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Zapewnienie wygody widzenia, kom

Oddzia³ywanie na psychofizjologiê cz³o-
wieka poprzez otoczenie wizualne jest przed-

badañ naukowych, jak i ich praktycznego 
-

nie jest mo¿liwa albo zbyt kosztowna, a nawet 
w warunkach laboratoryjnych bywa ograniczo-

w laboratorium CIOP-PIB
-

zewnêtrznego, jak i wewnêtrznego bez ko-
-

ekspozycji stwarza nowe, niewykorzystane 
-

i jego samopoczucie oraz bezpieczeñstwo, 

-

-

psychicznych, jak np. zaciekawienie, podeks-

przestrzenie itp. w celu dostosowania otocze-
nia wizualnego do potrzeb psychofizycznych 

zmêczenia wzroku i poprawy samopoczucia 

-
stoju w pracy na czas adaptacji pomieszczenia.

W artykule przedstawiono wybrane mo¿li-
-

 

virtual reality, 

-



TECHNIKA BEZPIECZEÑSTWA

BP 8/2019 7

puterowe), jak i zupe³nie fikcyjnego (gry 
komputerowe).

Jarona Laniera. 
W literaturze spotyka siê definicjê rzeczywisto-

nteraction (interakcja) 
+ mmersion (zag³êbienie) + magination 

1.

(Cave Automated Virtual Environment) zosta³o 
zbudowane w 19912. Liczba publikacji na temat 

konstrukcyjnych, wynosi od wielu lat ponad 
20 rocznie3 -

4

-
rzeniowej (ang immersive virtual reality). 

-

to koszt i przestrzeñ potrzebne do instalacji. 

-

(rys. 1.). Poza tym stosuje siê projekcjê we-
-

rium5

rozmiarach ca³ej instalacji.
-

1

& Sons, Inc. New York, NY, USA 2003. ISBN 0471360899.
2 Cruz-Neira, C., Sandin, D.J., Defanti, T.A., Kenyon, R., Hart, 

Environment. 1992. Communications of the ACM 35,6:64-
72 DOI: 10.1145/129888.129892. Cruz-Neira, C., Sandin, 

Proceedings of the 20th Annual Conference on Computer 
Graphics and Interactive Techniques (SIGGRAPH’93), 
1993,135-142 DOI:10.1145/166117.166134. 
3

reality for the built environment: a critical review of recent 
advances 2013. Journal of Information Technology in 
Construction  18 [online]. 2013,279-305 [viewed 2019-
04-15] available from: http://www.itcon.org/2013/14.
4

reality for the built environment: a critical review of recent 
advances 2013. Journal of Information Technology in 
Construction  18 [online]. 2013,279-305 [viewed 2019-
04-15] available from: http://www.itcon.org/2013/14. 

Interaction challenges and research directions. Journal of 
King Saud University – Computer and Information Sciences 
2015, 27,3:344-361. DOI: 10.1016/j.jksuci.2014.03.023.
5 Jacobson, J., Lewis, M. Game engine virtual reality with 
CaveUT. Computer 2005,38,4:79-82. DOI: 10.1109/
MC.2005.126.

monitorami LCD. Pozwoli³o to z jednej strony 

a z drugiej – na uzyskanie znacznie wiêkszej 
6. Uk³ady wielomonito-

-
7, to najpowszech-

-
8.

-
9. Zak³ada³ on umieszczenie 

w pomieszczeniu kilku tablic multimedialnych 

-

Binocular head based

( -
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10: widok 
dostêpny jest indywidualnie dla ka¿dego 
uczestnika dziêki specjalnym okularom, wy-

-

monocular head based 11

(
12. Ze wzglêdu 

dostêpne, np. w grach komputerowych.

uniezale¿nienie od skomplikowanej kon-

w dowolnym miejscu, wymaga tylko kom-
putera z odpowiednim oprogramowaniem. 
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-
nymi do tzw. choroby lokomocyjnej13 czy te¿ 
podwy¿szonym têtnem14.

HMD jest obecnie bardzo czêsto stosowane 
-

15 oraz 
sterowanie robotami16.

-
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Badawczym zosta³o zbudowane w ramach 
projektu inwestycyjnego Tech-Safe-Bio. Zlo-

-

o wymiarach 8,6 m x 4,3 m x 6 m. Projekcja 

co oznacza, ¿e na ka¿dym d³u¿szym boku 

-

optyczne, wykonane w technologii short throw 

 i Keystone mo¿liwe jest ustawianie 

to zwykle wymagane w przypadku uzyskania 

obiektywu.
-

sprzêt niezbêdny do realizacji projekcji, na-

-

Pomieszczenie wyposa¿one jest w system 
-

-
rownia zosta³a umiejscowiona obok instalacji 

-

Cecha (projekcja (projekcja monitors

Wymiary 
bardzo ma³e

dowolny dowolny 
dowolny

dowolny 

Wymiary ca³ej bardzo du¿e ma³e (jak prze- rednie (trochê 
wiêksze od prze- od instalacji

ma³e
(jak przestrzeñ 
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nie tak trudne nie tak

Koszty bardzo wysokie wysokie niskie rednie
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wybrane otoczenie wizualne

-
zualnego wymaga przygotowania oddzielnych 

wykonane aparatem fotograficznym z odpo-

obrazu odpowiada³ po³o¿eniu obserwatora 

odwzorowanie alei w Parku Saskim w War-
szawie. Na rys. 5. przedstawiono widok alei 
parkowej z punktu widzenia spacerowicza, 

Innym przyk³adem jest odwzorowanie 
-

co wprowadza dodatkowe z³udzenie natu-

Na rys. 6. pokazano dwa widoki dziedziñca 
-

 
w wykreowanej przestrzeni

duplikowanie jednego obrazu, jak i sklejanie 
-

 
przedstawiono widok tego samego fragmentu 

-

postrzeganie dziedziñca zamkowego. Jest 
to przyk³ad sposobu ingerencji w kreowane 

 

W artykule przedstawiono wybrane 

-

zewnêtrzne i wewnêtrzne miejsca pracy, 

-
go oddzia³ywania na trzy zmys³y cz³owieka 
(wzrok, s³uch, wêch) oraz wywo³ywania 

-

Komputer odpowiedzialny za sterowanie 
obrazem zosta³ wyposa¿ony w 64 GB pamiêci 
RAM i 2 procesory Intel Xeon. Do obs³ugi ob-

-
logia SLI. Ka¿da z kart obs³uguje 2 rzutniki. Ca³y 

obrazu jest wa¿na w przypadku instalacji typu 
-

w miejscach pracy oraz badanie wp³ywu 

na psychofizjologiê cz³owieka. Biologiczne 
-

dostosowanego do potrzeb i fizjologii cz³owie-
ka, tzw. Human Centric Lighting

w kontrolowanych warunkach otoczenia. 

-
-

-

do badania EEG do badañ neurofizjologicznych 
(tabela).

Naj³atwiejszym sposobem odzwierciedlania 

-
czy jedno zdjêcie lub obraz o wzorze sk³ada-

-

¿e jest to ten sam zwielokrotniony obraz. 

-

do kreowania odczucia spokoju, relaksu i wyci-

przerwy w pracy.

-

-
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