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Автостереоскопія – технологія відображення стереоскопічного зображення 

безпосередньо на екрані, тобто без використання додаткових пристроїв та фільтрів 
на кшталт окулярів. Перегляд зображень на автостереоскопічному екрані є настільки 
ж зручним, як і перегляд звичайного двомірного зображення, тому саме за автосте-
реоскопією майбутнє. 

Одним з принципів реалізації автостереоскопії є лентикулярна технологія. 
Полягає вона в заломленні світла лінзовим прошарком над матрицею. За рахунок 
заломлення світла на кожному пікселі формується п’ять RGB комбінацій, що відпові-
дають певному діапазону кутів спостереження.(рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – RGB комбінації 



 
 

В лютому 2016 року на виставці MWC 2016 у Барселоні китайська компанія 
«SuperD» презентувала свій новий пристрій «SuperD 3D Box». 

Інноваційною особливістю цього пристрою є те, що у робочому режимі автос-
тереоскопічний дисплей повертається не до глядача, а до напівпрозорого дзеркала, 
на якому і формується кінцеве зображення (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Автостереоскопічний дисплей 
 
Для досягнення кращої якості та чіткості зображення, усунення різноманітних 

артефактів зображення, пов’язаних з недосконалістю лентикулярноїтехнології у пер-
возданному вигляді використовується потокова система оптимального рендерингу 
зображення саме для фактичного положення очей глядача. Спрощену структурну 
схему цієї системи зображено на рис. 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Структурна схема системи 
 
Хоча лентикулярна технологія використовується вже достатньо давно  і, на-

віть, потокова система оптимального рендерингу була представлена компанією 
SuperD ще у 2011 році, саме цей пристрій виводить автостереоскопію на якісно но-
вий рівень[1-3]. У майбутньому можна очікувати випуск вдосконалених моделей та-



 
 

ких планшетів і навіть, повноцінних телевізорів та моніторів, реалізованих схожим 
чином. 
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