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Video-ekrany
Wies∏aw Borkowicz

Dzisiejsze
widowiska sportowe
przypominajà
rozbudowane
przedstawienia, sama
gra zawodników stanowi
jedynie ich cz´Êç.
Wyst´py zespo∏ów
muzycznych oraz
pokazy sprawnoÊci
przedstawicieli
sportów niszowych
poprzedzajàce mecz,
prezentacja zawodników
wÊród feerii Êwiate∏
i burzy dêwi´ków, spiker,
który sta∏ si´ wodzirejem
majàcym do dyspozycji
keyboard lub wczeÊniej
przygotowane sample,
podrywajàcy kibiców do
dopingu i wspólnej
zabawy to norma znana
nie tylko z parkietów
NBA, ale równie˝
z wyst´pów naszych
siatkarzy. Wszystko po
to, ˝eby zape∏niç trybuny
i sprawiç by ci, którzy
przyszli Êwietnie si´
bawili i chcieli
uczestniczyç
w kolejnych imprezach.

obra zabawa kibiców to tylko jedna strona medalu, drugà stronà
bardziej przyziemnà jest kwestia
osiàgni´cia maksymalnego zysku
– ze sprzeda˝y biletów, reklam czy nawet posi∏ków, które widzowie mogà kupiç w trakcie rozgrywek. Dzi´ki rosnàcym dochodom organizatorzy majà
wi´kszy bud˝et, tak wi´c nast´pna impreza mo˝e byç jeszcze lepsza, bardziej
widowiskowa, zapadajàca w pami´ç.
Jednym z elementów widowiska na
wysokim poziomie, oprócz dobrego nag∏oÊnienia, jest przekaz wizyjny emitowany na video-ekranach. Umo˝liwia on
przedstawienie zawodników: pokazanie
ich zdj´ç, statystyk, urywek meczów czy
te˝ wywiadów, zaÊ w trakcie zawodów
pokazywanie powtórek wybranych akcji,
emulowanie tablicy wyników z wszystkimi niezb´dnymi danymi, pokazywanie
na ˝ywo siedzàcych na trybunach widzów – co zawsze witane jest owacjami.
Sprawny system video-ekranu oprócz
samego ekranu obejmuje zestaw kamer
r´cznych i zdalnie sterowanych, w tym
podsufitowych, re˝yserk´ z mikserem
wizji, systemem rejestracji obrazu, slow-motion i powtórek, system emisji reklam, filmów i zdj´ç oraz re˝yserk´ nag∏oÊnienia. Obs∏uga wymaga doÊwiadczonych realizatorów pracujàcych
w profesjonalnie przygotowanym pomieszczeniu. Taki system obejmujàcy
video-ekran, tablice wyników i realizacj´ wizji zosta∏ dostarczony przez Hemet
do hali Olivia w Gdaƒsku na Mistrzostwa Âwiata w hokeju na lodzie, wykorzystywany jest on równie˝ podczas meczów koszykówki Euroligi.
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Poczàtkowo
ekrany by∏y
monochromatyczne,
póêniej
trzykolorowe,
obecnie
standardem jest
281 miliardów
kolorów.
Wszystko to jest
mo˝liwe dzi´ki
diodzie emitujàcej
Êwiat∏o LED
(Light Emiting
Diode). Obecnie
diody posiadajà
niesamowità
trwa∏oÊç si´gajàcà
100 000 godzin
pracy czyli ponad
11 lat pracy
non-stop. Równie˝
po∏àczenia
lutowane sà tak
zaprojektowane,
˝e ich trwa∏oÊç
przekracza 15 lat,
a korozja
powierzchniowa
nie wp∏ywa na styk
elektryczny.

Ekrany LED
Obecnie najpopularniejsze sà ekrany
LED. Oferujà one rewelacyjnà jasnoÊç
umo˝liwiajàcà poprawne dzia∏anie równie˝ w s∏oneczny dzieƒ, dobre nasycenie
barw i wystarczajàcà rozdzielczoÊç przy
realistycznej cenie. Dzi´ki temu wygrywajà porównanie z profesjonalnymi
rzutnikami czy te˝ ekranami LCD.
W zale˝noÊci od wielkoÊci obiektu
sportowego instaluje si´ ekrany o ró˝nej
wielkoÊci i rozdzielczoÊci. Odleg∏oÊç widza od ekranu jest czynnikiem decydujàcym o jego parametrach. Oczywiste jest,
˝e na stadionach nale˝y montowaç ekrany wielkoformatowe o powierzchni kilkudziesi´ciu lub nawet ponad 100 m?,
niekiedy montuje si´ dwa ekrany po
przeciwnych stronach trybun. Ich rozdzielczoÊç waha si´ od 7 do 30 mm, jednak dobry efekt uzyskuje si´ ju˝ przy
rozdzielczoÊci 12-15 mm i odleg∏oÊci
17 m od ekranu. W halach sportowych
stosuje si´ ekrany o rozdzielczoÊci od
3 do 10 mm i powierzchni od kilku do
30 m2. Umieszcza si´ je na Êcianach lub
boksach podsufitowych. JasnoÊç diod
w halach waha si´ pomi´dzy 1800-3000
NIT. JasnoÊç na stadionach musi byç
bardzo wysoka ze wzgl´du na Êwiat∏o
s∏oneczne – wynosi 5000-7500 NIT.
System obejmujàcy video-ekran, tablice
wyników i realizacj´ wizji zosta∏ dostarczony
przez Hemet do hali Olivia w Gdaƒsku.
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Tabela przyk∏adowych specyfikacji video-ekranów oferowanych przez firm´ Hemet.
SP 10

SP 12

SP 13

Outdoor

Outdoor

Outdoor

Outdoor

8

10

12,5

13,75

15,62

Wymiar modu∏u [mm]

256 x 256

320 x 320

800 x 800

880 x 880

1000 x 1000

RozdzielczoÊç graficzna/m2

125 x 125

100 x 100

64 x 64

64 x 64

64 x 64

15 625

10 000

6400

5289

4096

4 SMD (2R, 1G, 1B)

4 (2 R; 1 G; 1 B)

4 (2 R; 1 G; 1 B)

4 (2 R; 1 G; 1 B)

4 (2 R; 1 G; 1 B)

160°

160°

120°

120°

70° H

Zastosowanie
RozdzielczoÊç optyczna

IloÊç pixeli/m2
LED / pixel
Kàt widzenia pionowy
Kàt widzenia poziomy
Cz´stotliwoÊç odÊwie˝ania
JasnoÊç NIT
Liczba kolorów
Ârednie zapotrzeb. mocy
Maksymalne zapot. mocy
Temperatura pracy

160°

60°

60°

60°

50° V

600Hz

600Hz

600Hz

600Hz

600Hz

2000

6500

5500

5000

4500

281 000 000 000

281 000 000 000

281 000 000 000

281 000 000 000

281 000 000 000

1,2 kW/m2

1,8 KW/m2

1,4 KW/m2

1,1 KW/m2

1,2 KW/m2

2

2

2

2

0,7 KW/m2

2,0 kW/m

1,0 KW/m

od 0°C do +45°C

od -20°C do +55°C

Im wi´ksza rozdzielczoÊç, tym wi´cej szczegó∏ów mo˝na przekazaç na ekranie tej samej wielkoÊci. Powierzchnia video-ekranu
o rozdzielczoÊci 10 mm pokazujàcego ca∏y
ekran monitora o rozdzielczoÊci 1024x768
pixeli wynosi∏aby 10,24 m x 7,68 m, dlatego video-ekrany pokazujà tylko cz´Êç
obrazu widzianego na ekranie monitora
lub ca∏y ekran z pogorszeniem rozdzielczoÊci. Im wi´ksza rozdzielczoÊç i iloÊç
barw ekranu tym wi´ksza musi byç moc
obliczeniowa komputerów obs∏ugujàcych
system. Naturalnie im wi´ksza rozdzielczoÊç tym cena jest wy˝sza.
Drugim czynnikiem wp∏ywajàcym na
jakoÊç obrazu jest iloÊç barw. Poczàtkowo ekrany by∏y monochromatyczne,
póêniej trzykolorowe, obecnie standardem jest 281 miliardów kolorów.
Wszystko to jest mo˝liwe dzi´ki diodzie emitujàcej Êwiat∏o LED (Light Emi-
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SP 15

0,9 KW/m

od -20°C do +55°C

ting Diode). Obecnie diody posiadajà
niesamowità trwa∏oÊç si´gajàcà 100 000
godzin pracy czyli ponad 11 lat pracy
non-stop. Równie˝ po∏àczenia lutowane
sà tak zaprojektowane, ˝e ich trwa∏oÊç
przekracza 15 lat, a korozja powierzchniowa nie wp∏ywa na styk elektryczny.
Video-ekrany mogà si´ ró˝niç technologià uzyskiwania obrazu. W starej technologii ka˝dy piksel zbudowany by∏
z klastrów LED z trzema kolorami podstawowymi (R, G, B). Rekomendowanà
technologià jest square-pixel, w której
dzi´ki specyficznej konfiguracji diod
(2R, 1G, 1B) ka˝da jednobarwna dioda
jest wykorzystywana przez sàsiadujàce
ze sobà piksele, dzi´ki czemu iloÊç wizualnych pixeli jest dwa razy wi´ksza ni˝
iloÊç fizyczna. Dlatego mo˝na uzyskaç
wy˝szà rozdzielczoÊç przy ni˝szej cenie
ekranu.

0,7 KW/m

od -20°C do +55°C

od -20°C do +55°C

Analogiczne systemy stosowane sà jako ekrany do prezentacji reklam.

Video-bannery
Innym zastosowaniem ekranów LED
w obiektach sportowych sà video-bannery reklamowe rozmieszczane wzd∏u˝ linii bocznych boiska. Video-bannery
umo˝liwiajà szybkà wizualizacj´ reklam
statycznych lub dynamicznych w technologii full-colour, bez potrzeby kosztownego przygotowywania druków wielkoformatowych. Standardowo ich wysokoÊç wynosi oko∏o 80 cm, natomiast d∏ugoÊç uzale˝niona jest od wielkoÊci boiska i mo˝liwoÊci finansowych. Dostarczane sà w segmentach, które mo˝na ∏atwo transportowaç i montowaç, z niezb´dnym hard- i softwerem.
Zdj´cia: archiwum firmy
Hemet Sp. z o.o.
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