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Resumo: Trata-se de uma plataforma (10) voltada para atividades recreativas,
de simulação,
ensino ou outra para projeção holográfica (PH) de imagens
tridimensionais por meio da
técnica de pirâmide holográfica ou outra técnica similar, onde dita
plataforma (10)
holográfica apresenta uma estrutura centralizada e robusta (20),
vazada centralmente
e que é ladeada por um par de pegas (20A) e (20B) do tipo joystick
ou equivalente,
cada qual provido de botões analógicos (22a) e (22b) para leitura,
processamento e
conversão de sinais em informações (SI) do tipo imagens ou
animações tridimensionais
(AT) (Fig.2) provenientes de um dispositivo móvel (DM) do tipo
smartphone, tablets ou
similares que é acoplado na porção superior num suporte bilateral
(24) previsto na
estrutura (20). As animações tridimensionais (AT) são projetadas
através da múltipla
reflexão da imagem gerada da tela (DM1) de dispositivo móvel (DM)
para a estrutura
prismática (30).
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“PLATAFORMA HOLOGRÁFICA DE PROJEÇÃO TRIDIMENSIONAL PARA INTERAÇÃO 

HOMEM-MÁQUINA A PARTIR DE DISPOSITIVOS MÓVEIS.” 

CAMPO TÉCNICO 

[001] A presente patente de invenção trata de plataforma holográfica de projeção 

tridimensional para interação homem-máquina a partir de dispositivos móveis do tipo 

empregada em atividades de ensino, área recreacional como jogos digitais, entre outros. 

Dita plataforma holográfica prevê características inovadoras que associada a um 

dispositivo móvel como smartphones, tablets e similares é capaz de controlar aplicações 

digitais e exibir animações tridimensionais holográficas em uma estrutura prismática 

através da múltipla reflexão da imagem, proporcionando ao usuário a possibilidade de 

interagir  com as aplicações por meio de botões digitais e joystick analógico de três eixos 

presentes na estrutura plataforma.  

HISTÓRICO DA TÉCNICA 

[002] É sabido que, holografia trata-se de uma técnica que registra padrões de 

interferência de luz de um objeto, e após o apresenta de maneira que aparente ser 

compreendido por formas tridimensionais, sendo o laser uma das principais fonte de luz 

utilizada e de acordo com luz empregada é gerado uma imagem integral de um objeto 

projetado tridimensionalmente. É previsto pelo menos dois tipos de holografia, a 

holografia de reflexão e de transmissão.   

[003] Outra técnica existente no mercado refere-se a pirâmide holográfica, não 

considerada em si uma holografia, porém com efeitos tridimensionais similares. 

Segundo o artigo denominado como ‘Pirâmide “holográfica’: erros conceituais e 

potencial didático”, publicado na Rev. Bras. Ensino Fís. vol.40 no.2 São Paulo, 2018.  

Epub Dec. 18, 2017, a pirâmide holográfica trata-se de uma simples projeção da imagem 

de um objeto oculto em uma superfície transparente. Essa superfície ou película precisa 

estar inclinada e iluminada de tal forma a refletir a imagem do objeto que está oculto 

para um observador externo, nesse caso, a plateia.  

[004] A possibilidade de visualização de uma imagem de modo tridimensional atrai e 

intriga espectadores, tal fato contribuí para que alguns pesquisadores utilizem destas 

tecnologias para desenvolvimento de produtos educativos ou direcionados à 
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entretenimento, conforme previsto no pedido de patente de nº. WO2013109435, que 

apresenta um dispositivo de exibição do tipo projeção no qual é conectado a um 

dispositivo móvel, tal como um smartphone, em que a luz gerada por um pequeno 

dispositivo de projeção é direcionada a um elemento óptico holográfico – EOH - 

relativamente transparente para fornecer uma exibição a um operador do dispositivo 

móvel ou visualizador.  

[005] Acontece que, apesar das técnicas de holografia por reflexão, transmissão ou por 

pirâmide holográfica, serem eficientes e poderem ser adaptadas para funcionamento 

junto com outros dispositivos, não é previsto nenhum dispositivo capaz de converter as 

animações da interface gráfica em imagens por meio de representação holográfica 

tridimensional,  sendo esta representação acoplada à um dispositivo de controle para 

interação direta entre o usuário e a imagem projetada.  

[006] Outro inconveniente refere-se ao fato de que a interação entre o usuário e a 

interface gráfica por meio de dispositivos móveis ocorrer, quase sempre, por meio de 

displays planos e a apresentação 3D das animações realizadas sempre de modo 

bidimensional. 

[007] Da mesma forma, é previsto no mercado dispositivos configurados em controles 

de jogos ou similares, porém desprovidos da tecnologia de projeção holográfica, tal 

como ilustrado no pedido de nº. PI9703679-0, que  basicamente é constituído por um 

chassi de tamanho adequado ao uso manual e formato ergonômico, que abriga 

internamente os circuitos eletrônicos de teclado e, devidamente posicionados em sua 

superfície, o botão de controle, os botões de destaque, os botões alfanuméricos e 

especiais e os grandes acionadores, tendo um cabo de ligação, que serve para ligar o 

dispositivo ao conector de teclado do computador, sendo que o símbolo ou caráter que 

cada botão ou tecla representa fica estampado na face dos mesmos ou do chassi, acima, 

abaixo ou ao lado da posição correspondente. 

[008] Os consoles portáteis conhecidos apresentam o controle embutido no circuito 

eletrônico responsável pela execução dos jogos. Têm-se, também, controles com display 

embutido para exibição de informações diferentes daquelas exibidas na interface 

principal, como descrito na patente US 6966837. 
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OBJETIVOS DA INVENÇÃO 

[009] É objetivo da presente invenção apresentar uma plataforma holográfica de 

projeção tridimensional do tipo por pirâmide holográfica ou outra técnica similar, para 

projeção de imagens derivadas de dispositivos móveis como smartphones, tablets etc. 

e proporcionar a interação homem-máquina a partir dos dispositivos móveis.  

[010] Outro objetivo da presente invenção visa aplicar a plataforma holográfica 

juntamente com dispositivos móveis como smartphones e similares, para projeção das 

imagens exibidas nos smartphones de modo tridimensional.  

[011] Outro objetivo da presente invenção visa apresentar uma plataforma holográfica 

operada através de controle do tipo ‘joystick’ para manipulação de animações 3D e que 

prevê acoplado uma estrutura prismática para projeção das imagens tridimensionais.  

[012] Outro objetivo, visa apresentar uma plataforma holográfica com interface para 

imersão em aplicações recreativas, educacionais ou voltadas para simulações, 

permitindo interação em tempo real com animações holográficas exibidas. 

[013] Outro objetivo da presente invenção visa apresentar uma plataforma holográfica 

que dispense a utilização de outros equipamentos para projeção das imagens e 

visualização por parte do telespectador.  

[014] Outro objetivo da presente invenção, visa apresentar uma plataforma 

holográfica que configura um ambiente imersivo para o usuário e, concomitantemente, 

promove a visão e interação espacial com objetos digitais convertendo as animações da 

interface gráfica em imagens com perspectiva espacial e possibilidade de diferentes 

ângulos de visão. 

DESCRIÇÃO DAS FIGURAS 

[015] À complementar a presente descrição de modo a obter uma melhor 

compreensão das características do presente invento e de acordo com uma preferencial 

realização prática do mesmo, acompanha a descrição, em anexo, um conjunto de 

desenhos, onde, de maneira exemplificada, embora não limitativa, se representou seu 

funcionamento: 

[016] a figura 1 representa uma vista em perspectiva da plataforma holográfica com 

dispositivo móvel do tipo smartphone acoplado; e  
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[017] a figura 2 representa uma vista em perspectiva da plataforma holográfica com 

dispositivo móvel embutido, ilustrando uma imagem tridimensional projetada na 

estrutura prismática.  

DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

[018] Com referência aos desenhos ilustrados, a presente patente de invenção se 

refere à “PLATAFORMA HOLOGRÁFICA DE PROJEÇÃO TRIDIMENSIONAL PARA 

INTERAÇÃO HOMEM-MÁQUINA A PARTIR DE DISPOSITIVOS MÓVEIS”, mais 

precisamente trata-se de uma plataforma (10) voltada para atividades recreativas, de 

simulação, ensino ou outra para projeção holográfica (PH) de imagens tridimensionais 

por meio da técnica de pirâmide holográfica  ou outra técnica similar.  

[019] Segundo a presente invenção, dita plataforma (10) holográfica apresenta uma 

estrutura centralizada e robusta (20), vazada centralmente e que é ladeada por um par 

de pegas (20A) e (20B) do tipo “joystick” ou equivalente, cada qual provido de botões 

analógicos (22a) e (22b) para leitura, processamento  e conversão de sinais em 

informações (SI) do tipo imagens ou animações tridimensionais (AT) (Fig.2) provenientes 

de um dispositivo móvel (DM) do tipo smartphone, tablets ou similares que é acoplado 

na porção superior num suporte bilateral (24) previsto na estrutura (20). As animações 

tridimensionais (AT) são projetadas através da múltipla reflexão da imagem gerada da 

tela (DM1) de dispositivo móvel (DM) para a estrutura prismática (30).  

[020] A estrutura (20) da plataforma (10) que inclui as pegas (20A) e (20B) é formada 

por corpo principal (21) de formato em ‘U’ onde a partir de cada parede lateral se 

desenvolve um respectivo membro (22) revestido pela correspondente pega (20A) e 

(20B) dotadas, por sua vez, dos botões de manipulação do controle (22a) e (22b), sendo 

que o vão central do corpo principal (21) em “U” compõe um berço (23) para 

acomodação de estrutura prismática (30). A porção superior (21A) do corpo principal 

(21) apresenta um suporte bilateral (24) antiderrapante para acomodação dos 

dispositivos móveis (DM). 

[021]  A comunicação entre os botões de controle (22a)/(22b) e dispositivo móvel (DM) 

dar-se-á através da comunicação sem fio entre o circuito eletrônico (CE) do tablet ou 

smartphone, empregando protocolos de comunicação do tipo Wi-Fi, Bluetooth e 
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Radiofrequência. 

[022] A estrutura prismática (30) é compreendida por placas trapezoidais (31) 

confeccionadas em plástico translúcido ou outro adequado,  interligadas de forma a 

produzir um tronco de pirâmide cuja parte estreita (30A) permanece de modo tangente 

à tela (DM1) do dispositivo móvel (DM) e a porção alargada (30C) tangente à base (32) 

do pirâmide (30).  

[023] A operação da plataforma holográfica (10) prevê execução compreendida pela 

acomodação do dispositivo móvel (DM) sobre suporte (24) com tela (DM1) posicionada 

para porção estreita (30A) das estrutura prismática (30), que conformará a animação 

tridimensional (AT) expondo ao usuário (não ilustrado) a imagem holográfica que 

poderá ser manipulada de acordo com comandos dos botões (22a)/(22b) das pegas 

(20A)/(20B) (figura 2).  

[024] É certo que quando o presente invento for colocado em prática, poderão ser 

introduzidas modificações no que se refere a certos detalhes de construção e forma, 

sem que isso implique afastar-se dos princípios fundamentais que estão claramente 

substanciados no quadro reivindicatório, ficando assim entendido que a terminologia 

empregada não teve a finalidade de limitação. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. “PLATAFORMA HOLOGRÁFICA DE PROJEÇÃO TRIDIMENSIONAL PARA INTERAÇÃO 

HOMEM-MÁQUINA A PARTIR DE DISPOSITIVOS MÓVEIS”, mais precisamente trata-se 

de uma plataforma (10) voltada para atividades recreativas, de simulação, ensino ou 

outra para projeção holográfica (PH) de imagens tridimensionais por meio da técnica de 

pirâmide holográfica  ou outra técnica similar, caracterizado por plataforma (10) 

holográfica apresentar uma estrutura centralizada e robusta (20), vazada centralmente 

e que é ladeada por um par de pegas (20A) e (20B) do tipo “joystick” ou equivalente, 

cada qual provido de botões analógicos (22a) e (22b) para leitura, processamento  e 

conversão de sinais em informações (SI) do tipo imagens ou animações tridimensionais 

(AT) provenientes de um dispositivo móvel (DM) do tipo smartphone, tablets ou 

similares que é acoplado na porção superior num suporte bilateral (24) previsto na 

estrutura (20); as animações tridimensionais (AT) são projetadas através da múltipla 

reflexão da imagem gerada da tela (DM1) de dispositivo móvel (DM) para a estrutura 

prismática (30). 

2. “PLATAFORMA HOLOGRÁFICA DE PROJEÇÃO TRIDIMENSIONAL PARA INTERAÇÃO 

HOMEM-MÁQUINA A PARTIR DE DISPOSITIVOS MÓVEIS”, de acordo com a 

reivindicação 1, caracterizado por estrutura (20) da plataforma (10) que inclui as pegas 

(20A) e (20B) ser formada por corpo principal (21) de formato em ‘U’ onde a partir de 

cada parede lateral se desenvolve um respectivo membro (22) revestido pela 

correspondente pega (20A) e (20B) dotadas, por sua vez, dos botões de manipulação do 

controle (22a) e (22b), sendo que o vão central do corpo principal (21) em “U” compõe 

um berço (23) para acomodação de estrutura prismática (30); a porção superior (21A) 

do corpo principal (21) apresenta um suporte bilateral (24) antiderrapante para 

acomodação dos dispositivos móveis (DM). 

3. “PLATAFORMA HOLOGRÁFICA DE PROJEÇÃO TRIDIMENSIONAL PARA INTERAÇÃO 

HOMEM-MÁQUINA A PARTIR DE DISPOSITIVOS MÓVEIS”, de acordo com a 

reivindicação 1 e 2, caracterizado por comunicação entre os botões de controle 

(22a)/(22b) e dispositivo móvel (DM) dar-se através da comunicação sem fio entre o 

circuito eletrônico (CE) do tablet ou smartphone, empregando protocolos de 
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comunicação do tipo Wi-Fi, Bluetooth e Radiofrequência 

4. “PLATAFORMA HOLOGRÁFICA DE PROJEÇÃO TRIDIMENSIONAL PARA INTERAÇÃO 

HOMEM-MÁQUINA A PARTIR DE DISPOSITIVOS MÓVEIS”, de acordo com a 

reivindicação 1, 2 e 3, caracterizado por estrutura prismática (30) ser compreendida por 

placas trapezoidais (31) confeccionadas em plástico translúcido ou outro adequado,  

interligadas de forma a produzir um tronco de pirâmide cuja parte estreita (30A) 

permanece de modo tangente à tela (DM1) do dispositivo móvel (DM) e a porção 

alargada (30C) tangente à base (32) do pirâmide (30). 
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RESUMO 

“PLATAFORMA HOLOGRÁFICA DE PROJEÇÃO TRIDIMENSIONAL PARA INTERAÇÃO 

HOMEM-MÁQUINA A PARTIR DE DISPOSITIVOS MÓVEIS”.   

Trata-se de uma plataforma (10) voltada para atividades recreativas, de simulação, 

ensino ou outra para projeção holográfica (PH) de imagens tridimensionais por meio da 

técnica de pirâmide holográfica  ou outra técnica similar, onde dita plataforma (10) 

holográfica apresenta uma estrutura centralizada e robusta (20), vazada centralmente 

e que é ladeada por um par de pegas (20A) e (20B) do tipo “joystick” ou equivalente, 

cada qual provido de botões analógicos (22a) e (22b) para leitura, processamento  e 

conversão de sinais em informações (SI) do tipo imagens ou animações tridimensionais 

(AT) (Fig.2) provenientes de um dispositivo móvel (DM) do tipo smartphone, tablets ou 

similares que é acoplado na porção superior num suporte bilateral (24) previsto na 

estrutura (20). As animações tridimensionais (AT) são projetadas através da múltipla 

reflexão da imagem gerada da tela (DM1) de dispositivo móvel (DM) para a estrutura 

prismática (30). 
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