HÍREK A NAGYVILÁGBÓL
Háromdimenziós tévéközvetítés szemüveg nélkül?
Az 1977-es Csillagok háborúja
mozifilm óta nagy érdeklôdés
övezi a háromdimenziós távjelenlét (telepresence) lehetôségét: a más helyen zajló események holografikus videótechnikával történô közvetítése nagy gyakorlati jelentôségû lehet az élet számos területén, például távolról történô
sebészeti beavatkozások során. Az utóbbi években a szórakoztatóiparban elôretörtek 1. ábra. Példák színes hologramokra. A színinformációt egymásra felvett három monokromatikus
a háromdimenziós filmek, de (kék, piros, zöld) hologrammal kódolják.
ezek nem holografikus technikával készülnek, megte- A kutatóknak elôször sikerült megvalósítaniuk egy
kintésükhöz pedig speciális szemüveg szükséges.
valós idejût megközelítô sebességgel frissíthetô és
A tárgyakról visszavert fény intenzitását és fázisát színes térbeli képeket továbbító holografikus távjerögzítô hologramok a lézerek megjelenése óta egy- lenlét-rendszert. Eszközük lelke egy speciális poliszerûen elôállíthatók. Mindeddig azonban megoldat- merréteg két, indium-ón-oxid bevonatú üveglemez
lan volt a mozgó objektumok valós idejû holografikus között. A bonyolult összetételû anyag optikai viselmegjelenítése. A legfôbb nehézségeket a megfelelô kedését elektromos tér és lézer egyidejû alkalmazásebességgel frissíthetô és a környezeti hatásokra érzé- sával vezérelhetjük. A hologramot képelemenként
ketlen kijelzôk hiánya, illetve a hologramok továbbí- (holografikus pixelenként, úgynevezett hogelentásához szükséges nagy mennyiségû információ haté- ként) egy 6 ns impulzushosszú, 50 Hz-es ismétlési
kony feldolgozása okozta.
frekvenciájú lézerrel rögzítik a polimerben. Az imJelentôs elôrelépésrôl számolt be P. A. Blanche pulzushossz rövidsége miatt a rendszer érzéketlen a
(University of Arizona) és csoportja a Nature maga- környezeti zajokra, így hétköznapi használata is lehetzin 2010. november 4-i (Nature 468, 80) számában. séges. A kísérletekben egy 10×10 cm-es kijelzôt 1×1
mm-es színes hogelekkel 2 másod2. ábra. Balra: a 3D távjelenlét-rendszer egyik képe. Jobbra: egy mûködô 12×12 hüvelykes percenként frissítettek, ami még támegjelenítô egység.
vol áll a mozifilmek másodpercenkénti 26 képkockájától, de már ez is
nagy ugrás a korábbi eredményekhez képest.
A meglévô technológia továbbfejlesztésével a jövôben új alkalmazások valósulhatnak meg a távgyógyászatban, mûszaki tervezésben,
reklám- és szórakoztatóiparban. Ehhez elsôsorban a képfrissítési frekvenciát kell egy-két nagyságrenddel
növelni.
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