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RAPORT ASUPRA PARCEPTIEI STEREOSCOPICE 
 
 
 

 
1. Clasificarea tipurilor de indici vizuali 

 
 Percepția profunzimii vizuale este abilitatea de a percepe tridimensional mediul înconjurător 
[3]. Senzația profunzimii vizuale este abilitatea de mișcare precisă, sau de a răspunde în mod 
corespunzător pe baza distanțelor dintre obiectele aflate într-un mediu tridimensional [1]. 
 Percepția profunzimii vizuale este dată de o sumedenie de indici vizuali pe care creierul le 
poate interpreta astfel încât să creeze o percepție spatială a mediului înconjurător. Aceștia pot fi 
clasificați în două categorii: 
 

▪ Indici monoculari 
▪ Indici binoculari 

 
1.1.Indici monoculari 

 
 Dimensiunea relativă poate furniza indicii despre distanțele relative dintre obiecte similare a 
căror dimensiune absoltă nu este cunoscută. Obiectele îndepărtate sunt proiectate pe retină pe o 
suprafață mai mică Fig.1, Fig. 2. 
 

Fig. 1. Indicele dimensiunii relative [6] 
 

 Indicele dimensiunii cunoscute a unui obiect este suficient pentru a estima distanța absolută 
până la obiectul privit. Estimarea se face pe baza dimensiunii acestuia respectiv a ariei pe care este 
proiectată imaginea obiectului la nivelul retinei Fig. 2. Considerând doar acest indice percepția 
spatială poate fi eronată prin poziționarea la distanțe mai mari sau mai mici a unor obiecte ce au 
aceleași proporții dar dimensiuni diferite dar ale căror imagini proiectate pe retină au aceleași 
suprafațe. De aceea este necesară introducerea unor indici suplimentari pentru a creea o percepție 
corectă a profunzimii vizuale. 
 



Fig.2. Proiecția pe retină a obiectelor de dimensiuni variabile [7] 
 
 Interpoziționarea (obstrucționarea vizuală) furnizează informații privind distanța relativă a 
două sau mai multe obiecte față de observator. 

Fig. 3. Posibile dispuneri de interpoziționare a două obiecte planare [9] 
 
 In Fig. 3 sunt redate câteva posibilități de interpoziționare a două obiecte planare din care se 
poate extrage informația referitoare la distanța față de observator a doua obiecte. In fig 3.(b),(c) 
informația aceasta nu se poate extrage cu succes deoarece conturul obiectelor se întrepătrunde. 
 
 Gradientul texturii furnizează indicii privind orientarea unei suprafețe și implicit a 
distanțelor relative a punctelor de pe suprafață până la observator. In Fig. 4. textura podelei poate fi 
privită ca o secvență repetitivă a unui singur model, dar care prin modificarea graduală de jos in sus 
a dimensiunii creează percepția spațială. In fig 4.(b) aceeasi textură dispusă în moduri diferite 
creează percepții spațiale diferite. 
 

(a) (b) 
Fig. 4. Gradientul texturii 

 
 Înăltimea relativă față de linia orizontului furnizeaza informații privind distanța reală dintre 
două puncte în funcție de distanța aparentă a acestora față de linia orizontului. Distanța reală dintre 
punctele aflate aparent foarte apropiate de linia orizontului este percepută ca fiind mai mare decât 
dacă acele puncte ar fi considerate mai îndepărtate față de linia orizontului, cu toate că distanța pe 
imagine dintre puncte este practic aceeași Fig. 5. Acesta este un indiciu  important de percepție a 
profunzimii vizuale. 
 



Fig. 5. Înăltimea relativă față de linia orizontului 
 
 Indicele perspectivei liniare se află în legatură cu alti doi indici, dimensiunea relativă și 
gradientul texturii. In perspectiva liniara liniile paralele par a se apropia pe masură ce se 
îndepărtează de observator și în cele din urmă converg către un singur punct Fig. 6. (a). 
 
 

(a) (b) 
Fig. 6. Perspectiva liniară 

 
 In Fig. 6. (b) se observă cum perspectiva liniră furnizează informații referitoare la poziția 
observatorului față de obiect. Privind strict la nivelul texturii, etajele par a fi înclinate, dar asupra 
percepției spațiale acest lucru creează senzația corectă asupra pozitiei dispozitivului de filmare, 
respectiv undeva la jumatatea înălțimii clădirii. Se observă și legătura cu indicele gradientului 
texturii dar și a dimensiunii relative dacă se iau în considerare traversele din Fig. 6 (a) pe care sunt 
așezate șinele de tren. Traversele depărtate deși au aceleași dimensiuni, au o proiecție  mai mica pe 
obiectiv. 
 
 Umbra este un indiciu foarte important de percepere a profunzimii unei imagini. Aceasta 
depinde de tipul si numărul surselor de lumină, dar și de proprietățile materialelor  din care sunt 
confecționate obiectele (culoare, textură, reflecția luminii, transparența etc.) (Fig. 7). 



Fig. 7. Sporirea percepției spațiale prin redarea umbrelor obiectelor 
  
 Perspectiva atmosferică este redată de modul în care gazele dintr-o anumită zonă geografică  
influențate de condițiile atmosferice din acel moment (umiditate, concentrație, fum etc) reflectă sau 
absoarbe lumina solară. 
 

(a) (b) 
Fig. 8. Perspectiva atmosferică 

 
 Percepția profunzimii este dată de variația gradientului culorilor formelor de relief Fig. 7.(a) 
sau a clădirilor (b). 
 
 Vederea periferică este mai puțin sensibilă decât cea normată pe direcția privirii, iar ca 
urmare obiectele au un gradient al indicelui de claritate mai scăzut pe masură ce poziționarea 
acestora este  mai îndepartată față de direcția normată a privirii. 
 

 
Fig. 9. Vederea periferică 

 
 Vederea fucusată 
 
 Punctele ce aparțin obiectelor aflate exact la distanța focală față de ochi sunt proiectate pe 



retină într-un singur punct Fig. 10. Datorită acestui aspect obiectele aflate la această distanță  vor 
avea claritatea maximă. Punctele aparținând obiectelor mai apropiate sau  mai depărtate vor fi 
 

Fig. 10. Vederea focusată [6] 
proiectate nu doar pe un punct ci pe o suprafață, ceea ce face ca ele să fie percepute difuz iar 
claritatea scade pe măsură ce distanța până de planul de focalizare crește. Dincolo de o anumită 
valoare pentru această distanță conturul obiectelor nu se mai poate determina cu precizie. 
 
 Acomodarea este tensiunea aplicată pe mușchii ce controlează dilatarea respectiv contracția 
lentilei oculare în așa fel încât obiectele aflate la distanțe diferite față de ochi să fie focusate cu 
claritate. Acest indice vizual este destul de slab fiind însă eficient pentru obiecte aflate la distanțe 
mici. 
 

1.2.Indici binoculari 
 
 Stereoscopia imaginilor este un indice vizual ce redă iluzia optică de vedere în adâncime. 
Acesta poate fi reprodus prin vizualizarea unei scene din 2 puncte aflate la o distanță egală cu 
distanța inter-oculară. Această iluzie optică poate fi redată static chiar și fără aparatură electronică, 
fiind nevoie de două poze separate printr-o metodă de obstrucționare a vederii a unui ochi față de 
celălalt, practic stoparea vederii doar a uneia din poze cu fiecare ochi în parte [8]. Același principiu 
este valabil și la filme, condiția fiind ca observatorul să nu își schimbe poziționarea față de imagini 
[2]. Pentru o percepție dinamică a imaginilor este necesară actualizarea poziționării camerei cu care 
se face captura sau, deopotrivă, generarea imaginilor în funcție de poziția observatorului. Imaginile 
pot fi redate pe diverse suporturi, cum ar fi ecranele de proiecție stereoscopică, monitoare sau 
dispozitive de vizualizare portabile de așezat pe cap, fiecare prezentând anumite avantaje și 
dezavantaje. 
 Stereoscopia este un indice vizual critic pentru perceptia profunzimii imaginilor, ce se obtine 
prin redarea aceleasi scene pentru fiecare ochi in parte, dar decalate cu distanta dintre ochi, astfel 
încât cele doua imagini să difere foarte putin dar suficient pentru a crea senzatia de vedere 
stereoscopica (Fig 9). 
 



 
Fig. 11. Iluzia optică a stereoscopiei vizuală 

 
 Pentru a percepe senzația de profunzime a imaginilor din Fig. 11 obervatorul trebuie să 
apropie ochii până când imaginile se suprapun, după care preț de câteva secunde are loc procesul de 
acomodare oculară, prin care mușchii ce controlează lentila oculară se ajustează pentru a focaliza 
corect imaginea suprapusă pe retină pentru fiecare dintre ochi, iar la aurmă se obține senzația de 
profunzime a imaginilor suprapuse. 
 
 Convergenta binoculara este un indice similar cu acomodarea oculară, și reprezintă variația 
direcției privirii pentru fiecare ochi in parte, fiind eficient în egală măsură ca și acomodarea oculară 
la doar câțiva metrii în fața observatorului. 
 
 

2. Modalități de generare a indicilor vizuali 
 
 Grafica de generare a indicilor vizuali se bazează pe librariile de grafică asistată de 
calculator OpenGL, adecvata experimentelor științifice, respectiv DirectX utilizată cu precădere în 
dezvoltarea jocurilor 3D. Pentru redarea indicilor vizuali binoculari este necesară redarea simultană 
a două imagini ale aceleasi scene virtuale dar decalate cu distanța interoculară și apoi a efectuării 
corecțiilor privind proiecția imaginilor pe fiecare ochi. 
 
 

3. Controlul indicilor vizuali prin intermediul dispozitivelor de urmărire a ochilor 
 
 Unul dintre indicii vizuali ce poate fi modificat în funcție de mișcarea ochilor în așa fel încât 
să sporească percepția profunzimii imaginilor este vederea focusată. Prin determinarea distanței de 
focusare a ochilor se cunoaște distanța la care persoana privește și astfel se poate recurge la tehnici 
de reducere a claritătii imaginii în locurile mai apropiate sau mai depărtate de această distanță. În 
Fig. 12, obiectul privit este cel din mijloc, și ca atare el trebuie redat cu claritatea cea mai mare. 
Obiectul din apropiere ca și cel din depărtare trebuie redate neclar deoarece punctele aparținătoare 
sunt proiectate pe retină, nu intr-un punct ci pe o suprafată difuză (Fig. 10). 
 



 
 

Fig. 12. Vederea focusata 
 
 Determinarea distanței la care o persoană privește se face cu ajutorul dispozitivelor de 
monitorizare a ochilor care, prin camere de filmat și algoritmi de procesare de imaginilor, realizează 
discriminarea anumitor elemente de pe suprafața ochilor cum ar fi conturul pupilei, conturul irisului 
sau reflecția pe suprafața corneei a unei surse de lumina Fig. 13. 
 

                  
(a) (b) 

Fig.13. Elemente discrimatorii de pe suprafata ochilor 
 

 O clasificare a acestor dispozitive de eye-tracking se poate face după modul de amplasare 
față de utilizator. Astfel, se pot deosebi dispozitivele portabile Fig. 14 (a)(b), respectiv cele 
îndepărtate, amplasate la distanță față de observator, dar orientate către ochii acestuia. 
 

                  
(a) Dispozitivul portabil ușor MobileEye 

                 
(b) Sistemul portabil binocular ASL H6-HS-BN 

Fig. 14. Tipuri de dispozitive portabile 



 
 Mișcările ochilor sunt de patru tipuri: mișcări de urmărire, sacadate, usor sacadate si de 
convergență. Aceste tipuri de mișcări pot fi detectate de dispozitivul de monitorizare a ochilor. În 
Fig. 15 este reprezentat printr-un impuls momentul detecției unei mișcări a ochiului, pe graficul 
dx/dt, respectiv o schimbare de amplitudine in graficul X Gaze Point. 

 

 
 

Fig.15 Generarea unui impuls la schimbarea orientării globului ocular 
 
In Fig. 16 este ilustrat graficul de detectare a mișcărilor de sacadare (s) respectiv de sacadare 

usoara (d – draft). 

 
 

Fig.16 Graficul mișcării sacadate 
 

4. Testarea influenței indicilor vizuali asupra percepției profunzimii imaginilor stereoscopice 
 
 Prin măsurarea orientării ambilor ochi se poate determina distanța la care priveste o 
persoană (Fig 17), cunoscându-se distanța inter-oculară. 
 

 
 

Fig. 17. Punctul de convergență 
 
 Unghiul de convergență se formează la intersecția planelor determinate de direcțiile privirii 
ochilor cu axa z verticală (Fig. 18). Cum nu există un dispozitiv cu precizie infinită de monitorizare 
a ochilor, cele două puncte nu vor coincide, dar planul pe care le determină se intersectează după o 
dreaptă pe care se vor găsi și cele două puncte de fixare a privirii. 
 



 
 

Fig. 18. Punctele de fixare a privirii pentru ambii ochi [4] 
 

 Cu dispozitivul de detectare a orientării ochilor ASL 6000 H6-HS-BN au fost efectuate 
măsurători care arată întocmai cele enunțate anterior referitor la unghiul de convergență, și anume 
că acesta variază în funcție de distanța dintre ochi și obiectul privit. În graficul din Fig. 19 cu 
culoarea albastră sunt reprezentate valorile unghiului de convergență, iar cu verde sunt redate prin 
impulsuri momentele în care se face trecerea de la focalizarea pe anumite obiecte aflate la distanțe 
diferite. Se poate observa că valoarea unghiului de convergență nu are valori reale dincolo de + 2 
grade. Îndreptarea privirii către obiecte aflate la distanțe mari face ca acest unghi să tindă spre 
infinit, precizia măsurătorii scăzând dramatic după o anumită distanță mai mare de circa 2 m în fața 
utilizatorului. 

 
Fig. 19. Variația unghiului de convergență 

 
 În Fig. 20 este redată corelația dintre variația unghiului de convergență și coordonatele 
centrelor pupilelor ochilor, așa cum au fost ele detectate de dispozitivul de monitorizare a ochilor.  



 
Fig. 20. Corelația dintre unghiul de convergență și coordonatele pupilelor 

 
Se poate observa că unhiul de convergență scade cu cât distanța dintre aceste coordonate este mai 
mica, insemnând că ochii tind spre o orientare paralelă. 
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