
Arc - kurzus

Az arcfeldolgozás elektrofiziológiai 

korrelátumai





Viselkedésből nyert adatok 

• Laterális eltérések
• Technika: periférián történő bemutatás vagy valami 

sztereoszkópszerű prezentáció
• Egy kezdeti vizsgálat: tesztarc középen bemutatva, majd 

periférián egy újabb arcinger (same vs diff)
• Kapták: bal oldalon felvillanó 2. arc esetén gyorsabbak és • Kapták: bal oldalon felvillanó 2. arc esetén gyorsabbak és 

pontosabbak vagyunk
• Azaz: jobb oldali dominancia!
• DE: ez nem jelenti azt, hogy a bal félteke nem dolgoz fel 

arcokhoz köthető információt! SŐT! Pl. felfordítás, 
szemantikus információ bal oldali

• Tehát: jobb oldal: konfigurális feldolgozás, bal oldal: 
vonásalapú



Jó időbeli felbontású módszer

EEG és EKP



A legfontosabb

• Mi az EEG

• Mi az EKP• Mi az EKP

• Komponensek nevezéktana

• (sweep) SSVEP



EEG



Folyó EEG



EEG -> EKP

• ÁTLAGOLÁS!!!

• „random aktivitás” eltűnik

• Marad csak a „jel”





EKP



• P1 amplitúdó értékei és az OFA-ban mért aktivitás között 
mutattak szoros ki összefüggést (Sadeh, Podlipsky, Zhdanov, & 
Yovel, 2010)

Arcok és kiváltott válaszok - P1

Sadeh et al., 2010, HumBrainMap



Arcok és kiváltott válaszok

• Az úttörő: Allison et al., 1994

• Puce et al., 1999



Skalp-megfelelője: N170
Bentin et al., 1996

• A legtöbbet vizsgált 
komponens

• Jobb oldali dominancia

POT régiók• POT régiók

• Sematikus arcok, más 
fajok egyedeinek arca, 
arcokról készült rajzok, 
izolált szempár is kiváltja



Kategória-specifikus (?)



ISPV

• interstimulus perceptual variance



Autók vs. arcok

• Dering, Martin, Moro, Pegna, & Thierry, 2011

• Kloth és mtsai., 2013; 

• Schweinberger, Huddy, & Burton, 2004;

• Thierry és mtsai., 2007• Thierry és mtsai., 2007



A vita …

• Thierry versus MINDENKI



Amire nem érzékeny az N170

• Ismerősség

• Nem

• Érzelmek (?)

• Döntés nehézsége• Döntés nehézsége

• Ebből az következik, hogy AZ N170 AZ 
ARCFELDOLGOZÁS KORAI STRUKTURÁLIS 
KÓDOLÁSI FÁZISÁT TÜKRÖZŐ KORAI AGYKÉRGI 
JELZÉS.



N170 és érzelmek

• Bruce és Young alapján nem várnánk el, hogy 
tükröződjön

• De: félelem-teli arcok módosítják

• A többi alapérzelem?• A többi alapérzelem?

– Batty és Taylor, 2003: félelmre nagyobb, pozitív érzelmekre 
hamarabb

– Sprengelmeyer és Jentzsch, 2006: düh~undor~félelem, de 
az érzelem intenzitása lineárisan növeli az N170-et.

• Akik nem találnak, ők későbbre, P200 körülre teszik



Bizonyíték a konfigurális feldolgozásra:
felfordítási hatás



Későbbi komponensek – N250

• Schweinberger et al., 
1995

• Ismert arcok esetén 
nagyobb a jelnagyobb a jel

• Tanulás alatt fokozatosan 
változik (Tanaka et al., 
2006)

• Emellett érzékeny a saját 
csoport torzításokra is!



A szemantikus információk 
„komponense” – N400

• Schweinberger et al., 1996

– Arcokra, de nevekre is

• Paller et al., 2000• Paller et al., 2000

– Anterior és posterior N400

– Anterior: szemantikus 
információ előhívása

– Posterior: arc ismerősként 
való felismerése



EKP és fejlődés

• Csecsemők: N170 = N290 + P400

• 6 hónaposoknál az utóbbi fordított inverziós 
hatást mutat és kategória-specifikus

• 9 hónapos: mindkét komponens nagysága • 9 hónapos: mindkét komponens nagysága 
függ a familiaritástól és kisebb erősségű nem 
emberi arcok esetében



Érzelmek

• (Batty & Taylor, 2003)

– N170 hamarabb pozitív érzelmek esetén

– Félelem – nagyobb N170 /P200 (~300ms)? – ahol 
nincs N170 kül.




