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Abstract. This work reports the prototype development of a 3D visualization system based on
\Holoprojection", a depth coding technique. The prototype is built using easily available devices
and is capable of generating a composition of 3D image slices.
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1 Introduc~ao

O mundo espacial em que vivemos e tridimensional onde desde cedo aprendemos as noc~oes de perto,
longe, ao lado, a frente, etc. Entretanto, estas noco~es
simples da vida cotidiana n~ao se aplicam as interfaces gra cas mais comumente usadas tais como: a TV
e o terminal do computador.
Ha muitas maneiras de abordar este problema,
uma delas e utilizar-se tecnicas de sombreamento
e fonte luminosa virtual gerando a sensac~ao tridimensional (conhecida como \2.5D"). Embora seja a
tecnica mais usada nos dias de hoje, esta soluc~ao n~ao
e absolutamente tridimensional. Uma outra tecnica
possvel e o uso de estereoscopia que abrange o uso de
mecanismo visual do ser humano para dar a sensac~ao
visual de 3D. Esta tecnica e muito superior a tecnica
anterior, entretanto, exige o uso de oculos polarizadores, olhar divergente (estereogramas), ou capacete
de realidade virtual. Qualquer que seja o caso, esta
tecnica implica sempre em algum desconforto ao observador. Uma das tecnicas mais modernas e a hologra a que permite ao observador a sensac~ao visual
de um objeto 3D sem o desconforto causado pelas
tecnicas anteriores.
Esta tecnica e realmente capaz de representar
objetos em 3D, pois proporciona ao observador to
y
z
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dos os indicadores de profundidade, de modo que, ao
movimentar-se (dentro de um certo campo de vis~ao)
o objeto aparece sob um ponto de vista diferente.
Como toda tecnica de produc~ao de informaca~o,
a hologra a pode ser vista sob varios aspectos, citamos alguns: hologramas \hard copy", aqueles reproduzidos em chapas ou lmes fotogra cos, e copias
virtuais. Dentro de copias virtuais podemos citar
tr^es tecnicas.
A primeira destas tecnicas denominada Hologra a Eletr^onica, conforme [Ben91], baseia-se na simulac~ao computacional do resultado da interac~ao de
dois feixes de laser, um funcionando como objeto e
o outro como refer^encia. O grande problema desta
abordagem e que uma imensa quantidade de computac~ao e necessaria para reconstruir o efeito luminoso da imagem ponto a ponto da superfcie do objeto.
A segunda tecnica denominada Varredura Volumetrica baseia-se no resultado da interaca~o de um
feixe de laser que projeta os pontos do objeto sobre uma tela giratoria. Esta tecnica tem grandes
vantagens sobre a anterior, pois o efeito visual do
objeto n~ao depende de um processamento por transformada de Fourier ponto a ponto, reduzindo assim drasticamente a demanda computacional da Hologra a Eletr^onica, mais ainda, a imagem e realmente projetada em um meio fsico 3D. O problema
desta tecnica reside numa di culdade mec^anica, pois
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o meio fsico em que a imagem e exibida deve ser
movido em todo o volume da exibic~ao. Quando este
meio e constituido de fumaca ou vapor, o problema
consiste no fato do feixe todo ser visvel o que elimina
a imagem por falta de contraste.

zidos em tomogra a, ou resson^ancia magnetica, ao
sistema em quest~ao, a m de que o org~ao alvo de
analise, seja volumetricamente demonstrado, facilitando, desse modo,o diagnostico de doencas. Uma
outra aplicac~ao, n~ao menos importante, conforme
[Lun91] consiste em melhorar a interface de aplicativos tal como o 3D-Studio ou o Autocad, para que
n~ao seja necessario o esforco mental para compor tridimensionalmente os resultados das projeco~es.
Este trabalho esta dividido como segue: a sec~ao
2 exp~oe topicos relevantes sobre a terceira dimens~ao;
a sec~ao 3 descreve a Holoprojec~ao e os trabalhos anteriormente propostos; a sec~ao 4 descreve o prototipo
desse trabalho; e a sec~ao 5 exalta algumas perspectivas e conclus~oes nais.

2 A terceira dimens~ao

Figura 1: vis~ao geral do Holoprojetor
A terceira tecnica denominada Holoprojec~ao, discutida neste trabalho, consiste em projetar a imagem, que partindo de uma fonte luminosa passa por
um arranjo optico, sobre uma tela hologra ca, descrita em [Lun93]. Esta con gurac~ao permite uma
imagem muito maior que a gerada pela Hologra a
Eletr^onica, pois depende somente do tamanho da tela
hologra ca e da intensidade da fonte luminosa. O
sistema tem baixa demanda computacional uma vez
que grande parte do processo depende do arranjo
optico, e e de baixo custo, podendo ser construido
a partir de componentes comumente encontrados no
mercado, exceto obviamente com relac~ao a tela hologra ca. O primeiro prototipo foi elaborado por Lunazzi e Diamand em [Dia94] pode ser visto na gura
1.
O sistema de exibic~ao de imagens proposto neste
trabalho tambem se baseia na Holoprojec~ao e na
Tela Hologra ca do sistema anterior, acrescentando a
possibilidade de tratamento de guras relativamente
mais complexas. Para alcancar tal objetivo, o sistema e reestruturado permitindo que, a partir de
secco~es planas de um objeto real, descrito em um
certo padr~ao, seja possvel projetar sua imagem com
a terceira dimens~ao restaurada. O projetor de televis~ao de cristal lquido acoplado a um cart~ao videogra co e sincronizado ao movimento de um espelho
ajustado a um motor, ambos conectados a um computador o qual coordena a exibic~ao volumetrica nal,
sobre a tela hologra ca (veja gura 3).
Uma aplicac~ao possvel, na area medica, conforme [Mye94] esta em submeter os cortes produAnais do IX SIBGRAPI, outubro de 1996

A hologra a esta intimamente relacionada com a visualizac~ao tridimensional. Uma observac~ao adequada
e que o publico, em geral, n~ao esta habituado a observac~ao da terceira dimens~ao uma vez que os meios
de exibic~ao mais comumente utilizados s~ao bidimensionais, faltando oportunidade para exercitar e estimular as habilidades baseadas na vis~ao espacial, e
a sensac~ao ilusoria de profundidade e obtida nesses
meios atraves de calculos matematicos - por exemplo, por computac~ao gra ca - de alguns indicadores
primarios de profundidade tais como:
 perspectiva linear: os objetos distantes parecem
menores;
 perspectiva aerea: os objetos distantes parecem
mais escuros e menos distintos;
 oclus~
ao: objetos mais proximos escondem objetos mais distantes;
 tonalizac~ao e sombreamento: indicam a posica~o
do objeto em relac~ao a fonte;
 paralaxe temporal: produz efeito de profundidade pelo movimento de objeto 3D.
Tendo em mente o comportamento do sistema
visual humano (cada posic~ao dos olhos fornece ao
cerebro duas vis~oes ligeiramente diferentes) e possvel
concluir outros indicadores que, quando associados
aos anteriores, conferem uma noca~o mais precisa de
profundidade e n~ao podem ser caracterizados nos
meios de exibica~o convencionais tais como: a acomodac~ao (alteraca~o da dist^ancia focal entre a lente e
o olho) e a converg^encia (rotac~ao interna dos olhos).
O cerebro tenta manter os dois olhos atentos na visualizac~ao de um objeto o qual se movimenta para
mais perto ou mais longe do observador. Quando o
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objeto se aproxima, as linhas imaginarias tendem a
convergir; quando ele se afasta, tendem a divergir. O
cerebro esta muito atento a posic~ao dos olhos e usa
isso para avaliar a dist^ancia entre aquele que observa
e o objeto que esta sendo observado. Outro indicador e denominado por disparidade binocular o qual
caracteriza as diferencas entre as imagens captadas
pelos dois olhos: como os olhos cam localizados em
pontos diferentes da cabeca, eles n~ao v^eem sempre a
mesma coisa, necessariamente. E por nal existe o
indicador paralaxe de movimento, ou seja, mudancas
na imagem devido ao movimento do observador.

3 Holoprojec~ao

E um sistema para visualizac~ao hologra ca composto
principalmente por uma fonte de luz, rede de difrac~ao, tela hologra ca e um computador que coordena o funcionamento do processo e fornece as imagens a serem apresentadas em tr^es dimens~oes. Em
particular, a Holoprojec~ao por Codi cac~ao Cromatica permite a visualizac~ao tridimensional: as imagens
se formam parte a frente (imagem real) e parte atras
(imagem virtual) da tela hologra ca.
Um modelo desse tipo foi desenvolvido por Lunazzi e Diamand no Laboratorio de O ptica da Unicamp, conforme [Dia94], recebendo o nome de \Holoprojetor Vers~ao 1.0". Para compreend^e-lo e interessante acompanhar o percurso da luz e entender
como e feita a atribuic~ao das coordenadas X , Y e
Z de cada elemento volumetrico (voxel). Em linhas
gerais, as duas primeiras coordenadas s~ao selecionadas diretamente com o auxlio de espelhos ortogonalmente dispostos para desviar horizontal e verticalmente o feixe de luz, enquanto que a coordenada Z
depende de duas etapas: codi cac~ao e decodi cac~ao,
as quais ser~ao descritas subsequentemente. Esse sistema e basicamente composto por um simples PCXT, um software de interface para motores de passo
(driver), uma fonte de luz branca, obturador, de etores de feixe, rede de difrac~ao, lente objetiva, tela
hologra ca, alem do proprio sistema visual humano.
A gura 1 apresenta uma vis~ao geral do sistema, obtida a partir do projeto tridimensional feito em AutoCAD. Os olhos direito (OD) e esquerdo (OE) de
um observador recebem raios de cores diferentes (por
exemplo verde e laranja) que o cerebro funde numa
cor intermediaria durante a percepc~ao visual.
A luz parte da fonte na forma de um feixe convergente o qual e desviado por dois de etores (Y e
Z ) antes de atingirem a rede de difrac~ao. Optouse por primeiro de etir a luz verticalmente (em Y)
para aproveitar a concentrac~ao do feixe e assim operar com espelhos pequenos. Sobre a propria rede
forma-se a primeira imagem - e a imagem reduzida
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do lamento da l^ampada; essa diminuic~ao e importante pois a imagem sofrera posterior ampliac~ao antes de atingir a tela hologra ca. Conforme descrito
em [Oca94], ao atingir a rede, o feixe de luz convergente e difratado gerando uma mancha difusa multicolorida chamada de regi~ao de difrac~ao. Esse leque
espectral corresponde a uma segunda imagem do objeto original so que agora cheio de listas coloridas.
Cada comprimento de onda que comp~oe a luz branca
possui uma direc~ao ligeiramente diferente dos demais
fazendo com que a cor da imagem varie conforme o
^angulo de observac~ao.
Nessa etapa ocorreu a codi cac~ao da coordenada
Z , baseando-se na posic~ao relativa entre a rede de
difrac~ao e o objeto a ser projetado tridimensionalmente. Conforme este posicionamento, o leque espectral ira se formar sobre a malha difrativa, atras ou
a frente desta, sempre no ponto de converg^encia dos
raios luminosos vindos da fonte de luz (foco), constituindo diferentes dispers~oes cromaticas as quais resultar~ao, no momento da decodi cac~ao, em diferentes profundidades.

Figura 2: Esquema do \seletor angular com rede
xa"
Existem varias tecnicas para codi car a profundidade, descritas em [Dia94]. A forma adotada no
\Holoprojetor Vers~ao 1.0" e chamada de \Selec~ao
Angular com Rede Fixa", a qual permite produzir
diferentes dispers~oes cromaticas. Um dos motivos
para a escolha desta tecnica esta na preocupac~ao de
n~ao afetar a velocidade do sistema pelo movimento
da rede atraves de um motor de passo. Para obter
diferentes focos { local da dispers~ao cromatica { uma
malha difrativa ca inclinada em relaca~o a um espelho movel, cuja localizac~ao determina o posic~ao do
espectro. Como mostrado na gura 2, um feixe convergente ao incidir num espelho em movimento angular horizontal produzira um foco se deslocando por
Anais do IX SIBGRAPI, outubro de 1996
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uma regi~ao aproximadamente plana. Se uma rede
for posicionada de forma a cruzar esta regi~ao, havera
variac~ao da dispers~ao cromatica, nula no ponto de
intersec~ao. Esta tecnica adotada na soluc~ao do problema permitiu a substituic~ao do movimento longitudinal da rede pelo movimento angular de um espelho. A velocidade de resposta mec^anica, t~ao importante para a qualidade das guras geradas, tornou-se
potencialmente compatvel com a de um sistema bidimensional (tipo show de laser), sendo um espelho
de etor a unica parte movel necessaria ao controle
de Z .
A luz espectral intercepta uma lente objetiva,
adequadamente posicionada, para efeito de ampliac~ao e direcionamento a um terceiro de etor (horizontal) o qual de ne o valor da coordenada X . Este
de etor tambem e encarregado de compensar o deslocamento lateral anteriormente introduzido pelo deetor de Z , a m de obter o grau de selec~ao cromatica
desejado. A luz ent~ao atinge a tela hologra ca a qual
permite que os varios comprimentos de onda sejam
redistribuidos no espaco { decodi cac~ao de Z {, gerando os varios pontos de vista, cada qual de uma
cor, percebidos com paralaxe horizontal contnua pelo
observador, ultimo estagio do sistema.
O programa computacional e responsavel pelo
comando do arranjo optico acima descrito, de forma
que seja produzido um ponto de luz correspondente a
cada vertice de uma gura simples, descrita por um
arquivo de vertices. O desenho completo e formado
atraves da movimentac~ao desse ponto de luz { o holocursor { de um vertice a outro. O programa deve
atuar diretamente sobre os de etores X e Y e Z para
obter o vertice desejado. Alem disso deve controlar
o obturador, que nada mais e que um \tamp~ao" colocado na sada da fonte luminosa, sendo controlado
por um motor de passo, com a nalidade de tornar
invisvel certos retracos do holocursor. O trabalho
descrito serviu como estmulo para a proposta descrita a seguir.

4 Uma nova proposta

O objetivo principal deste trabalho consiste em criar
um sistema para exibic~ao de guras tridimensionais
tendo a Holoprojec~ao como base do processo. Esse
prototipo, esquematizado na gura 3, e composto
por um projetor de TV de cristal lquido (XG-400U
da Sharp) conectado a um computador PC-AT 486
DX-2 de 66Mhz o qual nele introduzira a imagem
em termos de suas componentes RGB (Red, Green,
Blue). Diferentemente do trabalho anterior, no qual
o feixe de luz precisa ser desviado em X e Y , o sistema em quest~ao gera, passo a passo, fatias de uma
imagem tridimensional como aquelas produzidas em
Anais do IX SIBGRAPI, outubro de 1996

Figura 3: Proposta do novo HoloProjetor.
tomogra a ou resson^ancia magnetica. Dessa forma
a necessidade de seleca~o em X e Y ca eliminada e
o quadro e projetado na tela hologra ca.
Cada fatia proveniente do projetor passa por
uma rede de difrac~ao, para codi cac~ao da coordenada Z , por um pacote de lentes, que entre outras
coisas funciona como ampliador, e um espelho em
movimento oscilatorio, cuja func~ao e deslocar transversalmente cada holoimagem, antes de atingir o estagio de decodi cac~ao da profundidade, dada pela tela
nal. Este espelho posiciona cada fatia vinda do projetor numa posic~ao transversal a tela hologra ca de
forma que o conjunto de fatias exibidas componha o
volume de exibic~ao. Este espelho esta xado a um
motor, cujo movimento e sincronismo com as demais
partes do sistema tambem s~ao controlados pelo computador.

Figura 4: Um exemplo de resultado obtido.
O sistema interpreta um conjunto de cortes de
profundidade de uma cena tridimensional feitos em
padr~ao AutoCad - com imagem de sada adequada a
placa gra ca usada - os quais s~ao consecutivamente
lancados a uma rede de difrac~ao. No lugar da mancha espectral ha uma lente objetiva para ampliac~ao
da imagem em cujo foco existe um espelho em movimento oscilatorio. Tal movimento permite a projeca~o,
sobre a tela hologra ca, de sequ^encias de cortes os
quais s~ao exibidos a uma taxa de restauraca~o constante permitindo a observac~ao da cena tridimensio-
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nal. A gura 4, no nal dessa sec~ao, e o par estereo
de um dos resultados obtidos. A seguir ser~ao descritos os conceitos basicos envolvidos nesse projeto.

(amplitude da soma de duas ondas mais informac~ao
sobre o desvio de fase). Em consequ^encia, n~ao se
perde o carater tridimensional. E interessante notar
que n~ao existe correspond^encia ponto-a-ponto entre
objeto e imagem, como ocorre em fotogra a: a cada
4.1 Hologra a
ponto do holograma esta associada a informac~ao de
A hologra a, de acordo com [Cat74, CBL71, Har84] todos os pontos do objeto. Como resultado, se um
e uma tecnica constituda de tr^es etapas principais: hologramae em parte dani cado, ainda assim e possformac~ao, processamento fotogra co e reconstruc~ao. vel observar o objeto em sua totalidade, embora com
Na fase de formac~ao do holograma o fen^omeno fsico um numero menor de pespectivas.
basico envolvido e a interfer^encia entre ondas luminosas; uma onda luminosa e completamente descrita
atraves de dados sobre sua amplitude e fase, as quais, 4.2 A tela Hologra ca
ao serem registradas em material fotogra co de ex- A tela hologra ca, descrita em [Lun93] e uma rede
celente resoluc~ao, representam um objeto em sua to- de difrac~ao com propriedades focalizadoras: o padr~ao
talidade, signi cado - vindo da palavra grega \ho- produzido pela interfer^encia da luz na primeira etapa,
los" { do termo holograma. A amplitude corres- apos gravac~ao, pode ser grosseiramente de nido como
ponde a um valor de intensidade luminosa e, sem um conjunto de fendas ou orifcios chamado de rede
os dados da diferenca de fase dos raios componen- de difrac~ao. Quando um feixe de luz passa por essa
tes, contem informac~ao su ciente apenas para pro- camada na de material, ele e de etido em direc~oes
duzir imagens de duas dimens~oes. Para obter essas particulares. Uma dessas direc~oes e dita regi~ao de
duas informac~oes sobre o objeto iluminado, e pre- difrac~ao de ordem um (as outras ordens n~ao s~ao de
ciso particionar a luz vinda da fonte em dois raios: interesse) e e o lugar onde ocorre a formac~ao da imaum que ilumina o objeto (raio objeto) sendo por ele gem. Se a fonte de luz for branca, essa imagem posdifratada, e outro que provem diretamente da fonte suira as cores do arco-ris, chamando esse processo
(raio refer^encia) o qual preserva as informac~oes de de formac~ao da imagem por dispers~ao cromatica.
fase permitindo a recuperac~ao volumetrica. A interA tela hologra ca (1,14m de altura * 0,75m de
ceptac~ao desses dois raios constitui um padr~ao de in- largura), desenvolvida pelo professor J.J. Lunazzi,
terfer^encia que cont^em toda a informac~ao do objeto possui papel fundamental na transformac~ao de imaholografado; tal padr~ao, ao incidir no material de re- gens bidimensionais, sejam slides ou cenas de telegistro, produz franjas de interfer^encia: uma area de vis~ao, em holoimagens, e portanto possuindo a terfranjas claras (concord^ancia de fase) e escuras (dis- ceira dimens~ao. Alem disso, esta tela ainda e capaz
cord^ancia de fase), correspondendo a codi cac~ao das de manter a paralaxe da imagem, oferecendo vis~ao
caractersticas do objeto iluminado.
estereoscopica sem o auxlio de ferramentas de visuApos o processamento fotogra co do resultado alizac~ao. Uma caracterstica peculiar e o efeito de
da primeira etapa, o material e submetido a fase paralaxe contnuo, cromaticamente codi cado, que
de reconstruc~ao hologra ca. Nesse momento o re- pode ser notado quando o observador altera sua posigistro das franjas de interfer^encia e iluminado com c~ao a longo de um percurso horizontal diante da tela.
uma onda similar a que foi usada na obtenc~ao do Os olhos direito e esquerdo recebem raios de cores
holograma e a imagem do objeto e restaurada, man- distintas as quais s~ao fundidas pelo cerebro numa
tendo todas as caractersticas da cena inicial. Isso cor intermediaria durante a percepc~ao visual. Em
e possvel devido ao principal fen^omeno fsico embu- cada trecho, a imagem possui uma cor diferente.
tido nesta etapa: a difrac~ao da luz. Denomina-se
difrac~ao o desvio sofrido pela luz ao passar por um 4.3 O projetor de televis~ao
obstaculo pequeno, da ordem de poucos micrometros, tal como as bordas de uma fenda. Pode-se ver O sistema de projec~ao SharpVision incorpora tr^es
este fen^omeno na pratica diaria em objetos que apre- paineis LCD (Liquid Crystal Display). Cada LCD
sentam cores iridescentes como as matizes luminosas e classi cado como sendo de matriz ativa, mais core etidas de um CD ou a cauda de um pav~ao.
mumente chamado de tecnologia TFT (Thin Film
Portanto, pode-se dizer que a hologra a e um Transistor). Esse tipo de LCD atribui um transistor
congelamento (\freezing") da onda procedente do ob- a cada pixel ( o transistor funciona como um rele), o
jeto e n~ao um registro da imagem, como e feito na fo- qual e representado por uma intersecc~ao numa malha
togra a. Em outras palavras, na fotogra a, o que, se de condutores horizontais e verticais. Quando uma
registra ponto-a-ponto no lme e a func~ao \brilho"; pequena corrente e enviada atraves desta grade que
na hologra a, registra-se a func~ao \interfer^encia" comp~oem o painel, o transistor e acionado usando
Anais do IX SIBGRAPI, outubro de 1996
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uma corrente muito maior para ativar o pixel. A simples, podendo ser feita em poucas linhas de linvantagem do projeto de matriz ativa e que uma cor- guagem assembly { conforme codigo descrito { ou
rente menor precisa atravessar a malha de modo que ent~ao em codigo que faz refer^encia direta a BIOS.
cada pixel seja ligado e desligado mais rapidamente.
A desvantagem e que ela requer a fabricac~ao de um
Procedure seek(T:Byte);assembler;
transistor para cada pixel da tela.

4.4 O adaptador gra co TARGA 64 +

A conex~ao entre o projetor e o equipamento computacional { PC AT 486 DX2-66 { utiliza um hardware gra co apropriado, de acordo com [Tru93]. A
placa utilizada e adequada ao proposito em quest~ao
e denominada TARGA + (TrueVision) que oferece
capacidade para captura e exibic~ao de imagens. Ela
permite o gerenciamento dos sinais RGB necessarios
ao projetor alem de possuir velocidade e resoluc~ao
espacial adequadas ao uso da computac~ao gra ca e
da holoprojec~ao proposta.

4.5 O AutoCad 3D release 12

O AutoCad 3D release 12 ([Omu92]) foi o software
escolhido para sintetizac~ao ou captac~ao das fatias a
serem holoprojetadas. Alem de oferecer compatibilidade de funcionamento com a placa TARGA +,
este software trabalha verdadeiramente em tr^es dimens~oes - baseado nos dois grupos de indicadores de
profundidade anteriormente citados { embora sendo
necessario visualizar e trabalhar em um lado do desenho por vez. Este processo, visto atraves da tela
do computador, exige uma nova maneira de pensar,
uma vez que a representac~ao do todo deve ser mantida em mente. A vantagem de usar o AutoCad 3D
com projec~ao hologra ca esta na economia de trabalho mental ao ter que imaginar, por meio de cenas
planas sequenciais, qual e a verdadeira forma e volume do objeto criado. Tendo uma interface mais natural, o trabalho pode ser feito de modo mais rapido
e e caz. Pode ser util na medicina para representar
org~aos, sua variac~ao de forma e volume e a posic~ao
de elementos internos, ajudando cirurgi~oes medicos
a visualizarem em todos os a^ngulos os org~aos antes
de uma operac~ao [Mye94].

4.6 O re etor

O espelho empregado no sistema esta acoplado a um
motor de passo de um disk oppy. A movimentac~ao
do espelho e baseada em instruc~oes para detecc~ao
de trilhas. O comando \seek" utilizado apenas posiciona a cabeca do oppy retornando um erro, irrelevante ao proposito em quest~ao, uma vez que as
caractersticas do dispositivo em sua func~ao original
s~ao desconsideradas. A implementac~ao e bastante
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asm
PUSH
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
INT
MOV
POP
end;

DS
ah,05h
al,0
ch,T
dh,0
dl,1
13h
XX,ah
DS

{
{
{
{
{
{
{
{
{

salva a pilha
tem que ser 05h
setores por trilha
n
umero da trilha
n
umero da cabeca
n
umero do drive
tem que ser 13h
c
odigo do resultado
restaura a pilha

}
}
}
}
}
}
}
}
}

5 Sugest~oes e tend^encias


Uma ideia interessante consiste no aproveitamento dos outros dois paineis de LCD do projetor atraves da eliminac~ao dos ltros usados na
tricromia. Com isso cada painel pode ser relacionado a um subconjunto distinto de cortes
da imagem o que permitiria exibir volumes com
maior numero de fatias e portanto com maior riqueza de detalhes. Alem disso a taxa de exibica~o
(refresh) do sistema seria aumentada consequentemente reduzindo a cintilac~ao da imagem. E
conveniente lembrar que isto pode ser feito pois
as cores n~ao assumem papel de relevo, uma vez
que o esquema de codi cac~ao da profundidade
e baseado na distribuic~ao cromatica. (as cores
s~ao usadas para obtenc~ao de Z ).



Uma proposta de continuidade consiste na tentativa de captar imagens { por uma c^amera { e
projeta-las na tela hologra ca de modo simult^aneo; a placa TARGA + permite essa conex~ao.
Tal fato constitui um indicador para a obtenc~ao
da televis~ao hologra ca.



Um projeto de TV tridimensional (baseada em
cristal lquido) esta sendo elaborado no laboratorio de computac~ao da Universidade de Cambridge. Este trabalho esta direcionado principalmente a aplicac~oes medicas com o objetivo de
auxiliar os cirurgi~oes na observac~ao dos org~aos
internos durante uma operac~ao, sem o auxlio de
ferramentas de visualizac~ao (oculos). Os cientistas dessa eterna rival de Oxford est~ao prestes a
fechar um acordo com uma empresa comercial
interessada no desenvolvimento do projeto.

~o Hologra
fica
Visualiza
ca
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6 Conclus~ao

[Lun93] J. J. Lunazzi. Pseudoscopic Imaging by
Means of a Holographic Screen. In proc. of
Segundo Nicholas Negroponte, professor de tecnoloSPIE, 16th Congress of the International
gia do laboratorio de mdia do MIT ( Massachusetts
Commission for Optics { Optics as a Key
Institute of Technology), em [Job95], uma cultura
to High Technology, number 1983 in Part
radicalmente nova ja comecou a emergir. Depois do
Two, pages 583{584, Budapest, Hungary,
tel~ao, do satelite, do cinema em casa com som estereo
August 1993.
iniciou-se uma corrida para produzir televis~ao tridimensional. E a terceira dimens~ao, t~ao bem descrita [Mye94] B. Myers. Use of Holography in Medipela hologra a, e o ponto chave deste avanco: sua
cine. In in proc. of SPIE, Fifth Internarepresentac~ao perfeita n~ao permite discernir a realitional Symposium on Display Holography,
dade daquilo que se exibe nos monitores computacinumber 2333, page 266, Illinois, 1994.
onais ou aparelhos de TV.
O projeto proposto, sem duvida nenhuma, con- [Oca94] J. M. J. Ocampo. Estudo de Imagens sob
Luz Branca por uma Rede de Difrac~ao.
siste num alinhavo a mais, embora simples, para a
Master's thesis, Instituto de Fsica Gleb
realizac~ao da televis~ao tridimensional e, embora disWataguim, UNICAMP, Marco 1994.
tante do estagio comercial, caminha em direc~ao ao
aprimoramento das tecnicas nacionais, as quais fa- [Omu92] G. Omura. Dominando o AutoCad vers~ao
zem muito mais que engatinhar no campo tecnologico.
12. Livros Tecnicos e Cient cos Editora,
1992.
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