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1. Bevezetés 

Napjainkban mintegy 285 millió látássérült él a világon. Információt a világról jórészt vizuális úton szerzünk, így 

az egyéb érzékszervi ingerek által szolgáltatott járulékos információ életbevágóan fontos a vakok számára. Ezek 

között is kiemelt szerepűek a hangok és rezgések. A környezeti zajok, a járókelők, gépjárművek, közlekedési 
eszközök által keltett hanghatások mind-mind segítik a tájékozódást. A hangforrás helyének meghatározhatóságát 

lokalizációnak nevezzük, amelybe annak távolságát és térbeli irányát is beleértjük. A lokalizáció során szerzett 

információ segíti navigáció során a biztonságot. A lokalizáció sok paraméter függvénye, melyek közül a 
legfontosabb maga a hangtér (a visszaverődések mennyisége, fejhallgató használata stb.), az alkalmazott gerjesztő 

jel milyensége (sávszélessége, hossza, hangerőssége), a források száma, az alanyok életkora, neme és az 

elvégzendő feladat. 

Disszertációmban alapvetően alapkutatásbeli kérdéseket analizáltam, kitekintéssel alkalmazott kutatási 

megoldásokra. Összehasonlító vizsgálatokban vakokat és bekötött szemű látókat vizsgáltam célzott navigációs és 
lokalizációs feladatok során kültérben és süket hangterű környezetben. Továbbá, a lokalizációs szükséges 

méréstechnikai fejlesztéseket és lejátszó berendezések technikáját is tárgyalom. Az egyes vizsgálatok és tézisek 

külön fejezetben kerülnek bemutatásra. 

2. Látók és látássérültek navigációs képességeinek összehasonlítása akusztikai támpont nélkül és akusztikai 

támpont segítségével 

Az ún. „egyenestartás” feladatban az alanyok vizuális információ nélkül 
próbálnak egyenesen sétálni. A kísérletben azt vizsgáltam, hogy látók és 

látássérültek mennyire képesek egy kültéri, 40 méteres szakaszon 

akusztikai segítség nélkül, ill. kétféle akusztikai támpontot követve az 
egyenes irányt tartani. Továbbá kérdéses, hogy a feladat megismétlésekor 

javulnak-e az eredmények, van-e valamilyen mértékű tanulási folyamat. A 

feladatot egy 40*20 méteres kézilabdapályán az egyik kapu közepéből 
indulva kellett teljesíteni. A cél a másik kapu közepe, melyet (0; 0) 

koordinátával jelöltem. Abban az esetben, ha valaki a bal oldal irányába tért 

el, akkor az X koordináta negatív előjelet kapott, ha jobb oldal irányába 
történt eltérés, akkor pozitív előjellel szerepelt. Ha az oldal irányú eltérés 

olyan mértékű volt, hogy az alany oldalt elhagyta a pályát, akkor az Y 

koordináta kapott negatív előjelet (1. ábra).  

1. tézis. Kültéri navigáció során végrehajtott egyenestartás 

kísérletekben látók és látássérültek képességeit összehasonlítva 
általánosságban megállapítható, hogy a két csoport egyenestartás 

képességeiben szignifikáns különbség nem mutatható ki, a két próba 

eredményei között azonban szignifikáns különbség mutatható ki. Mindkét 

csoportnál tanulási folyamat figyelhető meg a két egymást követő kísérlet 

során. Ismétléskor bal és jobbkezesek között nincs szignifikáns különbség, 

míg férfiak és nők között mindkét tengely vonatkozásában szignifikáns a 
különbség figyelhető meg, a férfiak átlagos eltérése kisebb. Az átlag életkor alatti fiatalok esetében az Y tengelynél 

figyelhető meg szignifikáns különbség. Hangsegítség nélküli és hangsegítséggel (úgy a click-train, ahogy a 

fehérzaj jel használata esetén) végrehajtott egyenestartás kísérletek eredményei között szignifikáns különbség 
mutatható ki. A kimutatható különbségek click-train esetén a fehérzaj jobb lokalizálhatóságára (egyenletes, 

szélessávú spektrumára) lehet visszavezethető. Mindkét lejátszott hang alkalmazható a vizuális támponthoz 

hasonló akusztikus támpontként. [1,2,4,6,8,9,11,12,13] 
 

1. ábra Egyenestartás vizsgálat helyszíne egy 
20*40 méteres kézilabdapálya 
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A hangsegítség nélküli lokalizációs feladatokban 126 fő vett részt, 92 látó, 34 látássérült. Minden résztvevő két 

próbát tett hangsegítség nélkül, közötte kétszer sétáltak akusztikus hangforrást követve (hangsugárzó a 

célpontban). A hangsegítséggel végrehajtott kísérletekben 128 fő vett részt, 99 látó, 29 látássérült, 114 fő 
jobbkezes, 14 fő balkezes. Minden résztvevő két próbát tett: Az egyik próbán ún. click-train hangot, a másik 

próbán fehérzaj hangot kellett követnie. Ez az akusztikus támpont a célvonalon elhelyezett hangszóróból került 

kisugárzásra. Rögzítésre került a menetidő, valamint a pálya elhagyásának koordinátája, kiszámításra került ezek 
átlaga, szórása, mediánja, minimum és maximum értékei, valamint Shapiro-Wilk normalitásvizsgálatot is 

végeztem a szignifikancia szintek megállapításához. Látók és látássérültek menetideje, abszolút X és Y eltérései 

mindkét próbán nem normális eloszlású volt, ezért nem-paraméteres tesztet kellett elvégezni. 

1.1. altézis. Kültéri navigáció során végrehajtott hangsegítség nélküli egyenestartás kísérletekben látók és 

látássérültek képességeit összehasonlítva megállapítható, hogy a két csoport hangsegítség nélküli, valamint a 
fehérzaj jel alkalmazásakor az egyenestartás képességekben szignifikáns különbség nem mutatható ki, míg click-

train hang esetén megfigyelhető az X tengelyen. 

Nem-paraméteres teszt elvégzése alapján elmondható, hogy sem az első, sem a megismételt hangsegítség nélküli 

második próba alkalmával sem a menetidőkben, sem az X és Y tengelyen mért abszolút eltérésekben nincs 
szignifikáns különbség látók és látássérültek között. Az első próbán az X tengelyen a látók átlagosan 7,23 méter, 

a látássérültek 6,55 méter eltérést; az Y tengelyen a látók átlagosan 5,01 méter eltérést, a látássérültek 5,7 méter 

hibát produkáltak. Második próba alkalmával ezek az eltérések csökkentek. Az X tengelyen a látók átlagosan 5,77 
méter, a látássérültek 5,77 méter eltérést, az Y tengelyen a látók átlagosan 3,35 méter, a látássérültek 3,47 méter 

hibát produkáltak. Click-train hang használatakor látók és látássérültek között a menetidőt és az Y-tengely menti 

eltérésekben nincs szignifikáns különbség. Ugyanakkor az X-tengely mentén a különbség szignifikáns (látók 
átlagos eltérése 0,26 méter, látássérültek átlagos eltérése 1,12 méter). Fehérzaj hang használatával látók és 

látássérültek között sem a menetidőt, sem az X-tengely menti, sem az Y-tengely menti abszolút eltéréseket 

vizsgálva nincs szignifikáns különbség. 

1.2. altézis: Kültéri navigáció során végrehajtott hangsegítség nélküli, megismételt egyenestartás kísérletekben látók 

és látássérültek képességeit összehasonlítva megállapítható, hogy a két próba eredményei között szignifikáns 
különbség mutatható ki, mindkét csoportnál tanulási folyamat figyelhető meg a két egymást követő kísérlet során. 

A két próba eredményeit összehasonlítva megállapítható, hogy a menetidőt vizsgálva van szignifikáns különbség 

az első és második próba eredményei között, vagyis gyorsabban hajtják végre a feladatot annak ismétlésekor. Első 

próba átlagos menetideje 37,71 másodperc, a második próba átlagos menetideje 34,40 másodperc volt.  
A két próba eredményeit összehasonlítva megállapítható, hogy az X és az Y tengelyen mért abszolút eltéréseket 

vizsgálva szignifikáns különbség van az első és második próba eredményei között, vagyis pontosabban hajtják 

végre a feladatot annak ismétlésekor. Az X tengelyen mért átlagos abszolút eltérés 7,05 méter, a második próbán 
5,77 méterre csökkent. Az Y tengelyen ugyanez 5,2 méter ill. 3,38 méter. 

 

1.3. altézis: Kültéri navigáció során végrehajtott hangsegítség nélküli, megismételt egyenestartás kísérletekben férfiak 

és nők képességeit összehasonlítva megállapítható, hogy az első próbával ellentétben (ahol nem figyelhető meg 

szignifikáns különbség férfiak és nők között) az ismétléskor szignifikáns különbség figyelhető meg a férfiak és nők 

célmegközelítési pontosságában. Click-train hangsegítséggel végrehajtott egyenestartás kísérletben, férfiak és 
nők képességeit összehasonlítva megállapítható, hogy szignifikáns különbség figyelhető meg a férfiak és nők 

célmegközelítési pontosságában és gyorsaságában, míg fehérzaj esetén ez nem figyelhető meg. 

Nem paraméteres teszt elvégzése alapján megállapítható, hogy a két próba alkalmával a menetidőkben nincs 

szignifikáns különbség férfiak és nők között sem az első, sem a második próba során. Az első próba során az X 
tengelyen mért abszolút eltérésekben nincs szignifikáns különbség, míg az Y tengely mentén van (férfiak átlagos 

eltérése 3,81 méter, a nőké 6,57 méter). A második próba során mindkét tengely mentén szignifikáns a különbség 

(férfiak X tengelyen mért átlagos eltérése 5,04 méter, a nőké 6,50 méter, míg az Y tengely mentén ugyanez 1,94 
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ill. 4,83 méter). Click-train hang vizsgálata során megállapítható, hogy férfiak és nők között a menetidőt vizsgálva 

a különbség szignifikáns (nők átlagos menetideje 47,29 másodperc, férfiak átlagos menetideje 40,38 másodperc). 

Továbbá, a különbség szignifikáns az X tengelyen mért abszolút eltéréseket vizsgálva is (nők átlagos eltérése 0,71 
méter, férfiak átlagos eltérése 0,17 méter. Az Y-tengely mentén, illetve fehérzaj esetén szignifikáns különbség 

nem mutatható ki. 

1.4. altézis: Kültéri navigáció során végrehajtott hangsegítség nélküli, megismételt egyenestartás kísérletekben, átlag 

életkor alatti fiatalok és átlag életkor feletti idősek képességeit összehasonlítva megállapítható, hogy az első 

próbával ellentétben (ahol nem figyelhető meg szignifikáns különbség a két csoport között) az ismétléskor 
szignifikáns különbség figyelhető meg a két csoport oldalvonalon való eltérésének pontosságában, vagyis a 

tanulási folyamat a fiatalok tekintetében nagyobb mértékű. Click-train hangsegítséggel végrehajtott egyenestartás 

kísérletben, átlag életkor alatti fiatalok és átlag életkor feletti idősek között szignifikáns különbség figyelhető meg 
a célmegközelítési pontosságában, míg fehérzaj esetén ez nem figyelhető meg. 

A kísérletben résztvevők átlagos életkora a 46 év volt, ami közel azonos a Központi Statisztikai Hivatal 2015. 

évre megállapított magyarországi átlag életkorral (42 év). Nem paraméteres teszt elvégzése alapján elmondható, 

hogy a két próba alkalmával sem a menetidőkben, sem az X és Y tengelyen mért abszolút eltérésekben nincs 
szignifikáns különbség átlag életkor alatti fiatalok és átlag életkor feletti idősek között, kivéve a második próba 

Y-tengelyen mért abszolút eltérésénél (átlag életkor alatti fiatalok Y tengelyen mért átlagos eltérése 2,06 méter, 

átlag életkor feletti idősek átlagos eltérése 4,47 méter). Bár a fiatalok X tengelyen való abszolút eltérésének 
változása az ismétléskor nem szignifikáns, ennek ellenére az átlagértékeket figyelembe véve a fiatalok 

pontosságának növekedése itt is megfigyelhető. Click-train hang vizsgálata során elmondható, hogy az átlag 

életkor alatti fiatalok és átlag életkor feletti idősek között a menetidőt vizsgálva nincs szignifikáns különbség, de 
az X tengelyen mért abszolút eltéréseket vizsgálva igen (átlag életkor alatti fiatalok átlagos eltérése 0 méter, míg 

az átlag életkor feletti idősek átlagos eltérése 0,3 méter). Az Y tengelyen mért abszolút eltéréseket vizsgálva, ill. 

fehér zaj esetén nem mutatható ki szignifikáns különbség. 

 

1.5. altézis: Kültéri navigáció során végrehajtott hangsegítség nélküli és hangsegítséggel végrehajtott egyenestartás 
kísérletekben bal- és jobbkezesek képességeit összehasonlítva megállapítható, hogy a két csoport hangsegítség 

nélküli egyenestartás képességeiben szignifikáns különbség nem mutatható ki. 

93 jobbkezes és 33 balkezes résztvevő eredményein történt nem paraméteres teszt elvégzése alapján elmondható, 

hogy az első próba alkalmával sem a menetidőkben, sem az X, sem az Y tengelyen mért abszolút eltérésekben 
nincs szignifikáns különbség a jobb és balkezesek között. Hasonlóan, a második próba sem mutatott ki 

különbséget. Hasonló a helyzet click-train hang és fehérzaj esetén, a különbség nem szignifikáns sem 

menetidőben, sem a tengelyek mentén lévő eltérésben.   
 

1.6. altézis: Kültéri navigáció során szignifikáns különbség mutatható ki hangsegítség nélküli és hangsegítséggel (úgy 

a click-train, ahogy a fehérzaj jel használata esetén) végrehajtott egyenestartás kísérletek eredményei között. 

Az elvégzett kísérletek eredményei alapján elmondható, hogy szignifikáns különbség van hangsegítség nélküli és 

hangsegítséggel végrehajtott egyenestartás kísérletekben mindkét lejátszott hang esetén (szignifikancia szint 

0,000). Mindkét lejátszott hang alkalmazható a vizuális támponthoz hasonló akusztikus támpontként, a résztvevők 
néhány kivételtől eltekintve mindkettő segítségével megtalálják a célt (2. ábra). 

 
1.7. altézis: Kültéri navigáció során hangsegítséggel végrehajtott, egyenestartás kísérletekben a click-train és fehérzaj 

hangok lejátszásakor mért eredményeket összehasonlítva megállapítható, hogy a két hang között szignifikáns 

különbség mutatható ki, a fehérzaj alkalmazása esetén gyorsabban és pontosabban közelíthető meg a cél. 
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Az elvégzett kísérletek eredményei alapján elmondható, hogy szignifikáns különbség van hangsegítség nélküli és 

hangsegítséggel végrehajtott egyenestartás kísérletekben, mindkét lejátszott hang esetén, amelyek egyaránt 

alkalmazhatók a vizuális támponthoz hasonló akusztikus támpontként. Click-train és fehérzaj hangok lejátszása 
alkalmával kapott eredmények vizsgálata alapján elmondható, hogy a két hang között a menetidőt vizsgálva 

szignifikáns különbség figyelhető meg (43,36 ill.  40,74 másodperc). Hasonlóan, az X tengelyen mért abszolút 

eltéréseket vizsgálva is szignifikáns a különbség (click-train hang alkalmazása során 0,78 méter, fehérzajnál 0,16 
méter). Ugyanakkor az Y-tengely menti eredmények nem különböznek szignifikánsan. 

 

2. ábra Bal oldali ábrán látható a látók click-train impulzus hang segítségével végrehajtott kísérletben rögzített 

útvonalai, a második képen a fehér zaj esetén rögzített útvonalaik láthatóak. Harmadik ábrán látható a látássérültek 

click-train impulzus hang segítségével végrehajtott kísérletben rögzített útvonalai, a jobb oldali képen a fehér zaj 

esetén rögzített útvonalaik láthatóak. 

 

2. Látók és látássérültek navigációs képességeinek összehasonlítása echolokáció során (sarokészlelés) 

Sarokészlelés során a feladat, hogy egy falat ill. annak hiányát (a sarkot) vizuális információ nélkül észleljük. A 

sarok, mint hangot nem kibocsátó akadály észlelésekor a fehér bot segítségével generált visszhangok alapján 
kellett megállapítani, hogy az épület sarka hol található (echolokáció). Véletlenszerűen, különböző távolságokból 

indulva a fal mentén, a bottal csak a járdán kopogtatva, a visszhangokból kellett megállapítani a sarok helyzetét 

(3. ábra).  

 

3. ábra Sarokészlelés vizsgálat (a saroktól való eltérések pozitív és negatív irányban) 

A sarokészlelés feladatban 101 fő vett részt, 70 látó, 31 látássérült, 89 fő jobbkezes, 12 fő balkezes. Minden 

résztvevő két próbát tett, rögzítésre került a sarok az alanyok által vélt helyének koordinátája (saroktól való 
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távolsága), kiszámításra került ezek átlaga, szórása, mediánja, minimum és maximum értékei, valamint Shapiro-

Wilk normalitásvizsgálatot végeztem a statisztikai analízishez. A saroktól való távolságok (4-5. ábra) nem 

normális eloszlásúak mindkét próba alkalmával, ezért nem-paraméteres tesztet kell végezni. 

 
4. ábra Látók sarokészlelés vizsgálat eredményei. Bal oldali képen az első próba eredményei, jobb oldali képen a második próba eredményei láthatóak 

 

5. ábra, Látássérültek sarokészlelés vizsgálat eredményei. Bal oldali képen az első próba eredményei, jobb oldali képen a második próba eredményei 

láthatóak  

2. tézis: Kültéri navigáció során végrehajtott, megismételt sarokészlelési kísérletben összességében elmondható, 

hogy nincs szignifikáns különbség látók és vakok, nők és férfiak, jobb és balkezesek képességei között. A két próba 
eredményeit összehasonlítva megállapítható, hogy az első és a második között szignifikáns különbség mutatható 

ki, amely negatív tanulási (romlási) folyamatra utal. [1,2,4,6,8,9,11] 

Vakok számára a legfontosabb információ a sarok helyzetében az, hogy hol tud befordulni biztonságosan. 

Látóknak és a vak alanyoknak is az volt a feladat, hogy ott álljanak meg, ahol már befordulnának a sarok után. 
Vakoknak csak pozitív eltérése volt, azaz sosem álltak meg a sarok előtt, hanem mindig csak utána; amíg látók 

pozitív és negatív hibákat is elkövettek. Ha abszolút eltérést vizsgálunk, akkor a látóknak és vakoknak közel 

azonos az eltérése (első próba: látó 0,287, vak: 0,290; második próba: látó 0,421, vak 0,3 méter).  

 

2.1. altézis: Kültéri navigáció során végrehajtott, két sarokészlelési kísérletben látók és vakok képességei között az 

abszolút eltéréseket vizsgálva nem mutatható ki szignifikáns különbség, előjeles eltéréseket vizsgálva az első 
próbán elért eredmények között szignifikáns különbség mutatkozik. 

Az eredményekben (saroktól való abszolút eltérés) nem mutatható ki szignifikáns különbség látók és látássérültek 

között sem az első, sem a második próba során. Abban az esetben, ha az abszolút eltérések helyett előjeles 

eltéréseket vizsgálunk, az első próba alkalmával szignifikáns eltérés mutatkozik: megfigyelhető, hogy a 
látássérültek inkább kevéssel a sarok után állnak meg, mint előtte. A második próba eredményei között nem 

mutatható ki szignifikáns különbség látók és látássérültek között.  
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2.2. altézis: Kültéri navigáció során végrehajtott, megismételt sarokészlelési kísérletben a két próba eredményei között 

szignifikáns különbség mutatható ki. Mindkét csoportnál (látók és látássérültek) változás figyelhető meg a két 

egymást követő kísérlet során, azonban nem tanulási, hanem rontás. 
 

Az első és második próba eredményei (saroktól való abszolút eltérés és előjeles eltérés) között vakoknál és 

látóknál is szignifikáns különbség mutatható ki. Ez a különbség negatív előjelű, vagyis nem tanulás, hanem 
romlási folyamat figyelhető meg. Feltételezhető, hogy túlkompenzálják az előző eredményt. Saroktól való 

abszolút eltérés 1. próba 0,29 méter, 2. próba 0,38 méter. Saroktól való előjeles eltérés 1. próba 0,11 méter, 2. 

próba 0,2 méter. 
  

 

2.3. altézis: Kültéri navigáció során végrehajtott, két sarokészlelési kísérletben nők és férfiak képességei között nem 
mutatható ki szignifikáns különbség. 

 

Az első és a második próba eredményei (saroktól való abszolút eltérés és előjeles eltérés) között sem mutatható 
ki szignifikáns különbség nők és férfiak között. 

 

2.4. altézis: Kültéri navigáció során végrehajtott, megismételt sarokészlelési kísérletben, férfiaknál és nőknél a két 
próba eredményei között szignifikáns különbség nem mutatható ki, férfiak esetében az abszolút és előjeles 

értékeket vizsgálva kismértékű változás figyelhető meg a két egymást követő kísérlet során, azonban nem tanulási, 

hanem rontás (negatív tanulás). 
 

Férfiak és nők a megismételt kísérlet során elért eredményeit külön vizsgálva megállapítható, hogy a nők esetében 

nincs szignifikáns különbség sem előjeles, sem abszolút eltérések között, míg férfiak esetén az abszolút eltéréseket 
vizsgálva nincs szignifikáns különbség. A szignifikancia szint 0,052, ami az 5 %-os szignifikancia szinthez 

nagyon közeli, kismértékű negatív tanulási, rontási folyamat figyelhető meg (1. próba 0,301 méter, 2. próba 0,417 

méter). Férfiak saroktól való előjeles eltéréseit vizsgálva, az első és második próba eredményei között szignifikáns 

különbség mutatható ki (Szig. 0,011). A szignifikáns különbség ebben az esetben is negatív előjelű, vagyis nem 

tanulás, hanem rontási folyamat figyelhető meg. Saroktól való átlagos előjeles eltérés 1. próba 0,069 méter, 2. 

próba 0,180 méter. 
 

2.5. altézis: Kültéri navigáció során végrehajtott, két sarokészlelési kísérletben bal és jobbkezesek képességei között 

nem mutatható ki szignifikáns különbség.  
 

Az első és a második próba eredményei (saroktól való abszolút eltérés és előjeles eltérés) között sem mutatható 

ki szignifikáns különbség jobb és balkezesek között (saroktól való abszolút eltérés).  
 

2.6. altézis: Kültéri navigáció során végrehajtott, megismételt sarokészlelési kísérletben, jobbkezeseknél és 

balkezeseknél a két próba eredményei között szignifikáns különbség mutatható ki. Mindkét csoportnál (jobb és 
balkezesek) változás figyelhető meg a két egymást követő kísérlet során, azonban nem tanulási, hanem rontás 

(negatív tanulás). 

 
Jobbkezesek saroktól való abszolút eltéréseit vizsgálva, az első és második próba eredményei között nem 

mutatható ki szignifikáns különbség (Szig. 0,091). Az előjeles eltéréseket vizsgálva, az első és második próba 

eredményei között szignifikáns különbség mutatható ki (Szig. 0,023). A szignifikáns különbség ebben az esetben 
negatív előjelű, vagyis nem tanulás, hanem rontási folyamat figyelhető meg, növekszik a szórás és a minimum és 

maximum eltérés is. Saroktól való átlagos előjeles eltérés 1. próba 0,117 méter, 2. próba 0,175 méter.  

Balkezesek saroktól való abszolút eltéréseit vizsgálva, az első és második próba eredményei között nem mutatható 
ki szignifikáns különbség (Szig. 0,059). Az előjeles eltéréseket vizsgálva, az első és második próba eredményei 

között szignifikáns különbség mutatható ki (Szig. 0,032). Saroktól való átlagos előjeles eltérés 1. próba 0,250 

méter, 2. próba 0,383 méter. 
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3. Látók és látássérültek elöl-hátul döntési képességeinek összehasonlítása süketszobában 

A fej szimmetriasíkjában a két fülbe kb. egyidőben és megegyező erősséggel érkezik a jel. Gyakran megesik, hogy 
ebben a síkban lévő hangforrásokat összekeverünk, nem tudjuk megállapítani, hogy a hang hátulról, vagy elölről 

érkezik-e. Ezt elöl-hátul döntési hibának nevezzük. A szabad hangterű, süketszobában végzett feladatban elöl-

hátul döntéseket kellett meghozni négy különféle hosszúságú, véletlen sorrendű fehérzaj-sorozat lejátszása során. 
A süketszoba két sarkában elhelyezett egy-egy Leybold 58707 típusú piezo hangszóróból 80 dB 

hangnyomásszintű, eltérő hosszúságú (500 ms-tól 75 ms-ig) fehérzaj-impulzus került véletlenszerűen lejátszásra. 

Az alanyoknak a kísérlet során a hangszóróktól azonos távolságban állva (2,5 méter) kellett dönteniük, hogy a 
hangot elölről vagy hátulról hallották-e (6. ábra). 

 

6. ábra Elöl-hátul döntési feladat 

A különböző hosszúságú hangok esetén elkövetett hibák nem normális eloszlásúak, ezért nem-paraméteres tesztet 

kell végezni.  

3. tézis: Szabad hangterű, süketszobai elöl-hátul döntési feladat során látók és látássérültek között nem mutatható 

ki szignifikáns különbség sem elöl-hátul, sem hátul-elöl hibák esetén. A hibák a lejátszott hang hosszától 

szignifikánsan függenek, 125 és 250 ms hosszúság esetén a hibák száma minimális, így ezek ideális hosszúságú 
jelekként használhatók. [4,5]  

A feladatok során megkülönböztetek elöl-hátul és hátul-elöl döntési hibát. Az elöl hátul döntési hibának nevezzük 

azt az esetet, amikor az elölről érkező hangot az alany hátulról érzékeli, a hátul-elöl döntési hiba ennek fordítottja, 

amikor az alany a hátulról jövő hangot érzékeli elölről. Látók és látássérültek között a hibás érzékelésben nincs 

szignifikáns különbség, az egyes esetekben a hang hosszúságától függően azonban lehet különbség. Vannak olyan 

esetek is (elenyésző számban), amikor az alanyok az elölről vagy hátulról jövő hangot oldalról, vagy felülről 

hallják.   

3.1. altézis: Szabad hangterű, süketszobai, elöl-hátul és hátul-elöl döntési feladatok során látók és látássérültek 
képességeiben az általuk elkövetett hibák számában nem mutatható ki szignifikáns különbség.  

500 ms hosszúságú hangok esetében látók és látássérültek képességei között az általuk elkövetett hibák számában 

nem mutatható ki szignifikáns különbség, sem hátulról, sem elölről. A jelek időbeni hosszát 250 ms, 125 ms ill. 

75 ms-ra csökkentve, ez nem változik.  
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3.2. altézis: Szabad hangterű, süketszobai feladatok során elölről és hátulról érkező eltérő hosszúságú hangok 

lokalizálása során elkövetett hibák (elöl-hátul és hátul-elöl hibák) és a hangok hosszúsága között szignifikáns 

különbség mutatható ki.  

Hátulról érkező hang esetén az alábbi jelhosszok esetén van szignifikáns különbség az (hátul-elöl hiba): 500 ms 

és 250 ms ( 7 % és 2,8 %); 500 ms és 125 ms hosszúságú (7 % és 3,6 %); 500 ms és 75 ms (7 % és 6 %); 250 ms 

és 75 ms (2,8 % és 6 %). Ugyanezt vizsgálva 250 ms és 125 ms; illetve 125 ms és 75 ms hosszúságú hangok esetén 

nincs szignifikáns különbség. 

1. táblázat Hátulról érkező hangok esetén, különböző hanghosszúságok melletti hátul-elöl hiba aránya 

  

Elölről érkező hangok esetén az elöl-hátul hibákat nézve szignifikáns a különbség 500 ms és 75 ms (4 % és 7,2 

%); 250 ms és 75 ms (1,6 % és 7,2 %); 125 ms és 75 ms esetén (3,6 % és 7,2 %). Ugyanezt vizsgálva 500 ms és 

250 ms; 500 ms és 125 ms; 250 ms és 125 ms hosszúságú hangok esetén nincs szignifikáns különbség (2. táblázat). 
   

2. táblázat Elölről érkező hangok esetén, különböző hanghosszúságok melletti elöl-hátul hiba aránya

 

A hibák a lejátszott hang hosszától szignifikánsan függenek, 125 és 250 ms hosszúságú hangok esetén a hibák 
száma minimális, így ezek ideális hosszúságú jelekként használhatók. 75 és 500 ms hosszúságú hangok 

használatával a hibák száma szignifikánsan nő. 1. táblázatban a hátulról érkező 250 ms-os hang esetén 2,8 %-os 

hiba figyelhető meg, ugyanezen hang, ha elölről érkezik, akkor 1,6 % a hiba, vagyis ez a hang a legideálisabb. 
Ezután következik a 125 ms hosszúságú, ami elölről és hátulról is egyaránt 3,6 % hibával használható.  

 

4. Látók és látássérültek „abszolút” lokalizációs képességeinek összehasonlítása süketszobában 

Abszolút lokalizációs feladatnak hívjuk azt, amikor egy hangforrás helyét nem relatíve egy másikhoz képest (pl. 

mozgásban), hanem a térben önmagában kell meghatározni. Itt azt vizsgáltam, hogy látók és látássérültek milyen 

arányban és milyen pontossággal tudják megállapítani a hangforrás irányát attól függően, hogy a hangforrás 

szemben, oldalt, vagy köztes irányban található-e a horizontális síkban. 

A süketszoba egyik sarkában került elhelyezésre egy Leybold 58707 típusú piezo hangforrás a horizontális síkban. 

Mögötte egy koordináta-rendszert helyeztünk el, amelynek origójában volt a hangforrás. A koordináta-rendszer 
vízszintes és függőleges irányban ±10°-ig volt skálázva. Az alanyok egy forgatható széken ültek, lézerpointerrel 

az ujjukon. Annak érdekében, hogy a látók se emlékezetből mutassanak a hangforrásra a széken ülő alanyt 
néhányszor jobbra, majd balra forgattuk véletlenszerűen. Miután a térbeli orientációs képességüket elvesztették, 

a forgatható széket úgy állítottam, hogy a forrás 0° (szemben irány), -45° (hangforrás a jobb kéz felől), -90°, +45° 

és +90° (jobboldalra fordítva, a hangforrás a bal kéz felől) irányokban legyen. Ezután 5 másodperc hosszúságú 
fehérzaj vizsgálójelet sugároztam, amelynek irányát kellett meghatározniuk az ujjukra erősített lézerpointer 

segítségével (7. ábra). Az eltérések a koordináta-rendszerről vízszintes és függőleges irányban, fokonként 

leolvashatóak. 10°-nál nagyobb eltérés esetén csak a hiba tényét rögzítettem. 

Hang hossza 500 ms 250 ms 125 ms 75 ms

Hátul-elöl 

hiba %

7 2,8 3,6 6

Hátulról érkező hang

Hang hossza 500 ms 250 ms 125 ms 75 ms

Elöl-hátul 

hiba %
4 1,6 3,6 7,2

Elölről érkező hang
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7. ábra Látó alany, letakart szemmel, lézerpointerrel az ujján, horizontális síkban azonosítja a hangforrást 90 fokban. 

A feladatot 50 látó (35 férfi, 15 nő) és 9 látássérült (4 férfi, 5 nő) résztvevő teljesítette. A látó résztvevők közepes 

mintaszáma, valamint korának széles spektruma miatt a férfi és női összehasonlítás mellett, átlag életkor alatti 
(fiatal) és feletti összehasonlítást is végeztünk. Látássérülteknél ilyen hasonló felosztás nem készült a résztvevők 

korlátozott száma miatt.  

 

4. Tézis. Szabad hangterű, süketszobai, ’abszolút’ lokalizációs feladatok eredményei alapján a „szemből” irányú 

hangforrás iránya szignifikánsan pontosabban határozható meg, mint az oldalsó irányok minden csoport által 

(fiú-lány, idős fiatal stb.). [4] 

 

Az 50 látó résztvevő közül -90°-os irányból (hangforrás a jobb kéz felől, mint az 1. ábrán) 72 %-os találati arányt 

kaptam. Látássérülteknél ez az arány valamivel kevesebb, 67 %. Megfigyelhető, hogy látó férfiak ebből az 

irányból kis mértékben jobban teljesítettek, 74 %-kal, míg a nők estén ez az arány 67 %.  

A -45°-os irányban látók esetén javult a találati arány (74 %), látássérülteknél változatlan maradt. Ebből az 
irányból a nők és az idősek a 74 %-os átlag felett teljesítettek, előbbiek 80 %, utóbbiak 78 %-ot értek el.  Ezen 

találati arány javulások azt mutatják, hogy ebből az irányból valamivel könnyebb a hangforrást lokalizálni. 

0°-os, vagyis szemben a hangforrással további javulás figyelhető meg. Látók esetén a találati arány 78 %, 
látássérültek esetén pedig 89 %. A hangforrást a szemben irányban tudják a látók és látássérültek is 

legkönnyebben, legnagyobb találati arány mellett azonosítani. A látó nők, ebben a feladatban is kicsivel az átlag 

felett teljesítettek (80 %). 
45°-os irányban, vagyis jobboldalra fordítva, amikor a hangforrás a bal kéz felől esik, a találati arány romlik mind 

látók, mind látássérültek esetén. Látók 62 %, látássérültek 56 %. A szemben irányhoz mért jelentős (16 % és 33 

%) találati arány csökkenést vélhetően az is okozza, hogy a jobb kéz mutató ujjára erősített lézerpointerrel a test 
előtt részben átnyúlva, keresztben kell a hangforrást azonosítani, ami befolyásolhatja az eredményt. Ebben az 

irányban a nők és a fiatalok teljesítettek jobban (67 % és 69 %). 

90°-os irányból, vagyis jobboldalra fordítva tovább romlik a találati arány azzal, hogy a jobb kéz mutató ujjára 
erősített lézerpointerrel a test előtt teljesen átnyúlva, keresztben kellett a hangforrást azonosítani. Látók ebből az 

irányból 54 %-os találati arányt értek el, míg a látássérültek csupán 44 %-ost. 

 
4.1. altézis. Szabad hangterű, süketszobai, ’abszolút’ lokalizációs feladatok során látók és látássérültek képességei 

között nem mutatható ki szignifikáns különbség. 

 
A látók és látássérültek átlagos eltéréseit összehasonlítva megállapítható, hogy a látók és látássérültek között nincs 

szignifikáns különbség, vagyis egyik csoport tagjai sem képesek pontosabban lokalizálni a hangforrást.  
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4.2. altézis. Szabad hangterű, süketszobai, ’abszolút’ lokalizációs feladatok során látók és látássérültek átlagos 

lokalizációs hibája a horizontális és vertikális irányban 5 fok alatti (horizontális síkban 4,41 fok, míg a vertikális 

síkban 3,53 fok). 
 

A 3. táblázatban látható, hogy látók és látássérültek a horizontális és vertikális síkban milyen mértékű átlagos 

lokalizációs hibát vétettek.  

3. táblázat Egyes irányokból horizontális és vertikális síkban mért átlagos eltérések látók, látássérültek, férfiak, nők, fiatalok, idősek esetében. 

  

5. Műfejes HRTF méréstechnika és virtuális hangtér-szimuláció 

 

5. tézis. A kifejlesztett hardveres-szoftveres műfejes mérőrendszer alkalmas műfej polár koordinátákkal 

megjelenített iránykarakterisztikájának felvételére, ábrázolására és számítógépes kiértékelésre, virtuális hangtér-

szimulációban; kiegyenlített fejhallgatóval, a normál műfejes HRTF-készlet egyenértékűen alkalmazható a 
sapkával, szemüveggel, ill. hajjal ellátott műfejen mért HRTF-ek készletekkel. 

 

 

5.1. HRTF-mérés horizontális és vertikális síkban polár-koordinátás ábrázolással 

Az emberi térhallásban nem csupán az interaurális különbségek, hanem a külső fül átviteli függvényei is szerepet 

játszanak. Ezek az ún. HRTF-függvények a tér különböző irányaiból mutatják meg a frekvenciában a fej, 

fülkagyló stb. irányfüggő lineáris szűrőhatását. Ezek mérése elengedhetetlen pl. virtuális szimulációk során a 
források irányának szimulálására. A mérés vagy emberekkel, vagy műfejjel történhet a süketszobában. A tipikus 

mérések során a műfejet a horizontális síkban adott felbontásban forgatva, majd a hangszórót a vertikális síkban 

emelve rögzítjük a két fül komplex átviteli függvényét. Ez a szűrőadatbázis alkalmas a szimulációkhoz, de 
iránykarakterisztika megjelenítésére közvetlenül nem, csak hosszadalmas koordináta-transzformációk során lehet 

a descartes-i rendszerből polár-koordinátákhoz jutni.  

Kiépítettem egy műfejes süketszobai mérőrendszert a műfej iránykarakterisztikájának automatizált, közvetlen 

polár-koordinátás meghatározására az egész frekvenciatartományban.   

-90° -45° 0° 45° 90°

Látássérültek X eltérés 4,0 4,0 4,9 2,8 3,1

Y eltérés 2,5 4,3 3,1 1,9 2,4

Látók X eltérés 4,9 5,3 4,5 5,9 4,7

Y eltérés 4,4 4,4 4,6 3,7 4,1

Férfiak X eltérés 4,7 5,2 4,3 5,9 4,2

Y eltérés 4,5 5,0 4,9 3,6 4,0

Nők X eltérés 5,3 4,4 5,2 3,1 4,0

Y eltérés 4,3 2,3 4,0 2,0 2,6

Fiatalok X eltérés 4,7 4,5 3,8 5,7 4,6

Y eltérés 4,1 4,5 4,3 3,3 3,6

Idősek X eltérés 4,7 4,5 3,8 5,7 4,6

Y eltérés 4,1 4,5 4,3 3,3 3,6
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A műfejes mérés általános elrendezése a forgóasztalon elhelyezett HeadAcoustics műfej, szűrő és erősítő egység 

és az állványon elhelyezett aktív hangsugárzóból áll (8. ábra). Első lépésként a műfej fülének magasságában, egy 

irányfüggetlen mikrofonnal rögzítettem a referencia jelet. A mikrofont a műfejre cserélve, változatlan paraméterek 
és beállítások mellett ismét elvégezve a mérést, a kapott jel és a referencia jel komplex hányadosa adja a HRTF-

függvényt az adott irányból. A felbontás egy fokos. Állított helyzetű műfej esetén a horizontális síkot, míg a 

műfejet 90°-kal elforgatva a mediális síkot mérjük. 

  

 

 

 
Az adatok LabView-ban kerültek feldolgozásra. Mivel a műfej szimmetrikus felépítésű, ezért azonosnak tekintjük 

mindkét fül iránykarakterisztikáját. A hangsugárzóval szemben álló műfej mérési eredményeit az 

iránykarakterisztika 0°-os értékei mutatják. A műfejet 90°-kal elforgatva kapjuk az iránykarakterisztika 90°-os 

értékeit, míg a 180°-os elforgatás a hátul iránynak felel meg. A vártaknak megfelelően, kis frekvenciákon kevésbé 

irányított a karakterisztika.  

 
5.1. altézis: A kifejlesztett hardveres-szoftveres műfejes mérőrendszer alkalmas műfej polár-koordinátákkal 

megjelenített iránykarakterisztikájának felvételére, ábrázolására és számítógépes kiértékelésre; elkerülve a 

HRTF-függvények klasszikus horizontális-vertikális síkbeli mérését és azokból történő bonyolult koordináta-
transzformációs átszámítást.[3] 

 

 
9. ábra. A bal oldali ábrán állított helyzetű műfej iránykarakterisztikája 125-500 Hz között 4 dB-es maximális értékig, a jobb oldali ábrán 630 Hz és 

20000 Hz közötti iránykarakterisztika 4 ill. 6 dB-es maximális értékig látható 

8. ábra. Műfejes mérőrendszer a műfej iránykarakterisztikájának automatizált, közvetlen polárkoordinátás meghatározására. 
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A 9. ábrán látható különböző frekvenciákon az iránykarakterisztika felülnézetből a bal fül számára. 630 Hz és 

20000 Hz közötti az iránykarakterisztikán megfigyelhető az irányítottság, valamint egyes frekvenciákon kiugró 

értékek is megjelennek. 1200 Hz-nél és 5 kHz felett az érzékenység maximális. 
A műfejet 90°-kal elforgatva a mediális síkot mérjük. Az iránykarakterisztika 90°-os értékei a 10. ábrán láthatóak. 

Ebben a síkban 1250 Hz esetén voltak kiugróan magasabbak az értékek (érzékenység), így ennél az értéknél 

érdemes más felbontású koordinátarendszert használni. A 10.ábra „alulról” irányban ábrázolt értékei nem valósak, 
ahol a műfej teste ill. a forgóasztal található. 

 

 
10. ábra Bal oldali ábrán látható a fektetett helyzetű (90°-kal elfordított) műfej iránykarakterisztikája 125-20000 Hz között 4 dB-es maximális értékig, 

jobb oldali ábrán látható az 1250 Hz-en 6 dB-es maximális értékig. 

Az ábrákon jól látható, hogy alacsony frekvenciákon kevésbé irányított a karakterisztika, míg a frekvencia 

növelésével egyre jobban irányítottá válik, úgy a horizontális, mind a mediális síkban. 1250 Hz-es frekvencián 
mindkét síkban kiemelkedően magas érzékenység mutatkozik, míg a horizontális síkban 5000 Hz és 10000 Hz 

között tapasztalható ugyanez. 

A két sík által megrajzolható egy hozzávetőleges háromdimenziós kép, a köztes értékek interpolációval 
számíthatók. Lehetőség nyílt a térbeli síkok 3D-s megjelenítésére, így a HRTF-k 3D ábrázolására is (3D 

nyomtatás).  

 

5.2. Műfejes HRTF-ek kiértékelése virtuális hangtér-szimuláció során 

A HRTF-függvényeket digitális szűrűvel realizálva (IIR és/vagy FIR szűrők) lehetőség van mono hangforrások 

(hangfájlok) irányinformációval történő ellátására. Ehhez szükséges az adott irányokhoz tartozó bal és jobb fül 

számára biztosított szűrő, a hangfájl és egy fejhallgató. Egy MATLAB alatt készült szimulációs szoftver 
segítségével olyan hangfájlokat állítottam elő, amelyek különböző műfejes HRTF-készleteket használnak. Ezek 

az alábbiak: normál műfejes HRTF, hajjal ellátott műfej, szemüveges műfej és sapkás műfej. A szoftver tartalmaz 

ezen túl egy fejhallgató-kiegyenlítő modult is, amely az alkalmazott fejhallgató átvitelét linearizálta. A fájlok off-
line módban lementhetők és lejátszhatók. A cél, különböző készletek összehasonlítása virtuális lokalizáció során. 

A műfejes HRTF-mérések bizonyították korábban, hogy az említett fejhez közeli tárgyak (haj, sapka stb.), akár 

20 dB-es eltéréseket is okoznak a HRTF-ekben bizonyos irányokból. Ezek hatása azonban a lokalizációs során 
nem ismert, így kérdéses volt, hogy vajon egy szemüveges vagy hajas műfejen rögzített HRTF jobb vagy rosszabb 

lokalizációt tesz-e lehetővé. A vizsgáló jel egy 5 mp hosszúságú fehérzaj volt, a horizontális síkban szimulált 

irányokat pedig a 11. ábra mutatja. 
 

Korábbi vizsgálatok megmutatták, hogy virtuális lokalizációban nincs lényegi különbség vakok és látók között, 

így ebben a feladatban 30 látó (22 férfi, 8 nő) vett részt, minden résztvevő 4 részfeladatot teljesített (normál, hajas, 
sapkás, szemüveges).  
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11. ábra Virtuális valóság szimulátor által előállított hangforrás-irányok  

5.2. altézis: Virtuális hangtér-szimulációban, kiegyenlített fejhallgatóval, a normál műfejes HRTF-készlet 

egyenértékűen alkalmazható a sapkával, szemüveggel, ill. hajjal ellátott műfejen mért HRTF-ek készletekkel. 

[1,4,5,14] 

A 0°-os irányú hangnál, normál esetben a résztvevők 77 %-a tudott valamilyen irányt meghatározni. Pontos 
találatot, vagyis a helyes, szemben irányt azonban csak 19 %-uk határozott meg. Hajas HRTF esetén a résztvevők 

78 %-a tudott valamilyen irányt meghatározni, pontos találatot, azonban csak 31 %-uk határozott meg, ami ebből 

az irányból a legnagyobb. Szemüveges HRTF esetén a résztvevők 77 %-a tudott valamilyen irányt meghatározni, 

pontos találatot, azonban csak 26 %-uk határozott meg. Legjobb találati arányt ebből az irányból sapkás HRTF 

esetén érték el a résztvevők, 84 %-uk tudott valamilyen irányt meghatározni, pontos találatot 24%. Kiemelkedő 

találati és magas pontos találati arányt 270°-os irányban, vagyis baloldal irányból tapasztaltam. Mind a négy 
HRTF készlet esetén közel 100 %-os találati arány figyelhető meg. Normál esetben a résztvevők 63 %-a tudott 

pontos irányt meghatározni. Másik három esetben azonban alacsony volt a pontos találati arány (40 %, 34 %, 

28%). Jobb oldal irányból, vagyis 90°-ból is magas találati és közepes pontos találati arány mérhető. Normál 
HRTF készletnél 25 %, hajas HRTF készletnél 48 %, szemüveges HRTF készletnél 54 %-os, sapkás HRTF 

készletnél 48 %-os volt a pontos találati arány.  

A lokalizációs bizonytalanság a különböző HRTF készletek alkalmazása során nem közelíti meg a szabad 

hangterű vizsgálatok eredmény 3-5°-os értékét. Normál HRTF esetén a legpontosabban meghatározható irányok 
a 120°, 150°, 180°, 270° és a 240°. Mindegyiket legfeljebb 10°-os átlagos hibával és 10 % alatti irányhibával 

állapították meg a résztvevők. Legpontatlanabbul a 300°, 330°, 60°-os irányokat határozták meg, 45°-nál nagyobb 

hibával. Hajas HRTF esetén legpontosabban meghatározható irányok a 240°, 120°, 300°, és a 180°. Mindegyiket 
legfeljebb 10° átlagos hibával és 10 % alatti irányhibával (kivéve 300°, itt 43,3 % volt) állapították meg a 

résztvevők. Legpontatlanabbul a 20°, és 60°-os irányokat határozták meg, 30°-nál nagyobb hibával. Szemüveges 

HRTF esetén legpontosabban meghatározható irányok a 60°, 120°, 90°, és a 180°. Mindegyiket legfeljebb 10° 
átlagos hibával és 10 % alatti irányhibával (kivéve 60°, itt 15 % volt) állapították meg a résztvevők. 

Legpontatlanabbul a 0°, és 30°-os irányokat határozták meg, 30°-nál nagyobb hibával. Sapkás HRTF esetén 

legpontosabban meghatározható irány a 240° és a 180°. Mindegyiket legfeljebb 10° átlagos hibával és 10 % alatti 
irányhibával állapították meg a résztvevők. Legpontatlanabbul a 330° és a 10°-os irányokat határozták meg, 20°-

nál nagyobb hibával. 
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Az elöl-hátul, hátul-elöl és jobb-bal, bal-jobb hibákat tükrözéses módszerrel küszöböltük ki az egyes irányok 

nagyobb pontosságú meghatározásához. Ez azt jelenti, hogyha az alany 0°-os, azaz szemből irányból érkező hang 

esetén, 180°-os irányból hátulról érzékelte a hangot, akkor azt nem tekintjük eltérésnek, vagyis eltérést nem 
rögzítettünk. Hasonlóképpen van hátulról érkező hang esetén is, amennyiben elölről érzékelte, abban az esetben 

nem 180° az eltérése, hanem 0°.  

6. Összefoglalás 

Kutatásom legfontosabb iránya az emberi tér- és irányhallás lehetőségeinek felderítése szabadtéri lokalizációs 

vizsgálatok valamint virtuális környezetben, elsősorban vakokat és látókat összehasonlítva. Az akusztikai 

méréstechnika és a térhallás-vizsgálatokhoz szükséges mérőrendszerek fejlődése a digitális technika 
megjelenésével és az informatika fejlődésével új lehetőségekhez jutott. Ezeket a lehetőségeket kihasználva és 

továbbfejlesztve dolgoztam ki olyan mérési eljárásokat, melyben látók és látássérültek képességei pontosabban, 

megismételhető módon és tudományos igényességgel hasonlíthatóak össze.  

Kísérleteket, mérési eljárásokat dolgoztam ki szabadtérben, szabad hangtérben (süketszobában), valamint virtuális 

valóság szimulátorban megvalósított tesztekhez. Ezekben a kísérletekben látók és látássérültek lokalizációs 
képességei összehasonlíthatóvá váltak és bebizonyítottam, hogy látássérültek nem teljesítenek jobban virtuális 

környezetben és a szabadtéri feladatokban. Az esetleges jobb lokalizációs képességeik nem perifériális szintűek, 

hanem tanult agyi folyamatokkal vannak összefüggésben (neuroplaszticitás). A „kifinomultabb hallás” nem jelent 
jobb érzékenységet és nem feltétlenül alakul ki bármiféle emeltszintű képesség a látás elvesztésével 

automatikusan. Sok vak nem képes az önálló közlekedésre és ugyanúgy igényli a külső referencia hangforrást az 

egyenestartáshoz, mint a látók. Ugyanakkor, az echolokáció során képesek lehetnek reflexiók alapján pontosabb 
akadályérzékelésre (nagy felületű tárgyak esetén). Hasonlóan, süketszobai elöl-hátul irányok meghatározásában 

és hangforrások helyének megtalálásban sem mutatkozik szignifikáns különbség látók és vakok között. Noha egy-

egy részfeladatban ki lehetett mutatni különbségeket, összességében a fenti kísérletekben nem igazolható a vakok 
hallásának feljavulása, érzékenységének növekedése vagy az irányinformáció felhasználásának javulása. Ez 

egyben lehetőséget teremt arra is, hogy ilyen jellegű kísérletekhez bekötött szemű látókat alkalmazzunk a jövőben, 

amely sokat gyorsít, könnyít és javít a tesztek hatékonyságán. 
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