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Függőleges síkban lévő víz alatti tárgypontok binokuláris képalkotása a sima vízfelszín fölötti 
szemek relatív helyzetének függvényében. (A) Az Y-Z függőleges síkban lévő, 800600 = 
480 000 pontból álló, aranyhalat és vízinövényeket ábrázoló víz alatti kép mint tárgytér, 
amelynek minden pontjára elvégeztük a K binokuláris képpontok koordinátáinak számítását. 
A levegőben, az egységgömb középpontjában rögzített E1 szem koordinátái X = 0, Y = 0, Z = 
2. A kis gömb az egységgömböt szimbolizálja, amelynek felületén helyezkedik el az E2 szem. 
(B) Az E2 szemnek az egységgömbön elfoglalt különböző helyei. (C-N) Az A ábrán lévő 
négyzetrács binokuláris képe az E2 szemnek az egységgömbön elfoglalt (, ) helye 
függvényében. 
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Függőleges síkban lévő levegőbeli tárgypontok binokuláris képe a sima vízfelszín alatti 
szemek relatív helyzetének függvényében. (A) Egy fekvő fókát ábrázoló, 800600 = 480000 
pontból álló függőleges kép az Y-Z síkban, amelynek minden pontjára elvégeztük a K 
binokuláris képpontok koordinátáinak számítását A víz alatt, az egységgömb középpontjában 
rögzített E1 szem koordinátái X = 0, Y = 0, Z = –2. A kis kör az egységgömböt szimbolizálja, 
amelynek felületén helyezkedik el valahol az E2 szem. (B) Az E2 szemnek az egységgömbön 
elfoglalt különböző helyei. 



Fizikai Szemle 55: 172-181 (2005)                          Horváth Gábor, Barta András, Buchta Krisztián, Varjú Dezső 

 3 

 
 
(C-J) Az A ábrán lévő fóka binokuláris képe az E2 szemnek az egységgömbön elfoglalt (, ) 
helye függvényében. 
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Függőleges síkban lévő levegőbeli, illetve víz alatti tárgypontok binokuláris képe a sima 
vízfelszín alatti, illetve fölötti szemek relatív helyzetének függvényében. (A) A víz alatti 
tárgytér egy aranyhalat és vízinövényeket ábrázoló függőleges kép, míg a levegőbeli tárgytér 
egy nádas előtti vízben álló fehér kócsagot mutató függőleges kép. A függőleges YZ síkbeli 
összetett (montázsszerű) tárgytér minden pontjára megtörtént a K binokuláris képpontok 
koordinátáinak számítása (B) Az E2 szemnek az egységgömbön elfoglalt különböző helyei. A 
víz alatt, illetve fölött az egységgömb középpontjában rögzített E1 szem koordinátái X = 0, Y 
= 0, Z = –2, illetve Z = +2. A C ábrán csak részben látható a fehér kócsag, mivel a képe csak a 
víz fölötti világ teljes torzított képének itt nem ábrázolt távoli részén jelenik meg. 
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(E-H) Az A ábrán lévő gém és hal binokuláris képe az E2 szemnek az egységgömbön elfoglalt 
(, ) helye függvényében. Az E ábrán csak részben látható a fehér kócsag, mivel a képe csak 
a víz fölötti világ teljes torzított képének itt nem ábrázolt távoli részén jelenik meg. 
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(I-J) Az A ábrán lévő gém és hal binokuláris képe az E2 szemnek az egységgömbön elfoglalt 
(, ) helye függvényében. Az I ábrán nem látható a fehér kócsag, mivel a képe csak a víz 
fölötti világ teljes torzított képének itt nem ábrázolt távoli részén jelenik meg. 
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Függőleges síkban lévő levegőbeli, illetve víz alatti tárgypontok binokuláris képe a sima 
vízfelszín alatti, illetve fölötti szemek relatív helyzetének függvényében. (A) A víz alatti 
tárgytér egy delfint ábrázoló függőleges kép, míg a levegőbeli tárgytér egy rozmárt mutató 
függőleges kép. A függőleges YZ síkbeli összetett (montázsszerű) tárgytér minden pontjára 
megtörtént a K binokuláris képpontok koordinátáinak számítása (B) Az E2 szemnek az 
egységgömbön elfoglalt különböző helyei. A víz alatt, illetve fölött az egységgömb 
középpontjában rögzített E1 szem koordinátái X = 0, Y = 0, Z = –2, illetve Z = +2. (C,D) Az 
A ábrán lévő levegőbeli rozmár és víz alatti delfin binokuláris képe az E2 szemnek az 
egységgömbön elfoglalt (, ) helye függvényében. 
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(E-J) Az A ábrán lévő levegőbeli rozmár és víz alatti delfin binokuláris képe az E2 szemnek 
az egységgömbön elfoglalt (, ) helye függvényében. 


