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Edukacinė prorama ,,Optinės iliuzijos ir įdomieji reiškiniai”  

Programa skirta: 1–12 klasių mokiniams 

Vieta: Energetikos ir technikos muziejus, Rinktinės g. 2, Vilnius 
 
Edukacijos tikslas: Paaiškinti, kas yra iliuzijos, kaip jos susidaro ir kokios būna;  Skatinti vaikų savarankišką ir/ar 
kolektyvinį aplinkos ir reiškinių tyrinėjimą bei domėjimąsi pasauliu;   Ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus ir 
skatinti pastebėti grožį iš pažiūros paprastuose dalykuose. 
 
Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai sužinos, kas yra iliuzijos, kaip jos susidaro, kas yra miražas ar pareidolija, 
turės progą pasijuokti iš dirbtinės perspektyvos, stebėtis judančiais paveikslėliais ir 3D anaglifais, o 
eksperimentuodami atras kitų stulbinančių optinių apgaulių. Mokiniams demonstruojamos optinių reiškinių 
pritaikymo galimybės ir pavyzdžiai, supažindinama su galimybe patiems pasigaminti juostinį fotoaparatą. 
 

Iliuzija – iškraipyta pojūčių interpretacija, kai realybė suvokiama ne tokia kokia ji yra. Dažniausiai pasitaiko bei 

geriausiai suprantamos - optinės iliuzijos, tačiau gali būti susijusios ir su kitais žmogaus pojūčiais, ne tik regėjimu, 

nors pastarasis pojūtis paprastai būna dominuojantis. Pvz., stebint lėlių teatro vaidinimą, žmogui gali atrodyti, 

kad kalba sklinda iš judančios lėlės burnos. 

Psichologijoje ir psichiatrijoje sąvoka iliuzija reiškia tam tikrą jutiminio suvokimo iškraipymą, kai tikras pojūtis 

suvokiamas iškreiptai. Iliuzija nėra tas pats kas haliucinacija, pojūčių atsiradimas be išorinių veiksnių. Pvz., 

girdėti nerealius balsus būnant bet kokioje aplinkoje yra haliucinacijos, o girdėti balsus, klausantis vandens 

šniokštimo ar čiurlenimo, yra iliuzija. 

Optinė apgaulė, arba optinė iliuzija – vaizdiniai, kurie sukelia skirtumus vizualiai (akys ir smegenys) 

suvokiamos tikrovės ir tarp objektyvios tikrovės. Yra trys pagrindinės optinių apgaulių rūšys: 

 literalinė optinė iliuzija sukuria vaizdą, kuris skiriasi nuo objekto/daikto, nuo kurio ateinanti šviesa (fotonai) 
patenka į akį, yra užregistruojama fotoreceptorių, ir ties tuo žingsniu jau prasideda subjektyvus žmogaus (ar 
žinduolio, ar bet kokio gyvio, kuris turi smegenis ir akis, arba primityvias smegenis ir primityvius fotoreceptorius) 
vizualinis suvokimas. 

 fiziologinė optinė iliuzija yra sukeliama dėl per didelės optinės sistemos simuliacijos (apšviestumas, spalva, 
pakreipimas, judėjimas ir kt.). 

 kognityvinė/(subjektyvaus suvokimo) optinė apgaulė yra, kai akys ir smegenys, ir jungtys tarp smegenų ir akių 
dalyvauja ir nesąmoningai/pasąmonėje sukuria klaidingą/kitą tikro daikto/dalyko atvaizdį/vaizdą. 

Realybėje tokių idealių tipų pavyzdžių rasti būtų sunku. Dažniausiai kiekviena optinė iliuzija yra išvardintų 

trijų pagrindinių tipų mišinys. Akys ir smegenys dalyvauja vizualiniame suvokime ir iki šiol ginčijamasi, kiek 

tai yra kognityvu, ir kiek tai yra fiziologiška filosofijoje bei neuromoksluose (pvz., dualizmas). 

Miražas – optinis gamtos fenomenas, kai dėl šviesos lūžimo yra matomas vaizdas, iš tiesų esantis kitoje vietoje. 

Pavadinimas kilęs nuo lot. mirare 'pasirodyti, atrodyti'. Miražas nėra haliucinacija ir gali būti fotografuojamas. 

Pareidolija (gr. παρα- 'klaidingas' + είδωλον 'atvaizdas') yra sensorinis psichologinis reiškinys, kai atsitiktinai 

susidaręs vaizdas ar garsas suvokiamas kaip konkretaus žinomo objekto vaizdas ar garsas. Tipiškas pavyzdys 

yra debesys, kuriuose visada galima įžiūrėti kažkokių atpažįstamų figūrų: veidus, gyvūnų kontūrus ir panašiai. 

Pareidolija skiriasi nuo iliuzijos: 



 Reginė iliuzija: neaiškus objektas palaikomas kitu, žinomu objektu. Pvz., prietemoje krūmas palaikomas stovinčiu 
žmogumi. 

 Reginė pareidolija: neaiškioje objekto formoje ar faktūroje įžiūrima kito objekto forma. Pvz., žiūrint į debesį, 
matyti, kad dalis jo primena skrendantį drakoną (ne debesis palaikomas drakonu, bet debesis atrodo panašus į 
drakoną). 

Psichiatrijoje skiriamos: 

 Pareidolinės iliuzijos: Suvokiamas vaizdas susidaro iš realaus daikto kontūrų, linijų, spalvų, reljefo (plyšių tinke, 
vinies galvutės sienoje, dėmės ant apmušalų, voratinklių palubėje). 

 Pareidolinės haliucinacijos: Tai reginiai vaizdiniai, nevalingai atsirandantys suvokiant realų objektą, bet visiškai 
neatitinkantys jo forma, dydžiu, spalva ir pan. Pvz., sieninis šviestuvas virsta gandru, pasienyje padėti bateliai 
virsta vilku, kilimo ornamentas virsta velniūkščiu, kuris išlenda iš kilimo ir ima bėgioti po kambarį. 

Vienas iš dažniausiai atsitiktiniuose deriniuose matomų vaizdų yra žmogaus veidas. Manoma todėl, kad 

žmogus iš prigimties turi savybę ieškoti ir atpažinti kitų veidus. 

Pareidolijos pasekmė yra ir tokie garsūs atvejai, kaip Marso sfinksas ir Marso kanalai, elektroninio balso 

fenomenas, šventujų veidų pasirodymai ant buitinių daiktų, pavyzdžiui, sumuštinio. 

Namų darbai: 

 Pasigaminkite  savo kaleidoskopą: 
- Kaleidoskopui pasigaminti reikės:  
- 1 pailgos plastmasinės tūtelės (puikiai tiktų tokia nuo šnypščiančių vitaminų ar aspirino),  
- pjūkliuko, perpjauti tūtelei, 
- gerų klijų (tiktų ir super klijai), š 
- vitrinio popieriaus,  
- poros nereikalingų blizgančių CD,  
- žirklių,  
- 1 permatomo CD,  
- stiklinių ir kitokių karoliukų.  

 
1.Pirmiausiai, nupjaukite tūtelės dugną, jo nereikės. Tada atpjaukite dar  1cm tūtelės.  
2.Paimkite tūtelę, pastatykite ant peršviečiamo CD ir pieštuku apsibrėžkite 2 apskritimus. Abu 
apskritimus iškirpkite ir vieną iš jų nušveiskite švitriniu popieriumi, kad taptų matinis.  
3.Lygiai suklijuokite matinį skritulį ir 1cm pločio žiedelį, kurį išpjovėte anksčiau. Į vidų įberkite stiklinių 
karoliukų, tik nepersistenkite, palikit truputį laisvos vietos, kad jie galėtų laisvai judėti. Kai įbėrėte 
karoliukų, užklijuokite peršviečiamą apskritimą. Stebuklingąją dalį jau turite.  
4.Tūtelę pasidėkite ant blizgančio CD ir tiksliai išsimatuokite koks ilgis ir plotis. Jums reikės išsikirpti 3 
vienodo ilgo ir pločio juosteles.Visas 3 juosteles sudėkite trikampiu į tūtelę. Žodžiu, turi gautis 
veidrodinis efektas tūtelės viduje. 
 5.Kai sudėjote veidrodines dalis į tūtelės vidų, vieną jos galą patepkite klijais ir užklijuokite tą detalę su 
blizgučiais, matine puse į išorę.  
6.Jūsų kaleidoskopas jau beveik baigtas. Belieka iškirpti apvalią skylutę iš tūtelės kamštelio ir priklijuoti 
prie kaleidoskopo galo. Gražių įspūdžių! 

 



Detalus edukacijos aprašymas: 
 

Optinės iliuzijos ir įdomieji reiškiniai  
Parengė Laurynas Sužiedėlis  
  
  
PROGRAMOS APRAŠYMAS  
  
  
Užsiėmimo tikslai:  Paaiškinti, kas yra iliuzijos, kaip jos susidaro ir kokios būna;  Skatinti vaikų 
savarankišką ir/ar kolektyvinį aplinkos ir reiškinių tyrinėjimą bei domėjimąsi pasauliu;   Ugdyti mokinių 
kūrybinius gebėjimus ir skatinti pastebėti grožį iš pažiūros paprastuose dalykuose.  
  
Užsiėmimo trukmė 1 val. 30 min. Galimi įvairūs užsiėmimo struktūros variantai:  Mobilusis edukacinis 
užsiėmimas mokykloje (iki 40 dalyvių). Demonstruojamos visos skaidrės, vežamos visos priemonės 
nurodytos lentelėje Nr. 1 bei rekvizitas (lentelė Nr. 2);   Edukacinis užsiėmimas muziejuje (iki 30 dalyvių, 
naudojamas rekvizitas, nurodytas lentelėje Nr. 2):  Vyresniems vaikams (5-12 klasės) pateikiamas 
sutrumpintas skaidrių variantas (trukmė apie 1 h 10 min), o ekspozicijoje „Technikos mokslas“ 
pasakojama tik apie eksponatus-optines iliuzijas: spyruoklę, stroboskopą, difrakcinę gardelę ir virvelių 
hiperboloidą (trukmė 20 min);  Jaunesniems vaikams (1-4 klasės) demonstruojama sutrumpinta 
paskaitos versija (45 min), po kurios vedama ekskursija ekspozicijoje „Technika vaikams“.     
  
Interaktyvios priemonės (bandymai) : Naudojamos paskaitos metu, kai pasirodo apie bandymą 
pranešanti skaidrė. Kiekvienai dalyvių grupei duodama po vieną priemonę,  po bandymo  surenkama. 
Vienetinės priemonės,  demonstruojamos pačioje programos pabaigoje. Ties tuo pačiu eilės numeriu 
lentelėje nurodytos priemonės naudojamos paeiliui, to paties bandymo metu. Naudojamos 
interaktyvios priemonės eilės tvarka nurodytos lentelėje.  
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TURINYS  
  
Įžanga  
  
  
Iliuzijų apibrėžimas Terminas iliuzija dažnai vartojamas kaip apgaulės sinonimas kasdienėse situacijose. 
Tačiau moksliškai iliuzija – žmogaus pojūčių iškraipymas1 (pojūtis – pasaulio ir organizmo vidaus reiškinių 
atspindėjimas psichikoje per organizmo receptorius2 arba reiškinio atspindys jutimo organais3). Kitaip 
iliuzija – tai mūsų smegenyse sukurta tikrovės reprezentacija ( o lietuviškas sinonimas, suprantamas 
mažiems?), kuri skiriasi nuo realaus pasaulio.4  Iliuzija gali susidaryti iškraipant įvairius pojūčius: klausą, 
uoslę, lytėjimą, skonį, pusiausvyrą ir t.t.5 Bet šįkart bus kalbama tik apie vienos rūšies iliuzijas – optines, 
kurios yra  susijusios su regėjimu.Kalbėsime, kaip mūsų regos mechanizmas gali būti apgaunamas. 
Regėjimo pojūtis yra dominuojantis, palyginus su kitais pojūčiais, be to optinės iliuzijos yra labiausiai 
žinomos ir tyrinėtos.  [2 skaidrė]  
  
Optinės iliuzijos  Optinė iliuzija – tai klaidingai suvokiamas vaizdas, nesutampantis su objektyvia tikrove. 
[3 skaidrė]  
  
Regėjimo mechanizmas http://www.youtube.com/watch?v=LBdylrN-4ns  [4 skaidrė]  
  
Iliuzijų rūšys Fizikinės iliuzijos. Tai optinės iliuzijos, kurios susidaro dėl fizikinių aplinkos savybių ir jų įtakos 
šviesai. Šios iliuzijos susidaro dar iki šviesos spinduliui patenkant į akį (ant tinklainės).6  Fizikinių iliuzijų 
pavyzdžiai – miražas, vaivorykštė.   
  
Fiziologinės iliuzijos. Regėjimo proceso metu informacija yra pernešama nuo regimo objekto, esančio 
prieš stebėtoją, iki smegenų, ir tai leidžia atsirasti suvokiniui. Pirmoji stadija šiame kelyje – vaizdo 
gavimas akies tinklainėje. 7 Veikiant stimului, signalas ankstyvojoje regėjimo mechanizmo stadijoje yra 
perduodamas individualiuoju neurologiniu kanalu. Intensyvus ar pakartotinis aktyvumas  arba sąveika 
su besiribojančiais kanalais sukelia fiziologinį disbalansą, kuris daro įtaką suvokimui. Fiziologinės iliuzijos 
susidaro kaip pasekmė, kai regėjimo mechanizmas (akys, smegenys) yra perdėtai stimuliuojamos arba 
yra veikiamos  konkuruojančių ar konteksto stimulų (tai gali būti šviesumas, spalva, dydis, iškrypimas, 
judėjimas ir pan.). 8  
  
Kognityvinės (pažinimo) iliuzijos. Jos kyla, kai informacija apie matomą objektą yra apdorojama 
smegenyse, pasitelkiant tam tikras prielaidas apie pasaulį. Kognityvinės iliuzijos susidaro dėl tam tikrų 
mūsų smegenų savybių:  suvokimo organizavimo - mūsų smegenys stengiasi per pojūčius atkeliaujančią 
informaciją suvokti, kaip turinčią prasmę (pvz. pareidolija, dviprasmybės); 1 gylio suvokimo – net kai 
atvaizdas susidarantis tinklainėje būna dvimatis (pvz žiūrint į nuotrauką),  žmogaus smegenys geba 
„įžvelgti“ trimatį vaizdą (pvz. neįmanomos figūros, Ponzo iliuzija, dirbtinė perspektyva) judesio suvokimo 
– smegenys suvokia seką labai greitai judančių, šiek tiek besiskiriančių paveikslėlių kaip vientisą filmą 
(traumatropas, zoetropas); objekto pastovumo – kai smegenys  pažįstamus objektus suvokia turinčius 
pastovią formą ar dydį, pvz. durys yra suvokiamos stačiakampio formos, nepriklausomai nuo to, kaip jos 
yra varstomos ir kaip keičiasi jų atvaizdas tinklainėje. Nepažįstami objektai ne visuomet paklūsta šiai 
taisyklei ir juos galima suvokti kaip skirtingo dydžio ar formos, kai žiūrima iš skirtingos perspetyvos (pvz. 
Shepard‘o iliuzija, Ames‘o kambarys, anamorfozės).9 [5 skaidrė]  
  
 

                                                           
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Illusion  
 2 http://lt.wikipedia.org/wiki/Poj%C5%ABtis  
 3 http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/p/pojutis  
 4 http://www.sciencedaily.com/releases/2012/05/120501100037.htm  
 5 http://en.wikipedia.org/wiki/Illusion  
 6 http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Illusion 
  7 http://en.wikipedia.org/wiki/Geometrical-optical_illusions   
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_illusion   
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Fizikinės iliuzijos  
  
Miražas Įsivaizduokite išsekusį žmogų keliaujantį dykuma ir  staiga tolumoje pamatantį mirguliuojant 
vandens telkinį – oazę. Priėjęs arčiau žmogus supranta, jog vandens ten nėra – tai tebuvo miražas. Žodis 
miražas  turbūt ne vienam sukelia panašias asociacijas, kurios yra pažįstamos iš knygų bei filmų.10  [6 
skaidrė] Kas gi iš tiesų yra miražas? Tai – realybėje egzistuojantis, natūraliai susidarantis reiškinys. Šis 
reiškinys priskiriamas  fizikiniėms optiniėms iliuzijoms., t.y. susidaro dar prieš šviesos spinduliui 
patenkant į stebėtojo akį (tinklainę).11  Miražas sukuria optinę apgaulę, kai nuo objekto atsispindėję 
šviesos spinduliai eidami link stebėtojo akių lūžta.  [7 skaidrė] Miražą taip pat galima pastebėti ir 
Lietuvoje, dažniausiai karštą vasaros dieną važiuojant asfaltuotu keliu.12 [8 skaidrė] Kuomet karštą dieną 
šviečia saulė, tam tikri paviršiai, pavyzdžiui asfaltas ar smėlis, labai smarkiai įkaista. Oras prie pat 
paviršiaus taip pat būna įkaitęs. Tuo tarpu oro masės esančios šiek tiek aukščiau yra vėsesnės.13  
Šaltesnis oras yra didesnio tankio ir turi didesnį lūžio rodiklį.14 Todėl kai šviesos spindulys atsispindi nuo 
objekto, keliauja žemyn ir kiekvieną kartą patenka iš šalto oro sluoksnio į ženkliai šiltesnį, jis lūžta ir 
pakrypsta toliau nuo temperatūros vektoriaus.15 [9 skaidrė] Kai šviesos spindulys beveik pasiekia žemės 
paviršių,  patenka į šiltą oro sluoksnį prie pat paviršiaus, įvyksta visiškas vidaus atspindys. Tai reiškia, kad 
kampas, kuriuo krenta spindulys yra per didelis ir jis nebegali lūžti, todėl yra atspindimas. 16  Kad tai 
vyktų, temperatūros skirtumas tarp oro masių turi būti pakankamai didelis.  Toliau šviesos spindulys 
keliauja aukštyn – iš šiltesnių oro sluoksnių į vėsesnius ir šįkart lūžta į temperatūros vektoriaus pusę, kol 
patenka į stebėtojo akį.17   [10 skaidrė] Mūsų smegenys taip pat prisideda prie miražo susidarymo. Jos 
linkusios visus šviesos spindulius, kurie patenka į akis interpretuoti kaip atėjusius tiesiai. Tad smegenys 
seka įsivaizduojamu tiesiu šviesos spinduliu (liestine ties ta vieta, kur spindulys patenka į akis)  iki pat 
tariamo objekto, kur iš tikrųjų yra žemės paviršius.18  Todėl toje vietoje yra matomas daikto atvaizdas.   
[10 skaidrė] Tuo pačiu metu dalis spindulių, atsispindėję nuo objekto, juda link stebėtojo akių tiesiai. 
Todėl  objektas taip pat yra matomas vietoje, kur jis iš tikro yra.  [10 skaidrė]. 2Dažnai miražo objektas 
yra dangus (nuo dangaus atsispindėjęs šviesos spindulys suvokiamas kaip tiesus), tuomet dalis žemės 
paviršiaus yra klaidingai matoma kaip vanduo.19 Iš tiesų tai yra dangaus atvaizdas ant žemės, bet mes 
įsivaizduojame, kad tai yra vanduo.20 Štai kodėl dykumoje keliaujančius žmones dažnai apgauna 
miražas.  [11 skaidrė] Kartais, dažniausiai virš vandens, prie pat paviršiaus, susiformuoja šaltesni oro 
sluoksniai, o kiek aukščiau  – šiltesni. Tuomet susidaro priešingas reiškinys – šviesos spinduliai, 
atsispindintys nuo daikto, išlinksta į viršų, o daikto atvaizdas susiformuoja virš jo.21  [12 skaidrė]  
  
Kognityvinės iliuzijos  
  
Geometrinės-optinės iliuzijos Geometrinės-optinės iliuzijos susidaro, kai geometrinės objektų savybės  
(ilgis, dydis, išlinkimas, orientacija ir kt.) atrodo kitokios nei iš tikrųjų yra pavaizduota. Svarbu 
nesupainioti su kitos rūšies iliuzijomis: Necker'io kubu (kai galima dvejopa interpretacija) ar 
neįmanomom figūrom.  Nors iki šiol šios iliuzijos yra priskiriamos prie kognityvinių, pastaruoju metu 
atsiranda vis daugiau įrodymų, kad geometrinės-optinės iliuzijos susidaro, apdorojant informaciją 
ankstyvoje regėjimo mechanizmo stadijoje, t.y. priežastys yra ir fiziologinės. 22  [14 skaidrė] 
Geometrinių-optinių iliuzijų pavyzdžiai:   1. Müllerio-Lyer'io iliuzija (ilgis). Ši iliuzija susideda iš panašių į 
strėlę figūrėlių. Jos susideda iš tiesių atkarpų bei „strėlių antgalių“. Nors visos tiesios atkarpos yra 
vienodo ilgio, susidaro įspūdis, kad tos, kurios turi „strėlių antgalius“ nukreiptus į vidų, yra ilgesnės.   2. 
Kavinės sienos iliuzija (orientacijos iliuzija). Joje lygiagrečios tiesios linijos tarp nelygiai sudėliotų juodų-
baltų kvadratų, atrodo palinkusios. Šis efektas pirmą kartą buvo pastebėtas 1973 m. Bristolyje. 

                                                           
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_illusion 
10 http://sciencebasedlife.wordpress.com/2012/03/19/what-is-a-mirage/   
11 http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Illusion   
12 m.p.  
13 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/384882/mirage   
14 http://www.hk-phy.org/iq/mirage/mirage_e.html   
15 http://en.wikipedia.org/wiki/Mirage   
16 http://www.hk-phy.org/iq/mirage/mirage_e.html   
17 http://en.wikipedia.org/wiki/Mirage   
18 http://sciencebasedlife.wordpress.com/2012/03/19/what-is-a-mirage/   
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Profesorius Richard'as Gregory ant vienos kavinės sienos aptiko iš plytelių sudėliotą mozaiką, į kurią 
žiūrint lygiagrečios tiesios linijos atrodo išlinkusios.  [16 skaidrė]  3. Poggendorff'o iliuzija . Buvo atrasta 
1860 m.  Paveikslėlyje pavaizduota tiesi atkarpa, kurios vidurys yra uždengiamas. Susidaro įspūdis, kad 
mėlyna linija yra tos atkarpos dalis (juodosios linijos tęsinys), tačiau iš tikrųjų juoda bei raudona linijos 
yra vienos atkarpos dalys.23   [15 skaidrė] Bandymas. Stalai ir žmonės traukinių stotyje. [17 skaidrė]  4. 
Ponzo iliuzija. Ją pirmą kartą 1911 m. pademonstravo italų psichologas Mario Ponzo. Piešinėlyje galima 
matyti dvi identiškas horizontalias atkarpas, kurios yra tarp dviejų susieinančių atkarpų, primenančių 
geležinkelio bėgius. Viršutinė horizontali atkarpa atrodo ilgesnė, kadangi susieinančias atkarpas mes 
įsivaizduojame kaip lygiagrečias, tolstančias linijas, t.y. matome piešinyje linijinę perspektyvą.  [18 
skaidrė] Perspektyva (pranc. perspective < lot. perspicio - kiaurai matau) – trimačių kūnų vaizdavimo 
plokštumoje būdas, kuriuo sukuriamas realių erdvių santykių ir apimčių įspūdis.  Perspektyva pagrįsta 
optiniu reiškiniu – tariamu figūrų bei daiktų mažėjimu ir jų lygiagrečių linijų susikirtimu horizonte, 
kūnams tolstant nuo žiūrovo akies. Panaudojant perspektyvą sukuriamas erdvės įspūdis.     Kadangi mes 
įsivaizduojame viršutinę atkarpą esant toliau, mes matome ją ilgesnę, t.y. mūsų protas ją pailgina, 
kadangi būdama toliau ji yra nupiešta ilgesnė. M. Ponzo teigė, kad žmogaus smegenys sprendžia apie 
objektų dydį, pasitelkdamos aplinkines detales. Lygiai taip pat piešinėliuose su stalais bei žmonėmis 
stotyje matėte perspektyvinį vaizdą. [18 skaidrė] 3 
  
 Perėjimas. Su žmogaus proto gebėjimu matyti erdvę dvimačiame piešinyje yra susiję nemažai įdomių 
optinių iliuzijų. Aptarsime 3 iš jų: anamorfozes, dirbtinę perspektyvą bei neįmanomas figūras. 
Perspektyviniai piešiniai yra plačiai paplitę pasaulyje. Dažniausiai net ir paprasčiausia nuotrauka 
demonstruoja perspektyvinį vaizdą.  Tam, kad žiūrėdami į tokį piešinį ar nuotrauką, galėtume jį aiškiai 
matyti, dažniausiai mums reikia stovėti tiesiai prieš jį, akys turi būti viename lygyje su horizonto linija.24  
[19-20 skaidrės]  
  
Anamorfozės.  Amorfiniai piešiniai arba anamorfozės pasižymi tuo, kad į juos reikia žiūrėti, laikantis visai 
kitokių taisyklių.25    Anamorfozė [ gr ana atgal, vėl morphe forma] – tai specialiai iškraipyta, deformuota 
projekcija ar perspektyva, į kurią, norint išvysti pradinį vaizdą, reikia žiūrėti iš tam tikro taško arba 
panaudojant specialias priemones.26  [21 skaidrė]  Anamorfozės būna 2 rūšių:   perspektyvinė 
anamorfozė – tai piešinys į kurį, norint pamatyti neiškraipytą vaizdą,  reikia žiūrėti stovint ne įprastoje 
vietoje priešais jį, o iš tam tikro taško.27 Šios rūšies anamorfozės būna iškraipomos palei vieną ašį.28   
veidrodinės anamorfozės – kai ant iškraipyto piešinio yra padedamas specialios formos (dažniausiai 
cilindro, kūgio ir pan.) veidrodis ir jame gali būti matomas neiškraipytas trimatis vaizdas. 29  Į šį vaizdą 
galima žiūrėti iš daugelio taškų. Tokio tipo anamorfozės atsirado Renesanso laikotarpiu, XVI amžiuje.30  
  
Labiausiai paplitusi bei pati paprasčiausia anamorfozė – horizontalieji kelio ženklai. Šie ženklai turi būti 
gerai matomi iš tolo (pvz. greitai važiuojant automobiliu), tai reiškia, kad į juos reikia žiūrėti iš labai 
smailaus kampo. To dėl jie yra daug ilgesni nei iš tikrųjų atrodo. Pvz.: apačioje esančioje pirmoje 
nuotraukoje žodis „car“ bei rodyklė atrodo vienodo pločio, bet pažiūrėjus iš šono matoma kaip yra iš 
tikrųjų.31   [22 skaidrė] Pirmieji anamorfozių pavyzdžiai aptinkami Leonardo da Vinci darbuose.32 Kitas 
žymus paveikslas, kuriame galima aptikti vieną pirmųjų anamorfozių –  Hans'o Holbein'o  „Ambasadoriai“ 
(1533 m.). Į šį paveikslą galima žiūrėti 2 skirtingais būdais. Stovint tiesiai priešais jį, galima matyti du 
prabangiai apsirengusius vyrus bei įvairius daiktus, simbolizuojančius žmonijos pasiekimus. Taip pat 
matoma neaiški pailga dėmė paveikslo apačioje. Žiūrint iš apatinio šono pusės, ši  dėmė pasirodo kaip 
trimatė kaukolė, kuri stebėtojui primena, kaip visi žmonės, nepriklausomai nuo jų turtų bei galios, baigia 
savo gyvenimus. Buvo planuojama paveikslą kabinti laiptinėje, kad lipantys žmonės galėtų netikėtai 
pastebėti šią anamorfozę.33  [23 skaidrė] Žymiausias anamorfozės pavyzdys architektūroje – Šv. 
Ignacijaus bažnyčios, esančios Romoje, kupolas.  Architektas planavo bažnyčią su kupolu, bet dėl tam 
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tikrų priežasčių jis taip niekada ir nebuvo pastatytas. Kadangi bažnyčios kūrėjams įgriso žiūrėti į viršų ir 
vis prisiminti, kad projektas nebuvo pilnai įgyvendintas, buvo nuspręsta pasamdyti dailininką Andrea 
Pozzo, kad jis nupieštų netikrą kupolą ant lubų. Žiūrint iš daugelio vietų, piešinys atrodo netikras ir 
iškraipytas. Bet yra viena vieta, kur atsistojus ir pažiūrėjus į viršų kupolas atrodo labai tikroviškai ir 
įspūdingai. Šalia kupolo yra lubos, kur taip pat galima įžvelgti anamorfozę – nupiešta freska sudaro 
įspūdį, kad lubos yra aukštesnės nei realybėje.34 Šioje įspūdingoje freskoje vaizduojama, kaip Šv. 
Ignacijus keliasi į rojų. 35 [24-25 skaidrės] Mūsų laikais menininkai savo darbuose  ypač pamėgo naudoti 
anamorfozes. Kartais jų galima rasti gatvėse, laiptinėse, metro stotyse, ant sienų ir pan.  [26 skaidrė] 4 
  
2007 m. kovo 11-25 dienomis šveicarų menininkas Felice Varini su savo komanda sukūrė įspūdingą   
anamorfozę Cardiff miesto uoste (Velsas). Ją suplanuoti užtruko vienerius metus. Žiūrint iš tam tikro 
taško, galima matyti 3 milžiniškas elipses. Jos buvo nupieštos ant vartų, sienų ir netgi už vandens esančios 
sienos. 36  
  
Kitas žymus menininkas, naudojantis anamorfozes – Julian Beeveris. [27-31 skaidrės]  
  
Bandymas. Veidrodinė anamorfozė. Praeituose amžiuose menininkai naudodavo veidrodines 
anamorfozes, kad paslėptų įvairius priešišką reakciją galinčius sukelti vaizdus – erotinius ar politiškai 
nekorektiškus piešinius, karikatūras ir pan. Pavyzdžiui britų karaliaus Charles'o I portretas, kuris buvo 
paplitęs tarp rojalistų po to, kai šis karalius buvo nukirsdintas 1649 metais. 37 [32 skaidrė]  

 
Dirbtinė perspektyva Kita optinė iliuzija, susijusi su proto gebėjimu matyti erdvę plokštumoje – dirbtinė 
perspektyva. Tai optinės iliuzijos sukūrimo būdas, kuomet stebėtojui objektas atrodo esantis toliau, 
arčiau, mažesnis ar didesnis nei iš tikrųjų yra.  Dirbtinė perspektyva yra naudojama fotografijoje, 
filmavime bei architektūroje. Šis efektas yra sukuriamas manipuliuojant žmogaus vizualiniu suvokimu.40 
[33 skaidrė] Mažas objektas esantis arti fotoaparato atrodo didelis, tuo tarpu didelis objektas, kuris yra 
toli, atrodo mažas. Mūsų smegenys dažnai suvokia, kad kažkas yra arti ar toli pasiremdamos santykine 
perspektyva. Tarkime, žiūrėdami į nuotrauką, ties horizonto linija matome labai mažus pastatus, bet 
žinome, kad jie yra dideli. Mes suvokiame objekto dydį priklausomai nuo to, kaip toli jis yra. 41 [34 
skaidrė] Vis dėl to  mūsų smegenys gali būti apgautos. Pavyzdžiui fotografijoje tai įmanoma pasiekti, 
padedant skirtingo dydžio objektus skirtingu atstumu taip, kad jie atrodo esantys šalia vienas kito (tam 
reikia užmaskuoti tam tikras nuotraukoje esančias detales, kurios išduoda tikrąjį atstumą).   Pavyzdžiui,  
padėjus žaislinę mašinėlę prie pat fotoaparato, kai tikras automobilis stovi fone, jos abi atrodys esančios 
vienodo dydžio žaislinės (tikros) mašinos. Taip pat populiaru neva suimti rankomis kokį nors toli esantį 
objektą ir pan.42  Verta atkreipti dėmesį, kad jei mes matysime, jog žaislinė mašinėlė yra arti, o tikroji – 
toli, dirbtinės perspektyvos efektas nebus įtikinantis. Vadinasi, nuotraukoje reikia paslėpti tam tikras 
detales, kurios išduoda tikrąjį atstumą, kad jis  atrodytų mažesnis nei iš tikrųjų yra. Taip mes 
sufalsifikuojame perspektyvą.  [35 skaidrė].  
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Dirbtinė perspektyva kartais yra naudojama kuriant filmus. Bene žymiausias pavyzdys –   „Žiedų valdovo“ 
trilogija. Panaudojant dirbtinę perspektyvą, buvo sukurtas įspūdis, kad vieni herojai yra mažo ūgio, o kiti, 
priešingai – dideli. [38 skaidrė]  
   
Neįmanomi objektai  
  
Dar vienas pavyzdys, kaip mūsų smegenys yra apgaunamos, dėl savo gebėjimo matyti erdvę plokštumoje 
– neįmanomi objektai (figūros).43  Kiekvienas piešinėlis yra dvimatės prigimties, tačiau labai dažnai jie 
reprezentuoja trimačius objektus (kitaip tariant, stebėtojas, žiūrėdamas į dvimatį paveikslą, 
interpretuoja jame esantį objektą   kaip trimatį).  Anksčiau kalbėjome apie perspektyvą, kaip būdą 
sudaryti erdvės pojūtį, tačiau erdvę piešinyje galime matyti ir nepasitelkiant šio būdo.44  [39 skaidrė] 
Pavyzdžiui ši figūra:  
  
Galima į šį piešinėlį žiūrėti įvairiai: kaip du keturkampius sujungtus keturiomis įstrižomis linijomis, kaip 
keturkampį, kurį supa daug netaisyklingų figūrų.  Tačiau dauguma žmonių čia matys kubą – trimatę 
figūrą.45 (pavaizduoti su spalvom kiekviena matomą versiją)  Dabar žvilgtelėkite į šią nuotrauką. [40 
skaidrė] Ar neatrodo kad kažkas su šiuo objektu yra ne taip? Mūsų atkaklus bandymas įžvelgti trimatį 
objektą dvimačiame piešinėlyje kartais gali sukelti loginių problemų. Aukščiau pavaizduotas kubas yra 
vadinamoji neįmanoma figūra (objektas). [40 skaidrė] Neįmanomas objektas yra dvimatė figūra 
(piešinys), kuri akimirksniu nesąmoningai interpretuojama kaip trimačio objekto projekcija46, nors 
fiziškai toks objektas egzistuoti negali, nes jis geometriškai yra negalimas.    
  
Dažniausiai tik praėjus kelios sekundėms po pažvelgimo į šias figūras, pastebimas jų negalimumas. Švedų 
menininkas Oscar'as Reutersvärd'as buvo pirmasis, sukūręs neįmanomą figūrą – 1934 m. jis nupiešė 
„Penrose'o trikampį“.47 [41 skaidrė] Žemiau kita neįmanoma figūra vadinama „Velnio šakėmis“. Jos 
viename gale matome tris cilindro formos šakas, kurios nesuprantamu būdu transformuojasi į dvi 
stačiakampes šakas kitame gale:48 Jeigu bandytume žvelgti į šią neįmanomą figūrą tik kaip į dvimatį 
objektą, tuomet  joje nelieka nieko keisto. Matome tik nedidelius ovalus sujungtus įvairiomis linijomis.49 
[42 skaidrė] Šie piešiniai vaizduoja objektus, kurie negali būti sukonstruoti, kadangi aplinkos erdviniai  
ryšiai (geometriniai ryšiai) yra pažeisti. Tokio piešinio tam tikroje dalyje yra laikomasi vaizdavimo 
taisyklių, bet  globaliu mastu jos yra pažeidžiamos. Kitaip sakant, atskiros piešinio vietos yra 
vaizduojamos taisyklingoje  perspektyvoje, bet ryšiais, kurie jungia tas atskiras taisyklingas piešinio dalis, 
yra manipuliuojama, jie yra netikri.50 Tarkim, žiūrint į visą nuotrauką vėl matome neįmanomą objektą ir 
mūsų protas yra sutrikęs. Tačiau užtenka uždengti ranka kairę arba dešinę nuotraukos pusę ir mes 
pamatome realybėje galintį egzistuoti objektą. [43 skaidrė]  Gan gerai žinoma neįmanoma figūra yra 
„Penrose'o laiptai“. Tai laiptai, sujungti į uždarą kilpą. Pažiūrėjus į juos atrodo, kad šiais laiptais galima 
pastoviai lipti į viršų ir niekad neužlipti aukštyn. Be abejo jie negali egzistuoti realybėje – tik dvimatėje 
erdvėje.51 Įdomu, kad šie laiptai taip pat buvo pademonstruoti ir žymiame fantastikos filme „Pradžia“ 
(Inception“). [44 skaidrė] 5 
  
Video, kaip gaunami neįmanomi objektai:  
http://www.youtube.com/watch?v=gcw1IIGSGMM&feature=player_embedded   
  
Perėjimas  Tam, kad žmogaus protas suprastų aplink esantį pasaulį, būtina suorganizuoti ateinančius 
pojūčius, kad būtų gauta prasminga informacija. Gestalt'o psichologai mano, kad vienas iš būdų tą 
pasiekti – instinktyvus bandymas pavienius stimulus suvokti kaip prasmingą visumą.  Tai vadinama 
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suvokimo organizavimu – mūsų smegenys stengiasi per pojūčius atkeliaujančią informaciją suvokti, kaip 
turinčią prasmę.52 Dėl šios savybės taip kartais galima patirti įvairių optinių iliuzijų. [45 skaidrė]  
  
Pareidolija  
  
Pareidolija [gr. παρα- 'klaidingas' + είδωλον 'atvaizdas']  – tai yra sensorinis psichologinis reiškinys, kai 
atsitiktinai susidaręs vaizdas suvokiamas kaip konkretaus žinomo objekto vaizdas.53  (Kai tam tikras 
objektas savo išvaizda primena kokį nors konkretų žinomą objektą54). Tai yra optinė iliuzija, kai  reikšmė 
įsivaizduojamai yra įžvelgiama ten, kur jos iš tiesų nėra. 55 Nors šis reiškinys egzistuoja milijonus metų, 
bet pavadinimas jam suteiktas visai neseniai – 1994 m. jį sugalvojo amerikiečių psichiatras Steven 
Goldstein.56  [46 skaidrė] Dažnai pareidolija pasireiškia, stebint debesis danguje ir matant juose 
gyvūnus, veidus ir pan.57 [47 skaidrė] Visgi pareidolija yra įmanoma žvelgiant į bet kokį kitą objektą. 
Manoma, kad gebėjimas atpažinti ir atskirti pažįstamus atvaizdus susiformavo pirmuosiuose žmonėse. 
Galime įsivaizduoti akmens amžiaus žmogų, stovintį miške, žiūrintį į krūmus, kur girdimas kažkoks 
šnarėjimas, ir galvojantį ar ten tikrai yra tigras. Šis žmogus turės didesnę galimybę išgyventi, jei darys 
prielaidą, kad tai tigras ir paprasčiausiai pasišalins.58 [48 skaidrė] Bene dažniausiai ši iliuzija pasireiškia, 
matant veidus ten, kur jų iš tikro nėra.59 Žymus amerikiečių mokslininkas Carl Sagan teigė, kad 
gebėjimas, atpažinti veidus iš tolo arba esant  blogam matomumui, buvo labai svarbus žmogaus išlikimui 
evoliucijos eigoje.  Šis instinktas leidžia žmogui suprasti, kaip nusiteikęs yra kitas besiartinantis asmuo – 
priešiškai ar draugiškai. Pasak Carl Sagan, tai gali lemti, kad mes kartais įvairius atsitiktinius vaizdus 
neteisingai suvokiame kaip veidus.60  [49 skaidrė] Žmonijos istorijoje būta gerai žinomų pareidolijos 
atvejų. Vienas žymiausių pareidolijos pavyzdžių – vadinamasis „Veidas ant Marso“. 1976 m. liepos 26 d. 
NASA išplatino seriją nuotraukų, kurios buvo padarytos aplink Marsą skriejusių dirbtinių palydovų Viking 
1 ir Viking 2. Vienoje iš nuotraukų buvo pastebėtas žmogaus veidą primenantis  milžiniškas ( apytikriai 2 
km ilgio) objektas. Nors pasirodžius nuotraukoms, NASA teigė, kad tai tėra dėl šviesos bei šešėlių 
susidariusi optinė apgaulė, šios nuotraukos akimirksniu sukėlė daug kalbų apie kažkada egzistavusią 
gyvybę Raudonojoje planetoje bei pažengusias civilizacijas, kurios gebėjo statyti tokius objektus.  Praėjus 
20 metų nuo Viking misijos, link Marso planetos buvo nusiųsti dar 3 palydovai, kurie, skriedami orbita 
aplink šią planetą, fotografavo jos paviršių. Buvo gautos daug geresnės kokybės nuotraukos, kurios įrodė, 
kad tai tėra kalnas. Kai tam tikru kampu jį apšviečia Saulės spinduliai bei susidaro šešėliai, žvelgiant iš 
viršaus, matomas veidas – taip žmogaus protas sukuria pareidoliją.61 [50 skaidrė] Dažnai žmonės pastebi 
šventųjų ar garsenybių veidus bei siluetus primenančius atvaizdus ant įvairių objektų, kartais net ant 
maisto produktų – duonos, sausainių, keptos vištienos ir pan. Į ką jums panašus šis pastatas? Buvusį 
Trečiojo Reicho diktatorių primenantis namas, stovintis Port Tenant  mieste, Velse.  Panašumą 
atsitiktinai pastebėjo pro šalį važiavusi mergina. Tiek namo savininkai, tiek kaimynai niekada nėra 
atkreipę dėmesio, koks panašus šis namas į A. Hitlerį.  Jo nuotraukos akimirksniu išpopuliarėjo 
internete.62 [51 skaidrė] 1994 m. viena amerikietė atsikando skrudintą sumuštinį su sūriu, ir netrukus 
pastebėjo, kad anot jo  galima pastebėti moterišką veidą primenantį atvaizdą. Pasak jos, tai yra Šv. 
Mergelės Marijos atvaizdas. 10 metų moteris saugiai laikė šį sumuštinį, kol galiausiai nusprendė jį 
parduoti aukcione (už 28 000 dolerių). 63 Ar matote čia veidą? Pirmąjį JAV prezidentą George 
Washington primenantis šaldytas vištienos kepsnys. Buvo parduotas aukcione už 5000 svarų sterlingų.64  
 [52 skaidrė] Laužo liepsna, savo forma primenanti popiežiaus Jono Pauliaus II siluetą.6  
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 Rorschach’o testas  – pavyzdys, kai praktikoje yra pritaikoma pareidolija. Šį gan gerai žinomą 
psichologijos testą sudaro neaiškūs piešiniai su rašalo dėmėmis. Pacientai, atlikdami testą, įvardija, ką 
mato piešiniuose ir atsižvelgiant į tai, yra daromos išvados apie paciento asmenybę ir emocijas.66 [53 
skaidrė] Atlikite ir jūs Roršardo testą. Ką čia matote? Ar matote kas nors karvę?  [54 skaidrė] 7 
  
Dviprasmybės Dviprasmybės – kita iliuzija, susijusi su suvokimo organizavimu.67 Dviprasmiai piešiniai – 
tai piešiniai, kuriuose slypi dvi ar daugiau reikšmių ir jos tarpusavyje yra nesuderinamos ,t.y. negali būti 
matomos vienu metu. 68 Dviprasmiuose piešiniuose stebėtojo protas gali pasirinkti bent iš dviejų 
skirtingų interpretacijų , ir kiekviena iš tų interpretacijų yra pagrįsta. Dažnai, vos pažiūrėjęs, stebėtojas 
mato tik vieną iš jų, o kitą teisingą reikšmę pamato po kurio laiko.  Kuomet bandoma abi reikšmes matyti 
tuo pačiu metu, apimti jas akimis tampa tiesiog neįmanoma – viena reikšmė trukdo kitai ir atvirkščiai.69  
[55 skaidrė] Dviprasmybės yra panašios į pareidoliją, bet esminis skirtumas yra tas, kad pareidolijoje 
matome vieną objektą (pvz. debesį), ir tas objektas primena kažkokį kitą objektą, tuo tarpu 
dviprasmiame piešinyje matome arba vieną arba kitą objektą (pvz. arba antį arba kiškį) ir abi reikšmės 
yra teisingos. 70 Ką matote šiame paveikslėlyje? Čia galima matyti ir jauną moterį sėdinčią po krepšiu, ir 
kaukolę. Kai pastebite  abu vaizdus, tampa įmanoma pakaitom matyti tai vieną tai kitą, bet neįmanoma 
jų abiejų matyti vienu metu.71 [56 skaidrė] Piešinėlyje esančios figūros suvokimas nekinta iki tol, kol 
stebėtojas sukoncentruoja žvilgsnį ties reikiama paveikslėlio vieta ar kontūrais. Tam tikros paveikslėlio 
vietos ir kontūrai palaiko vieną reikšmę, kitos – kitą reikšmę.72 Pavyzdžiui, žiūrėdami į viduryje esančią 
horizontalią liniją bei ertmes tarp rankų ir krepšio, išvystame kaukolę,  tačiau galime pamatyti moterį, 
kai žiūrime į jos veidą bei rankas.  [56 skaidrė] Vienas pirmųjų dviprasmių piešinių buvo sukurtas 1832 
metais Šveicarijoje. Jis buvo pavadintas Necker'io kubu, pagerbiant jo kūrėją. Paveikslėlyje esančios 
lygiagrečios atkarpos vaizduoja lygiagrečias kubo kraštines. Tose vietose, kur atkarpos susikerta, nėra 
aišku, kuri iš jų vaizduoja priekinę, o kuri užpakalinę kraštinę – paveikslėlis to neparodo. Todėl jis gali 
būti interpretuojamas dvejopai. 73  [57 skaidrė] Galima matyti dar vieną seną dviprasmį paveikslėlį, kuris 
buvo sukurtas 1890 metais Vokietijoje. Jo pavadinimas yra „Mano žmona ir mano uošvienė“. Vėliau šis 
paveikslėlis buvo šiek tiek pakeistas ir tapo gan gerai žinomu pasaulyje.74 [58 skaidrė] Viena įdomiausių 
dviprasmių iliuzijų yra „Besisukanti šokėja“. Ją 2003 metais sukūrė dizaineris Nobuyuki Kayahara. Kai 
kuriems stebėtojams, vos pažiūrėjus, atrodo, kad šokėja sukasi pagal laikrodžio rodyklę, tuo tarpu 
kitiems atrodo priešingai – prieš laikrodžio rodyklę.75  [59 skaidrė]                                                   
Ši iliuzija susidaro todėl, kad trūksta vizualinės informacijos apie figūros gylį, t.y. matome tik jos siluetą. 
Pavyzdžiui, veidas  aiškiai parodo į kurią pusę figūra yra atsisukusi – dešinę ar kairę.  Tačiau dviprasmybė 
iškyla dėl kojų – tampa neaišku, kuri yra dešinė, o kuri – kairė. Kai šokėja, žiūrėdama į dešinę (arba kairę) 
pusę, pradeda judėti, net ir žiūrint į veidą ,nebeaišku ar ji yra labiau pasisukusi į stebėtojus ar toliau nuo 
jų. Galiausiai, šokėja atsiduria tokioje pozicijoje, kad stebėtojai gali manyti, jog ji yra visiškai atsisukusi 
arba nusisukusi nuo jų – nesimato nei veido nei plaukų uodegos.76 [60 skaidrė]  Kaip yra būdinga 
dviprasmiams paveikslėliams, įgudus galima matyti, jog šokėja sukasi tai į vieną, tai į kitą pusę, nors tai 
pastebėti sudėtingiau nei žiūrint į nejudančius paveikslėlius. Svarbiausia – sukoncentruoti žvilgsnį į vieną 
paveikslėlio vietą (pvz. pėdą) ir ilgainiui sukimosi kryptis pasikeis.77  
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Bandymas. Trys veidai [62 skaidrė]  
  
Įdubusio veido iliuzija Stebėtojas, kuris stovi bent 1 m atstumu ar toliau, žiūrėdamas į įdubusią veido 
kaukę (šiuo atveju į drakono veidą)  matys ją išgaubtą (tai galioja net nepaisant žinojimo).  Mūsų vizualinė 
sistema pasitelkia abiakį skirtumą bei judesio paralaksą, kad nustatyti atstumus, tačiau šie metodai 
neveikia žiūrint į įdubusį veidą, nebent prieinama labai arti.78 Tačiau net ir būnant arti objekto, galima 
patirti šį reiškinį, jei yra uždengiama viena akis.  Kadangi mūsų protas iš patirties žino, jog normalūs veidai 
yra iškilę, visi veidai yra suvokiami kaip iškilę. Tad vizualinė sistema šiuo atveju ignoruoja tam tikras 
užuominas, išduodančias, kad iš tikrųjų drakonų galvos yra įdubusios.79 [64 skaidrė] Bandymo eiga: ant 
kiekvieno stalo padedama po figūrėlę taip, kad visi sėdintys matytų drakono galvą, po to kiekvienas 
dalyvis užsidengia vieną akį (kadangi objektas yra arti) ir koncentruoja žvilgsnį šiek tiek už drakono. Po 
kiek laiko pastebimas iškilusi galva. [65 skaidrė]  
  
Fiziologinės iliuzijos  
  
Daugiau žiūrėti prie skyrelio Iliuzijų rūšys.  [66 skaidrė]  
  
Bandymas. Šaškių lentos šešėlio iliuzija Tai 1995 m. Edward‘o Adelso‘o sukurta kontrasto iliuzija. Cilindro 
metamas šešėlis užtemdo šachmatų lentos dalį. Laukeliai A ir B atrodo esantys skirtingų atspalvių, bet iš 
tiesų yra to paties šviesumo ir spalvos, t.y. identiški. Ši iliuzija susidaro dėl poros priežasčių: - visų pirma, 
tai nutinka dėl vietinio kontrasto – laukelis, kuris yra apsuptas tamsių laukelių, atrodys šviesesnis, nei  
tokio pat šviesumo ir spalvos laukelis, apsuptas šviesių laukelių; - antroji priežastis – cilindro metamas 
šešėlis.  Šis šešėlis yra labai tikroviškas – matomas objektas, kuris meta šešėlį, be to šešėlio kraštai yra 
„minkšti“. Mūsų regėjimo sistema bando nustatyti šešėlio daromą įtaką ir numatyti tikrąjį langelio B 
atspalvį – tokį, koks jis būtų be šešėlio. Ši, kaip ir dauguma kitų optinių iliuzijų labiau įrodo mūsų 
vizualinės sistemos pažangumą, nei ydingumą. Galbūt mūsų sistema nėra labai geras fizikinis šviesos  
matavimo prietaisas, tačiau tai ir nėra jos tikslas. Svarbiausia, ji geba paveikslėlio informaciją išskaidyti į 
komponentus ir suvokti regimo objekto prigimtį.                                                 
  
Povaizdžio efektas Povaizdis – tai paveikslo vaizdas, kurį matomas po to, kai kurį laiką buvo žiūrima į 
tikrąjį paveikslą. Žiūrint į specialų paveikslėlį nuo 20 iki 60 sekundžių ir po to nukreipus žvilgsnį į baltą 
plotą, bus matomas negatyvinis povaizdis. Tai taip pat gali būti pasiekta užmerkus akis ir pakėlus galvą 
aukštyn.  Povaizdis gaunamas, kai akių fotoreceptoriai (kūgeliai), perdėto (pernelyg ilgo) stimuliavimo 
metu prisitaiko ir praranda jautrumą.81 [68-71 skaidrės]  
  
Judėjimo iliuzijos Pažiūrėjus į šį japonų profesoriaus Akiyoshi Kitaoka piešinį atrodo, kad apskritimai 
sukasi. Sukoncentravę žvilgsnį į vieną tašką, pastebime, kad iš tikro jokio sukimosi čia nėra.  Vėliausi 
tyrimai parodė, kad šį judėjimą sukelia nežymūs akių judesiai ir mirksėjimas. Šie judesiai yra 
mikroskopiniai – labai greiti, nejaučiami ir nepastebimi plika akimi. 82 [69-70 skaidrės] Yra nemažai 
panašių iliuzijų. [73-76 skaidrės] 8 
  
Kitos iliuzijos  
  
Anaglifas Anaglifas – tai paveikslėlis, kurį sudaro dvi sujungtos (esančios viena ant kitos) nuotraukos, 
vaizduojančios tą pačią sceną iš dviejų skirtingų kampų.  Kiekviena iš šių dviejų nuotraukų yra skirtingų 
spalvų, dažniausiai, viena raudona, o kita –  ciano spalvos (dar būna pvz. magneta ir ciano spalvos). Į 
anaglifą reikia žiūrėti pro specialius akinius, kurių vienas stiklas  yra raudonas, o kitas – ciano spalvos. 
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Tuomet sukuriama trimačio vaizdo iliuzija. 83 Kad suprastume, kaip veikia anglifai, pirmiausiai turime 
suprasti, kaip veikia binokulinis regėjimas, t.y. kodėl mes, žmonės, turime dvi akis, o pvz. ne vieną? Tam 
yra keletas priežasčių, pvz. platesnis regėjimo laukas. Bet vienas svarbiausių binokulinio regėjimo 
pranašumų – erdvinis matymas, t.y. gylio suvokimas. Kadangi kiekviena akis yra skirtingoje galvos 
vietoje, yra matomi skirtingi vaizdai, o sintezės smegenyse dėka vėliau yra gaunamas vienas erdvinis 
vaizdas.84  Kai į anaglifą viena akis žiūri pro raudoną akinių langelį, tik raudonai šviesai yra leidžiama 
praeiti, todėl ta akis matys tik raudonąją nuotrauką. Lygiai taip pat ir su kita akimi – ji matys tik ciano 
spalva nudažytą nuotrauką. Tokiu būdu, kiekviena akis mato šiek tiek skirtingą vaizdą, nes kiekviena 
nuotrauka vaizduoja tą pačią sceną šiek tiek iš skirtinų kampų. O juk lygiai taip pat mato ir mūsų akys.85  
[79 skaidrė]  
  
Bandymas. 3D akiniai [80 skaidrė]  
  
Iliuzijos gyvenime  
                                                  
Maskuotė Kalbėjome apie optines apgaules, kurių daugumai nėra nė poros šimtų metų, o gamtoje 
galima aptikti pavyzdžių, kurie egzistuoja jau milijonus metų. Maskuotė –tai įvairių medžiagų, spalvų ar 
apšvietimo panaudojimas tam, kad gyvūnai ar kiti objektai būtų sunkiai matomi ar apgaulingai atrodytų 
kaip kažkas kitas. Pasak Ch. Darwin‘o, maskavimosi savybės atsirado evoliucijos eigoje, suteikdamos kai 
kuriems gyvūnams reprodukcijos pranašumą, t.y. galimybę palikti po savęs daugiau palikuonių, palyginus 
su kitais tos pačios rūšies individais. Pavyzdžiui,chameleono gebėjimas keisti spalvas, jūros gyvūnų 
permatomumas. Maskuotė kartasi būdinga ir žmonėms – pvz., karių speciali maskuojanti apranga.86 [91 
skaidrė] Filmai Net ir tokį įprastą reiškinį kaip kino filmas, galima priskirti prie optinių iliuzijų, nes tai viso 
labo tėra greitai judančių nuotraukų virtinė. Tiesiog šios nuotraukos juda taip greitai, kad žmogaus akys 
nesugeba užfiksuoti kiekvienos nuotraukos atskirai ir mes matome nenutrūkstamą vaizdą.  Jei 
paveikslėliai juda didesniu nei 24 kadrų per sekundę greičiu, žmogus regėjimo sistema jau nebegali skirti 
pavienių nuotraukų. [92 skaidrė] 9 
  
Zoetropas Vienas iš seniausių bandymų sukurti filmą – zoetropas (iš gr. kalbos ζωή zoe, "gyvenimas" ir 
τρόπος tropos, "sukimasis“). Manoma kad pirmąjį zoetropą sukūrė dar senovės kinai apie 180 m. 
Zoetropą galima apibūdinti kaip įrenginį, kuris kuria judėjimo iliuziją dėl greito statiškų paveikslėlių 
sukimosi. Zoetropas – pirmoji pasaulyje animacija.87 [93 skaidrė]  
  
Bandymas. Zoetropas ir animacija su skaidre [94 skaidrė]  
  
Pabaiga  
  
Pamatę daugybę pavyzdžių, kaip yra apgaunama mūsų regėjimo sistema, nenorom užduodam sau 
klausimą – nejaugi mes tikrai esam tokie netobuli? Viena vertus, reikia skirti realų pasaulį ir mūsų pojūčių 
formuojamą tikrovės atspindį. Užsiėmimo metu mes galėjome įsitikinti, kad ne visuomet galime matyti, 
užuosti?, justi ir pan. pasaulį tokį, koks jis iš tikrųjų yra. Tad bent dalis jo yra paslaptis mums. Pavyzdžiui, 
manoma, kad šunys pasaulį regi nespalvotą. Tad, jei jie galėtų šnekėti, ar teisingas būtų jų teiginys, kad 
pasaulis yra nespalvotas? Turbūt visi sutiksite, kad ne. Galime ir sau užduoti klausimą – ar mes galime 
būti tikri, kad  pasaulį matome tokį, koks jis iš tiesų yra?  Kita vertus, mūsų pojūčiai turi nemažai išskirtinių 
gebėjimų ar privalumų, kurie, tik susiklosčius tam tikroms išskirtinėms situacijoms,  tampa trūkumais. 
Pavyzdžiui,Šacmatų lentos šešėlio iliuzija (žr. aukščiau), arba, turbūt visi sutiks, kad žmogaus gebėjimas 
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matyti erdvę piešinyje yra labiau pageidautinas dalykas, nei trūkumas, tačiau dėl šio gebėjimo, mes taip 
pat kartais matome realybę iškreiptą (pvz. forced perspective). [95 skaidrė]  
  
Po užsiėmimo išbandomi zoetropas ir Ames'o kambarys Užduotis namuose: Pabandykite manipuliuoti 
erdve ir erdvėje esančių daiktų išdėstymu. Tokiu būdu sukurkite dirbtinės perspektyvos efektą. Jį 
užfiksuokite fotoaparatu.  
                                                  


