra. A jobb és bal kép intenzitása a 

vetítőernyőn, az idő függvényében. A 

képek átúszással váltakoznak 

2. ábra.  Elölnézet. A két tárcsa felváltva 

 takarja el a két diavetítőt. A tárcsák 

 szektoraránya határozza meg  

 az időosztási ritmust 


