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Soluções Fulldome Sob Medida

Sistemas de projeção com projeto-

res de vídeo padrão

Nos últimos anos, as soluções de proje-

ção digital para uma grande variedade 

de aplicações, sofreram um rápido 

avanço. Os projetores digitais utiliza-

dos para a projeção em cúpula devem 

atender a altos padrões de definição, 

contraste e brilho. A Carl Zeiss respon-

de a esse desafio com o SPACEGATE 

Nova - uma variedade de soluções de 

projeção multicanal para aplicações 

fulldome, com base em diversos proje-

tores de vídeo disponíveis no mercado. 

Cada um deles foi testado quanto à 

adequação para a projeção em cúpula.

Podemos aplicar uma ampla varieda-

de de configurações possíveis para 

atender às necessidades individuais 

de maneira otimizada, que permitem 

a constância de dados como o layout 

ou a arquitetura da sala de projeção. 

Proporcionando a liberdade de confi-

guração, o SPACEGATE Nova pode ser 

adaptado para todos os tamanhos de 

cúpula possíveis.

A Carl Zeiss, no entanto, não exerce 

qualquer influência sobre a disponi-

bilidade de projetores específicos de 

fornecedores terceiros, nem sobre o 

desenvolvimento de novos modelos e 

séries da parte deles.

Projeção de vídeo Fulldome e estre-

las brilhantes 

Para simular um céu estrelado brilhan-

te, o SPACEGATE Nova pode ser com-

binado com um dos diversos projetores 

óptico-mecânicos da Carl Zeiss.

Calibragem automática do projetor 

Por solicitação, os sistemas fulldome 

da Carl Zeiss vêm com calibragem 

do projetor baseado em câmera, um 

mecanismo para o ajuste totalmente 

automático das geometrias de imagem 

de todos os canais. Para mais informa-

ções, consulte a nossa ficha técnica.
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projectiondesign

Projetor1) F32 F35

Tecnologia DLP DLP

DLP Formato WUXGA WQXGA

Resolução 1920 x 1200 2560 x 1600

Brilho2) 2900 lm 2900 lm

 Taxa de contraste2) até 7500 : 1 até 8000 : 1

Sony

Projetor1) SRX-T105/T110 SRX-T420

Tecnologia Sony SXRD Sony SXRD

Resolução 4096 x 2160 4096 x 2160

Brilho2) 5 500/11 000 ANSI lm 21 000 lm (máx.)

Taxa de contraste2) 2500 : 1 3000 : 1

JVC

Projetor1) DLA-RS45 DLA-RS55

Tecnologia D-ILA D-ILA

Formato Full HD Full HD

Resolução 1920 x 1080 1920 x 1080

Brilho2) 1300 ANSI lm 1200 ANSI lm

Taxa de contraste2) 50 000 : 1 80 000 : 1

Visão Geral do Projetor

1) Modelos de projetor sujeitos à disponibilidade atual
2)  Informações do fabricante



4

a)

c)

b)

d)

Projeção fulldome com o SPACEGATE Nova 

para cúpulas pequenas

Para cúpulas pequenas, equipadas com um pro-

jetor planetário óptico-mecânico (por exemplo, 

SKYMASTER ZKP 4), recomendamos o SPACEGATE 

Nova com dois projetores F32. A projeção é feita 

do centro da cúpula. Os projetores serão instala-

dos próximo ao projetor planetário.

A série F32 de projetores DLP produzidos pela 

projectiondesign foi desenvolvida especialmente 

para tarefas graficamente exigentes, como visua-

lização multicanal em superfícies de cúpula. Esses 

projetores proporcionam uma imagem saturada 

rica em contraste.

Exemplos de Configuração

SPACEGATE Nova, 2 canais, projeção feita do centro da cúpula, 

cúpula de 8 m

(a) Vista em 3D 

(b) Disposição dos projetores (vista de topo)

(c) Áreas de projeção, sobreposição em zona de mesclas 

(d) Áreas de projeção sem sobreposição
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a)

c)

b)

d)

Projeção fulldome com o SPACEGATE Nova 

para cúpulas de tamanho médio

Para as cúpulas médias existem várias opções de 

configuração. Por exemplo, seis projetores F32 

instalados na periferia da cúpula são suficientes 

para cúpulas de até 18 m de diâmetro. Quatro 

projetores projetam o panorama em 360°, os 

outros dois projetam o zênite. 

SPACEGATE Nova, 6 canais, projeção feita da periferia, 

cúpula de 18 m

(a) Vista em 3D 

(b) Disposição dos projetores (vista de topo)

(c) Áreas de projeção, sobreposição em zona de mesclas) 

(d) Áreas de projeção sem sobreposição 
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a)

c)

b)

d)

Projeção fulldome com o SPACEGATE Nova 

para cúpulas de tamanho de médio a grande 

Dois projetores SRX produzidos pela Sony podem 

ser utilizados em cúpulas médias e grandes. Os 

projetores são instalados na periferia, com uma 

distância de 180° entre eles. 

Cada projetor oferece mais de 8 milhões de pixels. 

A tecnologia de projeção de alta qualidade incor-

porada no projetor pede uma lente de projeção 

de qualidade óptica equivalente. A DIGIGON115, 

uma lente grande-angular desenvolvida pela Carl 

Zeiss para projetores SRX, é desenvolvida especial-

mente para a projeção em cúpula.

SPACEGATE Nova, 2 canais, projeção feita da periferia, 

cúpula de 18 m 

(a) Vista em 3D 

(b) Disposição dos projetores (vista de topo)

(c) Áreas de projeção, sobreposição em zona de mesclas) 

(d) Áreas de projeção sem sobreposição
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a)

c)

b)

d)

SPACEGATE Nova, 10 canais, projeção feita da periferia, 

cúpula de 23 m 

(a) Vista em 3D 

(b) Disposição dos projetores (vista de topo)

(c) Áreas de projeção, sobreposição em zona de mesclas) 

(d) Áreas de projeção sem sobreposição

Projeção com o SPACEGATE Nova para cúpu-

las de tamanho grande 

Uma série de opções de configuração estão dis-

poníveis na Carl Zeiss para cúpulas grandes. Por 

exemplo, uma cúpula de 23 m pode ser equipada 

com dez projetores F32, sendo que seis deles 

abrangem o panorama e os outros quatro, o 

zênite.
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Diâmetro da cúpula Exemplos de configuração1)

8 m a 12 m Projetor F32 F35 DLA-RS45/55

Quantidade de projetores 2 2 6

Projetor de estrelas sim sim 2)

Disposição dos projetores centro centro periferia

Inclinação da cúpula 0° 0° 0° - 30°

Resolução dome master (aprox.)  1,9 k 2,5 k 3 k

Tam. do pixel em arcmin (aprox.) 5 4 3,1

12 m a 18 m Projetor T105 F32 F35 RS45/55

Quantidade de projetores 2 6 6 93)

Projetor de estrelas não 2) 2) 2)

Disposição dos projetores periferia periferia periferia periferia

Inclinação da cúpula 0° - 30° 0° - 30° 0° - 30° 0° - 30°

Resolução dome master (aprox.)  3,6 k 3 k 4 k 3,7 k

Tam. do pixel em arcmin (aprox.) 2,7 3,2 2,4 2,6

18 m a 20 m Projetor T110 F32 F35

Quantidade de projetores 2 8 8

Projetor de estrelas não 2) 2)

Disposição dos projetores periferia periferia periferia

Inclinação da cúpula 0° - 30° 0° - 30° 0° - 30°

Resolução dome master (aprox.)  3,6 k 3,5 k 4,7 k

Tam. do pixel em arcmin (aprox.) 2,7 2,7 2,0

20 m a 25 m Projetor T420 F32 F35

Quantidade de projetores 2 10 10

Projetor de estrelas não 2) 2)

Disposição dos projetores periferia periferia periferia

Inclinação da cúpula 0° - 30° 0° - 30° 0° - 30°

Resolução dome master (aprox.)  3,6 k 3,9 k 5,2 k

Tam. do pixel em arcmin (aprox.) 2,7 2,6 1,8

1) São possíveis recomendações e outras configurações em coordenação com a Carl Zeiss.
2)  São possíveis configurações combinadas com um projetor planetário, mas pode ser necessário um maior número de canais e/ou diferentes esque-

mas de posicionamento.
3)  Até 15 m     

Configurações Possíveis

P
T

_5
8

_0
1

0
_3

7
5

II
 

Pr
in

te
d

 in
 G

er
m

an
y

O
 p

ro
d

u
to

 d
es

cr
it

o
 n

es
te

 d
o

cu
m

en
to

 e
st

á 
su

je
it

o
 à

 a
tu

al
iz

aç
ão

 e
 o

u
tr

as
 m

u
d

an
ça

s 
n

a 
co

n
ce

p
çã

o
 e

/o
u

 e
sc

o
p

o
 d

e 
en

tr
eg

a.

Carl Zeiss AG
Divição Planetários
07740 JENA, ALEMANHA

 

Telefone: +49 3641 642406 
Fax:  +49 3641 643023
 
E-mail: planetarium@zeiss.de 
www.zeiss.de/planetariums


