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Cikksorozatunk a térlátás alapjainak és kutatási eredményeinek ismertetésével indul. A további részekben a szerző - 
Schuler László fizikus - a látóidegek kereszteződésével kapcsolatos elméletét vázolja, majd néhány alaptézisét és 
alapkísérletét ismerteti. Térérzékelési elméletének bemutatása után új alaptételeket javasol az emberi térlátás kutatásához. 
Az elmélet áttekintését követően pedig az alkalmazási lehetőségekről ír. 
Első hallásra talán meglepő, hogy a térlátás témáját ebből a megközelítésből mutatjuk be a videósoknak. Megvan azonban 
az okunk rá, hogy behatóan foglalkozzunk a térlátással: meglehet, hogy éppen Schuler László kutatási eredményei 
segítségével egy új - ráadásul a hagyományos televíziós eszközök segítségével megvalósítható - háromdimenziós 
képátvitel lehetőségéhez jutunk. 

Látásunk korlátairól 

Az emberi látásról keveset tudunk, néhány fontos részletére 
azonban már fény derült. A külvilág jelzéseinek csak 
töredékét észleljük, agyunk számára ezek 40 %-át a látás 
közvetíti. A szem szaruhártyájára érkező fénynek kb. 10 %-a 
ingerli a receptor sejteket. A látás szubjektív korlátai azonban 
fontosabbak. A "becsapós" képekkel, vizuális illúziókkal is 
foglalkozó pszichológiai és képzőművészeti irodalmat 
olvasva számos példát találunk az alábbi korlátok 
bemutatására. 

A látóterünkben lezajló fényjelenségek és tökéletesen 
működő látószervünk dacára hiába nézzük, nem látjuk azt, 
ami túl lassú vagy túl gyors, ill. így változik, túl kicsi vagy túl 
nagy (látószög számít!), túl sötét vagy túl világos, túlzottan 
hasonlít a háttérhez, vagy túlzottan szokatlan számunkra. A 
látáshoz fontos a szubjektív korlátok között maradni. 
Nehezen látjuk azt, ami a szemmozgásunkat követi, 
paraszimpatikus ingertúlsúlyban (pl. kábítószer hatásakor) 
kerül látóterünkbe, túlzottan bonyolult, ill. nem hasonlít 
semmi addig látottra. A fentieken kívül a látottak jelentős 
részét is félreértjük, pl. mert hibásan tanultunk meg valamit, 
vagy mert előző információk - látottak, közöltek - hatása alatt 
állunk. Végül a felsorolt korlátok mindegyike változik 
életkorunkkal és állapotunkkal, pl. vagy dekoncentrált ember 
szürkébb színeket Iát, felbontó-, akkomodációs-, térlátási- és 
egyéb képessége gyengébb. Mindez a látás erősen 
szubjektív jellegére utal. 

Mit tudunk a látás biofizikai mechanizmusáról? A látás 
kvantáltságán általában azt értik, hogy agyunk nem 
folytonosan, hanem biológiai pillanatonként, szakaszosan 
fogadja a két retinán a fotonok által kiváltott ingereket. 

A periódusidő, a "biosec" fogalmának bevezetését az 
EEG, ERG, VEP, EOG és ECP (encephalogram, retinogram, 
visual evoked-, oculograph-, és evoked cortical) potenciálok 
mérése, az integrációs időállandók tachitoszkópos vizsgálata 
és ezek, valamint az ún. agyhullámok értelmezése tette 
indokolttá. Mivel egy biosec alatt csak "egyszer és egyfélét" 
látunk, 100-200 ms átlagos késéssel tudatosul agyunkban a 
külvilág képe. Úgy szokták ezt kifejezni, hogy a múltban 
élünk. Ezen, mint látjuk, nem egyszerűen az ingerületvezetés 
- idegpályánként eltérő sebességének - késleltető hatását 
értik. 

Judd 1907-ben már binokuláris szemmozgásokat 
filmezett, konjugált és konvergencia mozgásokról, és a két 
szem nem teljesen szinkron mozgásáról írt. A szem-
mozgásokkal azóta sok könyv és konferencia foglalkozott 
(Underwood: Strategies of information processing, 1978). 

Ismert jelenség például, hogy az egyik szemre stabilizált - 
pl. kontakt lencsére erősített - kép rövid időn belül eltűnik. Az 
1950-es évek elején már intenzíven vizsgált jelenséget a mai 
napig sem értjük teljesen. Egyesek magyarázatukban a 
retinális érzékenységhez nélkülözhetetlen laterális gátlások 
hiányát, mások a viszonyítási alap megszűntét, a centrális 
különbségképzések talajvesztését okolják. A szemmozgások 
szerepével kapcsolatban pl. Piaget felvetette, hogy a látási 
illúziókat is a szemmozgások adta mintavételezés idézheti 
elő. Azóta ismertté vált, hogy az illúziók szemmozgásnál 
rövidebb időre villantott, sőt stabilizált kép esetében is fel-
lépnek (Séra: Bevezetés a látás pszichológiájába, 1977). A 
szemmozgás fontos, de egyben korlátokat is jelent az 
információ gyűjtése során. 

A térlátásról 

40 éve Julesz Béla olyan ábrapárokat generált számító-
gépen, amelyeken semmilyen forma nem volt látható, de 
sztereoszkópba téve a párokat térhatású formákként lehetett 
felismerni. A térlátás nem egyszerűen kétszemes 
(binokuláris) látást jelent, hanem olyan érzékelést, melynek 
során két síkkép egy harmadik, új minőségű képpé egyesül 
(fuzionál). A "sztereopszis" során térhatású kép születik 
agyunkban, és a pontok helyzetét három koordinátával 
tudjuk jellemezni. A monokuláris esetre leírt korlátok ilyenkor 
általában tágabbak: térlátáskor a felbontóképesség javul, a 
valószerűség fokozódik, így bonyolultabb képeket is 
felismerünk. A két szem kissé eltérő mozgása miatt a 
szemmozgásokat követő ábrát is megértjük, a jobb és bal 
(innentől rövidítve: J és B) képek eltérései (pl. leképezési 
hibák) sem zárják ki a fúziót. 

Sztereoszkópos vizsgálatok szerint az egyik szemnek  
±15 %-al nagyított, vagy ±10 fokkal elforgatott, vagy ±2 
ívpercnyire vízszintesen eltolt képet mutatva is létrejön fúzió. 
Ezen J - B eltéréseket fokozva, egy határon túl binokuláris 
rivalizáció lép fel, agyunk nem tud dönteni a J és a B szem 
által kínált megoldások között. Bizonyos követelmények és 
korlátok csak térlátáskor merülnek fel. Például csak a két 
szem közös látóterébe eső tárgyakat láthatjuk térben,       
0,1-200 m távolságban lévő tárgy és viszonyítási alap - pl. 
még egy tárgy - szükséges a térlátáshoz. Ismert, hogy a 
főemlősök kb. 5 %-ánál felnőtt korra sem alakul ki a térlátás 
képessége, pl. idegrendszeri aberráció, vagy ingerszegény 
környezet miatt. További 5-10 %-uk a bonyolult tér-
szerkezetű képeket igen lassan (vagy nem) dolgozza fel. Így 
tehát mintegy 15 %-uk tökéletlen térlátással bír 
("heterophoria"). A sztereopszist ismert mélységi jellemzők 
("cues") segítik: akkomodáció, konvergencia foka, kettős-
képek, mozgási parallaxis, retinális képnagyság, takarások, 
árnyékok, levegőperspektíva, szín-, fényerő- és más 
gradiensek stb. A térlátást építészek, szobrászok és festők is 
évszázadok óta tanulmányozzák. Panum területnek 
nevezzük a fixált pont vetületének másik szemben lévő 
pontpárját és annak kb. 20 csapnyi (0,026 mm sugarú) 
retinális környezetét, melyen belül fúzió lehetséges. Az egyik 
szem képpontját ezen belül elmozdítva a fúzió fennmarad. 

Wheatstone és mások alapkísérleteit magyarázva Ogle 

1959-ben még azt írta, hogy a J és B kontúrok közti s adhat 

térhatást. Itt s a J és a B kép homológ pontjainak vízszintes 
eltoltsága. Eredetileg binokuláris sztereopszisnak a nem 
konvergencia eredetű térlátást nevezték el. A térbeliség 
képpontonként változó Δs-ekben történő kódolását Julesz 
vizsgálta intenzíven (Julesz: Foundations of cyclopean 
perception, 1971). Ma már tudjuk, hogy az Ogle által leírt 

kapcsolat fordítva alapvetőbb, pusztán s-ek (J-B pontpárok) 
eredményezhetnek 3-D kontúrokat. 

Vajon hogyan méri agyunk ezt a pontpárokra jellemző, 

alapvető s értéket? A térlátás mechanizmusait az 
emberéhez hasonló látó szervek, agyi funkciók, valamint 
kísérletezői szempontok miatt főleg macskákon és 
majmokon régóta vizsgálják. Diszparitás figyelő agysejteket, 

ún. s detektorokat kísérletek során macskában és 
majomban is azonosítottak. A detektorok által észlelt s-ek 
értelmezése ismét összetett folyamat. A mozgás és a 
tapintás a látási memória feltöltésekor, a térlátás tanulási 
szakaszában fontos szerepet tölt be. Erről pl. Marton (A 
tanulás szerepe az emberi észlelésben, 1975) ír részletesen. 
PI. ügyetlen maradt az a kismajom, melyet magasított 
körgallérban neveltek fel és így nem láthatta saját, tapintást 
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végző végtagjait. A tanulási periódus után a hangsúly a 
vizuális memória kezelésére tevődik át. 

A térlátás kutatása talán akkor kezdődött, amikor 1841-
ben Dove elektromos szikra fényével villantotta fel a két 
képet a sztereoszkópban. 

1873-as kísérletekben részletesen leírták a térhatás 
felléptét akkor is, ha a J és a B kép nem egyszerre villan. 90 

évvel ezután Engel t = 250 ms eltéréssel 1-1 ms időtartam-
ra villantotta fel a J, ill. B képet, és fúziót észlelt (Nelson: J. 
Theor. Biol. 66. (1977), 203.). 

Sztereoszkópos kísérletek alapján, a J és a B szem Δs-el 
eltolt helyzetű, ill. nem egyidejű ingerlése (J szemnek J kép, 

majd t késéssel villan a B kép a B szemnek, szintén rövid 

időre) olyannyira ekvivalens lehet, hogy a s adat t-ként is 
skálázható. Időbeli, ill. térbeli eltolással tehát - megfelelő 
körülmények között - azonos hatást érhetünk el (Julesz és 
Schumer: Ann.Rev.Psychol. 32. (1981), 588.). 

Korai kísérleti tapasztalat volt az erősen eltérő J és B 
ábrára fellépő binokuláris rivalizáció, és a hasonló jellegek 
(szín, alak) esetében fellépő kombinálódás sztereoszkópikus 
látásnál. Kísérletileg tisztázták azt is, hogy a térhatáshoz 
mozgási parallaxison kívül mozgási perspektíva (grad v) is 
kell; hogy egy forgatott tárgy árnyképe monokulárisan is 
térhatású; hogy többértelmű ábrákon (lehet 3-D is) a 
legegyszerűbb megoldást látjuk, de két valószínű értelmezés 
rivalizálhat is. 

Világossá vált, hogy a térlátás is sokféleképpen 
becsapható. A szakirodalom ír pl. az indukált térhatás és a 

s nélkül fellépő fúzió érdekes eseteiről. 
Általában a J-B korreláció foka lényeges: a J képen 

egyedül álló vastag függőleges vonal a B kép kissé ferde, 
vastag vonalával fuzionál, noha a B képen egy vékony, de 
függőleges vonal is látható a megfelelő helyen. 

Ross és Hogben (Vision Research 14. (1974), 1195.) ír 
olyan kísérletekről, melyekben alternálva villogtatják 
sztereoszkópban a J és a B képet. Ez térben és időben 
szétválasztott információközlést jelent. Szerintük főleg a 
rövidtávú memória segítségével látunk ilyenkor is térhatású 
képet. 

A térlátás kvantált téridő folyamatában is fontosak a 
szemmozgások. A binokuláris szemmozgásokról keveset 
tudunk, pár eredményről később írok. Már itt fontos 
megemlíteni azonban a két szem relatív mozgásában 
felfedezett "alaptáv rezgetés"-i jelenséget. A fixációs idő 
jelentős részében egyik szemünk a másik szem fixpontja elé 
vagy mögé néz. Ez térbeli letapogatás gyanúját kelti. Ideális 
fixálással modellezve, a helyzet olyan, mintha agyunk hol ki-
sebb, hol nagyobb alaptávról próbálna ugyanoda nézni. E 
kísérletek során az egyik szemtengely szögváltozását a 
másik tengelyéhez képest mérték, a mozgásban 
természetesen mindkét szem részt vesz. A relatív 
szemmozgást hisztogramon ábrázolva, egy ellipszis két 
fókuszába nézett legtöbbször a (másikhoz képest) mozgó 
szem. Binokulárisan stabilizált képpár (pl. két kontakt 
lencsén) esetében egy lemniszkáta határán romlott el a 
fúzió, stabilizálatlan esetben ez egy nagyobb méretű 
ellipszissé tágult - feltehetően azért, mert a szemmozgások 

s rontó hatását kissé korrigálni tudja az agy. A felismert 
rendezettséget agyunk megjegyezni és a "plasztikus" Panum 
területen belül transzformálni képes. 

Egy saccad a lassú széthúzásoktól eltérő módon, 
hirtelen és nagyon eltolja a Δs eloszlást. Ez ellen agyunk 
csak a szemmozgásparancs ismeretében, a vergens 
szemmozgásokat is számításba véve védekezhet. Minden-
esetre tény, hogy a fixáció alatti 5-20 ívmásodperc méretű 

"tremor" szemrezgések és a 40 ms alatt akár 3 ívperces s 
eltolást előidéző saccadok egyike sem rontja el a fúziót. 

A Julesz ábrák sikerének titka 

Julesz féle RD ("random dot") ábrán véletlen generálású, de 

a J és a B kép megfelelő részei között korrelált, s-el 
vízszintesen eltolt képelemekből álló képpárra kell 

gondolnunk (Julesz 1971-es említett könyve). Ezeket 
pontosan beállított, binokuláris helyzetben nézve értelmes 
formát észlelünk, pl. a háttérsík fölött lebegő négyzetet. A 
számítógép által - pl. két oszcilloszkóp képernyőjén - ge-
nerált képelemek nem csak pontok lehetnek, ismert 
vonaldarabokból, háromszögekből, újabban rajzfigurákból, ill. 
más elemekből összeállított Julesz ábra is. A képelemek 
mérete és sűrűsége alsó és felső határok között változhat: a 
túl nagy képelemekből álló (durva szövetű) RD-a az elemek 
önálló szigetként emelkednek ki, elrontva a makroalak 
felismerhetőségét, a túl finom szövetű RD-a szemünk 
felbontása nem elegendő a Δs információ kifejtéséhez. 

A térlátás bonyolultabb folyamat, mint egy sík képen 
történő alakfelismerés. Julesz összetettebb RD ábráit néha 
fél percig is vizsgálnunk kell, míg agyunk a J-B pont-pont 
korrelációanalízis eredményeként a térbeli felületet észleli. 

Mivel ezek a térben lebegő alakzatok monokulárisan nem 
láthatók, jól mérhető velük sztereoszkóppal az a 
személyenként, ábránként és tanultak szerint eltérő idő, mely 
alatt a sztereopszis végbemegy. Valószínű, hogy az RD-t 
szemlélve nem pontonkénti elemzés zajlik, mert ez igen sok 
hibás párosításra adna lehetőséget, és a nagy "zaj" 
megakadályozná a fúziót. Nelson szerint textúra elemenként, 
pontcsoportonként párosít az agy, a J-B korreláltság fokát 
figyelembe véve. Csak az egyes pontokra reagálva a hibás 
párosítások fantomsíkjait is látnánk, valójában azonban csak 
a legsűrűbb felületet, a legvalószínűbb (maximális 
korrelációjú) megoldás szolgáltatta felületet és alakot 
észleljük. 

Richards 1971-ben mérte meg a s diszparitás által 
kiváltott relatív mélységérzet függvényét. A térérzetet a 
térhatású képre skálát is vetítve tette mérhetővé - ezzel 
összevetve tippelt távolságadatot a néző. "Patent" 
sztereopszisnak hívják a - Julesz 1971-es könyvében látható 

- függvény s = 0 körüli lineáris részét, a Panum terület e 
részén a diszparitással kb. lineárisan nő a térhatás. 

A Julesz ábrák sikerének titka az, hogy általuk először 
sikerült a csak monokulárisan és a csak binokulárisan látható 
információt, ill. alakfelismerést szétválasztani. Noha a Julesz 
ábrák zömén egy szemmel nem látható alakzatok jelennek 
meg, "inverz cyclopean" elnevezésű ábrákat is kitalált Julesz, 
melyeken fordított a helyzet: a monokulárisan kevéssé még 
látható felirat vagy szimmetria binokulárisan nézve végképp 

eltűnik. A s korrelációk sugallta 3-D alak elnyomja a mono 
információt. 

Egy RD ábrapár egyik tagja jobban elfordítható vagy 
elmozdítható a fúzió elrontása nélkül, mint az egyszerűbb 
sztereo képpárok esetében. Több pontpár erősebb kötést 
jelent, egy RD párt - néhány ívperc/s-nál nem gyorsabban - 
széthúzva 20-szor akkora Δs-ig lehetéges fúzió, mint 
függőleges vonalpár esetében: a sztereopszis kooperatív 
jelenség. Ezen túlmenően a sztereopszis a mozgási 
parallaxis térhatását is felülírhatja- az RD térhatású marad 
fejünket mozgatva, noha a mozgási parallaxis a valóssal 
ellentétes - a közelebbi képrészek a fejjel azonos irányba 
mozdulnak! Ebből kiindulva Julesz azt is felveti, hogy a 
mozgásészlelés inkább memóriára alapozott, a sztereopszis 
pedig inkább detektoros folyamat lehet. Kétféle mélységben 
ábrázoló RD-t 50 ms-os villantás alapján is felismerünk, még 
akkor is, ha a villantást utóképtörlés (pl. erős fényű látómező) 
követi. A bonyolultabb, és főleg a többértelműre tervezett RD 
ábrák megfejtéséhez másodpercek kellenek. Kétértelmű RD-

a minden ponthoz két pontpár is található, pl. ± snek 
megfelelően. Adott RD ábra felismerési ideje fényerőtől és a 
néző személyétől is függő érték, mely rövid tanulási folyamat 
során csökkenthető. N darab térbeli pontot binokulárisan 
szemlélve J és B képeik alapján (N

2
-N) darab téves 

párosítás is lehetséges. A bonyolult térbeli (pl. nyereg-) 
felületet ábrázoló komplex RD-t mégis mindenki 
egyértelműen felismeri, még az is, aki ilyen felületet azelőtt 
sohasem látott. 
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II. rész
 
Cikksorozatunk az előző számunkban a térlátás alapjainak és kutatási eredményeinek ismertetésével indult, és most is 
ezzel folytatódik. A további részekben a szerző - Schuler László fizikus - a látóidegek kereszteződésével kapcsolatos 
elméletét vázolja, majd néhány alaptézisét és alapkísérletét ismerteti. Térérzékelési elméletének bemutatása után új 
alaptételeket javasol az emberi térlátás kutatásához. Az elmélet áttekintését követően pedig az alkalmazási lehetőségekről 
ír. 
 
Első hallásra talán meglepő, hogy a térlátás témáját ebből a megközelítésből mutatjuk be a videósoknak. Megvan azonban 
az okunk rá, hogy behatóan foglalkozzunk a térlátással: meglehet, hogy éppen Schuler László kutatási eredményei 
segítségével egy új - ráadásul a hagyományos televíziós eszközök segítségével  megvalósítható - háromdimenziós 
képátvitel lehetőségéhez jutunk. 

A Julesz ábrák sikerének titka (folytatás) 

Az RD ábrát sztereoszkópban vagy piros-zöld szemüvegen át 
nézve a lebegő négyzet J és B oldalán egy-egy pontsávot 
csak az egyik szemünk Iát. Érdekes tapasztalat, hogy ezen 
kétoldali monokuláris sávot agyunk mindig az ábra leghátsó 
síkjával azonos mélységhez rendeli. Így pl. megfordítva piros-
zöld szemüvegünket, az anaglif ábrán, az előbb kiemelkedő 
négyzet besüllyedve és egyben téglalappá szélesedve látható. 

E jelenség a térlátás evolúciós múltjára emlékeztet: amit 
egy kétszemű őslény csak egyik szemével látott (szemei 
közös látóterében), az általában messzebb volt, és egy 
közelebbi tárgy takarta félig. 

Fontosak Julesz "stereo movie" kísérletsorozatai is. Ilyen 
mozit először úgy csinált, hogy egy kiemelkedő négyzetet 
mutató ábrapárt Δs = 4; 2; 0; -2; és -4 képelem egység adattal 
is előállított. Ezt az öt ábrapárt végtelenített sorozatban 
villantva, mélységben rezgő négyzetet látunk. A monokuláris 
látvány eközben egy vízszintesen (saját síkjában) jobbra-balra 

lengő négyzet, mivel az egymás utáni s fázisok 
korreláltságát egy szemmel is észrevesszük. Ennek a térmozi 
alapkísérletnek öt irányban továbbfejlesztett változatairól is ír 
Julesz (1971-es könyvében). 

Egyik legfontosabb kísérleti eredménye, az RD képsorok 
egyre gyorsabban történő vetítésekor fellépő binokuláris 
leállás ("binocular standstill") jelenségének felfedezése. 

Korrelálatlan pontú s fázisokból álló RD mozi sebességét 
növelve, a stroboszkópikus tartomány után, 4 Hz körül 
optimális mozgást észlelt. A vetítési frekvenciát tovább 
növelve a térbeli négyzet mozgási amplitudója csökkenni 
kezdett, és 6 Hz-es vetítésnél a négyzet középhelyzetben 
megállt (Julesz és Payne, Vision Research 8. (1968), 433.). 
Gyorsabb vetítésre ismét térbeli mozgás, majd 11 Hz körül 
szimultán kép látható. 

A térlátás-elméleteket csoportosítani szokták: 
1. Fúziós elméletek. A nagyagy kérgének Brodmann 18 

elnevezésű területén található s detektorok működéséről van 
szó elsősorban térlátáskor. Ezen elméletekkel nehéz 
megmagyarázni, hogy fúzió nélkül is felléphet sztereopszis. 

2. Lokális jelek elmélete. Pontonként, kontúronként, 
képelemenként hasznosítja az agy a J-B képpárt 3-D kép 
esetében is. Julesz 1971-es könyvében leírt pár kísérleti 
eredmény ezt cáfolni látszik, globális sztereopszis feltétele-
zése is kellett értelmezésükhöz. 

3. Szupressziós modellek (DeValois és DeValois, Ann. Rev. 
Psychol. 31. [1980], 309.). Alaptétel, hogy térlátáskor a 
szellemképmentesség gátlásokkal és fúzióval egyaránt jól 
magyarázható. Például Tánczos (A látás alapfolyamatairól, 
1984) írja, hogy a J-B fúziónál sajátos átlagolás történik a két 
kép között, ami nem egyszerű szummáció, de nem is 
egyszerű dominanciaképzés. 

4. Képváltozás elméletek. A binokulárisan stabilizált 
sztereoképpár nem tűnik el. Ezt általában úgy magyarázza, 
hogy a binokuláris rivalizáció az agyban helyettesítheti a 
képmozgást. Az ide sorolható elméletek szerint a képmozgás 
hiánya lehet elsődleges oka a monokulárisan stabilizált képek 
eltűnésének. 

5. Információ-feldolgozási, ill. szemmozgás elméletek. 
Szerintük a térlátásban a szemmozgás az alapvető. Ezen 
elméletek kidolgozásakor még kevéssé volt ismert, hogy a 
binokuláris szemmozgás néhány fontos mozzanatban eltér a  

 
 
 
 

mono mérhető mozgás két szemre egyidejűleg feltételezett 
lezajlásától. A látás pillanatképek összeillesztése, saccadon-
ként egy információcsomagot fogad az agy (Marton, 
Pszichológia 1. [1981], 347.). 

Az ide tartozó elméletek szerint elképzelhető, hogy a 
szemmozgás objektív mutatója az információ-feldolgozási 
mechanizmusnak. Saját elméletem is ebbe a csoportba 
tartozik, szerintem - később részletezve - egy fixáció alatt is 
több J-B mintavétel várható. Az emlékképek időjellege és az 
észlelés téri jellege nálam nem válik szét. A látószerv téridő 
jellegű mintát elemez, az időbeli és a térbeli jellegekre 
hasonlóan reagáló kiértékelő elemekből áll. Az ingerminták 
megfejtése szintén folyamatos térbeli és időbeli változások 
révén történik. 

6. Egyéb elméletek. Dodwell, Julesz, Sperling és néhány 
más kutató térlátás-elmélete nem sorolható a fenti öt 
csoportba. Julesz "mágneses dipól" modellje magyarázza a 
térlátás plaszticitását, hiszterézisét, a J-B méret- vagy 
szögeltéréskor is fellépő fúziót, a lokális és a globális 
sztereopszist. Julesz a "küklopszi retinát" két egymás fölött 
elhelyezett, rugócsatolt mágneses dipólsorokból álló síkkal 
modellezi (J ill. B minta által ingerelve). A dipólok elfordulása 
mélységérzetet okoz, mágneses kölcsönhatásuk pedig fúziót 
vagy rivalizációt - a síkok közötti vonzások avagy taszítások 
szerint (Julesz és Chang, Biol. Cybern. 22. [1976], 107.). A 
modellel sok jelenség magyarázhatóvá válik, bonyolultsága 
miatt mégis kevesen fogadják el. Az utóbbi években 
népszerűsítő albumok terjednek Julesz ábrákkal, rajzfilm 
képelemeket és alakokat két mélységben bemutatva. Ezeket 
bandzsítva kell nézni (pl. a könyv lapja mögé fixálva), de 
nézőkészülékre nincs szükség (Walt Disney Co., 1993, Magic 
Eye). 

A Iátóidegpályák kereszteződése 

Agyunk két féltekéből áll, ezek részben azonos, részben 
kiegészítő funkcionális területekkel rendelkeznek. 
Funkcionális agyi aszimmetriáról olvashatunk pl. Julesz: 
Dialógusok az észlelésről (2000) című könyvében. Az élettani 
irodalmakban olvashatunk a látóidegpályák kereszteződé-
séről, melynek révén a bal látótérfél (ami a retinák jobb felére 
vetül) a jobb agyfélben képeződik le, a másik pedig fordítva. 

Mi lehet az idegkereszteződések oka és szerepe? Bálint: 
Orvosi élettan c. könyvében (1981) olvashatjuk: az 
idegkereszteződések révén kerül a J és a B retina homológ 
pontján kiváltott ingerpár azonos agyfélbe. Az ilyen pontokra 
eső képelemek látáskor egy síkra, ill. a horopter felületre 
kerülnek, térlátás pedig azáltal jön létre, hogy minden látott 
tárgy diszparát pontokra is leképeződik. Ma már sok kísérlet 
ismert, melyben a várt térhatás helyett, vagy vele egyidőben 
kettőslátás vagy binokuláris rivalizáció is fellép. Az is 



 
Videopraktika_cikk.doc 4 / 9 2012.11.15.  

tisztázódott, hogy a diszparát ingerpárok nem mindig 
szükséges és nem mindig elégséges feltételei a térlátásnak. 

Az idegpályák kereszteződésének a binokuláris látásban 
betöltött szerepére vonatkozó elméletem egyszerre próbál 
magyarázni két sokat vitatott kérdést: a látóidegpályák 
kereszteződésének szerepét és agyunk kettőskép elleni 
védekezését. 

A máshol részletezett gondolatmenet lényege, hogy az 
idegpályák kereszteződés révén pl. a fixponttól jobbra eső 
pont képe mindkét retináról a bal agyfélbe jut, ahol már 
egyértelmű, hogy a bal szemben észlelt kisebb retinális 
távolság a fixpontnál távolabbi pontot jelent és fordítva (a 
fixpont meghatározta két oldaltér pontjaira). 

A fixpont előtti vagy mögötti térnegyedben lévő pont képe a 
kereszteződések után sem jut azonos agyféltekébe, ami 
nézetem szerint elsőrendű oka a nem zavaró kettőződésnek. 
A fixpontnál közelebbi vagy távolabbi tárgyakat kettősen 
látjuk, a kép azonban így is egyértelmű, egyrészt a kölcsönös 
takarások, másrészt az ismert "keresztezett diszparitás = 
közelebbi pont" összefüggés miatt. A távolságérzetet a 
kettőződés mértéke adja, Hering már 1861ben leírta, hogy a 
kettőződés (diplopia) segíti a fixációs ponthoz viszonyított 
"közelebb-távolabb probléma" eldöntését. A fixpont ol-
daltereiben azonban a Δs detektorokon kívül - melyek elég, ha 
abszolút értéket mérnek - az idegkereszteződés és az 
agyféltekék elkülönültsége segíti a közel-távol kérdés 
tisztázását. A kettőződés zavaró hatását itt - egy agyféltekén 
belül - a vezérszem jelenség akadályozhatja: az előbb 
beérkező inger neuronkörnyezete gátlás alá kerül, és a késve 
befutó másik szemből jövő jelzés így kisebb hatást vált ki. Ez 
általánosságban sem jelenti azt, hogy a fixpont J és B oldalán 
eleve másik szem a vezérszem, hiszen ismert pl. hogy 
erősebb fény gyorsabb ingerületet vált ki, a színek és más 
tényezők is hatnak a vezetés sebességére - egyforma jobb és 
bal szem esetén is. Mint arról alternáló szemtakarással - álló 
jelenetet figyelve - meggyőződhetünk, a két szem általában 
eltérő (méret, szín, élesség stb.) képet ad. 

A számos kigondolt igazoló kísérlet közül - eszközök 
hiányában - csak háromféle kísérletsorozatot tudtam 
elvégezni: megfelelően mozgatott ceruza, távoli kontúr, ill. 
fejünk mozgatásakor észlelt kettőződések vizsgálata. 

Kísérleti eredményeim is megerősíteni látszanak azt, hogy 
agyunk egy - a pillanatnyi fixálással - meghatározott 
kettőskúpon belül és kívül (orrunk kitakarása csökkenti e 
térrészt) eltérő módon, de egyaránt az idegpályák 
kereszteződésének segítségével védi ki a diplopia zavarkeltő 
jellegét térlátáskor. 

A fúzióval kapcsolatban eddig emlegetett t és s 
alapvetően más, mint a Korte által 1915-ben leírt és 
monokulárisan is vizsgálható filmtechnikai Δt és Δs. Ismert, 
hogy mozgókép elérése, diszkrét mozgásfázisok folyamattá 

egyesülése (β mozgás) függ a fázisképek s (nem csak 
vízszintes) eltéréseitől, a felvételi filmsebességtől, a 
képkockák közötti Δt szünettől, a DT kockavetítési időtől és a 

fényerőtől. Bár e kétféle összeolvasztás során egyaránt relatív 
elmozdulásokat értékel agyunk, valószínű, hogy más szinten 
(és helyen) és más időállandókkal. Erre utalnak pl. Julesz "RD 
movie" kísérletei. Mozifilm vetítését lassan kezdve, majd egyre 
gyorsabban folytatva a stroboszkópikus, a "jó mozgás", és a 
kettősképek tartományát észleljük, akár egy szemmel is. Ezt 
az összeolvadási jelenségcsoportot (fúzió helyett) F 
effektusnak hívják. A mozifilm tehát a látás téridő jellegét 
(tehetetlenségét) hasznosítja. 

Miért nézünk meg kétszer egy filmet? 

Az izgalmasnak, lebilincselőnek tartott filmek általában 
eseménydúsak. Ezeket szívesen nézzük meg többször is, 
esetleg videokazettán vagy képlemezen is megvásároljuk. 
Második alkalommal nézve, a történet ismeretében szabadab-
ban figyelve a képsorokat, újabb részletekre figyelünk fel. A 
szemmozgásokról tájékozottak számára ismert, hogy 
mindenki - eltérő ismeretek birtokában egyéni szemmozgás-
stratégia alapján szemléli a képkockákat. Az ismételt 

megtekintések során egyre több jelenet egyre több részletére 
fogunk - egyre pontosabban - emlékezni. 

A látás eredendően mintavételes folyamat! A fény-
receptorok működésének fotokémiai és ingerületvezetési 
szakaszosságánál magasabb szintre lépve tudjuk pl., hogy 
minden saccad alatt a látás ingerfelvételi részfolyamata 
szünetel. A mozi bizonyos mértékig ritmust erőszakol a 
nézőkre, hiszen sokan tovább néznének egy-egy (pár néző 
által már unt) képsort, ráadásul a saccad sem fog mindig a 
képkockák közötti vetítési szünetekre esni. Mindez 
hiányérzethez vezethet, és ha a néző teheti, másodszor is 
megnézi a filmet. Az eddigiek alapján talán jobban érthető a 
mintavételi látáselméletek nagy száma. Saját elméletem is 
ebbe a csoportba tartozik. Szerintem pl. a fentieken túl-
menően a néző az idő kis töredékében figyel csak a külső 
ingermintára (változására!), mivel saját memóriaképeinek 
felelevenítésével és hasonlóságok, ill. eltérések keresésével: 
a látottak (ill. hallottak,...) értelmezésével van elfoglalva - 
miközben a filmmel nem kapcsolatos ingereket is feldolgozza 
agya. 

Vajon mi lehet a szemmozgások szerepe? Ugyanazon 
fixpont környékére egy állóképen később visszanézve már 
tudatos szemmozgás várható, melynek célja az 
emlékképpárokkal való még jobb egyezés elérése. 

A memóriaképet - szemléletesen - olyan hologramhoz 
hasonlítanám, melyet felváltva világítunk át (hív elő agyunk) a 
referencianyalábbal, ill. konjugáltjával, egy J és egy B 
perspektíva elérése érdekében. Julesz az RD ábrákon 
megmutatta, hogy alakfelismerés előtt már lehetséges fúzió, 
mely néha nem nélkülözhető az alakfelismeréshez- lokális, ill. 
a finomabb térszerkezetet csak később (az egész képen) 
elemző globális sztereopszist különböztetett meg. Ezek be-
vezetését és elválasztását nem érzem szükségszerűnek. Az 
alakfelismerés és a fúzió nézetem szerint párhuzamosan, más 
agyterületen, kis kölcsönhatással, kvázi függetlenül zajló 
folyamatok, s hogy melyik végez előbb, az a kép szerkezetétől 
függ. A legegyszerűbb Julesz ábrákon egyetlen Δs detektor-
csoport "megszólalása" elég az egész kép térbeliségéhez, míg 
egy síkra lerajzolt négyzet felismeréséhez több kontúr- és 
csúcsdetektáló csoport munkája szükséges. Más ábrákon - pl. 
függőleges vonalpárokat sztereoszkópban vetítve - az alak-
felismerés a könnyebb és a "rudak" térbeli helyzetének 
eldöntése okoz több problémát. Az elsőként sikerre vezető 
felismerési folyamat (kettőnél több van!) eredménye való-
színűségi, kizárásos alapon segíti, gyorsítja a többi folyamat 
lefolyását. 

Az aszimmetrikus J-B mintavételi idők oka főleg a 
pillanatnyi, és az emlékkép rögzítésekor kialakult vezérszem 
javára történő súlyozás lehet. A vezérszem azonban nem 
annyira képrészenként, mint inkább fixálási pontonként, vagy 
emlék-felismerésenként lehet eltérő. 1983. IV 23-án megtartott 
METESZ OPAKFI előadásomon elmondott és (Schuler, Kép 
és Hangtechnika 6. [1985), 173.; Harmadik Szem 49. [1995), 
12.) cikkekben leírt találmányom, mintavételes térlátás-
elméletem pszichofizikai alkalmazása (pl. a mellékelt ábra 
szerint vetíthető térhatású kép). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. kísérletsorozat. Kísérleteim szerint a J-B ritmus hatását 

lényegesen befolyásolja a J-B fényerők aránya. Képátviteli 
módszeremet elektronmikroszkópos és Julesz féle RD 
képpárokon, valamint mozgó jeleneteken is ellenőriztem (5., 6. 
és 7. kísérletsorozat). 
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Miért vált be a főemlősök két szeme? A hologram két 
irányból beérkező fénnyaláb eredőjét rögzíti, ezek egyike 
rendezett és ismert (referencia). Agyunk szintén két (J és B) 
nyalábot fogad, mindkettő diffúz és ismeretlen, ezek (és a 
memóriaképek) összehasonlító elemzése vezet a térhatású 
kép élményéhez. Lehetségesnek tartom, hogy alváskor 

agyunk az aznap látott fontosabb diffúz nyalábokból próbál 
rendezett referenciát szolgáltatni, képes memóriamintát 
gyártani. A cél hónapokra vagy évekre felgyorsítani a látott 
dolog felismerését - egészen addig, amíg az néha használata 
révén megerősítést kap. 

III. rész 
 

A cikk első két része röviden ismertette a térlátás alapjait és kutatási eredményeit. Ezután a szerző - Schuler László fizikus 
- a látóidegek kereszteződésével kapcsolatos elméletét vázolta, majd pár alaptézisét és alapkísérletét írta le. Az itt 
következő harmadik részben folytatja saját térérzékelési elméletének ismertetését és új alaptételeket javasol az emberi 
térlátás kutatásához. 
Első hallásra talán meglepő, hogy a térlátás témáját ebből a megközelítésből mutatjuk be a videósoknak. Megvan azonban 
az okunk rá, hogy behatóan foglalkozzunk a térlátással: meglehet, hogy épen Schuler László kutatási eredményei 
segítségével egy új - ráadásul a hagyományos televíziós eszközök segítségével megvalósítható - háromdimenziós 
képátviteli lehetőséghez jutunk. 

Hány szem kell a térlátáshoz? 

A vizuális érzékeléssel és agykutatással foglalkozó kutatók 
tudják a választ: egy sem (a speciális eseteket is figyelembe 
véve). Elfogadva azt, hogy látószervünk véges sok idegszálon 
át befutó kisfeszültségű jelsorozatokat (frekvenciakódolt 
bináris digiteket) értékel, aligha meglepő a kísérleti alanyok 
beszámolója, akik igen kis áramok hatására színes foltok és 
vonalak felbukkanásáról számoltak be. Megfelelően 
elhelyezett mikroelektródákon át elektromosan ingerelve a 
látókérget, látásérzet lép fel. 1755-ben Benjamin Franklin 
leírta, hogy 1 mA-nél nem nagyobb áramot fején átvezetve 
színes fényeket látott (Kaufman: The world transformed, 
1979). Müller 1826-ban írta, és 130 évvel később kísérletileg 
is igazolták, hogy a látóideg ingerlése fényhatás nélkül is 
határozott irányban lévő fénypont érzetét kelti. Fénymentes 
"látásra" vonatkozó ún. foszfén kísérletekről azóta sokan írtak, 
további lehetőség a hanggá, tapintássá és más érzékletté 
alakított képek közlése. A technika jelenlegi szintjén e 
"fénytelen" próbálkozások kétszer azonos hatást még 
egyazon személynél sem tudnak létrehozni, teljes és értelmes 
kép kialakítása pedig ennél jóval nehezebb. Mű- és 
pótszemek ezért egyelőre nem kaphatóak a piacon. Szemet 
nem használó (pl. csukott szemmel történő) térlátásra egyéb 
példákat is ismerünk: minél kimerültebb valaki, annál 
színesebb és gyakorta térhatású álomképeket Iát; kábítószer 
is okozhat ilyen látást (vizuális hallucinációk)... Ebben a 
cikkben maradjunk a hagyományos - a retina pálcikáinak és 
csapjainak 400-800 nm hullámhosszúságú fotonok 
becsapódásával kiváltott - gerjesztésénél. 

A térlátás kialakulásának evolúciós okait keresve (Dawkins: 
Folyam az édenkertből, 1995) úgy látszik, hogy már az egy 
látószervvel rendelkező élőlényeknél fontosnak bizonyult a 
megfelelő testmozgásra fellépő mozgási parallaxis adta 
térhatás. A kétszemű mutáns pedig azért kerülhetett előnybe 
(évmilliók alatt zajló szelekció során), mert állandó mozgás 
nélkül is térben látott, agyában imitálva (az egyszemes ős 
esetében szükséges) J-től B szemig oda-vissza történő 
mozgást. Ez megoldható egy J-B mintavétellel - elméletem 
tehát egy mentális mozgásészlelést feltételez, ami második 
szem kialakításával és új funkciókkal pl. diszparitás-elem-
zéssel párosulva váltott ki egy energia-igényes információ-
nyerési lehetőséget. Persze a második szem sok más 
szempontból is hasznosnak bizonyult. Arról, hogy a 
mozgásészlelés alapvető fontosságú a látásban pl. Pléh 
(Megismeréstudomány és mesterséges intelligencia, 1998) ír 
szemléletesen - egy béka retináján egy kis mozgó pont 
táplálékot jelent, egy nagy mozgó folt pedig ellenséget. 

A térhallásra elméletem szerint szintén igaz a mintavételi 
jelleg, a két fül kialakulásának szintén egyik evolúciós oka 
lehetett az egy fül + testmozgás nyújtotta többletinformáció 
"olcsóbb" kiaknázása két füllel, testmozgás nélkül. 

Visszatérve a térhatású képátvitel eseteire, említést 
érdemel, hogy már 1858-ban vetítettek JBJB sorozatokat az 
ún. eklipsz eljárás keretében, mely módszer térben és időben 
szétválasztott információt használ, és felváltva takart 
szemekkel nézhető az eredmény. 

Az 1920-as évektől az olasz filmiparban, majd Hollywood-
ban is ösztönösen használtak egy kameramozgatással 
elérhető "teresítő" trükköt - pl. miközben a western-film főhőse 
belovagol a képbe, a kamera nem állva, hanem sínen 
gördülve veszi. A kamera kocsiztatása és forgatása (fahrt + 
vízszintes svenk) zajlik. Rogers és Graham írásában (Vision 
Research 22. [1982], 261.) szerepel, hogy kísérletekkel  
 
 
 
igazolták az (egy szem + mozgási parallaxis) és a (két szem + 
mozdulatlan fej) látási körülmények nagyfokú azonosságát. 
Lehetséges-e egy szemen át - ill. az ennek mintájára kiépített 
síkkép-átviteli rendszerrel - térhatású képpárt az agyba jut-
tatni? Időosztásosan térhatású kísérleti vetítéseim 
egyértelműen igazolták, hogy lehet. Megfelelő ritmusban 
közölve az aggyal, azonos szemen át a J és a B perspektíva 
képkockáit, látószervünk képes a sorosított információt tér-
hatású képpé alakítani. 

Kísérletsorozat: 

A teresítő trükk hatása elméletemmel egyszerűen 
magyarázható, a módszer pedig pontosítható. A hatást 
filmkamerás felvételeimnél fokozni tudtam úgy, hogy nem 
egyenes sínen, hanem a fixpont körüli körpályán mozgott a 
kamera és pont a legjobb mintavételi frekvenciákból vissza-
számolható kerületi sebességgel - sajnos csak álló témákra 
tudtam ezt tesztelni. Nálam pl. egy 16 mm-es filmkamera egy 
forgatható asztal peremére erősítve felvételt készített az 
asztal közepe (forgástengely) fölé lógatott tárgyról. A téma 
animáltan mozgó is lehetett, mivel a kamera kockázni is tudott, 
és több helyzetben megállítva az asztalt, készíthettem 1-1 
kockát, közöttük fázismozgást állítva a témán. A kamerát (az 
asztalhoz képest) tehát nem is kell forgatni, ha a helyes 
görbén mozog! Szintén következik elméletemből, hogy a 
kamera függőleges daruztatása + függőleges svenkkel a fix-
pontra visszaforgatása ugyanezen okból teljes értékű tér-
hatást ad (és nemcsak - mozgási parallaxis segítségével -
fokozza a mélységérzetünket). 

A memória modellezésnél elterjedten használt holografikus 
hasonlatból kiindulva: ahogyan a hologram is feléleszthető 
referencia- avagy konjugált nyalábbal, a J szemen át néha 
bevitt B információ is feltűnően hasonlíthat egy vizsgált 
emlékkép B perspektívájú képpárjára - majdnem annyira, 
mintha valóban a B szemen át kapott ingerminta lenne. A 
"majdnem"-en rövid, tanulási időt igénylő agyfolyamat értendő, 
melynek során a látóközpont "rájön" arra, hogy miként lehet 
ezen újfajta vetítést maximális információkinyeréssel 
értelmezni. Hogyan is zajlott le a fent említett alapkísérletem? 

Kísérletsorozat: 

Kezdjünk diavetítést közönséges diaképpel. A nézők egyik 
szeme le van takarva. A második (beállítás után lekapcsolt) 
diavetítőben a nézett kép sztereo párja van. A vetítés során 
indítjuk be a sztereo diapár hozzávetítését, az időosztást. 
Fontos a kísérlet előtt a két vetítő képét pontosan fedésbe 
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hozni. A J és a B kép felvételi alaptávolsága 7 cm-nél kisebb 
legyen (a valódi térlátást modellezem, 65-67 mm a felnőttek 
szembázistávolsága). Tapasztalat: fél szemmel is észre-
vesszük, hogy mikor válik a kép térhatásúvá! Megfelelő idő-
osztási ritmust alkalmazva élvezhető 3-D képet látunk. 
Ritmuson a vetítési frekvencián kívül elsősorban a J-B 
időarányra és a fényerők változásaira kell gondolnunk. 
 

Az optimális ritmus inkább témafüggő, mint szubjektív - ez 
az emberek hasonló agyműködési ritmusaiból (pl. alfa 
agyhullám) következik. Ezek az agyi időállandók 
személyenként - de főleg hangulattal - változnak, ám általában 
kis szórással azonosak. Ez a válaszom arra a gyakori 
ellenérvre, hogy ritmust erőltetek a nézőkre. 

Kísérletsorozat: 

Eddig kb. 100 nézővel állt módomban eljárásomat tesztelni. 
Négy fő kivételével mindenki észlelte a térhatást, noha 
videoeszközök hiányában kezdetleges minőséget tudtam csak 
elérni (főleg diákkal, végtelenített filmhurkokkal, ill. 
számítógépen). 

Vajon milyen az egy szemmel, és általában, a két azonos 
képet látó szemekkel nézett térhatású képek minősége? Mivel 
eljárásom a valódi agyműködést utánozza, a hagyományos 
sztereo képátviteli eljárásoknál (anaglif, polár, ...) megszokott 
felvételi-alaptáv növelési fogás - mely a valóságtól eltérő 
telesztereoszkópikus hatást ad: óriás által szemlélt valódi táj, 
ill. ember által nézett makett-asztal benyomását kelti - 
eljárásomnál nem alkalmazható. Agyunk "hardverszerűen" 
hasznosítja a két szem távolságát, mely látási memóriánk 
feltöltése után, életünk során alig változik. Az ennél nagyobb 
bázistávolsággal készített J-B párokat agyunk hibásan 
értelmezi (ugrálás, kettőződés zavar), mivel a J-B párok téridő 
viszonya nem a megszokott. Várhatóan huzamos ideig csak 
növelt bázisú vetítéseket nézve (pl. ilyen képet előállító 
szemüveget hordva) egy hét alatt ehhez is hozzászoknánk, új 
"megengedett transzformációt" fogadna el agyunk. Az 
időosztásosan térhatású képek elbírálása során tehát a valós 
térhatásnál - úgy, mint szokványos nézegetéskor először 
letakart egyik szemünket újra használva - nem várhatunk töb-
bet (ez nem saját eredetű, de fontos és ajánlott kísérlet!). 
Vetítési módszeremnél a látókéreg térben és időben előírt 
ritmus szerint integrál a fúzióért, a szemüveges módszereknél 
a térbeli problémát elég megoldania, a J és B képekből ehhez 
bármikor vehet mintát. 

Észlelési ellipszoid 

Ha egy szemmel lehetséges térlátás, vajon elképzelhető-e 
térlátás kettőnél több szemmel, ill. szemszögből? A válasz 
ismét igenlő. Hogy kettőnél több leképezési irány fel-
használása eredményes lehet térlátásnál, arra a rovarok 
összetett szeme élő példa - némelyek igencsak jól mozognak 
térben. 

Az egyszemes térlátás lehetőségéből adódóan agyunk a 
megfelelő vízszintes parallaxist mutató, egymás után érkező 
képeket rendezni és térhatású képpé fuzionálni képes. 
Tekintetbe véve a test fej- és szemmozgások látásban 
betöltött szerepét, elfogadhatónak fog tűnni, hogy kettőnél 
több diszkrét perspektíva egyetlen képpé egyesítése zajlik a 
látóközpontban. A test- és a fejmozgások általában lassúak az 
általam tárgyalt J-B mintavételezési időkhöz képest, noha 
regisztráltak 10 Hz-es fejrezgéseket is. Fontosabb azonban a 
két szem nem teljesen egybehangolt mozgásaira gondolnunk, 
ezek gyorsabbak a mintavételezésnél, és így arra döntő 
hatással lehetnek. 

A két szem mozgásait egyidejűleg vizsgálni igen nehéz és 
költséges feladat- sok évig kutatva csak pár helyen olvastam 
ilyenről. A relatív szemmozgás a fontos, melyről kiderült, hogy 
mikor az egyik szem egy fixpontra beállt, a másik egy, a 
fixpontot tartalmazó ellipszoid-szerű, 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 képpár helyett 

egy 3. perspektívájú képet látunk, ami ismétlődések esetén a 
fixpont térbeli letapogatásának felel meg (a valóságtól 
eltérően, rögzített fejet feltételezve). A következő pillanatban a 
másik lehet a vezérszem és a párja tapogat körül. 

A helyzet kb. olyan, mint ha agyunk nem szigorúan két 
irányból, hanem egy észlelési ellipszoidból figyelne a fixált 
helyekre. Fender és Julesz (J.Opt.Soc.Am. 57. [1967], 819.) 
és más szerzők cikkei alapján ez a tartomány nem csak 
ellipszoid, hanem egy vízszintes tengely körül forgatott 
lemniszkáta avagy ovális is lehet (tovább vizsgálandó). Az 
"észlelési ellipszoid" fogalom általam javasolt bevezetését a 
képátviteli technikában várható sikeres alkalmazása indokolja. 

Kísérletsorozat: 

Kísérleteim során a térhatású kép javulását észleltem kettőnél 
több perspektíva alkalmazása mellett- pl. a téma körül 
elforgatható asztalra erősített kockázó filmkamera 
segítségével, mely álló jelenetet fotózott sok irányból (a 
fixpontra visszaforgatható volt). Ennek révén tudtam az 
időosztási ritmusok optimalizálása során kettőnél több 
perspektívás ritmusokat is tesztelni. Persze ezt is fontos lenne 
valóságosan mozgó, és nem csak az általam kipróbált animál-
tan mozgó (én állítottam be a téma mozgását fázison-ként) 
témákra is tesztelni. 

Kísérletsorozat: 

A csak függőleges egyenes mentén elmozdított kamera-
helyzetekből felvéve is jó térhatást adtak végtelenített 
filmhurkaim! A két-, ill. több-perspektívájú időosztásos tér-
hatás ilyen megvalósíthatósága volt a fő oka az észlelési 
ellipszoid elméletem kidolgozásának. 
Új alaptételek 
Filmtechnikai szakkönyvekben, sőt a 80-as évek végéig még 
egyetemi tankönyvekben is az alábbi 3 alaptételt olvashattuk a 

térbeli látásról: 
1. Térlátás csak két szemmel lehetséges. 
2. A két szem egyszerre, folytonosan nézzen térlátáshoz. 3. A 
két szem kétfélét (J, ill. B perspektívájú képet) nézzen.  
Ezek a tételek megfelelnek a Gestalt pszichológusok látás-
elméletének. 
Az előzőek alapján általánosítsuk és fogalmazzuk át e 
követelményeket! 
1. A térlátás agyi funkció, mely minták relatív mozgásán 

alapul, és egy szemmel -vagy anélkül, pl. elektromos 
ingerlésre - is létrejöhet. 

2. Térlátáshoz is elég gyakran érkezzen a látóközpontba infor-
máció, melynek témája - a már látottakkal való 
hasonlósága, ill. értelme - téridőben ne változzon - szórjon - 
túlzottan. 

3. Térlátáshoz legalább kétféle perspektívának megfelelő 
információ érkezzen a látókéregbe, homológ pontjaik között 
a téma relatív mélységeinek megfelelő Δs értékkel. 

4. Térlátást eredményező fúzió csak a J-B képkockák közötti 
Δs, Δt, ezek időderiváltja és grad Δs értékekre vonatkozó, 
téridőbeli alsó és felső korlátok között lehetséges. 
Hogy pl. Δs időderiváltja egy felső korlátnál nagyobbá válik, 

ez azt jelenti, hogy a kép mélységviszonyai túl gyorsan 
változnak, az ilyen "berezgő képek" térhatása elromlik. A Δs 
térben, a szomszédos képterületeken sem változhat akár-
mekkorát (Burt és Julesz, Science 208. [1980], 615.). Mit értek 
minták relatív mozgásán? Relatív elmozdulásokkal térhatás 
érhető el. A mozgási parallaxisnak ezen - már Helmholtz által 
1925-ben felvetett-fontosságát vizsgálta pl. Rogers és 
Graham már említett 1982-es cikke. 

Az általam javasolt 4 új alaptétel lefedi a cikkben 
részletezett térlátásra vonatkozó elméletemet, és a jelenségek 
bővebb csoportjának értelmezését teszi lehetővé. Tekintsünk 
át néhány érvet alternáló és aszimmetrikus mintavételi 
látáselméletem mellett. 

 Ismert, hogy monokuláris látásnál a képet figyelő szemre 
stabilizált kép eltűnik, kétszemes látásnál a binokulárisan 
stabilizált képpár pedig nem. Feltételezésem szerint 
felismerés után is szakadatlanul folyik agyunkban a vizuális 
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memória "pörgetése", a határozott képérzethez nélkülöz-
hetetlen az a - normálisan test-, fej-, és szemmozgások 
biztosította - lehetőség, hogy más helyzetben egy külső 
ingerkép ismét egybeessen egy memóriaképpel. Ha ez túl 
ritkán következik be, pl. stabilizálás miatt memória körbe-
forgatásonként csak egyszer van erős (pl. Jo J) korreláció, 
akkor a kép elhalványul, majd eltűnik: a korrelációs egység 
nem jelzett elég gyakran (a 0 index jelöli a memóriából 
lehívott mintát). Mint minden érzékelési agyműködés, a 
látás is változások észlelésére és értelmezésére van 
"kihegyezve" - ha kell szemmozgás indul ennek érdekében -
, változás azonban monostabilizált helyzetben test-, fej- és 
szemmozgásra sincs. 

Binokuláris esetben figyeljék a kérgi detektorok kb. egyenlő 
időarányban a J és a B képet. Ha a két kép nem teljesen 
azonos, akkor összehasonlító kiértékelésük eredményesen 
folyhat stabilizált képek esetében is. 

A korrelációs egység most memória körönként hatszor 
aktív: Jo -J, Jo-B, J-B, Bo-B, Bo-J és Jo-Bo összevetésekor. 

Stabilizálás nélküli - pl. normál látás, vagy sztereo képpár 
nézése - esetben a korrelációs egység hatásfokát a 
fixpontváltások növelik. Végül sztereoszkópba tett, durván 
eltérő J és B értelmes képek esetén, a korrelációs egység 
memória körönként kétszer (Jo J és Bo B) egyezést, és 
körönként négyszer zavart (Jo B, Bo J, J-B és Jo Bo) jelez, ami 
sajátos rezonancia-ritmust vált ki a mintavételi me-
chanizmusban: binokuláris rivalizációt észlelünk. 

 A Julesz által felfedezett "binocular standstill" már említett 
jelensége elméletemmel egyszerűen magyarázható! A 
mintavételi periódussal szinkron vetítve, valahányszor a J 
szemre figyel az agy, a kép mindig épp ugyanott van, a B 
szemre figyelve szintén: mintha álló sztereopár lenne. Mint 
minden agyi folyamat, a mintavételezés sebességének 
szabályozása is bizonyos tűréssel folyik, ezért mintavételi 
sebességen mindig egy frekvencia-intervallumot 
(intervallum sorozatot) kell értenünk. 

 Elméletemmel igen egyszerűen érthetővé válik, hogy 
megfelelő sebességű vízszintes parallaxis-változás (pl. 
kamera folytonos, megfelelő sebességű mozgatása a téma 
körül) síkkép átvitelnél is térhatást ad. Megfelelő J-B 
képpárok ilyenkor rendre előfordulnak és agyunk számára 
kifejthetőek. 

Hasonlóan értelmezhetők a Julesz "sztereo movie" vetítésénél 
említett, Jo,B1,J1,B2,J2,... módon az agyba érkező minták 
hatékonysága. 

 A tapasztalt egyszemes térlátás (I. a megfelelő kísérlet-
sorozatot) az elméletemmel összeférő. 

 A vezérszem jelenség magyarázható elméletemmel: 
figyelemkoncentráció a több információt nyújtó képoldalra, 
egyszerű mintavételi időarány módosítással, új ritmussal 
elérhető. A "Térlátásról" c. fejezetben leírt súlyozási 
ritmuseltolódás az irodalom szerint is kísérletileg észlelhető 
volt (Sabrin és Kertesz, Perc, and Psychophys. 34. [1983], 
155.). Itt említem meg egy további kísérletsorozatomat, 
melyben enyhe J-B aszimmetriát tartalmazó időosztási 
ritmusokat is kipróbáltam kockázó filmkamerával - szerintem 
néha javította a hatást, de a kiértékelés itt annyira szub-
jektív, hogy eredményről csak nagyszámú nézőre tesztelve 
lesz értelme beszélni. 

 Sztereoszkópban, alternált J-B villogtatás térhatást adhat, 
ezt elméletem - pl. Kaufman kontúros elméleténél jobban - 
magyarázza. 

 Sztereoszkópban az egyik kép lehet életlenebb, kisebb 
vagy elforgatott. 

Elméletem szerint a mintavétel ennek hatására úgy módosul, 
hogy a több információt nyújtó képre figyelhessen több ideig 
az agy. A másik képből csak a Δs és más minimálisan 
szükséges információt használja fel. Kaufman (The world 
transformed, 1979) szerint is így marad az eredő látvány éles, 
ill. értelmes. 

 A Brücke-Bartley effektus magyarázható elméletemmel. 8-
12 Hz villogtatási sebesség világosságérzetet fokozó 
hatású. Kb. 8 Hz mintavételi frekvenciákat feltételezve 
kísérleti vetítéseim is jó térhatást adnak (I. biosec és 
agyhullámok a "Látásunk korlátairól" c. fejezetben). A 
monokulárisan észlelhető fényerőt fokozhatja a jó ritmus 
eltalálása-végül is nagyobb időhányadban (és közvetlen 
gátlás nélkül) jut a látókéregbe az "erős fény" jelzés. 

 Amikor hagyományos, eklipsz típusú térhatású vetítést 
polárszemüvegen át nézünk, a J-B kockákat alternálva 
tartalmazó filmet kétszeres sebességgel vetítik. Mindkét 
szem gyorsan, de szaggatottan (ellenfázisban) kapja az 
információt. Az így elérhető jó térhatás, mintavételes 
térlátáselméletem - térben és időben egyszerre is 
szétválasztható J-B információközlés - közvetlen 
bizonyítéka! Elméletem alapján, frekvencia-kétszerezés 
helyett, optimalizálandó a vetítési sebesség, ami nem a Φ 
jelenség mozgássá egyesítő frekvenciáival kapcsolatos. 

Elméletem, mint látjuk, sok jelenség egységes magyarázatára 
képes, így nagyszámú ellenőrző kísérletre alapozott 
fejlesztése indokolt lenne. 

 

 
IV. rész 

 
A cikk első része bemutatta a térlátás alapjait és kutatási eredményeit. Ezután a szerző - Schuler László fizikus - a 
látóidegek kereszteződésével kapcsolatos elméletét vázolta, majd pár alaptézisét és alapkísérletét írta le. A harmadik 
részben folytatta saját térérzékelési elméletének ismertetését, és új alaptételeket javasolt az emberi térlátás kutatásához. A 
mostani, befejező részben az elméletével szembeni érvekre válaszol a szerző, végül a gyakorlati alkalmazás lehetőségét 
vizsgálja. 
Első hallásra talán meglepő, hogy a térlátás témáját ebből a megközelítésből mutatjuk be a videósoknak. Megvan azonban 
az okunk rá, hogy behatóan foglalkozzunk a térlátással: meglehet, hogy éppen Schuler László kutatási eredményei 
segítségével egy új - ráadásul a hagyományos televíziós eszközök segítségével megvalósítható - háromdimenziós 
képátviteli lehetőséghez jutunk. 
 

További érvek az új elmélet mellett és 
ellen 

Térlátás-elméletem szerint agyunk felváltva koncentrál a J és 
a B képre. Szemléletesen szólva, felváltva néz ki két lukon, 
sőt még az emlékképekkel való összehasonlítás érdekében is 
J-B párokat idéz fel. Vizsgálja, hogy van-e olyan közös és 
megengedett transzformáció, mellyel ezen emlékképpárok a 
pillanatnyi J, ill. B képpel azonosíthatóak. Megengedett 
transzformáción rögzített tárgyak körüljárása során a két 
retinán a képpontok kölcsönös helyzetében fellépő 
elmozdulásokat értek. Az azonosításnál egy korrelációs határ 
elérése a cél, ezt átlépve felismerés történik. Vetítési módsze-

remmel ezért nem egy "átlagos szemmozgást" modellezek, 
hanem az agy periodikus és J-B aszimmetrikus 
képfeldolgozását! 

Vizsgáljuk meg az eddigi ellenérvek tükrében elméletem 
gyengéit! 

Ellenérv: némely esetben zavaró rivalizáció léphet fel. 
Válaszom: vetítési módszeremnél rivalizáció-csökkentő 
tényező, hogy a J és a B szem mindig ugyanazt látja - bár 
feltételezésem szerint a látóközpont amúgy is az egyik retina 
ingermintájára jobban figyel. 

Ellenérv: mi van akkor, ha az egyik szem már fixál, de a 
másik még mozog? Válaszom: nem teljesen szinkron 
szemmozgások pl. minden saccad során előfordulnak. 
Ilyenkor eleve csak az álló szem adhat ingermintát. Elméletem 
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alapján a szemmozgások különbözősége-megfelelő 
vizsgálatok révén-támpontot nyújthatna a mintavételi ritmusok 
felderítéséhez, ill. eljárásomnál az időosztási ritmusok 
optimalizálásához. Mintavételes térlátáselméletem minden 
általam ismert szemmozgással összeférő! 

Ellenérv: a fixációvándorlás nem rontja el a térhatást? 
Válaszom: a két szem vándorlás (követő szemmozgás) alatt 
sem mozog szigorúan együtt térben és időben, ezért az agy - 
rövidmemória segítségével - időben is eltolt J-B párokat kell 
hogy hasznosítson a fúziós folyamatban. A helyzet hasonlít a 
Julesz féle "RD movie" vetítési módszerhez, melyet 
mintavételes modellem egyik kísérleti igazolásának tekintek! 

Ellenérv: a hagyományos sztereo módszereknél J-B csere 
hatására az elöl-hátul viszony felcserélődik a képen, az 
ismertetett elmélet alapján pedig semmi változás sem várható. 
Válaszom: ismert, hogy egyes jellegzetes képek - pl. emberi 
arc pszeudoszkóposan mutatva sem hajlandók térben 
átfordulni. Elméletem szerint valószínűségi alapon dől el a Δs 
hatások összességének értelmezése. Agyunk a mintavételi 
ritmus eltolásával változtathatja ugyan a Δs észlelések 
időarányát, azonban döntőnek azt érzem, hogy melyik 
esetben kap nagyobb egyezést az emlékképekkel. 

Elméleti következtetések 

Láttuk, hogy a látás időbelisége igen összetett folyamat, 
melynek során a retinákra érkezett információ újabb része 
vész el. Nézetem szerint mégis a látottak értelmezésekor 
veszítjük el a legtöbb információt, az idő túlnyomó részében 
nem a külső ingermintákra, hanem az utolsó pár minta és a 
memóriaképek kapcsolatára (és főleg változásukra) 
koncentrálva. Az utóbbi erősen szubjektív jellege okozza pl. 
azt, hogy ugyanazt nézve gyakorta mást látnak a nézők. 

A kíváncsi szemmozgás a látóközpontbeli történések tükre: 
a perifériális látással megérzett "fontos helyek" között a szem 
úgy mozog, hogy minél hamarabb, minél több információt 
szolgáltasson. 

Mint mondják, ingerült ember mindent sötéten (szürkén) Iát. 
Ezt pszichológusok a színlátást vizsgálva lényegében 
igazolták. Szerintem a térlátásra is érvényes, hogy hangulattól 
függően (pl. fáradásra) gyakrabban kikapcsol. Ezen 
túlmenően feltételezem, hogy a mindenben takarékos 
agyműködésnek megfelelően sokáig ugyanúgy és ugyanazt 
nézve, általában nem látunk térben, csak ha a téma (vagy 
saját állapotunk) változása ezt beindítja (pl. futni akarunk a 
látott tárgyakat kikerülve). Az agyműködés eme gazdasá-
gosságát szintén ellenőrizhetjük: egyik szemünket hosszú 
időnként (ill. álmos állapotban) letakarva, és a 2-D, ill. 3-D 
különbséget elemezve. 

Térlátásunk egy agybeli interferométer működéséhez is 
hasonlítható, mely a J-B információnyalábok eltéréseit elemzi. 
A leírt módon, a 4s detektor jelezhet egy J és B ingerek 
közötti, jellemző Δt-re is (téridő folyamatok!). A 
mélységzónánkénti elmozdulások és eltérő sebességek 
hasznosítása lehetett tehát a fő oka a térlátás kialakulásának: 
mintavétel, majd a J-B eltérések téridő elemzése. A térlátás 
azonban már elmozdulás és mozgás-mentes esetben is sőt a 
várttal ellentétes parallaxisra is (pl. Julesz ábrák) működik. El-
méletem szerint tehát a főemlősök látása alapvetően 
mintavételezéssel zajlik, ami megfelelő bionikai 
konstrukcióban (pl. J-B időosztó szemüveg) félvak emberek 
számára is térhatású képet biztosíthat (az ép szemre 
továbbítva az időosztott képet). 

Agykutatási eredményekről van szó; az itt térlátásra leírtak 
térhallásra is érvényesek! Ez lehetővé teszi pl. időosztó műfej 
kifejlesztését, mely 3-D képet és 3-D hangot továbbít 
egyszerre, hagyományos átviteli csatornákon. Az "észlelési 
ellipszoid" néven leírtak pedig az időosztásos képátvitel 
minőségjavításában nyújthatnak segítséget. Képátviteli 
eljárásom a valódi térlátást modellezi, alkalmazásakor 
előfeldolgozott kép jut az agyba (a J-B váltogatást pl. Δs 
méréséhez, az agy amúgy is elvégezné feldolgo-záskor). Bár 
némely látókérgi funkció lezajlását hasonló módokon 
megkönnyíthetjük, az agynak meg kell szoknia az újfajta 
információ-bevitelt. Ezért eleinte fárasztóbb az időosztásosan 
térhatású képek nézése (amiért pl. a módszer egyszerűsége 

kárpótol minket: elég a felvételi technikán változtatni). A 
cikkben ismertetett elmélet szerte-ágazó voltát jelzi pl., hogy 
az első szabadalmi bejelentésemben 62 kiviteli alakot 
javasoltam az eljárás megvalósításához. 

Az új agymodellek néha jobban tükrözik az emberiség újabb 
keletű ismereteit (számítógép, holográfia), mint a valódi 
agyműködést. Ez is a kísérletek fontosságára inti a kutatót. 

Alkalmazási lehetőségek a 
filmtechnikában és a videózásban 

Eljárásom minden hagyományos képátviteli eszközön 
alkalmazható. PI. tavalyi előadásom (magyar informatikusok II. 
világtalálkozóján, 2000. június 7., Gábor Dénes Főiskola) öt 
perces bemutató vetítéssel kezdődött (ez közönséges VHS 
kazettáról zajlott), majd a szünetben CD-ROM lejátszásával 
számítógéppel (monitorkép kivetítve) lett megismételve a 
demonstráció - a képsorok térhatását speciális vetítőfelületek, 
ill. szemüvegek alkalmazása nélkül észlelték a jelenlévők. 

Az eddigiekből kiderül, hogy érdemes ezentúl videofelvétel 
készítése közben (ha lehet) lassan körbejárni a témát. Ha 
eleinte nem is sikerül tartani a körpályát, ill. a megfelelő 
sebességet, 1-1 megfelelő J-B képkocka előfordulhat a  
 
pásztázásban, amelyekből J és B diát készítve a már korábbi 
ábra szerint 2 diavetítővel és azok alternált takarásával 
térhatású állókép jeleníthető meg. A két képkocka közötti túl 
nagy elmozdulásokat zavaró (síkbeli és ugráló kettőskép) 
képrészletként leplezi le az eljárásom! Függőleges daruzás 
közben (pl. átlátszó falú liftben utazva) szintén hagyományos 
kamerával, minden segédeszköz nélkül készíthető térhatású 
felvétel. Aki teheti, kettő vagy több videokamera képét 
"időosztva" (pl. speciális keverő áramkörrel) érhet el térhatású 
képátvitelt. Gyártási lehetőség két- vagy többablakos 
kameraelőtét (teresítő adapter) kifejlesztése, mely több 
perspektíva képét fogadja plusz időosztja (célszerűen 
elektrooptikai blendékkel). Ezt az előtétet egy hagyományos 
kameraobjektív lencséje elé helyezve, majd az időosztást 
bekapcsolva térhatású képet láthatunk, ill. rögzíthetünk. 

Noha az elmélet lehetővé teszi a síkképek átvitel közbeni, 
ill. megjelenítés közbeni időosztását is, a legolcsóbb és 
legegyszerűbb már felvételkor időosztani, ez esetben az 
átviteli hálózat és a megjelenítő készülék változatlan 
maradhat. Eljárásom oktatástechnikai alkalmazásait a 
fentieknél fontosabbnak érzem, pl. térhatású demonstráció 
segítheti a bonyolult molekuláról vagy kristályszerkezetről 
beszélő oktatót. A tudományos kutatóról se feledkezzünk 
meg, aki térhatású elektronmikroszkópos-, röntgen-, 
ultrahang-, infra- stb. képeket elemezhet eljárásomat is 
felhasználva. 

Az alkalmazások szempontjából fontos a téma meg-
választása: ismert térszerkezetű képeken kevésbé észlelhető 
a módszer, a látvány nem mond újat. Ismeretlen témák, ill. 
mélységek esetén (mikroszkópos képek, roncstelep, széna-
kazal, és más nagyentrópiás jelenetek) jobban érezhető az 
eljárásnak köszönhető információtöbblet - a hatás a látottak 
feldolgozása során időben csökken: az adaptáció és az 
újdonság varázsa ellentétes folyamatok. 

Végül az alkalmazás korlátai is fontosak. A sztereo 
fényképezésből ismert az átvihető térsáv fogalma- pl. az ún. 
70 perces szabály. Egyes kutatók szerint a sztereopszis max. 
130 m-ig, mások szerint max. 540 m-ig hatásos. Az anaglif és 
polársztereó filmek készítői ennél jóval kisebb térsávok 
átvitelében értek el élvezhető térhatást, noha elterjedten 
alkalmazták a bázistáv-növelési trükköt. Képátviteli 
eljárásomnál is fontos a téridőbeli korlátok betartása - ezek le-
küzdésében szintén a holográfia (végtelen sok perspektívás) 
kínálja a legígéretesebb elvi megoldást. 

Képátviteli eljárásom legjobb minőségű megvalósítását attól 
a prototípustól várom, melyben egy köteg száloptika néz a 
témára, és általa sok perspektívának megfelelő képet 
időoszthatunk. A sok perspektíva használata modellezi a 
térlátás test-, fej- és szemmozgás adta információfelvételi 
mechanizmusát, a perspektívák váltogatása pedig a kép-
feldolgozás mintavételes jellegét (szemmozgás, látókéreg 
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izgalmi ciklusai, memóriahasználat stb.). A váltogatási rit-
musokat kísérleteim során öt paraméterrel jellemeztem, pl. 
ezekkel leírva, majd az ismert sokféle optimalizációs eljárás 
egyikével próbáltam a legjobb időosztási ritmusokat kiszűrni. 

Az emberi térérzékelési folyamatok kutatásának magyar 
hagyományai vannak: Gábor D., Békésy Gy., Bodrossy F, 
Julesz B., Dékány S. és más magyar származású kutatók! 

Minden elmélet próbaköve a gyakorlat - az elvileg működő 
és gyakorlatban is kipróbált módszer sem terjed mindig el. PI. 
1940ben már jegyet és polárszemüveget véve színes és 
térhatású mozifilmet tekinthettek meg New York-i lakosok, 
mégsem terjedt el a módszer, sokak szerint a szemüveg 
kényelmetlen volta miatt. Bízom benne, hogy az általam több, 
mint húsz éve kutatott térhatású kép- és hangátviteli eljárás az 
oktatásban  és a gyógyításban is hasznosnak fog bizonyulni!  

Schuler László 
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