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RAPORT ASUPRA SISTEMELOR DE VIZUALIZARE STEREOSCOPICE 

 

 

Sisteme de vizualizare stereoscopice 

 
 
Omul are capacitatea de a percepe mediul care îl înconjoară prin intermediul sistemelor sale: 
vizual, auditiv, olfactiv, gustativ, tactil [Goldstein 1997]. Astăzi sunt disponibile echipamente 
de Realitate Virtuală care fac posibilă percepţia pentru majoritatea canalelor senzoriale 
[Bowman 2005a]. Principala cale de informare a omului în timpul interacţiunii cu mediul 
înconjurător este dată de sistemul vizual. Datorită acestui fapt, marea majoritate a cercetărilor 
în domeniul Realităţii Virtuale au ca scop crearea de sisteme vizuale care să reproducă cât 
mai bine lumea reală. În continuare vor fi prezentate cele mai importante sisteme de 
vizualizare stereoscopice utilizate pentru imersia vizuală a utilizatorilor în mediile virtuale.  
 
 
Monitorul Auto-stereoscopic 
 
Primul tip de sisteme de vizualizare stereoscopice prezentat este sistemul autostereoscopic. În 
această categorie intră monitoarele auto-stereoscopice (figura 1). Acestea reprezintă 
monitoare capabile să realizeze singure imagini stereoscopice fără ca utilizatorii să folosească 
instrumente ajutătoare cum ar fi ochelari polarizatori ori căşti montate pe capul utilizatorilor.  
 

 
 
Figura 1 Monitor auto-stereoscopic [w1]          
 
Tehnologia de funcţionare a acestor monitoare constă în afişarea a două imagini intercalate 
linie cu linie, ce sunt separate apoi cu ajutorul unui filtru activ pentru a putea fi vizualizate 
separat de către cei doi ochi ai omului. Obiectele sunt percepute de creierul uman în spaţiul 



tridimensional ca în cazul unei holograme. Cu toate acestea, sistemele de acest tip prezintă un 
dezavantaj semnificativ cu privire la senzaţia de imersie a utilizatorului, şi anume 
dimensiunea relativ mică a acestor dispozitive de vizualizare face imposibilă imersia totală a 
utilizatorului în mediul virtual 
 
        
Tan HoloBench™ 
 
Tan HoloBench™ Este un sistem de vizualizare stereoscopic de dimensiuni mari în formă de 
L, cu două suprafeţe de proiecţie ortogonale. Creează imagini foarte apropiate de visul 
viitorului – holografia fiind unul din cele mai bune sisteme de imersie vizuală. Carcasa 
acestuia este construită în întregime din lemn bine finisat, pentru a nu interfera cu sistemele 
electromagnetice de urmărire a mişcărilor. În figura 2 se poate vedea o astfel de interfaţă 
pentru imersie vizuală. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 Sistemul vizual Tan Holobench [w2] 
 
 
Dispozitive vizuale purtate pe capului utilizatorului (HMD) 
 
Un dispozitiv HMD (Head-Mounted Display sau Helmet-Mounted Display) este format dintr-
o cască, ce conţine două ecrane de dimensiuni mici  – de tip CRT, LCD, LcoS (Liquid 
Crystal on Silicon) sau OLED – plasate în dreptul fiecărui ochi şi oglinzi semitransparente 
montate pe o cască, pe ochelari sau pe o vizieră. Dispozitivul este ataşat capului 
utilizatorului, iar cele două mini-ecrane au scopul de a realiza imagini separate pentru fiecare 
ochi şi a le reda utilizatorului (figura 3 a şi b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 3. a)  Echipament HMD 5DT               Figura 3. b) Head Dome Display [w3] 
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Avantajul principal al acestui sistem îl reprezintă crearea unei puternice senzaţii de imersie în 
mediul virtual, utilizatorul fiind complet izolat vizual de mediul real [Pausch 1993]. De 
asemenea, o mare parte din aceste dispozitive sunt echipate şi cu un sistem de boxe sau de 
căşti pentru a oferi utilizatorului, pe lângă outputul vizual, şi pe cel audio, mărind prin aceasta 
senzaţiile de imersie şi de prezenţă. Ele mai includ un sistem de urmărire. Acesta detectează 
pe baza unor senzori schimbările de orientare, astfel încât informaţia vizualizată este 
permanent actualizată în funcţie de direcţia în care priveşte utilizatorul.  În acest fel, sistemele 
de tip HMD permit utilizatorului vizualizarea unui mediu virtual în orice direcţie acesta 
doreşte. Acest lucru a dus la favorizarea acestor sisteme pentru aplicaţii de Realitate Virtuală 
care necesită frecvent schimbări ale direcţiei şi permanenta reorientare în spaţiu, cum ar fi de 
exemplu în sarcinile ce implică navigare: vizitarea/evaluarea unei clădiri (locuinţă, hală 
industrială etc.) sau a unui oraş. 
 
Cu toate că oferă cea mai mare senzaţie de imersie prin izolarea completă a utilizatorului de 
lumea exterioară, acest sistem prezintă şi o serie de dezavantaje, majoritatea dintre acestea 
fiind datorate limitărilor de tehnologie. Astfel, unul dintre dezavantaje este legat de mărimea 
relativ redusă a câmpului vizual, care produce disconfort majorităţii utilizatorilor. Rezoluţia 
limitată (VGA: 640× 480 or SVGA: 800× 600) a majorităţii sistemelor reprezintă un 
dezavantaj considerabil comparativ cu alte sisteme de vizualizare stereoscopice, cum ar fi de 
exemplu sistemele de tip powerwall (figura 4) sau sistemele de tip CAVE (figura 7 a şi b). 
 

       
Figura 4 Ecrane de tip powerwall [w7, w8] 
 
Sistemele actuale încearcă să mărească câmpul vizual al utilizatorului şi de asemenea să 
îmbunătăţească senzaţia de imersie prin calitatea imaginii afişată. Un astfel de sistem este 
Z800 3DVISOR [w9], care foloseşte tehnologia OLED şi o rezoluţie SVGA 800×600 şi poate 
fi văzut în figura următoare: 
 



 
Figura 5 Z800 3DVISOR 
 
 
Un alt sistem de tip HMD apărut relativ recent pe piaţă este piSight Sensics (figura 6) care 
foloseşte tot tehnologia OLED şi care crează un câmp vizual de până la 180° şi o rezoluţie SVGA 
800×600. Totuşi, sistemul are un preţ ridicat, nu stă fix pe capul utilizatorului şi acesta poate 
să vadă îmbinarea dintre cele două afişoare [w8]. 
 

 
  
Figura 6 piSight Sensics 
 
De asemenea, acest sistem, la fel ca şi sistemul Z800 3DVISOR au fost creat în special pentru 
jocuri şi cu toate că măresc câmpul vizual al utilizatorului, prezintă o serie de dezavantaje, 
specifice de altfel tuturor sistemelor de tip HMD şi anume: nu poate fi folosit în acelaşi timp 
de către mai mulţi utilizatori, iar greutatea şi inerţia pot aduce utilizatorul la o senzaţie de 
disconfort după o lungă utilizare. Acestea ar fi şi principalele cauze pentru care sistemele de 
tip HMD tind să fie din ce în ce mai puţin utilizate şi înlocuite cu sisteme de tip CAVE, 
prezentate în continuare [Anon 2002, Lampton 2001]. 
 
 
CAVE 
 
CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) prezentat pentru prima dată de inventatorul 
său în 1992 [Cruz-Neira 1993] este un sistem de vizualizare de dimensiuni mari folosit pentru 
imersia utilizatorilor în mediul virtual şi este bazat pe proiecţia imaginilor pe 3, 4, 5 sau 6 
ecrane, formând o incintă de formă cubică.  
 



Pe fiecare ecran sunt proiectate două imagini polarizate într-un sens, iar cu ajutorul unor 
ochelari polarizatori în sens contrar, utilizatorii pot vizualiza imaginile stereoscopic. Pentru a 
polariza radiaţia luminoasă produsă de proiectoare, în drumul optic al acestora sunt montate 
filtre polarizatoare defazate cu 45° unul faţă de celălalt. Prin polarizarea radiaţiei luminoase şi 
depolarizarea realizată de ochelari, utilizatorului i se separa cele două imagini suprapuse 
pentru a le vizualiza în mod individual cu cei doi ochi. Defazajul dintre cele două imagini 
poate fi controlat din software pentru a mări sau micşora senzaţia de profunzime a mediului 
virtual. 
 
 

        
 
  Figura 7 a) Sistem CAVE cu 3 ecrane         b) Sistemul vizual CAVE cu 4 ecrane 
  de proiecţie Fraunhofer IPA [w4]                   de proiecţie  
 
 
Pentru un sistem CAVE cu 6 ecrane de proiecţie sunt folosite 12 calculatoare cu 12 
proiectoare legate în reţea cu un calculator server ce controlează împărţirea corectă a unei 
singure imagini în cele 6 imagini care vor fi proiectate pe ecrane. Pentru ca stereoscopia sa se 
păstreze pe toate ecranele, mişcările capului utilizatorului trebuie urmărite cu scopul ajustării 
distanţei interpupilare în imaginile vizualizate. Această ajustare constituie principalul 
dezavantaj al acestui tip de sistem vizual, deoarece, deşi este un dispozitiv de vizualizare cu 
dimensiuni mari în care pot fi imersaţi mai mulţi utilizatori în acelaşi timp, doar unul dintre ei 
poate urmări corect imaginile, stereoscopic. Pentru o colaborare eficientă, într-un astfel de 
mediu de vizualizare, fiecare utilizator trebuie să poată vedea obiectele stereoscopic în acelaşi 
loc din spaţiu. Deoarece proiectoarele produse astăzi nu sunt suficient de performante pentru 
a realiza imagini de dimensiuni mari de la o distanţă mică, între ecranele de proiecţie şi 
proiectoare trebuie plasate oglinzi cu scopul de a mări distanţa de proiecţie într-un spaţiu 
restrâns. Datorită acestor oglinzi introduse în sistem, calibrarea este o sarcină foarte dificilă la 
aceste sisteme. Un astfel de sistem de vizualizare de tip CAVE cu 4 ecrane de proiecţie poate 
fi observat în figura 7b). Se pot observa oglinzile introduse cu scopul de a mări drumul optic 
al radiaţiei luminoase produse de proiectoare pentru obţinerea proiecţiilor de dimensiuni 
mari. Un sistem de tip CAVE adaptabil în funcţie nevoile de utilizare ale acestuia, dar cu 3 
ecrane de proiecţie poate fi observat în figura 8.  
 



     
 
Figura 8 Sistem de tip CAVE adaptabil cu 3 ecrane [w10] 
 
Un alt sistem de tip CAVE, dar de formă sferică este sistemul Hemispheric Dome, produs de 
Matsushita Electronics (figura 9). 
 

 
Figura 9 Hemispheric Dome [w8] 
 
Ecrane volumetrice 
 
Un ecran volumetric [Blundell 2000] este un dispozitiv de afişare grafic ce realizează o 
reprezentare vizuală a unui obiect direct în spaţiul tridimensional, spre deosebire de imaginile 
plane create de către ecranele tradiţionale care doar simulează adâncimea 3D printr-o serie de 
efecte vizuale (figura 10 a şi b). Potrivit definiţiei dată de pionierii în domeniu - un ecran 
volumetric creează reprezentări 3D cu ajutorul emisiei, divizării ori comutării iluminării pe 
regiuni din spaţiul (x,z,y) bine definite.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura10 a) Afişaj volumetric cu impulsuri          Figura 10 b) Afişaj volumetric cu impulsuri  

http://www.virtools.com/applications/simulation-matsushita.asp
http://www.virtools.com/applications/simulation-matsushita.asp


                   Holografika [w5]                                                  laser [w6] 
 
Aceste tipuri de ecrane sunt în plina dezvoltare şi momentan au o serie de dezavantaje legate 
de dimensiunile corpurilor care pot fi afişate, costurile tehnologiei laser afişate, precum şi 
imposibilitatea interacţiunii cu reprezentările grafice din cauza obturării transmiţătorilor şi 
implicit dispariţia anumitor părţi din obiecte. În figura este prezentată o imagine realizată de 
către un dispozitiv de afişare volumetric cu impulsuri laser ce ionizează aerul transformându-l 
în plasmă. În figura 5a este prezentat un alt model comercial de dispozitiv pentru afişare 
volumetrică produs către compania Holografika. Cu acest tip de vizualizare toţi utilizatorii 
pot percepe imaginile stereoscopice fără utilizarea unor dispozitive anexe gen ochelari ori 
filtre polarizatoare. Probabil viitorul sistemelor de vizualizare este al sistemelor volumetrice 
şi holografice, deoarece utilizatorii nu doresc să fie incomodaţi de dispozitivele anexe pentru 
a vizualiza obiectele stereoscopic [Butnaru, 2007]. 
 
Deşi cu un cost relativ ridicat şi având nevoie de un spaţiu destul de mare pentru a fi 
amplasate (variabil în funcţie de numărul proiectoarelor folosite), sistemele de tip CAVE par 
să fie soluţia cea mai bună de vizualizare stereoscopică la ora actuală datorită câmpului de 
vizualizare cel mai mare dintre sistemele existente, dar şi datorită cantităţii reduse de 
hardware pe care este nevoie să o poarte utlizatorul, structurii sale multi-utilizator şi a 
siguranţei pe care o oferă.  
 
Domeniile de utilizare a acestor sisteme de vizualizare stereoscopice sunt variate şi includ: 
ingineria constructoare de maşini, ingineria aerospaţială, ingineria nautică, ingineria 
transporturilor, medicină, inginerie mecanică, arhitectura şi design, nanotehnologii, etc. De 
exemplu, în ingineria constructoare de maşini, numeroase firme apelează la sistemele de 
vizualizare stereoscopice. Piesele si ansamblele create pot fi cu uşurinţă vizualizate şi erorile 
apărute în procesul de proiectare pot fi rapid corectate, astfel încât nu sunt inutil epuizate 
importante resurse materiale şi financiare (figura 11a [w11]). De asemenea este redus si 
timpul de obţinere al produsului final, ducând la creşterea eficienţei şi implicit a 
productivităţii. Sistemele de vizualizare pot fi de asemenea folosite pentru a prezenta 
produsul final clientului, fiind o metodă interactivă şi utilă în alegerea produsului dorit (figura 
11b [w13]). De asemenea poate fi oferită asistenţă în repararea maşinilor, într-un sistem de 
realitate augmentată (figura 12a), dar şi instruirea personalului (figura 12b).  
 

              
Figura 11 a) corectarea erorilor de proiectare     Figura 11 b) prezentare în CAVE a unei maşini 
 



       
Figura 12 a) oferirea de asistenţă în repararea     Figura 12 b) intruirea personalului [w11] 
unei maşini [w12]   
Înainte de realizarea efectivă, în arhitectură şi design, proiectul clădirii sau încăperii poate fi vizualizat 
şi explorat de către client într-un mediu virtual (figura 13, 14,15). 
 

    
Figura 13 Vizualizarea interiorului unei clădiri înainte de realizarea efectivă (modelul 3D) şi după 
realizare  
 

   
Figura 14 Vizualizarea sistemului de conducte în interiorul unei clădiri [w11] 
 

 
Figura 15 Explorarea unui cartier în mediu 3D pe un powerwall [w11] 
 
Realizarea pieselor, manipularea şi asamblarea acestora poate fi realizată cu uşurinţă, într-un 
mediu virtual (figura 16) 
 



  
Figura 16 Manipularea şi realizarea unor piese în mediu virtual [w14] 
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