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Dobry ekan projekcyiny to podstawa
Systemy wizyjne stwarzają duże możliwoŚci wzbogacenia wydarzeń firmowych. Aby jednak dobrze spelnily swoją rolę muszą zostać
wlaŚciwie dobrane i odpowiednio zainstalowane. Kluczowe są ekrany, na których wyświetlane są projekcie.

Decydując się na wykorzystanie syste'
mów wizyjnych, warto skorzystaĆ z
usług fachowych firm, wyspecjalizowa-
nych w obsłudze tego sprzętu. Chodzi
przede wszystkim o opĘ,łnalny wybór
elcanów i t ozvńązań technicznych.

Ekran jest potrzebny
]ednymi z najbałdziei populamych są

rozwijane ekrany na stojakach oraz
ekrany ramowe . Zaletą Ę ch pierwszych
jest mobilność i łatwość monta'żu. Mo-
gą być jednak wykorzystyrvane wyłącz-
nie do projeĘi przednich, czyliwprzy-
padku umieszczenla rzutnika przed
ekranem. Z kolei ekrany montowane
na ramie (posiadającej regulowane no-
gs) prueznaczone są do obustronnych
p'qeLcji. Zaróltmo pierwsze jak i dru-
gie ekrany wykorzystuje się najczęściej
lv czasie szkoleń, targów, konferencji i
kongresów Pierwsz5,'rn pytaniem, jakie
zadaje sobie wielu zleceniodawców jest
zasadność posiadania ekranów projek'
cynych Ich qnajęcie generuje dodat-
kowe koszty, aptzecież równie dobrze
powierzchnią, na ldórą będzie świecić
projektor może byĆ ściana lub jasna
tkanina. Nic bardziej mylnego! Teore-
tycznie jest to oczywiście możliwe, jed-
nak współcz5mnik odbicia obrazu jest
wtedv znacznie gorszy, ptzez co obraz
jest mniej widoczny. Profesjonalne
e}cany, dzięki swojej konstruĘi i ma-
teriałom, z których są wykonane za-
pewnią odbiór możliwie największej
ilości światła, jednakowo na całej pożE
danej powierzchni. Rzeczą, na jaką
trzeba nvroctĆ uwagę 1'est określenie,
czy projektor wyświetlający obraz ma
zostać umieszczony z przodu czy z Ę|u
ekranu. Za zainsta|owaniem sprzętu z
tyłu przemawia fakt, że nie będzie on
widoczny dla uczestnii<ów spotkania.
Minusem jest jednak odbiór obrazu. W
przypadku projekcji tylniej jeden punkt
ekranu (na który świeci lampa) będzie
zawsze jaśniejszy od pozostałej po-
wierzchni, co ńe zdaua się w przypad-
ku urządzenia umieszczonego z ptzo-
du. Dodatkowo instalacja projektora z
tyłu w1maga odpowiedniej, prrynaj:
mniej ltiJl<umetrowej ilości miejsca za
ekanem. |est to więc możliwe w zasa-
dzie jedynie w większych salach, ponie-
waż ta powierzchnia nie możebyĆ już
w żaden inny sposób wykorzystana.

Ustawienie nie może
byĆ prrypadkowe
W tral<cie kazdego wydarzenia ldu-

czową lo,lzestią jest dobra widoczność
ekranu projekcyjnego. Przy jego usta-
rł.iańu trzeba rv"róciĆ uwagę na kilka
c4mników. Pierwszym jest rozmiar po-
mieszczenia, w któryl ma zostaĆ zaln'
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stalowany. |eżeli jego wysokość nie
przelłacza1-4 m, wysokość ekranu po-
winna mieć nie więcej niż 2 m. Poza
t5łn, w kźdym przypadku dół ekranu
powinien znajdowaĆ się nie niżej niż
1,2 m od ziemi. To wa'żne, ponieważ
osoby z ostatnich rzędów zawsze mają
ograniczoną widoczność. Idealnie, jeże_

li uczestnicy spotkania patrzący na
ekran widzą go pod kątem 15 stopni.
odleglość pomiędzy el<ranem a pierw-
szym rzędem powinna stanowić nato-
miast przynajmnie1' dwulcotność jego
wysokości. Jak wysoki powinien być
więc sam ekran? Najlepsząmetodą, aby
to ustalić jest zmierzenie odległości w
jakiej zasiadają osoby zajmujące ostatni
rząd w sali. Wynik należy podzielić
przez 4 _ wtedy uzyskamy wysokość
idealną. Przykładowo, 1'eżeli ostatni
rządznajduje się 16 m od ekranu, jego
wysokośĆ ma mieć 4 m. Jeżeli wielkość
głównego elcanu okaże się niewystar-
czająca, a warurrki nie pozwalają na in-
stalację większego, wałto rozvvażyĆ za-
montowanie dodatkowych ekranów
pomocniczych. I(olejną kwestią jest
właściwe ustawienie projelćora. Urzą-
dzenia zaopatrzone w standardowy
obiekĘ"rv należy umieszczać w odległo-
ści równej podwójnej długości podsta-
wy elaanu (np. jeżeli ekran ma w5.łnia_

ry 2.4 x 1,8 m. to projelrtor powinien
znajdowaĆ się 4,B m od niego, zarówno
w przypadku przedniej, jak i Ęlrriej pro-
jeĘi). Ta zasada nie obowiązuje' jeżeli
urządzenie jest wyposażone w zmienne
obieldywy. Wtedy odległość możemy
zmniejszać lub zwięIszać, w zależności
od potrzeb.

Moc i rodzaj proieklora
Obecnie na rynku dostępne są dwa

rodzaje projelrtorów _ DLP oraz LCD.
Pierwsze oferują więlszy kontrast, dru-
gie znacznie lepszą kolorystykę i
ostrość. Decydu1'ąc się na korrkretne
urządzenietłzeba wziąć pod uwagę kil-
ka czynników, tal<ich jak m.in. ijość
uczestników biorących udział w spo-
tkaniu, wielkość sa]i oraz warr.łnki
oświetleniowe w niej panu1'ące. Na-
świetlenie jest bardzo ważne, gdyż de-
terminuje moc pĄeldora. Przyjmuje
się, że jasnośĆ wyświetlanego obrazu
powinna byĆ 50-1000/o większa od świa-
tła w otoczeniu. Ma wynosiĆ min' 500
ANSI lumenów na m kw Niezwvlde
w ażną r zeczą na j alq powinni rwr acaĆ
uwagę zleceniodawcy i otgatizatorzy
wynajmująry projektory jest sprawdze-
nie czy byly one wlaściwie serwisowa-
ne. Po 1000 godz. świecenia projeldor
traci bowiem ok. 500/o swojej mocy.
I(opotliwe może być talże niewłaściwe
dopasowanie parametrów technicz-

nych prezentacji (contentu) do roz-
dzie\czości, w jakiej będzie pracował
projektor. |eżeii w trakcie spotkania nie
będzie czasu na przekonwertowanie ca-
łego materiału, może on być sztucznie
spłaszczony' wydłużony lub obcięĘ. Ta_

l<ie wpadki na pewno ZostanązauwaŻo-
ne ptzez odbiorców.

Ekran iako element
scenoÓralii?
W przypadku, gdy nie ma możliwo-

ści zainstalowania ekranu i projelrto-
ra, a także w jasnych pomieszczeniach
oraz w czasie eventów, gdzie główny
ei<ran nie iest jednakowo dobrze wi-
doczny dla wszystkich gości, warto
pomyśleć o el<ranach plazmowych.
Można je montowac zarówno w pio-
nie, jak i w poziomie, ustawiać na sta-
tywach, podwieszać na konstrukcjach
aluminiowych albo zastosować jako
podgląd dla prelegenta. Ich zaletą jest
bardzo wysoka jasność i kontrast. To

generuje dobrą jakość obrazu. Popu-
larnością na ryrrku cieszą się także
bezszwowe ekrany plazmowe _ dzięIi
nim można zbudowaĆ całą ścianę,
która stanie się jednym wielkim moni-
torem. odległość pomiędzy poszcze-
gólnymi panelami (czyli ekranami)
wynosi zaledwie kilka milimetrów,
plzez co jest bardzo słabo zauważal-
na. Co więcej, monitory nie musząbyĆ
złożone w tradycyjne konstrukcje pro-
stokątne, ale mogą tworzyĆ praktycz-
nie dowolne kształty. Dzięki temu sa-
me w sobie stanowią również świetny
element scenograficzny. W świetle
dziennym mogą być także zaadopto-
wane ekrany opańe na technologii
LED - ptzeznaczone zarówno do
użytku wewnę trznego, jal< i zeumętrz-
nego. Sciany LED są budowafie zmo-
dułów o różnych rozmiarach i różnej
liczbie pikseli. Ich zaletą jest m.in. wy-
trzyrnaIośĆ, wadą _ wysoka cena.

Michat Kalnrus


