
ZŁUDZENIA OPTYCZNE



DEFINICJA i INTERPRETACJA.

 ZŁUDZENIEM OPTYCZNYM nazywamy błędną interpretację obrazu.
Mózg pod wpływem kontrastu, cieni, kolorów zostaje wprowadzony
w błąd spowodowany złudzeniem, zniekształceniem lub błędnym
wrażeniem zmysłowym. Inaczej mówiąc jest to przypisywanie
oglądanym przedmiotom właściwości, których one nie mają.oglądanym przedmiotom właściwości, których one nie mają.

 Kluczem do złudzenia przestrzennego jest odległość między oczami,
która wynosi zazwyczaj od 6-8 cm. Powoduje to, że obraz lewy i
prawy są względem siebie lekko przesunięte. Ta różnica w położeniu
oczu powoduje, że nasz mózg musi nieustannie przetwarzać dwa
płaskie obrazy na jeden przestrzenny.

 Widzenie określone jest przez wrażenie( kodowanie bodźców) i
postrzeganie ( interpretowanie bodźców), które trudno od siebie
rozdzielić. W związku z tym w zależności od otoczenia będą różnie
odbierane te same kolory kształty i rozmiary.



PODZIAŁ ZŁUDZEŃ OPTYCZNYCH

 Złudzenia optyczne jasności

 -Złudzenia optyczne irradiacyjne

 -Złudzenia optyczne geometryczne

-Złudzenia optyczne barwne -Złudzenia optyczne barwne



ZŁUDZENIE OPTYCZNE JASNOŚCI
Polega na tym, że przedmiot widziany na jasnym tle wydaje się 
ciemniejszy, niż ten oglądany na ciemniejszym tle.



ZŁUDZENIE OPTYCZNE IRRADIACYJNE

 Jest to błędna ocena wielkości przedmiotów,
wynikająca z różnicy jasności obserwowanych
przedmiotów i tła. ( biały kwadrat w ciemnym tle
wydaje się większy niż czarny na jasnym tle)



ZŁUDZENIA OPTYCZNE GEOMETRYCZNE
 Jest to  błędna ocena odległości kątów, kierunków, kształtów. 

 Pionowe odcinki na środkowym rysunku są równoległe. W wyniku 
dorysowania ukośnych kresek mamy wrażenie, że nie ma tej 
równoległości.



ZŁUDZENIA OPTYCZNE BARWNE
 Związane są z jasnością i barwą tła.

 Szary element przybiera odcień dopełniający do barwy tła



PRZYKŁADY  NAJCIEKAWSZYCH 
ZŁUDZEŃ OPTYCZNYCH

 SZACHOWNICA ADELSONA

 OKRĘGI TITCHENERA

 ZŁUDZENIE ŚCIANY KAWIARNI

 ZŁUDZENIE PONZO

 SIATKA HERMANA

 KONTRAST

 ZŁUDZENIE ZOLLNERA

 FIGURY NIEMOŻLIWE



SZACHOWNICA ADELSONA
Zjawisko zostało odkryte i opisane przez amerykańskiego profesora Edwarda H. 
Adelsona .Chociaż pole A wydaje się być znacznie ciemniejsze, niż pole B, w 
rzeczywistości są one takiego samego koloru! Można to w łatwy sposób sprawdzić, 
łącząc oba pola tym samym kolorem. Obrazki poniżej przedstawiają obie sytuacje.



OKRĘGI TITCHENERA
Pomarańczowe koło po prawej stronie wydaje się być większe od tego po 
lewej, jednak w rzeczywistości OBA są identycznej wielkości. Zjawisko to 
zostało opisane przez brytyjskiego psychologa Edwarda Titchenera, jednak 
pierwsze badania nad nim przeprowadził niemiecki psycholog Hermann 
Ebbinghaus i dlatego też określane jest często jako złudzenie Ebbinghausa.



ZŁUDZENI ŚCIANY KAWIARNI

 Zjawisko  tej iluzji optycznej zaobserowano na ścianie brytyjskiej 
kawiarni, pokrytej białymi i czarnymi płytkami – stąd jego nazwa. 
Chociaż wszystkie szare linie wydają się ukośne, w rzeczywistości są 
do siebie równoległe.



ZŁUDZENIE PONZO

 Górna pozioma kreska wydaje się dłuższa od tej poniżej. Dzieje się 
tak dlatego, że rysunek przypomina tor kolejowy zniekształcony 
przez perspektywę.



SIATKA HERMANA

 Obrazek składa się z czarnych kwadratów przedzielonych siatką. W 
miarę, jak przesuwamy po nim wzrok, na przecięciach siatki widzimy 
białe lub szare kropki. Zatrzymując wzrok na dłużej w jednym 
miejscu, nagle przestajemy te punkty widzieć. Dochodzi tu do 
zaburzenia percepcji światłazaburzenia percepcji światła



KONTRAST

 Jest to niewłaściwa ocena  środkowego poziomego pasa. Element 
ten jest jednolity a wydaje się, że jego barwa zmienia się przeciwnie 
do barwy jego tła.



ZŁUDZENIE ZOLLNERA
Patrząc na zestawienie długich ukośnych linii możemy ulec złudzeniu, że 
nie są one równoległe lecz lekko pochylone nawzajem siebie. Wrażenie 
takie wywołują pionowe i poziome kreski na tych odcinkach



FIGURY NIEMOŻLIWE

 Figury niemożliwe to szczególny typ złudzeń optycznych.
Są to figury, które można narysować zgodnie ze wszystkimi
zasadami perspektywy, ale nie można ich skonstruować w 
rzeczywistości.



PRZYKŁADY INNYCH ZŁUDZEŃ OPTYCZNYCH

SPIRALA(IDENTYCZNE KOŁA) PORUSZAJĄCE SIĘ KOŁA



PORUSZAJĄCE SIĘ OBRAZKI





Film o Złudzeniach

 https://youtu.be/zdW7PvGZ0uM





SKORZYSTAŁAM Z :
ZDJĘĆ Z GOOGLE GRAFIKA
FILMU: https://youtu.be/zdW7PvGZ0uM


