
Élet és Tudomány 53: 756-757 (1998)                                            Horváth Gábor, Pomozi István, Gál József 1 

Videopolarimetria 

Sarkított világ 

A környezetünkből jövő fény a terjedési irányra merőleges 
(transzverzális) elektromágneses hullám, ezért négy fontos 
optikai jellemzője van: a fényesség (vagyis intenzitás), a 

hullámhossz (azaz szín), a rezgési sík (más néven polarizációs 
irány) és az utóbbi állásának előfordulási gyakorisága (röviden 

polarizációfok). 

E négy optikai sajátság fontos információkat hordoz, az emberi szem azonban csak a fény 
erősségét és színét képes érzékelni a spektrum számunkra látható tartományában (400-tól 800 
nanométerig). Szemünk gyakorlatilag vak a fény polarizációjára, pedig a környezetünkből 
jövő fény szinte mindig poláros, még ha csak részlegesen is. Az evolúció során az emlősök 
agya és értelmi képessége azonban úgy fejlődött, hogy számukra szükségtelenné vált a fény 
polarizációjában rejlő információk kiaknázása. 

Nem így történt az ízeltlábúak, a halak, a kétéltűek, a hüllők és a madarak esetében, mely 
állatcsoportokban számos faj látórendszere érzékeny a fény polarizációjára. Szemük e 
képességét többek között térbeli tájékozódásra, a fajok közötti, illetve a fajon belüli vizuális 
kommunikációra, a megfelelő élőhelyek felkutatására, valamint a táplálék megtalálására és az 
ellenség észrevételére használják. Az arra érzékeny állatok számára a polarizáció az egyéb 
optikai jegyek kiegészítőjéül szolgáló létfontosságú információhordozó. 

Mivel az életünk során mi, emberek nem vagyunk ráutalva a polarizáció felismerésére, nem is 
gondolnánk, milyen gazdag az optikai környezetünk a különféle polarizációs mintázatokban. 
Ahhoz, hogy ezeket kimutathassuk, számunkra is láthatóvá tegyük, a hőkamerához hasonló 
eljárásra, az úgynevezett nagy látószögű polarimetriára van szükség. Ennek egyik változatát, a 
videopolarimetriát azért fejlesztettük ki, hogy az emberi szem számára láthatatlan, de a 
technikában jól használható és számos állat számára nélkülözhetetlen fénypolarizáció térbeli 
eloszlását mérhessük vele, és nagy felbontású, kétdimenziós, hamisszínes eloszlástérképek 
formájában jeleníthessük meg (1. és 2. ábra). 

A módszer lényege: egy fotóállványra rögzített videokamerával felvesszük a kiválasztott 
tárgy vagy élőhely képét, miközben az objektívlencse előtt egy lineáris polárszűrőt* 
forgatunk. A polárszűrő rezgéssíkját kezdetben például függőlegesre állítjuk, majd néhány 
másodperc után az óramutató járásával megegyező irányban 45 fokkal elforgatjuk. Ezt a 
műveletet újabb néhány másodperc elteltével megismételjük, s a polárszűrő mindenkori 
irányát feljegyezzük. 

A videofelvételt ezután képdigitalizáló kártyával ellátott személyi számítógéppel 
feldolgozzuk, és a polárszűrő három állásához tartozó három színes 
képet állítunk elő. Ha a felvett kép adott pontjáról jövő fény részlegesen poláros, akkor a fény 
intenzitása (I) szinuszosan változik a forgó polárszűrő irányától függően. Egy alkalmas 
számítógépes programmal az adott képponthoz tartozó három fényintezitás-értékre illesztett 

 



Élet és Tudomány 53: 756-757 (1998)                                            Horváth Gábor, Pomozi István, Gál József 2 

szinuszfüggvény paramétereiből kiszámítható a vizsgált pontból jövő fény polarizációjának 
foka 

 

E számításokat a felvett kép minden pontjára elvégezve végül meghatározható és hamisszínes 
kódolással a számítógép képernyőjén megjeleníthető a vizsgált tárgy fényintenzitásának, 
polarizációfokának és polarizációs irányának térbeli eloszlása (1. és 2. ábra). 

 

 
1. ábra: Gyümölcs csendélet, aminek a polarizációs mintázatai a 2. ábrán láthatók 

 
 

 

 
2. ábra: Az 1. ábra gyümölcseiről visszaverődő fény intezitásának, polarizációfokának és 

polarizációirányának a mintázatai a spektrum piros, zöld és kék tartományában 
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E rövid elvi bevezetővel útjára indítjuk rendszeresen jelentkező sorozatunkat, amelyben arra 
vállalkozunk, hogy bemutassuk a környező világ természetes élőhelyeinek és ember alkotta 
tárgyainak néhány jellemzőbb, biológiai jelentőségű polarizációs mintázatát, illetve annak a 
fénypolarizációra érzékeny látórendszerű állatok viselkedésére tett hatását. Hogy ez a hatás 
mennyire drámai lehet, arról már szerezhetek némi benyomást azok, akik olvasták az ÉT idei 
2. és 8. számában megjelent, ‘A pakurató csapdája’ című kétrészes írást (3. ábra). 

Az 1. és 2. ábra egy példán mutatja be a videopolarimetria erejét és lehetőségeit: Itt egy 
különböző színű gyümölcsökből és zöldségekből (FH: fehér hagyma, NN: naracssárga 
narancs, VP: vörös paprika, SP: sárga paprika, ZA: zöld avokádó, LP: lila padlizsán, ZP: zöld 
paprika, PP: piros paradicsom) álló csendélet polarizációs mintázatai láthatók. Az 1. ábra azt 
mutatja, hogyan látja az emberi szem a csendéletet. Alatta, az A, a B, és a C oszlopban rendre 
a csendélet fényességének (I), polarizációfokának (d) és polarizációs irányának (α) az 
eloszlása látható. Az 1., 2. és 3. sorban pedig a spektrum vörös, zöld és kék 
színtartományában mért mintázatokat tüntettük fel – hamisszínes technikával. Az I, a d és az 
α különböző értékeit eltérő színek és azok különböző árnyalatai kódolják (minél sötétebb a 
szürke, annál nagyobb a d polarizációfok). A csendéleten jól kivehető, hogy az egyes 
gyümölcsökről visszaverődő fény a felszín érdességétől, irányulásától függő mértékben 
poláros, s ennek mértéke és iránya a fény hullámhosszától is függ. 

 

 
3. ábra: A budapesti pakuratóban elpusztult óriáscsíbor teteme 
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