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ل، اًذازُ کاز ش یِ برآٍردکي یوا اک ،ػْذُ دارد رگیرد ٍ هغس تفسیر هشاّذات را ب یتَسط چشن اًساى صَرت ه« ىیذد»ػول  - ذُکیچ

از  یرد. هَاردیگبِ هغس، تَسط هغس اًساى صَرت هی از چشن یارسال یّا یي تشخیص حرکت آًْا با تحلیل دادٍُ رًگ اجسام ٍ ّوچٌ

ٌذ یدر فرآ ییخطا یت ٍجَد دارد هتفاٍت است؛ بِ ػبارتیِ در ٍاقؼکٌذ با آًچِ ک یل هیِ هغس تحلکآًْا آًچِ  ِ درکٍجَد دارد « ىیذد»

تَاى  اها با ترسین الگَّای خاصی هی ،دشَ یافت هیوتر کهاى  راهَىیپ ءایذى اشیبا د ي ًَع هؼوَالًیاز ا یاتیافتذ. تجرب اتفاق هی« ىیذد»

 ی در دٍ دِّ .ٌذیگَ یر ٍاقؼیغ یّا تکّا، حر تکحراز ي ًَع یافت ًوَد. بِ ایتَسط هغس در ،يکٍاقغ سا بِ شکالاز اَ کهتحر یریتفس

 یشتدااها با بر ،يکٍاقغ ساِ ب ّای طرحاز  یذیجذ یّا ًوًَِ ی ضوي ارائِ ،ارکي یدر اّا شذُ است.  طرحاز ي ًَع یبِ ا یا ژُیر تَجِ ٍیاخ

ي یا یساز ٌِیشیب یّا راُي ین. ّوچٌیارائِ دّ یرٍاقؼیغ یّا کتي حریچٌ یبرا یکیسیل فین تا تحلیبرآًاز آًْا تَسط اًساى،  کهتحر

 رد.کن یخَّا یرا بررس یر ٍاقؼیًَع استٌباطِ غ

 .فيشیکی رٍاى ،یز ٍاقؼيغ یّا تك، حزیعٌد ییٌايت -كليذ ٍاصُ
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Abstract- "Seeing" is an action is done commonly by the human eye and brain, where both of them are responsible for 
interpreting observations, such as estimation of the shapes, size and color of the objects, as well as the motion detection by 
analyzing the data is sent from the eye to the brain. There are some cases of "seeing" in which the brain perception is 
different from what exists in reality; in other words, an error in the process of "seeing" is happen. In the nature, such 

experiences usually are not seen, but certain patterns can be drawn in which animated interpretation from static shapes may 
be produced by the brain. This type of motions is named "illusory motions". In the last two decades, a special attention 
allocated to the illusory motions. In this work, we are providing new patterns having illusory motions. As well as, we present 
some ways to maximize this type of unrealistic perception and try to interpret this kind of unrealistic seeing.  
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آًْا ییچرا بیاىٍ  یر ٍاقؼیغ یّا تکحر یدارا ّای طرحذ از یجذ ییّا ًوًَِهؼرفی   
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 هقذهِ -1

ا ی تَاى احغاط چزخؼ یه یخاص یتا اعتفادُ اس الگَّا

ي كعا ٍاقغ تِ یالگَّا یتزاي دٍ را یة اكيا تزیت ٍ كحز

تَدى در ًگاُ تِ  کٍ احغاط هتحز کدرقذرت  .ذ آٍردیپذ

اس آًدا  ي افزاد هختلف هتفاٍت اعت.يدر تّا  ًَع عزحي یا

 ی دِيًت صزفاًز یٍاتصي یدر ا تَدى کِ اعتٌثاط هتحزك

ي ًَع یا ،اعتذى آًْا یاعتثاط چؾن ٍ هغش اًغاى اس د

 Illusory) «یٍاقؼزيغ یّا تكحز»را ّا  تكحز

Motions) یدارا ّای عزحرا ّا  ي ًَع عزحیا ًاهٌذ ٍ هی 

 Peripheral Drift) یزٍاقؼيغخاتدایی پيزاهًَی 

Illusions) در  یّای عزحي يچٌ ی ًاهٌذ. هغالؼِ یه

تزخَردار  ییت تاالياس اّو یعٌد ییٌايتذ ٍ ید یؽٌاع رٍاى

 یّا تكي حزيچٌ اعتٌثاط هٌؾأ تؼييي .[1-6]اعت

 ،یتيخٌغ ،یعٌ یِّا گزٍُ یرٍ یآهار یٍ تزرع یزٍاقؼيغ

حائش اّويت  یخاهؼِ اًغاً تٌذّای عثقِ ، ٍ دیگزیؽغل

، عْن یخاهؼِ اًغاًهختلف  تٌذّایعثقِدر اعت. ایٌکِ 

ّای  عزحآًْا را  آًچِ ا ًادرعت اسیدرعت  یّا تزداؽت

ين چقذر اعت ٍ چگًَِ ًاه هی یٍاقؼزيغ یّا تكحز یدارا

ت اعت يحائش اّوكٌذ  ّای هختلف تغييز هی در تيي گزٍُ

 .]7ٍ8[اعت ٌِ صَرت گزفتِيي سهیدر ا یادیٍ هغالؼات س

ّای  عزحاس  یذیخذ یّا ًوًَِ ی ار ضوي ارائِكي یدر ا

اس آًْا تَعظ اًغاى،  کهتحز یاها تا تزداؽت ،يكعا ٍاقغ تِ

 یزٍاقؼيغ یّا تكي حزيچٌ یتزا یکیشيل فين تا تحليتزآً

ي ًَع یا یعاس ٌِيؾيت یّا راُي ين. ّوچٌيارائِ دّ

 زد.كن يخَاّ یرا تزرع یٍاقؼزياعتٌثاطِ غ

 ی کار هباًی ًظری ٍ پیشیٌِ -2

ی تَليذ ٍ تزرعی  تاكٌَى كارّای هتؼذدی در سهيٌِ

ٍاقؼی اًدام ؽذُ اعت. ّای غيز دارای حزكتّای  عزح

ٍ  شریتَعظ فز 1979ي هدوَػِ در عال یا یي الگَياٍل

 A-1 گزدیذُ كِ در ؽکلٍ ارائِ  یعزاح ]9[كظَکلیٍ

 «کاى هتحزکپل»ِ كي عزح یا اعت.آٍردُ ؽذُ 

(Escalator illusion )ًَِدارد  شيً یهؾاتْ ی ًام دارد ًو

 ،ًذزدك یآى را عزاح[ 4]ٍ گاتش ِ در ّواى عال تَلثَفك

ظ كَکلیشر ٍ ٍیفزاعت.  یکیز یِ اثز ّز دٍ تصَك یعَر تِ

هٌظَر  تِ (Psychophysics) فيشیکی رٍاى یهغالؼِ یکدر 

ی آهاری  در یک هدوَػًِؾاى دادى قذرت اثز ایي الگَ 

ایي افزاد % اس 59ذٍد هؾاّذُ كزدًذ كِ ح ،ًفزی 678

. دٌّذ هیتؾخيص حزكتی را در خْت تاریک تِ رٍؽي 

. (9/24%)حذٍد كزدًذ ًویدرک ّيچ حزكتی را  یتؼذاد

درک خْت حزكت را اس رٍؽي تِ تاریک ًيش افزاد اس  %5/6

اها  ،كزدًذ ی افزاد ًيش حزكت را احغاط هی تقيِ كزدًذ. هی

دادًذ ٍ ّزتار خْت خاصی تزای آى تؾخيص ًوی

 ًذ.ًوَد ی هتفاٍتی هؾاّذُ هیّا تخْ

 
 .[1]حزكت غيز ٍاقؼی تزای احغاط  ّای اٍليِ : عزح1ؽکل 

چ ٍخَد يهارپ یک ی هَرد تزرعیالگَدر  تزرعی فَق،در 

هدشا  غيزٍاقؼیت كحز یکتَاًذ  یچ هيي هارپیدارد. ا

ٌذ كت یرا تقَ تكحز ایي ایِ كي صَرت یتِ ا ،ٌذكداد یا

ػَاهل دیگز القای حزكت، اس  یِ تا تزخكي یا ایٍ 

ٍ  فَتزت. دیگزی ایداد كٌذ یاحتوال یّا تكحز

زدًذ كاى را حذف کي پلیز ااث دیگزی در عزح [7]ّزتزت

ٌفزاًظ ٍ پَعتز ك 200 هغالؼاتی كِ در قالة(. B-1لؽک)

در ًگاُ اٍل  افزاد% اس 50ِ كصَرت گزفت ًؾاى داد 

 ی كِتوام افزاد ثاًیاها تقز ،ٌٌذك یحزكتی را احغاط ًو

احغاط كزدًذ  یتكي هغالؼِ حزیٌٌذُ در اكت كؽز

 یتزا ص دادًذ.يتِ رٍؽي تؾخ یکررا اس تاخْت آى 

 لکؽ [9]َلزکراس ٍ ع-رآًَ ،الگَّاي یزدى اثز اكقذرتوٌذ 

C-1 .ایي  ّای آهاری ًؾاى داد كِ تزرعی را ارائِ دادًذ

 تز داؽت.هؾاتْی را در عزح ًيش هؾاتِ عزح اٍل ًتایح
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 کسهاى دری ایي هغالؼات ًؾاى داد كِ  ی ّوِ ًتيدِ

ش گغتزػ الگَ در يالگَ ٍ ً ؼیؼ سهاى ًوایت تا افشاكحز

تثایي ّوچٌيي  ،یاتذ یؼ هی، افشایزاهًَيذ پیذاى ديه

 د.گزد یه یزٍاقؼيت غكؼ قذرت حزیش تاػث افشايز ًیتصَ

 یعزح قذرتوٌذتز 2003در عال [ 10]اكتائَكيٍ  ذايآرؽ

ي یؾتزيي عزح تیزدًذ اك( ٍ ادػا D-1 لکارائِ دادًذ )ؽ

در راعتای ؽؼاع،  ،عزحدر ایي  ذ را دارد.ید یشاى خغايه

َری كِ ّزكذام اس ایي ، عّای هدشا ایداد ؽذُ اعت حلقِ

ای  صَرت دٍرُ تزاس رٍؽٌایی ّغتٌذ كِ تِ 4ّا دارای  حلقِ

 یهارّا»ا عزح كتائَكيدر ّواى عال . ؽًَذ تکزار هی

زد. ك یرا عزاح( 2ل کؽ( (Rotating snakes) «چزخاى

 ییرٍؽٌا کتلَ 4ؼِ ؽاهل قغ یکاس  یلكعَر  ي عزح تِیا

زار کتش كهز ّن یّا قغؼِ در حلقِي یا ذ.یآ یٍخَد هِ ت

ٍ  ش ارائِ داديي عزح را ًیا یرًگ ی ا ًغخِكتائَكي ؽَد. یه

رًگ تأثيزی  ِك دٌّذًؾاى عؼی كزدًذ كاًَی ٍ ّوکاراى 

 [.5در اثزتخؾی آى ًذارد]

 
 .[2]: الگَی عياُ ٍ عفيذ هارّای چزخاى2ؽکل 

 شرح آزهایش -3

كِ  كٌينهؼزفی هی یذیخذ یرًگ عزحها در ایي كار 

 ک الگَی هارپيچیٍلی دارای ی  ،غتيً یاًکپلّيچ ؽاهل 

تخؼ  تزرعی اثزات رًگ ٍ چزخؼِ ،ّذف اس ایي كار. اعت

 تاؽذ. هارپيچی عزح تز خْت ٍ هيشاى حزكت القایی هی

ًفزی كِ ّيچ  50 ی تزای تزرعی اثز رًگ اس یک هدوَػِ

كِ تصاٍیز ایي سهيٌِ ًذاؽتٌذ خَاعتين اعالع قثلی در 

 آًْا ی را تثيٌٌذ ٍ ًظزؽاى را درتارُ (ب)ٍ  (الف)-3 ؽکل

رًگ  4ؽاهل یک قغؼِ تا  (ب)-3 كٌٌذ. ؽکلتياى 

هزكش تکزار ّای ّنهتفاٍت اعت. ایي قغؼِ در حلقِ

ّا ًيش د ٍ ایي دایزُآٍرٍخَد هیّایی را تِؽَد ٍ دایزُ هی

ر یکذیگز قزار ف گام دارًذ در كٌاكِ ًغثت تِ ّن اختال

ّا تغييز هياى خْت رًگ در كِ یک عَری، اًذگزفتِ

 (ب)-3خاكغتزی ؽکل  ی ًغخِ (الف)-3ؽکل .كٌذ هی

صِ ؽذُ خال 1 دعت آهذُ در خذٍل تاؽذ. ًتایح تِ هی

 ،اًذكی كِ در تصَیز خاكغتزیاعت. در ایي هغالؼِ تؼذاد 

داؽتٌذ ایي حزكت كزدًذ ًيش ػقيذُ  حزكت احغاط هی

رًگی تغيار ضؼيف تز اعت ٍ تٌْا یک  ی ًغثت تِ ًغخِ

تزای تَخيِ اثز رًگ در  تز احغاط كزد. ًفز حزكت را قَی

اؽارُ  «تثایي»ٍ  «رٍؽٌایی» تغييزاتتَاى تِ  ایي الگَ هی

اثز  حزكت غيزٍاقؼی در اعتٌثاط كزد. خغایی كِ در

اؽی اس ًغثت تِ خغای ً دّذ رخ هیرٍؽٌایی تغييزات 

ّواى گًَِ كِ اس تصاٍیز  .]9[كوتز اعترًگ  تثایي

 تا تغييزعزح خاكغتزی  ی عاختار اٍليِ ،پيذاعت

تصَیز رًگی  رٍؽٌایی هزتة ؽذُ اعت. در حالی كِ در

هيشاى خغای ٍ تِ ّويي دليل  تيؾتز ًافذ اعت تثایياثز 

تَاى گفت چَى  در حالت كلی هی ایداد ؽذُ تيؾتز اعت.

حزكت غيزٍاقؼی تيؾتز اعت  تثایيگی اثز در تصاٍیز رً

)ج( ٍ -3 ّای تزای تزرعی اثز هارپيچ ؽکل اعت. تز ٍاضح

)د( هَرد هغالؼِ قزار گزفت. دٍ تصَیز تْيِ ؽذُ دارای -3

 ،ّای هارپيچ یکغاى ّغتٌذ، اها در تصَیز دٍم خْت

ؽَد. در ایي هغالؼِ ًيش ًظزات  ّا هؼکَط هی تزتية رًگ

ّای  ی ثثت ؽذ. ًتایح در خذٍلًفز 50ی  یک هدوَػِ

% اس افزادی كِ در ایي 26 ( آٍردُ ؽذُ اعت.3( ٍ )2)

)د( را ًغثت تِ -3حزكت ؽکل  ،هغالؼِ ؽزكت داؽتٌذ

  تز احغاط كزدًذ. )ج( ضؼيف-3حزكت ؽکل

 )الف( ٍ )ب(-3در رؤیت ؽکل  ؽزكت كٌٌذُ(: درصذ افزاد 1خذٍل )

تشخیص حرکت در 

 ًگاُ اٍل

تشخیص حرکت با 

 ٌّواییرا
ت ساکي

سی
جٌ

 

 خاكغتزی رًگی خاكغتزی رًگی خاكغتزی رًگی

 هرد 71 33 5 5 14 62

 زى 86 28 0 0 14 72



 تيغت ٍدٍهيي كٌفزاًظ اپتيک ٍ فَتًَيک ایزاى ٍ ّؾتويي كٌفزاًظ هٌْذعی ٍ فٌاٍری فَتًَيک ایزاى 
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ّای )الف( ٍ )ب( اثز رًگ رٍی قذرت حزكت الگَّا تزرعی  در ؽکل: 3ؽکل 

تاز رٍی خْات    اثز خْت هاارپيچ )ج( ٍ )د( ّای  ّای ؽکل ؽَد. در ؽکل هی
 ؽَد. ی هیحزكت غيزٍاقؼی الگَّا تزرع

 

 )د(-3ؽکل در رؤیت  ؽزكت كٌٌذُدرصذ افزاد : (2خذٍل )

تشخیص 

در ًگاُ 

 اٍل

تشخیص 

بؼذ از 

 تَضیح

جْت 

سبس بِ 

 سیاُ

جْت 

سیاُ بِ 

 سبس

 ساکي
ّر دٍ 

 جْت

ت
سی

جٌ
 

 هرد 19 29 14 38 9 52

 زى 7 24 55 14 0 76

 )ج(-3ؽکل در رؤیت  ؽزكت كٌٌذُدرصذ افزاد : (3خذٍل )

تشخیص 

ُ در ًگا

 اٍل

تشخیص 

بؼذ از 

 تَضیح

جْت 

سبس بِ 

 سیاُ

جْت 

سیاُ بِ 

 سبس

 ساکي
ّر دٍ 

 جْت

ت
سی

جٌ
 

 هرد 62 15 14 19 14 71

 زى 38 3 45 24 7 90

 گیری ًتیجِ -4

ّا  ٍ الگَی عزح رًگ ًؾاى دادُ ؽذ تزكيةدر ایي هغالؼِ 

حزكت ًَع درک ایي  ثزاًذ.إه درک حزكت غيزٍاقؼیدر 

 رًگ تغتگی دارد.تزكية تِ  تيؾتزدر تيي افزاد هختلف 

ی اثز هارپيچ تز رٍی احغاط حزكت غيزٍاقؼی در  هغالؼِ

خْت  ،ّا ػالٍُ تز تزتية رًگدّذ كِ  ایي الگَّا ًؾاى هی

تأثيزگذار  اعتٌثاط حزكت غيزٍاقؼیتَاًذ تز  هارپيچ ًيش هی

تَخِ تِ تزتية تاؽذ ٍ احغاط حزكت غيزٍاقؼی را تا

  ذ.تضؼيف یا تقَیت ًوای ّا رًگ
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