Natural 3D displaying
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Why HoloVizio is true 3D?

a háromdimenziós holografikus képmegjelenítés

User benefits of Holografika technology in 3D display solutions:
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“Historically, 3D displays have typically featured some sort of trade off in image quality so
that they were never as good as their 2D counterparts. Recent developments in 3D
diplaying have demonstrated this not only possible but reasonably cost effective.”
Insight Media, 3D Technology and Markets, A Study of All Aspects of Electronic 3D Systems,
Applications and Markets, 2007

vezérelve ezek a fénysugarak olyan
• 2D compatibility. No need to switch between 2D and 3D view
irányban haladnak, mintha az ernyő
• Full frame rate motion and real-time interactivity
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terjednének tovább (ld. ábra). Ekkor
valóban a képernyő előtt vagy mögött
látjuk feltűnni a térben lebegő
pontokat. A számítógép generálta
térbeli látvány széles tartományon
körbejárható, a felhasználók akár
bepillanthatnak a test belsejébe is. Az objektumok a képernyő síkja mögött, illetve előtte is
megjelenhetnek, az árnyékok és fények elmozdulnak a perspektíva törvényei szerint,
valósághű, hologramszerű élményt adva.
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Natural 3D displaying
A HoloVízió megjelenítő rendszerek

HoloVizio 128WLD

A szabadalmaztatott technológia alapjain különböző kategóriájú megjelenítőket fejlesztett ki a
Holografika. Ezek közül már a piacon vannak a monitor ill. televízió méretű készülékek,
ugyanakkor ezen az alapelven nagyméretű háttérprojekciós készülékek is épültek, melyeket a
cég eddig már Európába és Ázsiába is értékesített.
User benefits of Holografika technology in 3D display solutions:

Why HoloVizio is true 3D?
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• Large field of view supports more viewers, and collaborative use
• No fixed viewer positioning required, viewer can freely
move in front of the screen

Monitor type 3D displaying

• No optical contradictions, no side effects, discomfort, disorientation in longer, everyday use
• Stable 3D image which doesn't “jump“ between views in
the horizontal perspective
• Reference points do not move if the viewer is moving and
are exactly there where they seem to be (the 3D object
position does not depend on the viewers’ position)

Medical dataset
displayed on monitor
type HoloVizio unit

• No head tracking necessary (no latency or accuracy problems)
• The 3D view can be seen in the entire field of view, no
invalid zones
• Any kind of objects or 3D views can be visualized with
correct occlusion, vs. wire frame, translucent images only,
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• Proper brightness, good visibility under normal lighting
conditions
A cég számtalan EU informatikai keretprogram kutatási
projektben vett részt az elmúlt 5

Insight Media, 3D Technology and Markets, A Study of All Aspects of Electronic 3D Systems,
Applications and Markets, 2007

évben, elmondható, hogy ezen a területen a legsikeresebb magyar KKV-nak bizonyult.
Nemzetközi projektpartnerei közreműködésével fejleszti a cég a valós 3D felvételek
készitésére alkalmas 3D kamerarendszerét is, melynek egyik felhasználási területe lehet majd
a 3D távjelenléti alkalmazás.
A nemzetközi együttműködések keretében mód nyilik a különböző 2D-3D konverziós
eljárások kidolgozására és holovíziós tesztelésére, illetve az alakuló 3D nemzetközi
szabványokhoz való hozzájárulásra is.

Fontos végül elmondani, hogy az említett professzionális felhasználásokon kivül ez a
technológia lehet majd az elkövetkező évtized 3DTV technológiájának egyik fontos
meghatározója is.
További információk angol nyelven: www.holografika.com
Holografika Kft. Pf. 100. Budapest H1704, Hungary,
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