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O Preto Definitivo para Projeções Brilhantes.

Projetor VELVET na estrutura de montagem

O sistema de projeção perfeito para

O VELVET é um projetor de vídeo da

a perfeita cúpula do planetário

Carl Zeiss, desenvolvido especialmen-

A maioria das técnicas de projeção

te para uso em auditórios de cúpula.

padece de um fundo que é mais cinza

Baseia-se na tecnologia DLP® da Texas

do que preto. Enquanto isso pode ser

Instruments, testada e aprovada um

aceitável em uma sala de conferências,

milhão de vezes. O VELVET é o único

é extremamente crítico em uma sala

projetor DLP do mercado que pro-

de projeções em cúpula: o fundo cinza

porciona uma relação de contraste

emoldurando as imagens é altamente

comparável com a projeção de estrelas

incomodador e prejudica a ilusão de

em fibra de vidro da Carl Zeiss. Com

um objeto flutuando no espaço. Em um

o powerdome®VELVET, a Carl Zeiss

planetário, o fundo cinza de uma proje-

oferece um sistema de vídeo-projeção

ção em vídeo destrói o brilho fascinan-

fulldome de primeira classe, com um

te do céu estrelado. A não ser que você

plano de fundo absolutamente preto

use o VELVET.

- para imagens convincentes e emocionantes.
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Projeção de vídeo de tirar o fôlego,

Alta definição e estabilidade com

Lentes de projeção de primeira

além de estrelas brilhantes - uma

a tecnologia de chip DLP

classe

combinação perfeita

O VELVET com a tecnologia DLP

O projetor VELVET oferece muito mais

oferece vantagens decisivas em relação

avançada não tem utilidade sem um

do que o plano de fundo perfeitamente

às tecnologias de vídeo. Indiscutivel-

projeto óptico sob medida para a

preto. Suas projeções fascinam por sua

mente, a maior delas é a estabilidade.

projeção em cúpula. Para o VELVET, só

excelente definição e cores brilhantes.

Ao contrário de outras tecnologias, nas

o melhor é suficientemente bom: uma

®

Mesmo a tecnologia de chip mais

quais há uma visível perda de saturação

lente Carl Zeiss da série DIGIGON for-

Para que suas estrelas brilhem tanto

de cor e homogeneidade após alguns

nece qualidade de imagem excelente.

quanto as do céu natural, a Carl Zeiss

milhares de horas de funcionamento, o

A lente grande-angular com distância

recomenda uma combinação do

VELVET permite desfrutar de imagens

focal ajustável permite configurações

powerdome®VELVET com um projetor

magníficas por muito mais tempo. Com

flexíveis do projetor, de modo que o

de planetário óptico-mecânico. Ne-

a implementação de muitas soluções

powerdome®VELVET possa ser adapta-

nhum outro projetor pode apresentar

de engenharia e de design, a Carl Zeiss

do a qualquer cúpula.

as estrelas tão minúsculas e ainda as-

desenvolveu este projetor para uma

sim tão luminosas e brilhantes quanto

vida útil de pelo menos dez anos, e

suas semelhantes naturais.

com baixo custo de manutenção.

Com o powerdome, você pode contro-

No projetor VELVET, os dispositivos

lar seu conteúdo de imagens digitais e

de imagem com 1600 linhas estão em

suas estrelas ópticas em perfeito sin-

funcionamento (resolução WQXGA).

cronismo. E, graças ao projetor VELVET,

Projetores com uma única lâmpada

nada pode desbotar o negro aveludado

proporcionam imagens brilhantes

do seu céu repleto de estrelas.

em cúpulas menores, enquanto os
projetores com duas lâmpadas também
apresentam um brilho impressionante

Calibragem automática do projetor

em cúpulas maiores.

A pedido, os sistemas fulldome da Carl
Zeiss vêm com calibragem do projetor

A projeção fulldome é sempre feita

baseada na câmera, uma facilidade

com vários projetores. O VELVET Duo

para o ajuste totalmente automático

é projetado para cúpulas de até 12 m

das geometrias de imagem de todos os

de diâmetro. Ele utiliza dois projetores

canais. Para mais informações, consulte

(canais) instalados no centro da cúpula

a nossa ficha técnica.

ou na periferia. Os sistemas VELVET
com cinco ou mais canais fornecem as
imagens fulldome com resolução de 4k
ou melhor.
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Exemplos de Configuração
a)

b)

c)

d)

Projeção fulldome com o VELVET Duo do

VELVET Duo, projeção feita do centro da cúpula,

centro da cúpula

cúpula de 10 m

O VELVET Duo é um sistema de projeção de dois
canais para cúpulas de 6-12 m de diâmetro. Ele

b) Disposição dos projetores (vista de topo)

complementa de forma excelente o projetor de

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

planetário SKYMASTER ZKP 4. A projeção parte do

d) Áreas de projeção, sem sobreposição

centro da cúpula, sem projetar sombras de partes
do equipamento.
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a) Vista em 3D

a)

b)

c)

d)

Projeção fulldome com o VELVET Duo da

VELVET Duo, projeção da periferia, cúpula de 10 m

periferia da cúpula
Para planetários sem um projetor planetário, é
recomendável posicionar os projetores VELVET na
periferia da cúpula. Cada um dos dois projetores

a) Vista em 3D
b) Disposição dos projetores (vista de topo)
c) Áreas de projeção, sobreposição em uma zona de mesclas
d) Áreas de projeção, sem sobreposição

projeta sua imagem para a metade oposta da
cúpula.
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a)

b)

c)

d)

Projeção fulldome VELVET de cinco canais

VELVET, 5 canais, projeção feita da periferia, cúpula de 15 m

feita da periferia da cúpula
Para a projeção fulldome VELVET multicanais, os
projetores são posicionados na periferia. Cinco
canais são suficientes para cúpulas de até 18 m
de diâmetro sem um projetor planetário instalado.
Quatro projetores projetam o panorama em 360°,
enquanto o quinto projeta o zênite.
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a) Vista em 3D
b) Disposição dos projetores (vista de topo)
c) Áreas de projeção, sobreposição em uma zona de mesclas
d) Áreas de projeção, sem sobreposição

a)

b)

c)

d)

Projeção fulldome VELVET de oito canais

VELVET, 8 canais, projeção feita da periferia, cúpula de 20 m

feita da periferia da cúpula
Se o teatro possui um projetor planetário (por
exemplo, Universarium M IX), os projetores
VELVET são instalados de modo que a projeção

a) Vista em 3D
b) Disposição dos projetores (vista de topo)
c) Áreas de projeção, sobreposição em uma zona de mesclas
d) Áreas de projeção, sem sobreposição

parta da periferia, mas não na direção exatamente oposta, porém em um ângulo que passa do
projetor planetário. Em uma configuração para
uma cúpula de 20 m, seis projetores projetam o
panorama e dois projetam o zênite.
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Dados Técnicos
Projetor VELVET

8 m a 12 m

12 m a 18 m

18 m a 25 m

WQXGA

Resolução

2560 x 1600

Brilho

1300 lm (lâmpada única)

Taxa de contraste

2 500 000 : 1

1900 lm (lâmpada dupla)

Exemplos de configuração1)
Diâmetro da cúpula

até 10 m

até 10 m

até 12 m

até 12 m

Projetor de estrelas2)

sim

não

sim

não

Quantidade de projetores

2

2

2

2

Disposição dos projetores

centro

periferia

centro

periferia

Versão do projetor

LU

LU

LD

LD

Inclinação da cúpula

0°

0° - 30°

0°

0° - 30°

Resolução dome master (aprox.)

2,6 k

2,6 k

2,6 k

2,6 k

Tam. do pixel em arcmin (aprox.) 3,9

3,9

3,9

3,9

Diâmetro da cúpula

até 15 m

até 15 m

até 18 m

até 18 m

Projetor de estrelas3)

não

sim

não

sim

Quantidade de projetores

5

6

5

6

Disposição dos projetores

periferia

periferia

periferia

periferia

Versão do projetor

LU

LU

LD

LD

Inclinação da cúpula

0° - 30°

0° - 30°

0° - 30°

0° - 30°

Resolução dome master (aprox.)

4k

4,2 k

4k

4,2 k

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

2,2

2,3

2,2

Diâmetro da cúpula

até 23 m

até 23 m

até 25 m

até 25 m

Projetor de estrelas

não

sim

não

sim

Quantidade de projetores

7

8

9

10

Disposição dos projetores

periferia

periferia

periferia

periferia

3)

Versão do projetor

LD

LD

LD

LD

Inclinação da cúpula

0° - 30°

0° - 30°

0° - 30°

0° - 30°

Resolução dome master (aprox.)

4,5 k

4,5 k

5k

5,2 k

2,1

2,0

1,9

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

LU – lâmpada única, LD – lâmpada dupla
1) São possíveis recomendações e outras configurações, em coordenação com a Carl Zeiss.
2) Se o VELVET Duo se destina a ser combinado com um projetor planetário (isto é, um projetor de estrelas óptico-mecânico), os projetores VELVET
serão instalados no centro de cúpula, em vez de na periferia.
3) Para uma combinação de um sistema VELVET multicanal com um projetor de estrelas, aumenta a quantidade necessária de projetores VELVET
(em regra, um projetor a mais).
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Divição Planetários
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