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Izklaide virtuālajā realitātē
• Virtuālās realitātes tehnoloģijas izmanto ap 171 milj. cilvēku

pasaulē (2022. g.).

• Salīdzinot 2022. gadu ar 2018. gadu, pieprasījums pēc šīm
ierīcēm ir pieaudzis vairāk nekā 16 reizes. Tas turpinās augt.

• Dominējoša joma – izklaide.

• Arī Latvijā virtuālā realitāte kļūst aizvien populārāka.
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Astenopiskās sūdzības

• Daudziem virtuālās realitātes ierīču lietotājiem
rodas astenopiskās sūdzības.

• Pieļauj, ka tās varētu būt saistītas ar
paaugstinātu jutību pret verģences-
akomodācijas konfliktu (Banstola et al., 2022).

• Vai astenopiskās sūdzības ir saistītas ar
izmaiņām redzes funkcijās?
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Verģences un akomodācijas darbība (Banks, 2011)



Starpzīlīšu attālums un
attālums starp optiskajām sistēmām
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• Starpzīlīšu attālums pieaugušiem: 50-75 mm
(Dodgson, 2004).

• Attālums starp optiskajām sistēmām
virtuālās realitātes brillēs: fiksēts vai
regulējams.

• Ja cilvēka starpzīlīšu attālums ir mazāks par
attālumu starp optiskajām sistēmām
virtuālās realitātes brillēs, tas negatīvi
ietekmē telpisko uztveri (Hibbard et al.,
2020) un komfortu (Stanney et al., 2020).

• Var atspoguļoties redzes funkciju izmaiņās
(Shibatta et al., 2011; Hibbard et al., 2020).

Attālums starp optiskajām sistēmām (Inter-optical system
distance) virtuālās realitātes brillēs (Kim et al., 2021).



Metode

Vispārējās informācijas ievākšana

Redzes funkciju novērtēšana 

Virtuālā minigolfa spēlēšana

Atkārtota redzes funkciju novērtēšana

Pašsajūtas novērtēšanas aptaujas izpilde
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Dalībnieki:

• 62 cilvēki

• Vecumā no 18 līdz 33 gadiem

(vidējais vecums: 23 ± 4 gadi)

• Redzes asums ir vismaz 1,0 (dec.

vien., ar vai bez korekcijas) tuvumā

un tālumā

• Nav sūdzību par acīm un redzi

Darba secība:



30 minūtes virtuālajā minigolfā
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IPD < IOSD

0-5 mm atšķirība

• n = 29 dalībnieki

6-10 mm atšķirība

• n = 33 dalībnieki
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Rezultāti
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↓32% ↑29% ↓48% ↑24%
↓32% ↑21% ↓55% ↑15% ↓18% ↑21% ↓15% ↑39%



Rezultāti
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Acu nogurums, acu saspringums, acu 
sāpes, acu sausums, galvassāpes, 
galvas reiboņi, sliktas dūšas sajūta, 
miegainība, redzes dubultošanās, 
miglošanās, grūtības koncentrēties
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Rezultāti



Galvenās atziņas

• Ir ieteicams izmantot virtuālās realitātes brilles ar regulējamo attālumu starp optiskajām
sistēmām, lai samazinātu slodzi uz redzes sistēmu. Ja nav iespējams uzstādīt atbilstošu starpzīlīšu
attālumu precīzi, būtu jāizvēlas mazāks attālums starp optiskajām sistēmām (nevis lielāks).

• Ja attālums starp optiskajām sistēmām virtuālās realitātes brillēs ≠ lietotāja starpzīlīšu attālumu,
tas būtu jāņem vērā pētījumos, kuros tiek noteikta stereoskopiskās paplašinātās realitātes ierīču
izmantošanas ietekme uz cilvēka redzes sistēmu.

• Nākotnē redzes parametru izpēte virtuālās realitātes ierīces izmantošanas laikā sekmēs izpratni
par to, kā virtuālā vide un cilvēka redzes sistēmas individuālā pielāgošanās spēja skatīšanās
apstākļiem ietekmē cilvēka pašsajūtu un sniegumu.
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Pētniecība tiek atbalstīta Latvijas Zinātņu padomes 

projekta Nr. lzp-2021/1-0399 “Inovatīvo 3D displeju 

vizuālās efektivitātes un ergonomiskuma 

novērtēšanas vadlīniju izstrāde” ietvaros. 
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