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1. Įvadas
Vizualinių sistemų pagrindai – tai plačios temos apžvalga, kurios apimtyje yra labai įvairūs
dalykai susiję su meninių renginių organizavimu ne tik įvairiuose kultūros, sporto ar pramogų
objektuose, bet ir atvirose erdvėse vykstančiuose renginiuose.
Vizualines sistemas sudaro daugelis atskirų sričių ar temų, kurias apžvelgsime šioje
mokomojoje medžiagoje. Pagrindinės sritys, susijusios su vizualinėmis sistemomis teatro ir
koncertų organizavimo veikloje ir kurios gali būti išsamiai nagrinėjamos yra šios:


Apšvietimo sistemos



Scenos mechanizmai



Scenos dekoracijos



Vaizdo sistemos



Garso sistemos



Garderobas ir makiažas



Rekvizitas, butaforijos (angl. Props arba Properties)



Organizacinės priemonės (angl. Production)

Toliau plačiau nagrinėsim pirmasias keturias sritis, kitos temos bus paminėtos tik trumpai,
tiek kiek jos istoriniu bei techniniu požiūriu yra susijusios su elektroninėmis ir
elektromechaninėmis vizualinėmis sistemomis.
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1.1 Vizualinių sistemų ir scenos technologijų samprata
Pagal pirminę reikšmę vizualinė sistema gali turėti keletą paaiškinimų. Vienas iš jų – tai
žmogaus organizmo dalis, padedanti suvokti smegenims aplinkos detales ir susiformuoti
sąmonėje susikuriantiems vaizdiniams. Vaizdžiai kalbant, tai sistema susidedanti iš optinės
sistemos – akių, ryšio tinklo – nervų sistemos ir informacijos kaupimo ir apdorojimo sistemos
– smegenų.
Mes toliau nagrinėsim kitokį vizualinių sistemų sąvokos paaiškinimą. Tai techninių ir
organizacinių priemonių visuma, kuri padeda sukurti įvairius vaizdinius ir kuriuos žmogus
suvokia kaip regimąją informaciją. Žmonės bendrauja ir priima aplinkos informaciją ir kitais
būdais – audialiniais arba garsais, bei kinestetiniais ir fiziologiniais pojūčiais - kvapais,
skoniu.
Vizualinėmis sistemomis plačiąja prasme galima laikyti bet kurias priemones ar būdus,
kuriais žmonės keičiasi informacija - pavyzdžiui televiziją, kompiuterius ar mokyklinę lentą,
ant kurios mokytojas rašo formules ir kitas technines komunikacijos priemones. Mes šiuo
atveju nagrinėsim su pramogų sritimi susijusias sistemas. Trumpai apšvelgsim ir garso
sistemų specifiką, kadangi visada vaizdo reginius lydi garso informacija ir šių dviejų sričių
techninės priemonės yra glaudžiai susijusios.
Vizualinės sistemos samprata vienija savyje daugelį įvairių aspektų, susijusių su tuo kas
vyksta įvairios srities renginiuose ir kuriuose informacija žmonėms arba renginių dalyviams,
žiūrovams perduodama pasitelkiant vaizdo ir garso technines priemones. Tokios sistemos
naudojamos kino, televizijos, sporto, konferencijų organizavimui, tačiau čia konkrečiau
aptariamos techninės priemonės ir sistemos naudojamos scenos renginių organizavimui –
teatruose, koncertų scenose.
Anglų kalba šios srities veikla kartais vadinama Stagecraft arba Stage technology, o žmonės,
kurie atsakingi už šios veiklos organizavimą – Stage manager arba technical director.
Lietuvoje šioje srityje dirbantys žmonės vadinami įvairiomis pareigybėmis ir nėra aiškaus
apibrėžimo, kuri visais atvejais nusakytų aiškias atsakomybės ar veiklos ribas. Teatre tai gali
būti „pastatymų dalies vedėjas“ arba „techninių tarnybų vadovas“ ir pan. Mažesniame teatre,
kultūros centre ar meniniame kolektyve gali būti vienas techninis vadovas, kuris atsakingas už
visas technines priemones – garso ir apšvietimo įrangą, scenografiją, dekoracijas ir vadovauja
tas priemones aptarnaujančiam personalui. Dideliuose teatro kolektyvuose tai gali būti keli
atskiri skyriai ar kolektyvai su daugeliu techninių darbuotojų, kurių profesijos ir kvalifikacijos
yra apibrėžtos siaurose atskirose srityse.
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Vizualines sistemas sudaro atskiros sritys ar temos, kurias apžvelgsime toliau:


Apšvietimo sistemos – arba scenos meninis apšvietimas, kuris susijęs su procesais,
parenkant reikalingus prožektorius, jų montavimą, valdymą, krypčių ir parametrų
nustatymus, šviesos spalvų parinkimą.



Scenos mechanizmai – dekoracijų kilnojimo ir keitimo, prožektorių tiltų ketuvai,
scenos platformos judančios vertikaliai, besisukančios scenos platformos, orkestro
duobės platformos, motorizuoti vežimėliai ir kiti mechanizmai.



Scenos dekoracijos – tai įvairūs audiniai, iš kurių siuvamos ir pakabinamos
dekoracijos, specialios medžiagos ir konstrukcijos, pastatomoms ant scenos
dekoracijoms, dažai, specialūs efektai ir kita.



Vaizdo sistemos – projekciniai ekranai, vaizdo projektoriai, vaizdo kameros ir
kompiuterinė vaizdų apdorojimo ir perdavimo įranga. Ši sistema atskirai yra gana
sudėtinga ir įvairi, tačiau ji glaudžiai siejasi ir su meninio apšvietimo sistema ir su
scenos dekoracijomis.



Garso sistemos – teatruose tai daugiakanalė sistema, formuojanti garso efektus visoje
scenos ir žiūrovų salės erdvėje, taip pat mikrofonų ir garso miksavimo sistema, kartu
su muzikos ar garsų įrašų įrenginiais. Koncertams tai specifinės garso sistemos, kurios
turi užtikrinti gerą atlikėjų garso kokybę įvairaus dydžio auditorijoms.



Garderobas ir makiažas – tai atskira sritis, ypatingai svarbi teatrams ir kino
pramonei. Šios srities techniniai dalykai turi reikšmės ir sąsajų su vizualinių sistemų
techninėmis priemonėmis. Scenos apšvietimo dailininkų darbas yra susijęs su sceninių
drabužių faktūromis ir spalvomis bei aktorių išvaizda.



Rekvizitas, butaforijos (angl. Props arba Properties) – įvairūs smulkesni daiktai,
kurie gai būti ir scenos dekoracijų dalimi ir garderobo ar kostiumų detalės, įvairios
techninės priemonės, kurias sunku priskirti prie kitų dalių. Teatro, kino ir televizijos
veikloje tam yra įsteigti atskiri skyriai, sandėliai, dirbtuvės jų gamybai ir specialiai už
tai atsakingi specialistai.



Organizacinės priemonės (angl. Production), tai visuma organizacinių veiksmų
susijusių su teatro ar koncertų vykdymu - scenos pastatyminė veikla, dekoracijų
gamybinė veikla, darbuotojų valdymas, renginių koordinavimas, marketingo veikla,
pastato bei techninių priemonių būklės ir funkcijų valdymas.
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1.2 Vizualinių sistemų ir scenos technologijų istorija bei evoliucija
Vizualinių sistemų arba scenos technologijų istorijos pradininkais kaip ir teatro istorijos
pradžia galime laikyti antikinę Graikiją. Žodis „Skene“ išvertus iš graikų kalbos arba
transkribuojant „scene“ arba „scenery“ reiškia didelį pastatą su trejomis durimis arba
angomis.Vienoje iš jų į žiūrovų pusę pakabinamos dekoracijų plokštumos, kurios būdavo
nudažomos ar dekoruojamos iš abiejų pusių ir pakabintos viename taške pasukamos aplink
savo vertikalią ašį.
Šios dvipusės plokščios dekoracijos vėliau evoliucionavo į trikampes konstrukcijas,
vadinamas Periaktos (arba Periaktoi išvertus iš graikų kalbos „besisukančios“) ir kurios buvo
naudojamos kaip greitai besikeičiančios dekoracijos. Pirmą kartą tokios konstrukcijos buvo
paminėtos 14 amžiuje prieš mūsų erą Vitruvijaus knygoje apie architektūrą. Plačiai tokios
dekoracijos buvo pradėtos naudoti Renesanso epochos teatruose, kurias kūrė garsūs to meto
dizaineriai, kaip Nicola Sabbatini (1574 – 1654) ir kiti. Kiti naudojo ir daugiakampes ar
kvadratinės formos dekoracijas, bet trikampės konstrukcijos buvo geriausias ir optimaliausias
konstrukcinis sprendimas. Tokiose dekoracijose medinės trikampės konstrukcijos būdavo
nudažomos skirtingais paveikslais ir jas greitai visas pasukus į žiūrovus pasikeisdavo
dekoracijos vaizdas. Panašus principas yra naudojamas ir dabar reklaminių lauko stendų
konstrukcijose, kai stende paeiliui pasikeičia trys skirtingi plakatai užklijuoti ant trikampių
konstrukcijų rinkinių. Scenose dar būdavo montuojamos tokių periaktos konstrukcijų
sistemos, išdėstant jas scenos ašyje ir jas kartu keičiant panaudojus krumpliaračių ir
konvejerio diržo principą, scenoje susidarydavo įdomios
perspektyvinio vaizdo iliuzijos.
Dar vėliau ankstyvojoje kino atsiradimo istorijos
pradžioje, atsirado panašiu principu konstruojami
prietaisai, buvo vadinami Praxinoscope - judančio
vaizdo įliuzijai arba projekcijai suformuoti.

Pav. 1879 metų praksinoskopo iliustracija
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Pav. 1882 projektuojantis praksinoskopas

Pav. „Théâtre Optique“ 1892 metų istorijos pavyzdys – projektuojamas vaizdas, naudojant
praksinoskopo principą. Šaltinis: http://minyos.its.rmit.edu.au/aim/
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1892 metai buvo vaizdo sistemų istorijos pradžia, kai publikai pirmą kartą buvo
pademontruoti animuotų vaizdų spektakliai Theatre Optique teatre. Po trejų metų sekė brolių
Liumjerų (Auguste and Louis Lumière) sukurtos kino istorijos pradžia. Bet čia jau kita, taip
pat įdomi ir intriguojanti, istorijos tema.
Pratęsiant dekoracijų evoliucijos temą, senovės graikai be plokščių dekoracijų dar naudojo
scenos mechanizmų protopipus, vadintus ekkyklêma (verčiant iš graikų kalbos
„besisukantis“). Tai platformos su ratais, kurios graikų antikiniame teatre būdavo stumiamos
per sceną ir ant jų pastatytos figūros dar sukdavosi apie savo ašį. Tokios konstrukcijos būdavo
naudojamos, kai norėta patraukti žiūrovų dėmesį, suteikiant spektakliui daugiau dramatizmo
ar tragiškumo. Pavyzdžiui, tokiose scenose dažnai buvo vaidinamos mirusių žmonių scenos,
palydint jas dramatiškais choro ar muzikos garsais.

Viduramžiais (tarp 5 ir 15 amžių) bei Renesanso epochoje spektakliai buvo rodomi miestų
aikštėse, gatvėse, keliaudavo įvairios cirko ir teatro trupės ir jos savo pasirodymuose
naudodavo panašias mechanizacijos priemones. Šie spektakliai neapsieidavo be daugybės
įvairaus rekvizito ir scenos dekoracijų.
Daug modernių scenos technologinių įrenginių buvo sukurta Anglijoje laikotarpiu tarp 1576 ir
1642 metais. Tuo metu Londone buvo trijų rūšių teatrai – visuomeniniai, privatūs ir
valstybiniai. Teatrų dydis buvo įvairus, bet jų pastatų forma dažniausiai buvo apvali.
Visuomeniniuose teatruose buvo prie lubų pritvirtinti dekoracijų kilnojimo mechanizmai ir
buvo scenos grindų pakylos su liukais, kurių panaudojimas vėliau išvystė scenos grindų
mechanizmų poreikį teatruose. Daugelis teatrų su apvaliomis salėmis buvo be stogo, kad
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sceną galėtų apšviesti saulė. Vietos stovintiems žiūrovams šalia scenos ant grindinio buvo
labai pigios, kainos sėdimoms vietoms buvo didesnės.

Pav. Galinės scenos dekoracijos keitimo iliustracija

Uždaro tipo scenos, kokios yra dabartiniuose teatruose atsirado Prancūzijoje panašiu
laikotarpiu kaip ir Anglijoje. Šiuo laikotarpiu uždarose scenose daugiau pradėtas naudoti
scenos apšvietimas šviestuvais su žvakėmis ir aliejaus lempomis, dėl kurių vėliau sudegė
nemažai teatrų. Teatro scenos technologijų raidos laikotarpis Renesanso laikais Italijoje (15 –
17 amžiais) taip pat gali būti laikomas daugelio modernių meninio apšvietimo principų ir
vizualinių priemonių atsiradimo laikotarpiu.
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Scenos apšvietimo sistemų raida
Šiuolaikinio arba modernaus scenos meninio apšvietimo istorijos pradžia yra 19 amžiaus
pabaiga, kai Tomas Edisonas išrado pirmąją elektros lemputę. Šis svarbus išradimas pradėjo
naują apšvietimo prietaisų vystymosi evoliucijos periodą, kai buvo sukurti saugūs,
kompaktiški šviestuvai, kuriuos buvo galima padėti bet kurioje scenos vietoje ir juos galima
buvo valdyti nuotliniu būdu elektriniais reguliatoriais. Prieš tai naudoti dujų ar degių skysčių
šviestuvai buvo labai nesaugūs, skleidė dūmus ir kvapą. Šiuo laikotarpiu kai buvo naudojami
tokie šviestuvai, sudegė nemažai to meto puikių teatrų.

Meninio apšvietimo, naudojant elektros prietaisus, istorijos pagrindiniai evoliucijos faktai yra
tokie:
1878 metais anglų išradėjas Joseph Wilson Swan (1829-1914) išrado pirmąją kaitrinę
elektrinę lemputę.
Netrukus – 1879 metais Thomas Edison (1847-1931) užpatentavo pirmąją savo elektros
lemputę Amerikoje.
1881 metais Londono Savojos teatre (Savoy Theatre) buvo sumontuota pirmoji pasaulyje
elektrinio apšvietimo sistema - 824 vnt (šešiolikos žvakių galios) šviestuvų scenoje ir
papildomai 334 šviestuvai apšviesti žiūrovų salę.
1882 metais buvo įrengta pirmoji elektrinė scenos apšvietimo sistema Jungtinėse Amerikos
Valstijose Bostono Bijou teatre.
Per paskutinįjį 19 amžiaus dešimtmetį daugelis „modernių“ teatrų buvo rekonstruoti
pakeičiant dujinio apšvietimo sistemas į žymiai saugesnius elektrinius šviestuvus.
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Kaip vienos iš moderniausių pirmųjų instaliacijų pavyzdys gali būti 1903 metais firmos
„Kliegl Brothers“ sumontuota reostatinių apšvietimo dimerių su 96 kanalais (ir dar 20 kanalų
salės apšvietimui) Niujorko Metropoliteno Operoje (žiūrėkite iliustraciją žemiau).
Kai 1898 metais buvo atidaryti Stokholmo operos rūmai, jos scenoje buvo sumontuota trijų
spalvų (baltos, raudonos ir žalios) apšvietimo sistema, panaudojus po 544
šviestuvus kiekvienai spalvai – iš viso 1632 šviestuvus.

Dvidešimtojo amžiaus pradžioje kartu su kitomis sritimis, apšvietimo prietaisai pradėjo
sparčiai vystytis, panaudojant daugelį teatro scenos meninio apšvietimo principų. Šie
principai, kurie buvo kuriami dar iki elektrinių šviesos šaltinių panaudojimo, pritaikyti
įvairiose modernių technologijų srityse – fotografijoje, kino ir televizijos industrijoje.
Šiandien meninis apšvietimas yra meno ir technologijų susiliejimo laikotarpis, kai reikia
gilintis ir žinoti daugelį dalykų iš įvairių sričių.
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Vaizdo projektorių vystymosi raida
Vaizdo projektorių arba šiuolaikinės vaizdo projekcijos sistemų istorija nėra tokia ilga, kaip
scenos technologijų ar meninio apšvietimo. Pirmieji elektroniniai vaizdo projektoriai atsirado
apie 1970 metus, kuriuose buvo panaudotas CRT kineskopų veikimo principas ir vaizdas
naudojant tokius projektorius buvo neryškus bei iškraipytas.
1980 metais plačiau pradėjus naudoti personaliniu kompiuterius, pirmiausia JAV, atsirado
poreikis rodyti vaizdą ne iš atspausdintos informacijos, naudojant tuo metu naudotus
„overhead“ tipo projektorius arba taip vadinamus „prezenterius“, bet informaciją tiesiogiai iš
kompiuterio atminties.

Pav. „Overhead“ tipo projektorius

Pav. Skaidrių projektorius

Kompiuterinių technologijų vystymasis pastumėjo ir šiuolaikinių vaizdo projektorių sparčią
evoliuciją. Pirmuosius elektroninius vaizdo projektorius, kuriuose buvo panaudotos LCD
matricų technologijos, panaudojant „overhead“ projektoriuose naudotus techninius
sprendimus pradėjo tobulinti ir gaminti pirmiausia Japonijos firmos „Panasonic“, „Epson“,
„Sharp“, po to daugelis kitų gamintojų. Pirmieji vaizdo projektoriai buvo dideli ir brangūs.
Šiuo metu vaizdo projektorių diapazonas pagal paskirtį yra labai įvairus – nuo nedidelių
namų kinui ar prezentacijoms skirtų portatyvinių iki didelės galios kinui skirtų modelių.
Vėlesniuose skyriuose šie projektoriai bus apžvelgti plačiau.
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1.3 Šiuolaikinių vizualinių sistemų paskirtis ir uždaviniai
Kaip minėjom šio skyriaus pradžioje vizualinės sistemos susideda iš kelių skirtingų temų,
kurios kiekviena atskirai turi savo paskirtį ir ne visuose renginiuose atskiros dalys yra daugiau
ar mažiau naudojamos. Aptardami šių sistemų paskirtį suskirstykime šias sudedamasias dalis į
sustambintas grupes:
-

Scenos meninio apšvietimo sistema

-

Scenos mechanizacijos, dekoracijų ir pagalbinių priemonių sistema

-

Vaizdo projektavimo sistema

-

Garso sistema

Scenos meninio apšvietimo paskirtis ir tikslai
Pagrindinis meninio apšvietimo uždavinys padaryti, kad vyksmas scenoje pirmiausia būtų
matomas, bet tai atlikti taip, kad apšvietimas turėtų tiesioginę įtaką perteikiant žiūrovui
scenoje vykstantį veiksmą ir paveikti emocijas, koncentruojant dėmesį į meninę reginio
išraišką. Atliekant pagrindinę funkciją – apšviesti reginį, šviesos dailininkas ir operatorius
naudodamas meninio apšvietimo priemones turi sustiprinti menininkų scenoje daromą
teigiamą estetinį ar emocinį poveikį žiūrovo sąmonei.
Yra keturios pagrindinės meninio apšvietimo funkcijos: matomumas, motyvacija,
kompozicija ir nuotaika arba emocija.
Matomumas - ši funkcija bus aptariama smulkiau tolimesniuose skyriuose. Tai nereiškia vien
tik to, kad visi scenoje objektai būtų gerai ryškiai apšviesti ir būtų matomi, bet ir tai, kad turi
būti apšviesti objektai, kurių žiūrovas tiesiogiai nemato.
Motyvacija – arba natūralizmas tai vienas iš šviesos dailininko uždavinių suformuoti
apšvietimą galimai natūraliau, pavyzdžiui apšviesti žmogų sėdinti naktį parke taip, kad
atrodytų, jog ji apšviečia tik mėnulio šviesa ar gatvės žibintas. Apšvietimo motyvacijos turi
būti siekiama visais atvejais, net ir jeigu vaidinamos scenos dekoracijos neatitinka vaidinamos
ar perteikiamos realijos. Tokiuose meniniuose pastatymuose apšvietimas atlieka svarbų
vaidmenį, siekiant suformuoti veiksmo aplinkos realybės iliuziją ir papildyti veiksmo turinį.
Kompozicija – tai meninio apšvietimo funkcija, kuri yra ir viena iš scenografijos sudėtinių
dalių. Kompozicija yra šviesos dailininko uždavinys pagerinti scenografijos dailininko
numatytus tikslus ir išryškinti ar papildyti scenografijos vizualinę paskirti, taip pat pagal
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režisieriaus sumanymus ar scenarijų padaryti, kad aktoriai ir dekoracijos tam tikrais
fragmentais ir tam skirtu laiku būtų nematomos.
Nuotaika – ši meninio apšvietimo funkcija, sustiprinti emocinį poveikį žiūrovui, yra taip pat
kitų aukščiau minėtų funkcijų sudėtinė dalis. Šviesos kiekis, apšvietimo motyvacija ar tikslai,
bei kompozicija formuoja apšvietimo sukuriamą nuotaiką scenoje. Šviesos dailininkas
nustatydamas apšvietimo funkcijų fizikinius parametrus, taip pat turi stengtis ar bandyti
pajausti kūriamo siužeto nuotaiką, ar padėti režisieriui perteikti kuo tiksliau veiksmo emociją
vizualiai.

Scenos mechanizacijos, dekoracijų ir pagalbinių priemonių sistema
Šioje grupėje apjungėme visas priemones kurios yra skirtos renginių vizualiniam vaizdui
formuoti, bet jos pagal elektroninės įrangos panaudojimo prigimtį nėra priskiriamos meninio
apšvietimo ar vaizdo projektavimo sistemoms.

Vaizdo projektavimo sistemų paskirtis
Vaizdo projektavimo sistemos pramogų veikloje atlieka kelias skirtingas funkcijas.
Konferencinėse sistemose paprastai video projekcijos tikslas yra informuoti žiūrovus,
pateikiant statinę informaciją ekrane – tekstus, iliustracijas, nuotraukas, arba įrašytą vaizdo
medžiagą iliustruojančią pasisakančių prelegentų pasisakymus. Pramogų srityje vaizdo
projekcijos atlieka kitokią funkciją – ne tik informuoti, bet ir papildyti scenovaizdį, sukurti
specialius efektus, bei meninį scenos apipavidalinimą.

Garso sistemų naudojimas
Neatsiejama vizualinių sistemų dalis pramogų industrijoje yra garso sistemos. Dažnai šiam
ryšiui apibūdinti yra naudojamas terminas - audiovizualinės sistemos. Šiais laikais, su labai
retom išimtim mažuose renginiuose, scenos renginiuose visada naudojamos garso stiprinimo
sistemos. Jos naudojamos sustiprinti mikrofonais atlikėjų balsus, muzikos instrumentų garsus,
transliuoti iš anksto įrašytus garsus ir muziką.
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1.4 Vizualinių sistemų vystymosi perspektyvos ir ateities vizijos
Apšvietimo sistemos
Kai 1995 metais Shuji Nakamura Japonijos kompanijoje „Nichia labs“ sukūrė pirmąjį
mėlynai šviečiantį LED, o vėliau panaudojus fosforo elementus ir baltai šviečianį LED
šviestuką, prasidėjo veržli LED technologijų invazija į pramogų industriją ir vizualines
sistemas. Dabar nei viena teatro ar koncertų scena neapsieina bent be mažiausio prietaiso su
LED šviesos šaltiniais, spartus jų tobulėjimas gali greitu metu „išstumti“ į užribį ir kai kuriuos
tradicinius ilgą laiką naudotus šviestuvus. Kaip pavyzdį galima paminėti anksčiau buvusius
labai populiarius ultravioletinės šviesos šviestuvus su specialiomis išlydžio lempomis, kurių
šiandien beveik neliko.
LED ekranai
Didelio formato LED ekranų panaudojimas pramoginiuose renginiuose – koncertuose,
televizijos projektuose, tapo beveik privaloma norma. Dažnai LED ekranų ir išmaniųjų LED
prietaisų naudojimas visiškai dominuoja apšviečiant sceną pasaulio muzikos žvaigždžių
koncertuose ar tokiuose televizijos projektuose, kaip Eurovizijos dainų konkursai.
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Informacijos valdymo sprendimai
Kompiuterių ir programinės įrangos vystymasis taip pat keičia ir tobulina scenos vizualinių
sistemų valdymo principus. Šiuo metu naudojamuose valdymo pultuose panaudotos visos
pažangiausios kompiuterinės ir interneto technologijos, suteikiančios režisieriams ir scenos
vizualinių sprendimų dailininkams visai kitas galimybes ir panaudojant „interaktyvius“
valdymo metodus vietoj tik „vizualių“ būdų suvaldyti šviesą ar sukurti naujus sprendimus.
Specialios kompiuterių programos yra naudojamos vaizdo projekcijų ir apšvietimo programų
kūrimui be šviesos prietaisų ir kūriamų projektų vizualizacijai. Ateityje neabejotinai kartu su
„lietimui jautrių“ ekranų technologijų naudojimu bus naudojami ir kiti žmogaus sąveikos su
technika būdai – kalbos ir judesio atpažinimas, gal būt kiti būdai. Nežinia kiek dar toli yra ir
mentalinis vizualinių arba apšvietimo sistemų valdymo būdas?
Vaizdo projekcijos perspektyvos
Vaizdo atvaizdavimo priemonės – projektoriai ir displėjai vystosi ir tobulėja iš karto keliose
skirtingose srityse, įskaitant televiziją, kompiuterių displėjus, grafinius monitorius, vaizdo
projektorius ir labiausiai šiuo metu taip vadinamus immersive video arba „virtualios realybės“
displėjus. Filmai šiuo metu kuriami naudojant aukščiausios rezoliucijos technologijas ir
moderniausias didelio jautrumo ir raiškos vaizdo kameras. Galima klaidingai manyti, kad
šiuolaikinės vaizdo technologijos pagal vaizdo raišką jau priartėjo prie mūsų regos suvokimo
galimybių, bet „toli gražu“ to dar nėra. Tiesa yra tai, kad mes laužo šviesoje žiūrėdami į oloje
ant sienų nupieštus pirmykščius piešinius, gausime žymiai teisingesnę vizualinę informaciją
nei galėtų mums perteikti šiuo metu tobuliausios vaizdo projektavimo ar atvaizdavimo
priemonės. Vaizdo projektavimo sistemos gali perteikti tik nedidelę dalį tos informacijos
kurią realybėje gali suvokti mūsų akys ir protas. Įsivaizduokite, kad jus keliaudami užeinate į
kurią nors didelę Europos maldos šventovę, kurioje gausu kolonų, skulptūrų, visos sienos ir
lubos tapytos freskomis ir kokį įspūdį Jums padaro šis įspūdingas vaizdas. Nors vaizdas yra
statiškas, bet Jūsų akys, vaikščiojant ir judinant galvą, bei buvimas šioje erdvėje sukūria
pilnavertį vaizdą. Net ir geriausi didelio formato projekciniai vaizdai neperteiks visų spalvų ir
atspalvių, šviesos dinamikos, vaizdų rakursų ar smulkių detalių, kurias jus pamatysite tokioje
erdvėje realybėje. Vystantis vaizdo technologijų raiškai ir tobulėjant vaizdo apdorojimo
technologijoms vis dažniau yra naudojamos daugiakanalės vaizdo projektavimo sistemos,
padedančios šį realybės pojūtį perteikti vis geriau. Vaizdo sistemos, kuriose naudojami vis
didesnio formato ir aukštos rezoliucijos vaizdai, fundamentaliai keičia mūsų santykį su
informacija, kurią mes priimam ir kuri virtualiai vis labiau realistiškai veikia mūsų sąmonę.
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Tolimesniuose skyriuose mes dar trumpai aptarsim tokias „virtualios realybės“ vizualines
sistemas, kurios yra naudojamos įvairiuose simuliacijos sistemose (pavyzdžiui lėktuvų
pilotavimo ar laivybos treniruoklių sistemose) ar „virtalaus dalyvavimo“ (angl. Immersive
Display Solutions) kino teatruose, naudojančiuose jau ne trimatį vaizdą, o 4D arba 5D
matavimų realybės simuliaciją.

19

Audiovizualinių sistemų ir pramogų industrijos perspektyvos
Audiovizualinės sistemos arba bendriau visa pramogų industrija, įskaitant technologinės
įrangos pardavimų, sistemų integravimo ir nuomos biznį, yra tam tikras visos šalies
ekonomikos barometras. Šioje mokomojoje medžiagoje kalbame apie gana brangias
technologijas, kurių pavyzdžius mes nevisada galim pamatyti Lietuvoje, tačiau daugelis
dalykų yra matomi iš televizijos transliacijų ar internetinės žiniasklaidos erdvėje. Taip pat
šiais laikais žmonės turi visas galimybes apsilankyti įvairiuose renginiuose ir kitose šalyse.
Lietuvai esant Europos Sąjungos dalimi, mūsų šalyje taip pat daug kas pasikeitė ir pramogų
industrijos srityje. Per pastaruosius keletą metų Lietuvoje buvo pastatyti sporto ir pramogų
kompleksai – arenos, rekonstruojami teatrai ir kultūros centrai, Lietuvoje vis daugiau vyksta
įvairių tarptautinių renginių, kuriems reikalingos ir aktyviai naudojamos pačios moderniausios
audiovizualinės technologijos. Audiovizualinės technologijos taip pat keičia ir kai kurias
tradiciškai nusistovėjusias sritis – teatro ar televizijos veiklą. Teatro scenos tampa vis daugiau
interaktyvių ir modernių sistemų panaudojimo vieta, televizijos taip pat rengia ir transliuoja
sudėtingus ir daug modernių technologijų naudojančius projektus.
Augant ekonomikos rodikliams ir didėjant vartojimui, auga ir reklamos apimtys. Pavyzdžiui,
jei kažkurioje šalyje didėja naujų automobilių pardavimai, tai reiškia, kad didžiulės
tarptautinės korporacijos gaminančios automobilius daugiau lėšų investuos tose šalyse ir
reklamos poreikiams, vadinasi bus daugiau renginių ar koncertų, kuriuos rems tokios
kompanijos ar bus organizuojamos parodos ar konferencijos.
Nors Lietuva globaliu mastu nėra labai didelė rinka naujų technologijų įrangos pardavimams
ir diegimui, tačiau šios įrangos naudojimui yra reikalingi įvairių sričių techniniai ir kūrybiniai
darbuotojai. Audiovizualinių sistemų naudojimas yra gana sudėtingas ir reikalauja tam tikro
specialaus pasirengimo. Apšvietimo ir vaizdo sistemų valdymo pultai ir įrenginiai yra
sudėtingi ir jų valdymui įgyti reikia gana daug laiko ir pastangų, taip pat reikia nuolatos
mokytis ir tobulinti savo žinias įvairiose srityse. Vizualinėse sistemose naudojamos įvairios
kompiuterinės technologijos, grafinio dizaino programavimo priemonės, kurioms suvaldyti
reikalingos ir žinios ir patirtis. Vizualinių sistemų srityje didelę dalį sudaro jau 20 – 30 metų
darbo patirtį turintys specialistai, tačiau jaunų ir entuziastingų žmonių poreikis šioje srityje
visada bus.
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1 skyriaus kontroliniai klausimai – pasitikrinkit savo žinias. Jei nepavyks iš kart atsakyti į
visus klausimus teisingai, peržiūrėkite praeitą skyrių dar kartą.

Klausimas Nr. 1.1
Kurie iš šių teiginių neteisingi?
A

Elektros lemputę 1879 metais išrado Tomas Edisonas

B

Elektroniniai vaizdo projektoriai atsirado 1970 metais

C

Pirmoji elektrinė apšvietimo sistema teatro scenoje buvo
įrengta 1921 metais Londono Savojos teatre

D

Praksinoskopas – tai 19 amžiaus prietaisas, laikomas vaizdo
projektoriaus prototipu
Atsakymas 13 skyriuje

Klausimas Nr. 1.2
Kuris iš žemiau išvardintų teiginių tiksliausiai apibūdina scenos
meninio apšvietimo tikslus
A

Apšviestumas, kontrastingumas, matomumas

B

Matomumas, motyvacija, kompozicija, nuotaika

C

Kompozicija, apšviestumas, meniškumas, nuotaika

D

Šviesumas, kontrastingumas, meniškumas, spalvingumas
Atsakymas 13 skyriuje
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2. Pagrindiniai meninio apšvietimo metodai
Meninio apšvietimo principai remiasi keturiomis pagrindinėmis funkcijomis, kurias turi
suvaldyti šviesos dailininkas reguliuodamas ar keisdamas šias šviesos sąvybes: šviesos kryptį,
šviesos spalvą, šviesos intensyvumą ir šviesos spindulio judėjimą.

2.1 Prožektorių išdėstymas ir fokusavimas
Vienas iš tikslų išdėstant prožektorius yra apšviesti aktorius atskirai, išskiriant juos
individualiai iš scenos aplinkos ir atskiriant jų apšvietimą nuo dekoracijų ir bendrojo fono
apšvietimo. Aktorius ar atlikėjas yra svarbiausias šviesos dailininko objektas, kuris turi būti
išskirtas iš bendrojo vaizdo, ypatingai tam tikrose dramatiškai aktyviose situacijose. Nesvarbu
ar tai būtų tragiško ar džiaugsmingo siužeto aplinka, visos reikiamos aktoriaus detalės turi
būti aiškiai matomos.
Siekiant gero rezultato apšviečiant aktorius, dauguma apšvietimo scenarijų yra parengiami
grupuojant veiksmo zonas scenoje. Kiekvienai zonai apšviesti pakabinama po grupę
prožektorių, šviečiančių į pasirinktą zoną įvairiais kampais, taip kad aktoriai būdami visose
scenos zonose būtų apšviesti teisingai – išskiriant juos iš bendrojo fono. Prožektoriai yra
išdėstomi visoje scenos erdvėje – ant judančių prožektorių tiltų ir traversų virš scenos,
stacionariai scenos galerijose, pastatant ant scenos grindų, išdėstant portalo erdvėje ir
šonuose, taip pat žiūrovų salės erdvėje esančiose ložėse ir prie žiūrovų salėje pakabintų
konstrukcijų.

Kiekviena scenos zona gali būti apšviesta žemiau aprašytomis kombinacijomis.
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Pagrindinis apšvietimas (Overhead arba Key lighting) – prožektorius šviečia iš viršaus
žemyn arba iš priekio maždaug 45° kampu.
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Priekinis arba tiesioginis apšvietimas (Fill lighting) – apšviečia aktoriaus veidą, akis,
dantis. Vien tik tokiu būdu apšviestas objektas vizualiai atrodo „plokščias“. Šis apšvietimo
būdas turi būti tik papildantis, bet ne vienintelis pagrindinis, siekiant ryškiai apšviesti žmogų.

Antrojoje nuotraukoje aktorė yra
apšviesta tiesiogiai iš priekio ir
papildomai iš šono mažesnio
intensyvumo balta šviesa.
Matome, kad šiuo atveju vaizdas
yra ryškus ir išraiškingas.
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Šoninis apšvietimas – naudojamas siekiant suteikti „formą“ kūnui. Dažnai naudojamas šokio
arba muzikiniuose pasirodymuose. Šoniniam apšvietimui prožektoriai pakabinami scenos
portalo šonuose arba pastatomi šoniniuose užkulisiuose ant grindų stovų. Žemiau nuotraukose
yra keli šoninio apšvietimo pavyzdžiai,
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Galinis apšvietimas – iš scenos galinės dalies, iš viršaus arba kampu iš šono. Šviečiant
aktoriui į nugarą arba į dekoraciją iš galo, apšviečiamas kūnas ar objektas įgauna „erdvinį“
arba trimatį vaizdą. Taip pat šis apšvietimo būdas naudojamas sukurti tam tikrą nuotaiką, arba
sukuriant spalvotus šešėlių efektus ant grindų.

Išdėstant prožektorius zonomis, kiekvienai zonai iš priekio yra nukreipiami du arba daugiau
prožektorių. Geras matomumas šiuo atveju yra pagrindinis tikslas.
Išdėstant prožektorius reikia nuspręsti arba žinoti kelis pagrindinius tikslus:
-

Žinoti kuriose scenos vietose bus vaidinama ir „padengti“ šias zonas apšvietimo
spinduliais.

-

Atidžiai reikia parinkti prožektorių spindulio kampus, kad neliktų „juodų skylių“ –
neapšviestų plotų zonoje.

-

Pagalvoti ar reikės kokių nors specialių ar efektinio apšvietimo būdų – pavyzdžiui
suformuojant saulės ar mėnulio šviesos imitavimą, gal būt žvakės ar šviesos
sklindančios per medžio lapus šviesą ir pan. Efektiniams apšvietimams reikia numatyti
atskirus papildomus prožektorius.

Toliau keletas charakteringų scenos apšvietimo fragmentų, formuojant akcentinį apšvietimą.
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McCandless metodai
Aukščiau aptarti prožektorių išdėstymo būdai paremti Stanley McCandless metodais:
pirmiausia apšviesti aktorių, kad jis būtų matomas, po to apšviesti dekoracijas, paryškinant ar
suformuojant veiksmo atmosferą ar nuotaiką. Stanley McCandless metodai, kurie buvo
naudojami meninio apšvietimo metodo edukacijai Jeilio universiteto dramos mokykloje 19251964, dažnai nusako labai paprastus bazinius apšvietimo būdus, aprašytus aukščiau.
Pavyzdžiui, aktorių vaidinantį dramatinį ar tragišką vaidmenį reiktų apšviesti iš priekio
maždaug 70 laipsnių kampu (horizontaliai), o komedijos žanrui geriau būtų žemiau, apie 50
laipsnių kampu pakabinti prožektoriai. Jei aktoriai dėvi skrybėles, geriau, kad priekinė šviesa
kristų mažesniu nei 45 laipsnių kampu, siekiant geriau apšviesti veidą.
Plačiau apie tai:
http://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_McCandless
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Prožektorių fokusavimas ir derinimas
Pakabinus visus prožektorius į jiems skirtas vietas, svarbi apšvietimo sistemos parengimo
dalis yra šių prožektorių spindulio kampų ir spindulio fokusavimo derinimas.
Galutinį prožektorių derinimą ir fokusavimą geriausia atlikti, kai visi prožektoriai sukabinti ir
patikrinti ar funkcionuoja pagal numatytą planą. Tai patogiausia daryti trim arba keturiems
žmonėms - šviesos operatorius prie pulto, technikas derinantis prožektorius, šviesos
dailininkas stovintis scenoje ir duodantis nurodymus kitiems komandos nariams. Jei
prožektorius reikia derinti naudojant kopėčias ar bokštelį, būtų naudinga, kad tai atliktų dar
vienas ar du pagalbiniai darbuotojai.

Prožektorius derinkite, kai jų šviesumas iš pulto nustatytas į 60 – 80% lygį. Nustačius
prožektorių šviesumą maksimalia galia, padidėja tikimybė, kad dėl vibracijos gali perdegti
halogeninės lempos.
Derindami prožektorius, įsitikinkite, kad jis „padengia“ visą numatytą apvietimo zoną.
Vaikščiodami apšviestoje zonoje, įsitikinkite, kad prožektorius apšviečia jus ir pasitraukę iš
apšviestos zonos, duokite aiškius nurodymus derinimą atliekančiam technikui. Jei
prožektoriaus kryptis tinkama, reikia užveržti pakabinimo kablį ar apkabą.
Patikrinkite kelių prožektorių bendrą veikimą, įsitikinkite ar prožektorių spinduliai „švelniai“
persidengia užtikrinant tolygų visos zonos apšviestumą.
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Fresnel prožektoriai gali būti komplektuojami su durelėmis, apribojančiomis šviesos sklidimą
jau už korpuso linzės ribų. Durelėmis galima sumažinti šviesaus srauto sklidimą į vieną ar
kelias puses nuo spindulio sklidimo ašies, taip pat tokiu būdu paderinti kelių prožektorių
šviesos persidengimą, kad bendras plotas būtų apšviestas tolygiai. Kai prožektorius
pakabintas žiūrovų salės dalyje (šoniniam apšvietimui
iš ložių), tuomet durelės apriboja nepageidaujamą
šviesos poveikį į žiūrovų pusę, pridengiant iš šono,
kad žiūrovui nesimatytų prožektoriaus lęšis.

„Profile“ tipo prožektoriai, yra naudojami ir įvairių
tipų fiksuoto kampo ir su spindulio kampo keitimu („Zoom spot“ tipo). Būtų patogiausia visus
juios naudoti su reguliuojamu kampu, tačiau fiksuoto kampo prožektoriai yra žymiai pigesni
ir racionalu turėti apšvietimo komplekte abiejų tipų prožektorius. Jei būna situacija, kai reikia
suformuoti siaurą spindulį, kurio plotis yra mažesnis nei siauriausias galimas, tuomet
panaudojamos į prožektoriaus vidų įdedami diafragmos arba „iris“ priedai. Šie priedai gali
sumažinti spindulio kampą, prožektoriaus viduje uždarydami šviesos sauto dalį, tuo pačiu
sumažinant šviesos srauto stiprumą. Šie „iris‘ priedai yra gana brangūs, jie taip pat sumažina
prožektoriaus šviesos srautą, todėl juos naudoti reiktų tik tuomet, kai nėra galimybės parinkti
tinkamo siauro kampo prožektoriaus.
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2.2 Spalvų parinkimas
Šviesos spalva tradiciniu būdu yra parenkama įdedant pasirinktos spalvos plastikinį filtrą į
prožektoriaus filtro rėmelį. Uždavinys atrodytų paprastas, bet tinkamas spalvų parinkimas yra
svarbus dalykas teisingai perteikiant spektaklio ar renginio režisieriaus sumanymus ir siužeto
charakterį. Teatrui skirtų filtrų asortimentas yra labai didelis ir tam tikrų spalvų filtrai yra
sukurti atlikti jam skirtą konkrečią funkciją. Filtrų gamintojai skirtingų spalvų filtrams
identifikuoti suteikia ne tik jų numerius, spalvų pavadinimus, bet kartais filtro pavadinimas
atspindi ir jo paskirtį ar funkciją. Filtrų gamintojai filtrams parengia jų technines
charakteristikas. Dažniausiai teatro, televizijos ir kino apšvietimo prožektoriams naudojami
tik kelių specializuotų gamintojų produktai:
Lee Filters – www.leefilters.com
Rosco – www.rosco.com
Apollo – www.apollodesign.net
Special FX Lighting – www.fxlight.com

Šviesos filtrais gali būti ne tik keičiama šviesos spalva. Kai kurios filtrų rūšys yra skirtos
pakeisti spalvos temperatūrą, kiti „suminkštinti“ ar suteikti matišką faktūrą šviesai.
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Pradedantiesiems šviesos dailininkams yra vienas iš sunkesnių uždavinių pasirinkti tinkamas
šviesos filtrų spalvas, ypatingai kai kelių filtrų gamintojų siūlomų spalvų paletė yra
tūkstančiais variantų. Kaip pasirinkti? Žemiau siūlome perskaityti vieno iš filtrų gamintojų
Apollo Design Technology rekomendacijas, parašytas jų specialisto K.C. Hooper.
(po šio straipsnio originalo kalba yra vertimas lietuviškai).
Autorius: K.C. Hooper, Apollo Design Technology

Choosing Color:
There are many factors to choosing color for your show, and as you look through your swatchbook,
you will realize that there are many, many options to choose from. This section will cover the various
concepts of choosing the best colors for your show.
Notice that I did not say the "right" color. Lighting design being an art form, we, as artists, are free to
choose whatever color we feel will work for the effect or look that we are trying to create. Explore color
and absorb the different elements of what it does for a scene, a dance piece, or a song.
The psychology of color is a wide ranging subject that many folks have written about. A quick Google
search of the subject will bring up a large list of articles on the topic. One that I have found informative
is Color Psychology: How Colors Impact Moods, Feelings, and Behaviors, by Kendra Van Wagner.

Some obvious emotions connected with color are:
Red = "anger," "danger," "evil."
Green = "jealousy," "illness," "good luck."
Blue = "tranquility," "coolness."

You, as a lighting design student, should sit down with a color swatchbook, put each color in front of a
light fixture, and think about what each color means to you emotionally. You will call upon this process
in the future when designing.
Seeing color is something that the designer will always practice. You may see a painting, scene, or
museum exhibit and note that it has an emotional feeling. Analyze what is causing these emotions. Is
it the colors, light angle, dimness or brightness? File that thought and use it down the road.
Many years ago, I saw a movie called Cat People. The movie itself was terrible and forgettable but the
opening credits were done with green lettering on an orange sand background. As a designer, I
remembered how vivid the lettering was and thought that it might be something that I could use down
the road in a lighting design. Several years later, I was designing lights for a dance piece loosely
based on the book, Dune. I remembered the effect from the movie and worked with the green/orange
concept and creating the design based on that metamer (in this context, "mixing of two colors"). As an
artist, you must use the variety of colors available to you to add to your visual tool kit.
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Script Analysis:
The lighting designer for a play can search for color clues in the script. The playwright often paints a
clear picture of what he or she thinks the show should look like when the lights come up or the curtain
opens. After going over the script, meet with the director and discuss his or her vision of the show. Ask
the scenic designer and costume designer for swatches of the colors that they intend to use. These
will be very helpful when you do your color testing. If you are lighting a dance or a music concert,
discuss with the choreographer or director about anything they might want to see or feel during the
presentation. The important thing to remember is to communicate as clearly as possible during these
discussions.
Once the mental vision has started to develop, take the costume and scene paint swatches and do
your homework by color testing with the color filters.

Color Prejudices:
We all have favorite colors that we love to use and colors that we avoid. Whether a particular color is
too pale, or too deep, too much green, or too "murky", we all have to realize that these prejudices do
exist, and use them to create our visuals of a scene. As you look at a color and think that it is "murky"
or "soothing", mull over where you would use it in a scene. Every designer should do this with every
color, to improve his or her color memory.

Color Testing:
A great tool to use for color testing is a small incandescent accent light made by Hampton Bay and
available (in the US) at Home Depot for around $18. The fixture has an inline dimmer on the power
cord, and the color temperature of the MR16 lamp is equal to that of most incandescent theatre
lighting fixtures on the market today. These lights are very small and portable and work well when you
do not have a chance to work with full size fixtures. Using the average-sized color filter swatchbook,
you can find your colors without the need of a full-sized lighting fixture.

Color Communication:
This is a very difficult part of designing. If you take 3 designers and ask them to pick out a blue, each
will probably choose a different shade (and will argue for hours on why theirs is the right bluebe passionate about color!). In my discussions with the great lighting designers of this era, I am struck
by the way they describe color. Very rarely do they call for a "named color" out of the swatchbook.
They will say things like a "jagged" red or a "harsh" green. These help my mind form a picture of what
they are trying to achieve. Color communication is very important to the designer, director, and the
student. Develop that vocabulary.

Color Filter Systems:
Which system should you use? There are several filter systems out there with many colors to choose
from. Most designers will develop their palette from all of the systems available to them. Over the
years, young designers will find nuances in colors that they desire, and add those colors to their
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"toolboxes". All of the major color systems give out color swatchbooks. These swatchbooks are
invaluable in choosing your colors. The separator pages in the swatchbooks usually have the color
name and a spectral energy distribution curve ("SED curve") graph on them along with other helpful
information. The graph will give the viewer a good idea of what colors are used to create the filter that
they are seeing. Believe it or not some greens have more red dyes in them than some of the reds
(look at the charts). I would never recommend a designer use only the color graphs to choose their
colors for a show, but it is a good starting point when a light is not available for color testing.
Color Interaction:
Never assume how a fabric or paint color will interact with a lighting color. The colors in paint and
fabric may be made up of various individual pigments and dyes, and these all will react differently to
colored light. I have spent hours trying to visually separate close shades of costume colors on dancers
in the same dance piece onstage. Had I done color testing prior to cue setting, this might have been
avoided.
Sometimes there are 2 or 3 different colors that may be needed to bring out costume colors or skin
tones. In such cases you can cut the color filters and create a patchwork filter made up of several
different shades or color saturations. Clear tape can be used to assemble the colors as it does not
retain any energy or heat from the light. By color testing with the actual color samples, the designer
will find several options to use in their designs. Sometimes the testing will bring out an interesting
effect that can be used as well.
Skin tones can be difficult as well. ALL skin tones are different. They have differing amounts of blues,
greens, and reds in them. A day at the beach without sunscreen can drastically change the color of
Caucasian skin on stage. Although the designer probably won't alter the design for that, it is an
example of how far skin tone colors can range. Keep this in mind when designing for a wide range of
skin tones. Again, if proper lighting of the skin tones is important, spend the time doing color testing
with the performers.
Finally. . . .
You are the artist responsible for choosing the colors for your show. Always remember that
collaboration is a large part of the process, but you must do your homework to create the palette.
Always keep your eyes open to new sources of colors for your designs! Form an opinion on where you
might use a particular color in a swatchbook (it was created for some reason at one time). Look for
color combinations around you that create visual interest or emotions and analyze how to recreate
them with the lighting tools available. This palette development should be a lifelong pursuit and will
never change even with the new color mixing technologies that develop throughout the years.
Remember... the final judge of color is the eyes and the brain...and that will never change!

(nuorodos į „Apollo Design Technology“ pabaiga)
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(Straipsnio vertimas)
Autorius: K.C. Hooper, Apollo Design Technology
Spalvų pasirinkimas
Yra daug veiksnių, pasirenkant spalvas Jūsų renginiui, ir kai jus vartysite filtrų pavyzdžių
rinkinius, jūs pamatysite, kiek daug yra galimybių rinktis. Čia aptarsime įvairius aspektus
kaip pasirinkti geriausias spalvas jūsų šou.
Atkreipkite dėmesį, kad aš nesakiau pasirinkti "teisingą" spalvą. Apšvietimo dizainas yra
meno forma ir mes, apšvietimo menininkai, turime laisvę pasirinkti kokia spalva duos
reikiamą efektą arba ieškoti ir išbandyti kokį poveikį sukurs viena ar kita spalva. Tyrinėkite
spalvas ir stebėkite ar pajuskite, kokį poveikį ji daro scenoje, šokio ar dainos emocijai.
Spalvų psichologija yra plati tema, ir daugelis žmonių rašė apie tai. Naudodamiesi Google
paieška šiai temai, jus rasite ne vieną straipsnį apie tai. Vienas iš informatyvių šaltinių, kurį aš
radau yra straipsnis: „Color Psychology: How Colors Impact Moods, Feelings, and Behaviors,
by Kendra Van Wagner.“ (Autorius: Kendra Van Wagner, „Kaip spalvos veikia nuotaiką,
jausmus ir elgseną“).
Keletas akivaizdžių emocijų, susijusių su spalva gali būti tokios:
Raudona = "pyktis", "pavojus", "blogis".
Žalia = "nepasitikėjimas", "liga", "sėkmė".
Mėlyna = "ramybė", "šaltumas".
Jūs, kaip besimokantis apšvietimo meno, turite paimti filtrų pavyzdžių rinkinį, pridėti
kiekvieną filtro pavyzdį priešais šviestuvo spindulį ir žiūrėdami į šios spalvos šviesą
pamastyti, kokias emocijas ji jums kelia. Jus dar ne kartą pasinaudosit tuo kurdamas
apšvietimą.
Spalvų matymas ir tai ką šviesos menininkas visada panaudos savo darbe. Jus žiūrėdamas į
paveikslus ar meno kūrinius parodose, visada pajusite kad tai duoda tam tikrą emocinį
poveikį. Analizuokite, kas sukelia šias emocijas. Ar tai yra spalvos, apšvietimo pobūdis,
prietema ar šviesumas? Įsidėmėkite tai ateičiai, kai reikės realiai savo darbe pasirinkti spalvas.
Prieš daugelį metų, aš mačiau filmą „Cat People“. Pats filmas buvo baisus ir vertas pamiršti
jį, tačiau titrai buvo žalios spalvos tekstais oranžinio smėlio fone. Kaip dizaineris, aš
įsidėmėjau, kokie buvo ryškūs ir įsimintini užrašai ir pamaniau, kad tai galėsiu kažkada gal
būt panaudoti savo veikloje. Po kelerių metų, aš ruošiau apšvietimą šokio spektakliui, kuris
buvo rengiamas knygos „Kopos“ motyvais. Prisiminiau šio filmo poveikį ir panaudojau
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žalios/oranžinės spalvų koncepciją ir sukūriau šviesos dizainą šios metamerijos pagrindu
(šiame kontekste „dviejų spalvų maišymas“). Kaip menininkas, jus privalote naudoti
įvairiausius spalvinimo variantus, įtraukdamas juos į savo vizualinių priemonių arsenalą.
Scenarijaus analizė:
Šviesos dailininkas spektakliui turi ieškoti spalvų kurios būtų raktas suprasti scenarijui.
Dramaturgas dažnai žino ir aiškiai išreiškia ką jis arba ji galvoja, kaip turi atrodyti veiksmas,
kai šviesos įsijungia ir atsidaro uždanga. Kai analizuosite scenarijų, susitikite su režisieriumi
ir aptarkite kokį jis norėtų matyti vaizdą. Paklauskite scenografo ir kostiumų dailininko,
kokias spalvas jie planuoja naudoti. Tai bus labai naudinga, kai jus darysite savo spalvų
parinkimo bandymus. Jei jus šviesite šokių ar muzikos pasirodymus, aptarkite su choreografu
ar režisieriumi ką jie norėtų matyti ar jausti pasirodymų metu. Yra labai svarbu bendraujant
kuo aiškiau viską aptarti ir suprasti vienas kitą.
Kai tik pradeda mintyse kurtis vaizdiniai, paimkite kostiumų ar scenos medžiagų pavyzdžius,
kad galėtumėt atlikti savo „namų darbus“ išbandydami tai su spalvų filtrais.
Spalvų pasirinkimas:
Mes visi turime mėgstamas spalvas, kurias patinka panaudoti, taip pat ir spalvas, kurių
vengiame. Kai kažkokia spalva yra pernelyg šviesi, ar perdaug tamsi, perdaug žalia, ar
perdaug „niūri“, mes visi turim pripažinti, kad šios išankstinės nuostatos egzistuoja ir jus
turime tai pritaikyti kurdami savo scenos vaizdą. Kai jus žiūrite į spalvą ir ji jums atrodo
„niūri“ ar „slopinanti“, pagalvokite, kokiam siužetui jus ją galėsite panaudoti. Kiekvienas
šviesos dailininkas turėtų tai daryti, treniruodamas savo spalvų atmintį.
Spalvų testavimas:
Puiki priemonė spalvų testavimui galėtų būti mažas šviestuvėlis su kaitrine lempute, kurį
sukonstravo Hamton Bay ir parduodamas JAV už maždaug 18 dolerių. Šviestuvėlis turi
šviesos reguliatorių sumontuotą ant laido ir MR16 tipo lemputę su reflektoriumi, kurios
spalvos temperatūra yra tokia pati kaip daugelio teatro scenos prožektorių su halogeninėmis
lempomis. Šis šviestuvėlis yra nedidelis ir labai patogus, kai neturite galimybės panaudoti
realaus prožektoriaus. Naudodami vidutinio dydžio filtrų pavyzdžių rinkinį jus galite
pasirinkti spalvas neturėdami didelio prožektoriaus.
Spalvų komunikacija:
Tai labai sunki meninio apšvietimo dizaino dalis. Jei jus trijų dizainerių paprašysit pasirinkti
mėlyną spalvą, turbūt kiekvienas iš jų pasirinks skirtingus atspalvius (ir jie galės kelias
valandas aiškinti kodėl jie tai pasirinko). Diskutuojant su garsiais šio laikmečio dizaineriais aš
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būnu sukrėstas to, kaip jie aiškina spalvas. Labai retai jie jas vadina pavadinimais iš filtrų
pavyzdžių rinkinio. Jie pasakys tokius apibūdinimus kaip „suglamžyta“ raudona ar
„šiurkščiai“ žalia. Tai padeda mano protui suvokti vaizdą arba suprasti kokio tikslo jie siekia.
Komunikavimas spalvomis yra labai svarbus dizaineriui, režisieriui ir besimokančiam.
Ruoškit savo žodyną šia tema.
Spalvų filtrų sistemos:
Kuria sistema reiktų naudotis? Yra keletas spalvų sistemų ir daug spalvų pasirinkimui iš
kiekvienos. Daugelis dizainerių susiformuoja savo rinkinį iš visų jam pasiekiamų sistemų.
Metams bėgant jauni dizaineriai pamato spalvų niuansus, kurie jiems patinka ir prideda šias
spalvas prie savo rinkinio. Visos pagrindinės spalvų sistemos turi savo pavyzdžių rinkinius.
Šie rinkiniai yra labai naudingi pasirenkant spalvas. Lapeliuose tarp filtrų yra kiekvieno filtro
pavadinimas, spektrinio šviesos pasiskirstymo kreivė („SED curve“ – angl. Spectral Energy
Distribution curve) ir kita naudinga informacija. Grafikas yra gera priemonė sužinoti kokią
spalvą naudoja filtras, kad ji matytusi. Tikėsite ar ne, kai kurie žali filtrai turi daugiau raudonų
dažiklių nei kiti raudoni filtrai (pažiūrėkit kreives). Aš niekada nerekomenduoju naudotis tik
spalvų grafikais, bet jie yra gera atspirtis kai nėra galimybės pratestuoti spalvas.
Spalvų sąveika:
Niekada nesuprasite kaip audinys ar dažytas paviršius sąveikaus su spalvota šviesa. Dažų ar
audinio spalva gali būti sudaryta iš įvairiausių pigmentų ir dažiklių ir jie visi skirtingai
reaguos į spalvotą šviesą. Aš valandų valandas bandydavau vizualiai atskirti šokėjų drabužių
atspalvius viename iš šokių. Tik kai padarydavau spalvų bandymus prieš ruošdamas
apšvietimo sekas, aš išvengdavau tokios laiko gaišaties.
Kartais reikia dviejų arba trijų skirtingų spalvų, kad teisngai išreikšti kostiumų ar odos
atspalvius. Tokiu atveju jus galite sukarpyti kelis filtrus ir padaryti sujungtą vieną iš kelių
filtrų, kad gautumėt keletą skirtingų šešėlių ar pustonių. Filtras gali būti suklijuotas skaidria
lipnia juosta, kuri nesudegtų nuo karščio. Bandydamas parinkti filtrus kartu su audinių
pavyzdžiais, galite rasti keletą įdomių variantų. Kartais bandymai atranda įdomių netikėtų
efektų, kurie gali būti panaudoti vėliau.
Odos atspalviai kartais taip pat yra nelengvas uždavinys. Visų žmonių odos atspalviai yra
skirtingi. Jie turi skirtingas raudonos, žalios ar mėlynos spalvos dedamasias. Viena diena
saulėje paplūdimyje gali drastiškai pakeisti aktoriaus odos spalvą. Turbūt dėl to šviesos
dailininkas nenorės keisti savo užprogramuotų spalvų, tačiau tai gali būti pavyzdys, kaip
greitai gali pasikeisti žmogaus oda. Turėkite tai mintyje kurdami apšvietimą įvairiems odos
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spalvos variantams. Jei tinkamas žmogaus odos apšvietimas yra svarbus, sugaiškite tam
reikalingą laiką bandymams su aktoriais.
Pabaigai...
Jūs esate menininkas atsakingas už spalvų pasirinkimą savo šou. Visada atminkite, kad
bendradarbiavimas yra svarbi proceso dalis, bet jūs turite padaryti savo namų darbus, siekiant
sukurti tinkamą spalvų paletę. Visada ieškokite naujų resursų surasti spalvas savo dizainui!
Ieškokite spalvų derinių aplink save, kurie vizualiai įdomūs ar sukelia emocijas ir tyrinėkite,
kaip tai galėtumėt atlikti pasinaudodami apšvietimo priemonėmis. Ši spalvų paletės kūryba
bus naudojama visada, netgi jeigu bus sukurtos naujos spalvų maišymo technologijos.
Prisiminkite... galutinis teisėjas pasirenkant spalvas yra akys ir smegenys ... ir tai niekada
nepasikeis!
(straipsnio pabaiga).
Trumpa išvada
Apie spalvų parinkimą yra įvairių rekomendacijų ir straipsnių - nuorodas galite rasti aukščiau
minėtų filtrų gamintojų interneto svetainėse. Taip pat tose pačiose svetainėse yra ir pagalbinės
priemonės – skaičiuoklės ir programėlės, padedančios išrinkti reikiamus filtrų kodus, pagal
įvairius požymius ir tipinius scenarijus. Tačiau nėra griežtų taisyklių, kurios nurodytų, kada ir
kokias šviesos spalvas reikia naudoti, spalvų parinkimas priklauso ir nuo šviesos dailininko
patirties, režisieriaus poreikių ir kitų veiksnių.
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2.3 Šviesos intensyvumo valdymas
Šviesos intensyvumo valdymas yra viena iš bazinių šviesos dailininko priemonių, išgaunant
reikalingą meninio apšvietimo rezultatą. Visi tradiciniai scenos apšvietimo prožektoriai su
halogeninėmis lempomis yra prijungti per maitinimo įtampos valdymo reguliatorius.
Prožektoriai yra taip pat su įvairios galios lempomis. Teatro scenose dažniausiai naudojami
prožektoriai su lempos galia nuo 500W iki 1000W. Didesnėse teatro scenose rečiau, bet
naudojami ir 2000W galios prožektoriai. Televizijos ir kino studijose prožektorių galia yra
nuo 1200W iki 5000W, o filmuojant kino filmus didelėse lauko erdvėse naudojami ir 10000
W ar net 24000 W galios šviestuvai.
Teatro scenoje prožektoriai su halogeninėmis lempomis visada yra valdomi, naudojant
dimerius – apšvietimo įrenginius. Daugeliu atvejų pagal scenarijų keičiant atskirų zonų
apšvietimą prožektoriai įjungiami ar išjungiami ne staiga, o palaipsniui didinant ar mažinant
jų šviesumą, kitaip sakant reguliuojant prožektoriaus lempos maitinimui skirtą elektros srovės
įtampos reikšmę. Priklausomai nuo spektaklio draminio pobūdžio ir veiksmo dinamikos,
prožektorių šviesumas atliekamas labai įvairiu greičiu. Pavyzdžiui, jei prožektoriais keičiamas
scenos bendras apšvietimas, formuojant saulėlydžio ar aušros situaciją, šviesumo keitimas
gali testis kelias ar keliolika minučių. Kitais atvejais, kai veiksmo vieta persikelia iš vienos
zonos į kitą, tokiu būdu skirtingas zonas apšviečiantys prožektoriai keičia savo šviesumą tuo
pačiu metu vienoje vietoje didinant ir kitoje mažinant šviesumą. Kartais šie šviesumo
reguliavimai atliekami pulte keičiant reguliatorių padėtis rankiniu būdu, bet dažniausiai šios
prožektorių šviesumo keitimo situacijos būna paruoštos ir užprogramuotos iš anksto. Kai
spektaklis yra parengtas pagal konkretų ir tikslų scenarijų, svarbiausias kūrybinis darbas,
parenkant prožektorių reguliavimo nuoseklumą ir jų ryškumo reikšmes atliekamas repeticijų
metu. Visos atskirų scenų apšvietimo situacijos yra programuojamos į apšvietimo pulto
atmintį, suskaidžius nedidelėmis porcijomis (įvairių gamintojų pultuose šios apšvietimo
situacijų porcijos arba ruošiniai vadinami Cue, Scene ir pan.). Nuosekliai įjungiant iš anksto
paruoštas apšvietimo situacijas ir jas keičiant automatizuotai, tiksliau perteikiamas repeticijų
metu suplanuotas apšvietimas ir šviesos dailininkas turi mažiau galimybių suklysti. Kadangi
skirtingomis dienomis tuose pačiuose spektakliuose atskirų scenų trukmė skiriasi dėl
žmogiškojo faktoriaus, šviesos dailininkas visada turi galimybę užprogramuotas apšvietimo
scenas pakoreguoti „gyvai“ – paankstinti ar pavėlinti atskirų scenų apšvietimą, pakeisti ar
pakoreguoti šviesumo keitimo greitį, ar neplanuotai pasikeitus veiksmo eigai, pakeisti
prožektorių pasirinkimą.
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2.4 Šviesos krypties valdymas
Dauguma scenoje sukabintų prožektorių yra nustatyti šviesti konkrečiomis iš anksto
nustatytomis kryptimis, tačiau šviesos spindulio krypties pakeitimas gali būti atliekamas
įvairiais būdais. Paprasčiausiu atveju kai reikia numatytoje zonoje esantį ar keičiantį padėtį
aktorių apšviesti iš skirtingų pusių, tokiam epizodui montuojami keli vienodo tipo
prožektoriai ir jie įjungiami palaipsniui pakaitomis. Kai reikia vienu prožektoriaus spinduliu
apšviesti judantį aktorių, spindulio kryptis keičiama pasukant prožektoriaus korpusą reikiama
linkme rankomis arba yra motorizuoti mechanizmai prožektoriaus pasukimui iš pulto
(vadinami „Yoke“ mechanizmais).

Motorizuoti prožektorių krypties mechanizmai yra gana brangūs ir vienas iš paprastesnių
būdų yra nauooti įprastinių teatrinių prožektorių krypties nustatymą vertikalia ir horizontalia
kryptimis naudojant specialias kartis. Tokiam tikslui prožektoriai turi būti su papildomais
mechanizmais ir jų tokia versija vadinama „Pole Operated“.
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Valdomi kartimis prožektoriai dažniau naudojami televizijos studijose, kad nereikėtų jų
pareguliavimui naudoti kopėčių ar bokštelių (plačiau apie tai skyriuje 3.5 Televizijos ir
fotagrafavimo studijų apšvietimas).
Taip pat tokie prožektoriai gali būti naudojami mažuose teatruose, kultūros centruose ar
mokyklose, tokiu būdu panaudojant gana patogų, saugų ir pigų būdą, lyginant su
motorizuotais mechanizmais, prožektorių krypties pakeitimui keičiantis veiksmo scenarijui.

Šviesos judėjimas
Ar šviesa gali judėti? Tai galima nusakyti ar atlikti ne tik mechaniškai keičiant prožektoriaus
kryptį, kai prožektoriaus spindulys juda erdvėje, bet ir šviesos dailininko suformuotomis ir
užprogramuotomis vaizdinių situacijomis, kai scenos erdvėje keičiantis spalvoms ar
prožektorių šviesumams, galima sudaryti saulėlydžio ar saulėtekio vaizdinį, ar pavyzdžiui
debesų judėjimo įspūdį. Šviesos kryptis yra taip pat svarbi emocinio poveikio priemonė ir
nepasikliaukite vien tik iš anksto sumontuotų prožektorių vietomis. Yra įvairių būdų ir
techninių priemonių prožektorius naudoti ne tik pakabintus ant prožektorių tiltų ar sijų, bet
juos galima montuoti ir bet kurioje kitoje vietoje - ant grindų, dekoracijose, prtivirtinti grindų
stovais.
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2 skyriaus kontroliniai klausimai – pasitikrinkit savo žinias. Jei nepavyks iš kart atsakyti į
visus klausimus teisingai, peržiūrėkite skyrių dar kartą.

Klausimas Nr. 2.1
Kurios prožektoriaus kryptys yra pagrindinės?
A

Tiesiogiai iš priekio

B

Iš priekio maždaug 45 laipsnių kampu

C

Iš abiejų šonų

D

Iš viršaus
Atsakymas 11 skyriuje

Klausimas Nr. 2.2
Kas yra prožektoriaus fokusavimas ?
A

Spindulio kampo reguliavimas

B

Spindulio formos keitimas

C

Prožektoriaus šviesos srauto reguliavimas

D

Spindulio šviesos srauto tolygumo reguliavimas
Atsakymas 11 skyriuje
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3. Meninio apšvietimo kiekybiniai ir technologiniai
rodikliai
3.1 Prožektoriaus sandara
Daugumą prožektorių sudaro šios pagrindinės
dalys:
-

Prožektoriaus korpusas;

-

Šviesos šaltinis – lempa;

-

Lempos prijungimo lizdas – cokolis;

-

Optinė sistema – lešiai arba jų sistema;

-

Spalvų filtrų ir priedų rėmeliai;

-

Elektros prijungimo kabelis.

Prožektoriaus korpusai dažniausiai gaminami iš plieno lakštų ar aliuminio detalių, kurios
suprojektuotos taip, kad būtų atsparios aukštai temperatūrai. Įprastai prožektorių korpusai
įkaista iki aukštos temperatūros ir korpusai turi atlikti funkciją efektyviai išsklaidyti jo viduje
susikaupiantį nuo lempos šilumos perteklių.
Visi meninio apšvietimo prožektorių korpusai sukonstruoti pakabinimui ant vamzdžio,
naudojant papildomus „kablius“ ar pritvirtinimui prie grindų stovo, naudojant specialius
adapterius. Prožektoriaus pakabinimo apkaba turi būti reguliuojama, kad prožektorių
pakabinus ant vamzdžio, lengvai galima būtų pakeisti jo veikimo kryptį vertikalia ir
horizontalia kryptimi.
Visi klasikiniai scenos meninio apšvietimo prožektoriai turi priekyje pritvirtinamus
metalinius arba popierinius rėmelius šviesos filtrams panaudoti. Taip pat kai kurie
prožektoriai komplektuojami papildomais mechaniniais priedais spindulio formai keisti –
durelėmis, specialiomis šviesos spindulio formos keitimo užsklandomis ir trafaretų laikikliais.
Korpuso konstrukcija
Visi prožektoriai gaminami prijungimui prie 230V arba 120V (Šiaurės Amerikos žemyne)
maitinimo įtampos. Kai kurie prožektoriai būna ir žemos įtampos (6V, 12V, 24V arba 48V)
maitinimo įtampai, bet jie prijungiami prie įprastos įtampos tinklo naudojant papildomus
transformatorius. Visi prožektoriai komplektuojami 1,5 arba 3m elektros kabeliais
(dažniausiai be prijungimo šakučių, kurios yra skirtingos įvairiose šalyse).
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Lempos ir cokoliai
Meninio apšvietimo prožektoriams daugumoje atvejų
naudojamos specialiai jiems sukonstruotos ir gaminamos
lempos (anglų kalba paskirtis nurodoma kaip
„Entertainment lamps“ arba „Theatre lamps“ arba „Studio
lamps“). Šių lempų pagrindinis skirtumas nuo kasdieninės
paskirties lempų yra tai, kad jų prijungimo cokoliai yra
specializuoti, užtikrinantys patikimesnį prijungimą ir
lempų aušinimą, lempų galia yra didelė ir lempų
konstrukcija yra kompaktiška, bei pritaikyta spindulio
fokusavimui optinėmis sistemomis.

Halogeninės žemos įtampos lempos be reflektoriaus
Tai mažos galios lemputės nuo 50 iki 400W galios su 12-36V įtampos maitinimu. šios
lemputės pasižymi pakankamai dideliu šviesos intensyvumu ir jos dažniausiai naudojamos
pigiuose efektiniuose šviestuvuose su dinaminiu valdymu.

Halogeninės žemos bei vidutinės įtampos lempos su reflektoriumi
Lempučių serija naudojama interjeriniuose ir efektiniuose
šviestuvuose, norint išgauti pakankamai didelį šviesos srauto
intensyvumą kompaktiškais šviestuvais. Tai dažniausiai 50-250W
galios lemputės su 12-24V arba 120V maitinimo įtampa ir 50mm
diametro reflektoriumi.
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Halogeninės 230V įtampos lempos su kvarciniu stiklu
M tipo lempos – turinčios spalvinę temperatūrą iki 2900K, naudojamos kai reikia turėti
maksimalų ilgaamžiškumą (iki 2000h).
T tipo lempos – turinčios spalvinę temperatūrą iki 3000K, naudojamos
teatro scenose, kai norima turėti pakankamą šviesumą ir didesnį
ilgaamžiškumą (360-750h).
CP serijos lempos – turinčios spalvinę temperatūrą iki 3200K,
naudojimui TV studijose bei teatro scenose, norint pasiekti kiek galima
didesnį „Profile“ prožektorių šviesumą (ilgaamžiškumas 150-240h).

HPL ("high-performance lamps") – tai halogeninės lempos, kurios specialai
suprojektuotos moderniems naujo tipo teatriniams prožektoriams, tokiems kaip firmos
"Selecon Pacific", "ETC Source Four", "Altman Shakespeare" ir pan. šiomis lempomis
pasiekiamas didelis šviesos intensyvumas su spalvine temperatūra iki 3200K tuo pačiu
pasiekiant pakankamai didelį ilgaamžiškumą (400-1500h).
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Iškrovos lempos - tai specialiai pramogų industrijos efektinio ir architektūrinio apšvietimo
prožektoriams ir specialiems šviestuvams, naudojamiems televizijos studijose,
kino filmavimo industrijai suprojektuotos lempos. Šios lempos naudojamos "judančių galvų"
efektiniuose šviestuvuose, televizijos ir kino Fresnel bei
Softlight tipo prožektoriuose, šviesos spalvų keitikliuose bei
architektūros apšvietimo lauko šviestuvuose.

HMI/HMD – metalo halogeno lempos, turinčios aukštą spalvos
temperatūrą iki 6000 K, vienodą spalvos atkūrimo spektrą viso
lempos eksloatavimo laikotarpiu, stabilią spalvos temperatūrą ir
optimalius fotometrinius duomenis. Šios lempos plačiai naudojamos
koncertiniuose automatizuotose prožektoriuose, televizijos ir kino
filmavimo prožektoriuose.

HTI/STI – kompaktiškos metalo halogeno lempos,
naudojamos efektiniuose ir automatizuotose prožektoriuose.
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Philips MSD/MSR Platinum lempos vienas iš moderniausių
šviesos šaltinių, naudojamų naujausiuose automatizuotose
šviestuvuose. Lempos ypatingai kompaktiškos, didelio ryškumo
ir ypatingai efektyvios. Lempos turi didelį ilgaamžiškumą (iki
2000 val) ir specialiai suprojektuotos pramogų industrijos
naujausių technologijų šviestuvams.

Osram XBO tipo lempos naudojamos didelės galios šviesos
prietaisuose, pastatų architektūrinio apšvietimo prietaisuose,
galinguose efektiniuose šviestuvuose, kurie naudojami lauko
sąlygomis kaip „dangaus“ šviestuvai dėmesiui pritraukti,
klasikiniuose 35mm kino projekcijos aparatuose, kino
apšvietimo prožektoriuose.

LED šviesos šaltiniai – vis dažniau naudojami tradiciniuose Fresnel, PC ar Profile
prožektoriuose. Žemiau tokių šaltinių pavyzdžiai.
Baltos šviesos LED modulis, naudojamas Fresnel
prožektoriuose

RGBW LED modulio pavyzdys, naudojamas firmos Selecon PLCYC šviestuvuose
www.seleconlight.com informacija
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Lempų ilgaamžiškumas
Gamintojai lempoms jų techninėse specifikacijose nurodo vidutinį statistinį ilgaamžiškumą
(angl. „Average Lamp Life Hours“). Tai reiškia, kad tai yra laikotarpis, kuriam praėjus iš
didelio kiekio to paties tipo lempų 50% iš jų perdega, o likusi dalis veikia patenkinamai. Šį
laiką nustato gamintojas atlikdamas testą gamykloje, bandymus darant atvirame ore, o ne
prožektoriaus viduje. Prožektorių projektuotojai ir gamintojai turi siekti, kad prožektoriaus
konstrukcija šio ilgaamžiškumo nesumažintų.
Lempos ilgaamžiškumas yra kompromiso pasirinkimas tarp lempos tarnavimo laiko ir jos
šviesos sąvybių efektyvumo. Kaip buvo minėta apie halogenines lempas, aukšto efektyvumo
studijoms skirtos CP ir P tipo lempos turi ilgaamžiškumą tarp 50 – 200 val., tipiškos T klasės
lempos skirtos teatro prožektoriams turi 300-1000val ilgaamžiškumą, o “long life” tipo lempų
veikimas siekia iki 1500 – 2000val. Lempų efektyvumas priklauso nuo to, kokios spalcos
temperatūros šviesą jos skleidžia. Jei studijos skirtų CP lempų spalvinė temperatūra yra 32003300K tai ilgaamžiškesnės “long life” lempos skleidžia mažesnės 2700 – 2900K temperatūros
šviesą.
Lempos ilgaamžiškumas taip pat ženkliai priklauso nuo to, kokios įtampos yra elektros
maitinimas. Jei pavyzdžiui, lempai visada būtų sumažinta įtampa 5% nuo nominalios įtampos
(Lietuvoje nuo 230V), tai lempos statistinis ilgaamžiškumas padidės iki 200%
Tuo tarpu, jei lempa bus naudojama su 5% didesne įtampa, nei jai skirta nominali, lempos
ilgaamžiškumas sumažės žymiai – dvigubai arba daugiau.

Spalvų perteikimo indeksas
Dažnai prožektorių šviesos kokybės apibūdinimui naudojamas dar vienas santykinis vienetas,
apibūdinantis jo šviesos tinkamumą perteikti kokybiškai apšviečiamo objekto spalvas. Šis
parametras – „color rendering index“ (CRI) yra ne pačios šviesos kokybės rodiklis, bet
koeficientas aarba santykis, kiek kokybiškai atkūriamos spalvos apšvietus įdealios šviesos
šaltiniu (natūralia saulės šviesa), ir apšviečiant vertinamo šviestuvo šviesa. Įdealiu atveju, jei
šviestuvo kokybė prilygsta saulės šviesai, šis indeksas būtų 100. Dažniausiai kokybiško LED
šviestuvo CRI būna nurodoma 80 ir daugiau. Kai kuries studijiniams šviestuvams šis rodiklis
būna nurodytas ir 96.
Šis rodiklis yra svarbus fotografijos, kino ir televizijos apšvietimo kokybei ir dažnai jis būna
nurodytas specializuotų prožektorių techninėse charakterisitikose.
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Lęšiai
Daugumoje prožektorių yra naudojami lęšiai (Fresnel, PC, Profile), bet kai kuriuose
prožektoriuose lęšiai nenaudojami („Flood“ tipo arba „Beam Spot“ tipo). Gamintojai
dažniausiai prožektoriams su optinėmis sistemomis naudojimo instrukcijose arba
informaciniuose lapeliuose pateikia spindulio sklaidos kampo charakteristikas aiškia forma
lentelėmis arba grafinėmis diagramomis.

Fresnel lęšis

Fresnel ir PC lešių šoninis vaizdas

Vieno lęšio prožektoriuose, kurių glia nuo 500W iki 2000W dažniausiai naudojami Fresnel
arba Plano Convex (arba PC) lęšiai, kurių tipiniai diametrai būna 150mm, 200mm arba
250mm.
Rečiau kai kurie prožektorių gamintojai naudoja ir kitokio diametro ar optinių sąvybių lešius,
pavyzdžiui – Pebble Convex (PB). Šie lęšiai yra panašus į Plano Convex lęšius, išnaudojant jų
šviesos fokusavimo efektyvumą, bet formuojantys švelnesnį spindulio tolygumą kraštuose.
Paveikslėlyje žemiau parodytos visų aukščiau minėtų lęšių formos.
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Elektros maitinimo komponentai
Visi prožektoriai yra komplektuojami elektros prijungimo kabeliais ir tam tikrais
elektrotechniniais komponentais. Įprastai visi prožektoriai yra su lanksčiais elektros
maitinimo prijungimo kabeliais, skirtais 220 -240 V įtampai daugelyje šalių arba 100-120 V
įtampai šiaurės Amerikoje arba Japonijoje. Dėl prijungimo lizdų įvairovės, daugelis
gamintojų kabelius komplektuoja be elektros jungčių. Kai kuriais atvejais kabeliai būna su
jungtimis, jei prožektoriai gaminami arba komplektuojami pagal užsakymus konkrečioms
šalims ar regionams. Dažniausiai patikimumui užtikrinti kabelis būna mechaniškai fiksuotas
prie korpuso ir tiesiogiai prijungtas prie lempos cokolio. Tam tikros paskirties prožektoriuose
papildomai būna sumontuotas jungiklis ant kabelio arba prožektoriaus viduje. Pavyzdžiui,
kino filmavimui skirti prožektoriai būna su jungikliu, nes jie dažnai naudojami be papildomų
reguliavimo ar komutavimo įrenginių ir patogiau turėti galimybę kiekvieną išjungti/įjungti
atskirai. Kai kurie teatro scenos apšvietimo prožektoriai saugumui užtikrinti turi papildomus
vidinius jungiklius, kad atidarius korpusą lempos pakeitimui, atsijungtų elektros įtampa nuo
lempos. Tokios apsaugos priemonės aktualios, kai prožektorius naudoja ne profesionalūs
elektrotechninę kvalifikaciją turintys specialistai, o mėgėjiško teatro ar mokyklos personalas.

Pav. Schuko tipo jungtis su įžeminimo kontaktu (prožektoriams
iki 2000W galios)

Pav. CEE17 3P16A tipo jungtis, naudojama 2kW - 5kW
prožektoriams prijungti.
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3.2 Prožektorių parinkimas
Šviesų dailininkai parenka reikalingus prožektorius konkretiems tikslams pirmiausia pagal tai
koks reikalingas spindulio kampas arba apšviestumo plotas, po to pagal optines sąvybes ir
galiausiai pagal prožektoriaus fizines sąvybes. Tam tikrais atvejais prožektorių pasirinkimą
lemia ir jų kaina, dydis ar svoris. Visais atvejais teatro scenos, televizijos ir koncertų
apšvietimui visame pasaulyje yra keletas pagrindinių prožektorių tipų, kurie yra naudojami
beveik visose scenose. Tai Plano Convex, Fresnel, Profile, Flood ir keletas kitų tipų su kuriais
išsamiau susipažinsime 5 skyriuje.
Pagal prožektoriaus spindulio kampus tradicinius teatro prožektorius apibendrintai arba
apytiksliai galima suskirstyti taip:
Plano Convex

5o - 50o koncentruotas reguliuojamas spindulys

Fresnel

10o - 70o minkštas reguliuojamas spindulys

Profile

5o - 90o laipsnių griežtos formos spindulys

PAR-64

Ovalinis fiksuoto kampo spindulys

Flood

70 - 150 laipsnių plataus kampo spindulys

Kiekviena grupė prožektorių yra skirtingų dydžių, pagal lempos galią. Plano Convex ir
Fresnel prožektorių galios yra nuo 500W iki 5000W, rečiau televizijos ir kino apšvietimui
naudojami 10000W ir 24000W prožektoriai.
Profile prožektorių galia įprastai naudojama nuo 500W iki 2000W.
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3.3 Apšviestumo kampų parinkimas
Jei yra žinomas prožektoriaus atstumas ir spindulio plotis ant apšviečiamo paviršiaus,
pasitelkus atvirkštinės trigonometrijos formules nesudėtinga apytiksliai apskaičiuoti
reikalingą prožektoriaus spindulio kampą.

Supaprastintam skaičiavimui, kuris yra pakankamas pradiniam prožektorių parinkimui ir
reikalingam atstumui apskaičiuoti, gali būti naudojama tokia formulė:
Spindulio kampas (o) = Spindulio plotis (m) / (Atstumas (m) * 0.018)

Arba galima suskaičiuoti koks bus spindulio plotis, kai žinomas prožektoriaus atstumas ir jo
spindulio kampas:
Spindulio plotis (m) = Spindulio kampas (o) * Atstumas (m) * 0.018

Pavyzdžiui: koks bus spindulio plotis, pakabinus 300 Profile prožektorių 6 metrų aukštyje?
Atsakymas: R = 300 * 6m * 0.018 = 3.24m

Kitas pavyzdys: kokiu kampu reikia nustatyti Fresnel prožektorių, kad jį pakabinus 8m
aukštyje būtų apšviestas 6 metrų diametro plotas?
Atsakymas: α = 6m / (8m*0.018) = 420 . Vadinasi, Fresnel prožektorių, kurio spindulio
reguliavimo diapazonas yra ribose nuo 7 iki 50 laipsnių, reikia sureguliuoti beveik į plačiausią
kampą.
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Tokių apytikslių skaičiavimų praktikoje visiškai pakanka, kad galima būtų greitai nuspręsti
kokį prožektorių pasirinkti vienu ar kitu atveju. Taip pat galima pasinaudoti ir prožektorių
gamintojų pateikiamomis fotometrinių duomenų diagramomis ar lentelėmis, tuo pačiu
nustatant ir gaunamą apšviestumo lygį spindulio centre. Palyginimui, galite pasitikrinti
skaičiavimus su žemiau parodyta firmos Selecon Fresnel prožektoriaus diagramomis.
Ilgainiui didėjant darbo patirčiai prožektorių pasirinkimas pagal reikalingą spindulio diametrą
ar maksimalų apšviestumo lygį tampa gana lengvas ir greitas, tačiau keliais aritmetiniais
veiksmais tai visada paranku padaryti. Tai taip pat galima daryti išmaniuosiuose mobiliuose
prietaisuose – telefonuose ar planšetiniuose kompiuteriuose nebrangiomis programėlėmis –
apšvietėjo kalkuliatoriais, kurie gali pagelbėti ne tik apskaičiuoti reikiamus kampus, bet ir
parinkti filtrų spalvas ar lengvai rasti techninę informaciją apie įvairių gamintojų
prožektorius.

Pav. Fresnel prožektoriaus fotometrinių duomenų diagrama
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3.4 Šviesos šaltinių galia ir apšviestumo lygiai
Kai pasirinktas reikalingas prožektoriaus tipas pagal optines sąvybes (pavyzdžiui, Fresnel,
PC ar Profile) ir žinomas spindulio kampas, trečias žingsnis yra įsitikinti ar pasirinktas
prožektorius užtikrins reikalingą apšviestumo lygį. Prožektorių galios yra įvairios ir didesnės
galios prožektoriaus šviesumą visada bus galima nustatyti į mažesnį reikiamą dydį, tačiau
renkantis prožektorius su galios atsarga, taip pat padidėja jo matmenys, svoris, lęšio
diametras, paprastai trumpėja lempos ilgaamžiškumas ir didėja prožektoriaus kaina. Todėl
svarbu rinktis racionaliai ir kartais geriau naudoti du mažesnės galios prožektorius vietoj
vieno, ar paieškoti galimybių sumažinti prožektoriaus atstumą.
Teatro scenoje yra įprasta naudoti nuo 500 iki 1000 W galios prožektorius, renginiuose
arenose, televizijoje, koncertuose halogeninių šviestuvų galia yra tarp 1000 ir 5000 W. Taip
pat reikia atsižvelgti į tai, kad kai kurių naujesnių tipų prožektoriai su paraboliniais
prožektoriais ir naudojančiais naujesnių konstrukcijų 600W arba 575W lempas šviesumas yra
didesnis nei su 1000W senesnės technologijos lempomis.
Šviesos dailininkams iš tikro prožektoriaus galia nėra svarbiausias rodiklis planuojant
apšviestumo poreikius ar atliekant fotometrinius skaičiavimus. Yra svarbiau žinoti kokį
šviesos intensyvumą sukuria vieno ar kito modelio šviestuvas ir paprastai gamintojai
prožektoriaus specifikacijose nurodo šviesos intensyvumą spindulio centre. Šis šviesos
intensyvumas spindulio centrinėje ašyje nekinta priklausomai nupo atstumo. Šviesos
intensyvumo rodiklis yra naudojamas palyginti skirtingiems prožektoriams ir apskaičiuoti
kokį apšviestumą liuksais (Lux) suformuos šviestuvas bet kokiu atstumu.
Pavyzdžiui to paties tipo Profile prožektoriaus su 1000W lempa skirtingi variantai
priklausomai nuo lęšių, reflektoriaus konstrukcijos ir kitų konstrukcijos ypatybių gali turėti
skirtingas centrinio spindulio šviesumo reikšmes.
Paveikslėlyje žemiau yra pavyzdys, kaip gamintojas techninėje specifikacijoje nurodo
konkretaus prožektoriaus šviesos intensyvumo charakteristikas (Robert Juliat Profile Spot
2000/2500W 714SX). Šiame pavyzdyje vaizdžiai matosi, kaip to paties prožektoriaus šviesos
intensyvumas spindulio ašyje mažėja padidinus tik spindulio kampą nuo mažiausios iki
didžiausios reikšmės.
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http://www.robertjuliat.com/Product_Specifications/Fiches_EN/Standard/DSEN074_714SX2.pdf

Kitas fotometrinių duomenų pateikimo pavyzdys (šviestuvas HighEnd Studio Color 575)
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3.5 Apšviestumo parametrai ir skaičiavimai
Kandela (cd) yra vienas iš pagrindinių SI sistemos matavimo vienetų. Tai šviesos stiprumas
šaltinio, kurio monochromatinės 540 *1012 hercų spinduliuotės, tenkančios vienam
steradianui, galia lygi 1/623 W. (steradianas – erdvinis kampas).
Šviesos srautas – tai šviesos šaltinio spinduliuojama energija (galingumas), vertinamas pagal
jo sukeliamą regėjimo pojūtį žmogaus akyje.
Šviesos srauto išvestinis matavimo vienetas iš Kandelos yra liumenas (lm). Šviesos šaltinio
spinduliuojamas galingumas matuojamas ne bendru spinduliuojamu matomo spektro dalyje
galingumu, bet skleidžiamu šviesos srautu.
Apšviestumas - tai yra šviesos srauto kiekis, tenkantis paviršiaus ploto vienetui. Apšviestumo
vienetas yra liuksas (lx). Vienas liuksas – tai apšviestumo dydis kai į 1 m2 krinta vieno
liumeno šviesos srautas.
Šviesumas – tai yra paviršiaus vieneto į išorę visomis kryptimis skleidžiamas suminis šviesos
srautas. Šviesumas apibūdina srautą, išeinantį iš paviršiaus ploto vieneto. Šviesumas kaip ir
apšviestumas matuojamas lx.
Atspindžio koeficientas - atsispindėjusios ir krentančios šviesos intensyvumų santykis, jis
išreiškiamas procentais.
Skaistis (ryškumas) – šviesos stiprumas, kurį išspinduliuoja bet kurio paviršiaus ploto
vienetas statmenai paviršiui. Skaisčio vienetas yra nitas (nt). Skaistis nusako, kaip akis jaučia
šviesos srautą skleidžiančius paviršius. Tai yra dydis, charakterizuojantis paviršiaus
spinduliavimą tam tikra nurodyta kryptimi. Jis yra betarpiškai susietas su paviršiaus
atspindžio koeficientu. Skaistis priklauso nuo kampo, kuriuo žiūrima į paviršių, jei paviršius
matinis jo ryškumas visomis kryptimis vienodas.
Liuksas (lux arba lx) SI sistemos apšviestumo matavimo vienetas, tai išvestinis dydis iš
Kandelos = m-2·cd
Amerikoje naudojamas apšviestumo matavimo vienetas yra footcandle.
Apšviestumas Ev matuojamas lux (lx) yra lygus apšviestumui Ev matuojant footcandles (fc)
padalinus iš 0.09290304:
Ev(lx) = Ev(fc) / 0.09290304 = Ev(fc) × 10.76391
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3.6 Spalvų parinkimo kriterijai
Pagrindinės sąvokos
Achromatinės spalvos – tai juoda, pilka ir balta.
Chromatinės spalvos – ryškią „spalvą“ turinčios raudona, žalia, mėlyna, geltona, oranžinė ir
pan..
Skirtingos spalvos turi įvairų psichologinį poveikį ir tam tikri deriniai gali būti priimtini arba
keliantys neigiamas emocijas.
Kai kurių spalvų neįmanoma pamatyti, pavyzdžiui raudonai žalią – ne rudą, kurią gautume
šias dvi spalvas sumaišę, bet tokią spalvą, kuri būtų ir kažkiek raudona, ir kažkiek žalia. Arba
kaip atrodytų geltonai mėlyna spalva – ne žalia, bet tokia, kuri yra ir geltona, ir mėlyna?
Spalvų pavadinimai
Yra žodžių, reiškiančių tik specifinę spalvą (pvz., žydra), tačiau daugelis spalvų vadinamos
žodžiais, reiškiančiais vieną ar kitą daiktą, turintį būdingą spalvą. Vienais atvejais –
tai dailėje naudojamų pigmentų pavadinimai (pvz., ultramarinas, ochra), kitais
atvejais – augalus ar kitus daiktus reiškiantys žodžiai (pvz., rožinė, oranžinė spalvos).
Skirtingose kalbose neretai skiriasi žodžių, naudojamų spalvoms apibrėžti kiekiai: pvz., anglų
kalba neturi žodžio žydrai spalvai, o lietuvių kalba neturi žodžio citrinų žaliai (angl. lime).
Papildančios (komplementarios) spalvos
Tai spalvos, kurias naudojant adityviniame spalvų maišymo sukūria baltą spalvą. Nagrinėjant
spalvų ratą, apie kurį buvo rašyta skyriuje 1.3 Šviesos sąvybės, komplementarios spalvos yra
tos, kurios išsidėsto priešingose pusėse. Taip pat tai galima iliustruoti ir pirminių spalvų
trikampiu.
Pavyzdžiui: rožinė (magenta) - žalia, mėlyna – geltona, raudona – žalsvai mėlyna (cyan).
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Komplementarių spalvų priklausomybė vaizdžiai gali būti aprodyta ir pirminių ir antrinių
spalvų rato paveikslėlyje. Šiame rate pirminės spalvos yra komplementarios priešingoje
pusėje esančioms antrinėms spalvoms. Deriniai, kai naudojamos papildančios spalvos,
suteikia žmogaus teigiamą ir malonų poveikį. Taip pat maišant komplementarių (papildančių)
spalvų šviesas, jos sušvelnina viena kitą.

Kontrastingos spalvos
Derinant ryškias pirmines ir antrines spalvas, esančias viena priešais kitą spalvų rate,
sukuriamas dramatiškas įspūdis, o norint kuklesnio poveikio, patartina naudoti tų pačių spalvų
pastelinius atspalvius.
Žmogaus akis turi savybę kiekvienai spalvai ieškoti atsveriančio atspalvio. Pavyzdžiui, jei
ilgai žiūrėsite į raudoną kvadratą, o po to nukreipsite akis į baltą foną, jame trumpai išvysite
žalią kvadratą. Jeigu dvi vienodo ryškumo viena kitą atsveriančios spalvos yra sugretinamos, į
jas sunku žiūrėti, nes žvilgsnis krypsta tai į vieną, tai į kitą spalvą.
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4 skyriaus kontroliniai klausimai – pasitikrinkit savo žinias. Jei nepavyks iš kart atsakyti į
visus klausimus teisingai, peržiūrėkite skyrių dar kartą.

Klausimas Nr. 3.1
Terminas “Kelvinas” reiškia… ?
A

spalvos temperatūrą

B

lempos tipą

C

šviesos srauto dydį

D

spalvų perteikimo indeksą
Atsakymas 13 skyriuje

Klausimas Nr. 3.2
Fresnel prožektorių spindulio kampo diapazonas yra …?
A

50 – 70 laipsnių

B

20 – 90 laipsnių

C

70 – 150 laipsnių

D

10 – 70 laipsnių
Atsakymas 13 skyriuje

Klausimas Nr. 3.3
Koks bus maždaug spindulio plotis, pakabinus 30 laipsnių kampo
Profile prožektorių 6 metrų aukštyje?
A

2m

B

3m

C

6m

D

7m
Atsakymas 13 skyriuje

Klausimas Nr. 3.4
Šviesos srauto kiekis tenkantis vienam paviršiaus ploto vienetui
yra ...?
A

skaistis

B

apšviestumas

C

šviesumas

D

šviesos srautas
Atsakymas 13 skyriuje
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4. Meninio apšvietimo valdymo sistemos
Apšvietimo valdymo sistemos susideda iš daugelio komponentų ir techninės priemonės yra
naudojamos iš įvairių technologijų sričių. Apšvietimo valdymos sistemų struktūroje yra
elektrotechnikos, ryšių, kompiuterinių technologijų, automatikos ir kitų sričių.
Apšvietimo valdymo sistemos struktūrą sudaro šios pagrindinės dalys ir komponentai:
-

valdymo pultas,

-

programinė įranga,

-

dimerių (šviesos reguliatorių) įrenginiai,

-

valdymo signalų perdavimo įrenginiai ir kabeliai.

Tipinė supaprastinta apšvietimo valdymo sistemos struktūra yra tokia:

Tai klasikinė meninio apšvietimo valdymo schema naudojant DMX protokolo sistemą, tačiau
šiame skyriuje bus nagrinėjami ir kiti valdymo metodai – naudojant kompiuteriių tinkų
Ethernet ir Wireless sistemas. Pagrindiniai valdymo sistemų komponentai yra apšvietimo
valdymo pultas, prožektorių šviesumo valdymo dimerių spintos arba įrenginiai, valdymo
signalų kabeliai, valdymo signalų papildomi komutavimo, paskirstymo įrenginiai. Tačiau
moderniuose sistemose kai kuriais atvejais kažkurių šių komponentų gali nebūti. Pavyzdžiui
apšvietimo valdymo pulto funkciją gali atlikti personalinis arba planšetinis kompiuteris su
specialia programa, vietoj valdymo kabelių gali būti panaudotos belaidžių tinkų struktūros, o
prožektorių šviesumo reguliavimo spintų (dimerių) gali nebūti, jei apšvietimo sistemoje
naudojami modernūs prožektoriai su LED šaltiniais, kurių šviesumas valdomas tiesiogiai iš
pulto ar kompiuterio.
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4.1 Valdymo pultai
Rankinio valdymo pultai
Paprasčiausi apšvietimo valdymo pultai yra nesudėtingi naudotis ir paprastai leidžia pakeisti
atskirų prožektorių šviesumą rankomis pakeičiant slankiųjų valdymo rankenėlių (angl.
„fader“) padėtis. Valdymo pultas dažniausiai turi dvi „feiderių“ grupes šviesos, kuriomis
galima paruošti dvi skirtingas apšvietimo situacijas („preset“ grupes) ir bendrus situacijų (arba
„preset“ grupių) reguliatorius – angl. „crossfader“. Kartais jie dar būna pavadinti „Master“
(bendras, pagrindinis). Įprastai šie du „krosfeideriai“ būna greta ir jų veikimo kryptys yra
priešingos, tai yra abu juos stumiant į viršų – vienas iš jų didina pirmosios grupės šviesumo
lygį, kitas atvirkščiai – mažina. Tokiu būdu stumiant abu „krosfeiderius“ viena kryptimi,
abiejų apšvietimo grupių situacija pulto valdymo išėjime apsikeičia vietomis.
Vaizdžiai sakant, jei žemiau parodyto 12 kanalų apšvietimo valdymo pulto abu
„krosfeideriai“ yra viršutinėje padėtyje, tai visų 12 prožektorių šviesumo lygiai bus tokie,
kokiose padėtyse tarp 0 ir 100% yra nustatyti viršutinėje dalyje. Jei abu „krosfeideriai“ bus
apatinėje dalyje, šviesumai bus pagal apatinės eilės padėtis. Jei bendrasis reguliatorius yra
tarpinėje padėtyje, tai visų iš anksto nustatytų prožektorių šviesumai sumažės proporcingai
pagal jo padėtį. Šiame paveikslėlyje yra klasikinis pavyzdys - Zero88 Level 12 Plus pultas,
kuriuo jau galima sukurti išankstinius scenų nustatymus ir papildomom rankenėlėm
manipuliuoti apšvietimo situacijomis. Apačioje dar yra kiekvienam kanalui skirti mygtukai
„Flash“, kuriais galima operatyviai laikinai įjungti prožektorių padėtis maksimaliu šviesumu,
koks yra nustatytas „Grand Master“ reguliatoriumi.

Pav. Zero88 Level 24 Plus pultas
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Šis firmos Zero88 pultelis Level 12 Plus turi dar papildomą funkciją (todėl pavadinime ir yra
„Plus“) – automatinį šviesumo pasikeitimą, pagal nustatytą laiką nuo 1 sec iki 5 min.
Be to, šio pulto pagalba galima atlikti ir sudėtingesnį apšvietimo scenarijų. Pavyzdžiui,
viršutinės eilės „preset“ reguliatoriais paruošiame situaciją, kad šviestų kairės scenos pusės
prožektoriai, o apatiniais reguliatoriais nustatome dešinės pusės prožektorių lygius. Šviesumo
greičio reguliatoriais nustatome, kad A grupės (kairės pusės prožektoriai) šviesumas pasiektų
maksimalią reikšmę per 15 sekundžių, o B grupės šviesumas pasikeistų per 30 sekundžių.
Tuomet staigiu judesiu abu krosfeiderius greitai nustatome nuo 0 iki 100% padėties (A –
aukštyn, B – žemyn), o prožektoriai automatiškai lėtai paryškės palaipsniui - kairėje per 15
sek, dešinėje per 30 sekundžių.
Šis pavyzdys įliustruoja, kad tokiu principu veikiančiais pultais praeityje buvo valdomas
scenos apšvietimas daugelyje teatrų, tik pultai buvo didesni, turintys didelį kiekį šių
reguliatorių – po 48 ir dar daugiau „fader“ reguliatorių vienoje eilėje. Prie tokių „milžiniškų“
pultų dažnai reikėdavo dviejų operatorių – vienas iš jų pagal scenarijų iš sąrašo „paruošdavo“
reguliatoriais scenas, kitas jas keisdavo arba „įvesdavo ir išvesdavo“ „crossfader“ ir „master“
reguliatoriais. Tokiuose pultuose būdavo ir tam tikri automatikos režimai – „Chaser“ ir
„Fade“ nustatymai ir kita.

Ilgainiui, tobulėjant kompiuterinėms technologijoms, tokie pultai įgaudavo ir kitų
automatizuotų funkcijų – situacijų įrašymą į vidinę atmintį, informacijos atvaizdavimą
ekranuose, scenarijų programavimą, tačiau didelio formato pultai su daugeliu atskirų
reguliatorių palaipsniui nyko, nors kai kuriuose mažuose teatruose juos vis dar galima rasti.
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Kompiuterizuoti valdymo pultai
Kompiuterizuoti valdymo pultai gali būti skirstomi į dvi grupes – orientuoti į automatizuotų
prožektorių valdymą ir tuos, kurie labiau pritaikyti tradicinių prožektorių valdymui. Vienas iš
teatro scenos apšvietimui orientuotų pultų bruožų buvo prieš tai aprašyta struktūra su „preset“
reguliatorių laukais. Tokiais pultais gana nesudėtinga nustatyti norimas apšvietimo situacijas,
atskiru regulatoriumi operatyviai pašviesti iš anksto nenumatytu prožektoriumi. Tokiais
pultais galėdavo naudotis be atskiro mokymosi ar neskaičius naudojimo instrukcijos visi
pakankamai patyrę scenos dailininkai.
Tobulėjant apšvietimo prietaisams, augant naudojamų valdymo kanalų kiekiams, tokia pulto
konfigūracija tapo neracionali. Vietoj daugybės vieną ar dvi konkrečias funkcijas atliekančių
reguliatorių ir mygtukų, modernesniuose pultuose atsirado daugiafunkciniai valdymo
elementai su atskira jų funkcijų reikšmės indikacija, panaudoti informaciniai displėjai,
lietimui jautrūs ekranai, režimų manipuliariai. Svarbia teatrams orientuotų pultų sąvybe tapo
informacijos saugojimo atmintyje ir išsaugotos informacijos panaudojimo funkcijos.
Automatizuotose pultuose galima iš anksto paruošti ir saugoti daugelio spektaklių apšvietimo
scenarijų, tipines apšvietimo situacijas, tekstinius komentarus, pagal užduotus laiko intervalus
iškviesti ir keisti apšvietimą, sinchronizuoti apšvietimo programas su muzikiniais garso
šaltiniais ir daugelis kitokių funkcijų.
Koncertams orientuoti apšvietimo pultai turi kitus specifinius reikalavimus - jais turi būti
patogu suvaldyti žymiai dinamiškesnį ir greičiau besikeičiantį apšvietimo vaizdą. Taip pat
sąlyginai „koncertiniuose“ pultuose yra poreikis turėti patogesnes priemones operatyviam
valdymui rankiniu būdu. Šiuolaikiniai koncertams orientuoti pultai turi daugiau rankiniam
valdymui skirtų manipuliatorių ir mygtukų, nei teatrams skirti pultai. Koncertiniai pultai
dažnai turi „page“ funkcijas, kai paeiliui ranka skirtoms valdyti „feiderių‘ grupėms
priskiriamos užprogramuotos situacijos ir jas be kada galima pakoreuoti. Pavyzdžiui, koncerto
metu kiekvienai dainai mygtuku „page“ „iškviečiamas“ vis kitas apšvietimo situacijos
pradinis ruošinys ir operatorius koreguoja ar manipuliuoja papildomais apšvietimo režimais
rankiniu būdu. Dažnai pultai turi 20 universalios paskirties slankiųjų reguliatorių arba
„feiderių“ rankiniamoperatyviam valdymui. Dar šie feideriai būna motorizuoti, kad priskirus
jiems iš atminties naują apšvietimo situaciją, rankenėlių padėtys nusistatytų į pradinę
užprogramuotą padėtį automatiškai.
Kitas „koncertinių“ pultų skiriamasis bruožas – tai kad juose yra labiau komplikuotos ir
sudėtingesnės „chase“ funkcijos. Lietuviško aiškaus atitikmens šis terminas neturi, tai galima
apibūdinti kaip šviesos palaipsnio pasikeitimo, gal būt „bėgančios“ šviesos ar automatinio
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keitimosi funkcija. Tai gali būti rinkinys grupės apšvietimo prožektorių šviesumų
pasikeitimas, užprogramuotas ir besikeičiantis tam tikra tvarka per užduotą laiko intervalą.
Pavyzdžiui, gali būti tokie režimai. Priskirus „chase“ situaciją vienam „feideriui“, jo seka
įjungus funkciją „unfold“ paskirstoma kitiems feideriams, ir operatorius ranka gali laikinai
išjungti bet kurį šios sekos elementą taip kaip nori, o įjungus režimą „folded“, sekos sudėtis
grįžta į pradinę situaciją. Arba kitas variantas – įjungus režimą „solo“, pasilieka veikiantys tik
tie sekos žingsniai, kuriems yra įjungti išskleistos sekos feideriai. Yra kitų koncertams
orientuotų funkcijų, kad galima būtų operatyviai valdyti ir keisti automatizuotų prožektorių
režimus.
Nežiūrint šių aukščiau paminėtų skirtumų šiuo metu nėra aiškios ribos ar apibūdinimo kad
konkretus pulto modelis yra skirtas teatro ar koncertų apšvietimui. Tobulėjant
kompiuterinėms technologijoms ir automatizuotiems prožektoriams, abiejų rūšių pultai įgavo
tas pačias funkcijas ir sąvybes ir gamintojai nurodo, kad pultas yra skirtas visoms funkcijoms
atlikti.

Yra daug įvairių gamintojų skirtingų apšvietimo valdymo pultų, bet dauguma jų turi bendras
sąvybes, funkcijų grupes arba skirtingoms funkcijoms skirtas mygtukų ir manipuliatorių
grupes. Aiškumui tekste minėsim funkcijas anglų kalba.
„Editor“ – redaktorius. Tai pulto mygtukų ar režimų grupė, kurioje operatorius keičia ir
programuoja įvairius režimus ir jų reikšmes – kanalų numerius, nustato jų intesyvumo
reikšmes, įrašo intensyvumų rinkinius į sekas („cues“), programuoja pasikeitimo laikus,
priskiria teksto komentarus funkcijoms. Dažniauiai šiose mygtukų grupėse yra skaičių
klaviatūra, mygtukai „channel“, „memory“, „time“, „set“, „menu“ ir kiti, operatyviam
programavimui.
„Playback“ – atkūrimas arba valdymas. Tai apie rankinius pultus minėti „crossfader“
reguliatoriai, tik automatizuotose pultuose šioje grupėje yra papildomų mygtukų, arba kelios
„crossfader“ grupės. Automatiniam valdymui pagal nustatytą laiką šioje sekcijoje būna
mygtukai „go“, „hold“, „stop“ arba „back“ grįžti į praeitą pasibaigusią situaciją ir kiti režimai.
Šie reguliatoriai gali būti valdomi rankomis, tiek ir manipuliuojant kartu su užprogramuotom
laiko reikšmėmis.
„Manual faders“ – rankiniam valdymui skirti reguliatoriai, kad galima būtų valdyti tam
tikrus apšvietimo prietaisus, nepriklausomai nuo kitų užprogramuotų režimų. Kartais ta būna
patogu kai reikia improvizuoti arba pavyzdžiui teatre prireikia kurį nors prožektorių valdyti
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ranka, nors visa kita yra užrogramuota iš anksto. Arba tai gali būti panaudota įjungti šviesą
salėje, dūmų mašiną ar kitą konkretų prietaisą nenumatytu laiku.
„Effects“ – efektai arba „chase“ funkcijų programavimo ir valdymo mygtukai.
„Patch“ – komutavimas. Tai funkcija, kai reikia pernumeruoti fizinius įrenginių kanalų
numerius į virtualius. Tai dažniausiai naudojama dimerių kanalų eiliškumo
perprogramavimui, kad būtų patogiau programuoti ir valdyti apšvietimo situacijas.
Pavyzdžiui, jei vienas prožektorius prijungtas prie dimerių sistemos su kanalo numeriu 6, o
kitas prie kanalo Nr. 38, bet jie pakabinti greta ir patogiau būtų, kad jų numeriai būtų šalia.
Tuomet pulto atmintyje galima nurodyti, kad pulto operatorius prožektorių prijungtą prie 38
kanalo, valdys kaip prijungtą prie 7 kanalo. Automatiškai, jei prožektorius, kuris yra fižiškai
prijungtas prie 7 kanalo, pulto operatoriaus programose matysis kaip prijungtas prie 38. Tokiu
būdu, visus prožektorius galima prijungti prie dimerio kanalų „chaotiškai“, o po to jų
numeracijos eiliškumą patogesniam valdymui pergrupuoti (panašiai, kaip šiuolaikiniuose
televizoriuose pergrupuoti televizijos kanalų eiliškumą).

Pav. MA lighting Grand MA2 pultas
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Automatizuotų prožektorių valdymas
Visi automatizuoti arba „išmanieji“ prožektoriai turi ne vieną valdymo kanalą. Bet koks
nesudėtingas šviestuvas jų turi nuo 4 ir daugiau, sudėtingesni pritaisai jų gali turėti ir 40 ar
daugiau. Du kanalai valdo kryptį (vertikaliai ir horizontaliai), dažnai dar du papildomi kryptį
koreguoja papildomais mažais intervalais. Atskirais kanalais valdomi šviesos intensyvumas,
bent trys kanalai valdo spalvų filtus, trafaretų keitimas, spindulio kampas, efektinės prizmės
keitimas ir kitos funkcijos. Iliustracijai apie valdomų kanalų kiekius ir funkcijas buvo pateikta
informacija skyriuje 5.8 Automatizuoti prožektoriai.
Kai prie valdymo pulto yra prijungtas didelis kiekis daugiafunkcinių prožektorių, būtų
nepatogu ir sudėtinga atskirai sugrupuoti šviesumų funkcijas, po to atskiru scenarijaus
rinkiniu sugrupuoti krypties padėtis ir pan. Patogiau, kiekvieną prožektorių sunumeruoti, ir jo
funcijų numeriai skirtingiems prožektoriams bus tie patys. Taigi, apšvietimo valdymo pultas
turi įdentifikuoti konkretų automatizuotą prožektorių ir pot to nusiusti, jam skirtą atskiros
funkcijos komandą.
Pultuose tam tikroms konkrečioms automatizuotų prožektorių funkcijoms patogiau valdyti yra
atskiri specializuoti manipuliatoriai. Prožektorių krypčiai patogiai valdyti pultuose dažniausiai
būna „Joystick“ tipo manipuliatorius, spalvoms nustatyti, keisti trafaretams dažnai būna trys
„ball“ tipo manipuliatoriai arba didesnio diametro ratukai. Nurodžius kelių prožektorių
suteiktus eilės numerius, galima vienu manipuliatoriumi kartu valdyti kelių prožektorių
parametrus.
Automatizuotų prožektorių veiksmų sekų („cue“) programavimas yra sudėtingesnis nei
paprastiems prožektoriams. Dažniausiai reikia visas funkcijas skirtingiems prožektoriams
valdyti ne vienodu greičiu, išskaidant sekas į daugelį dalių ir programuoti jų pasikeitimą per
skirtingus laiko ntervalus.
Be šių kelių paminėtų funkcijų, pultuose automatizuotų prožektorių valdymui yra žymiai
daugiau ir kitų funkcijų. Valdymo pultuose paprastai būna įrašytos daugumos gamintojų visų
automatizuotų prožektorių parametrų bibliotekos ir šviesos dailininkui nebūtina žinoti kokiam
kanalui yra priskirta viena ar kita funkcija. Programuojant naudojamasi bendriniais
funkciniais parametrais, tačiau šviesos operatorius turi žinoti įvairių gamintojų automatizuotų
prožektorių galimybes ir funkcijas.
Kai prožektorių kiekiai yra dideli, apšvietimo komanda susideda iš kelių žmonių. Pavyzdžiui,
2014 Eurovizijos finale Danijoje buvo naudojami devyni dideli valdymo pultai, kuire turėjo
suvaldyti 1380 automatizuotų prožektorių, 1500 įvairių tradicinių ir LED efektinių
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prožektorių, 46320 parametrų. Neskaitant kūrybinių ir pagalbinių darbuotojų, apšvietimą
programavo 6 programuotojai.

Nuotraukų autorius: Ralph Larman
www.thereference-online.com/eurovision-song-contest-2014
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Scenų programavimas
Programuojant scenas arba sekas operatoriai turėtų būti susipažinę su dviem galimais sekų
programavimo metodais – „Tracking“ ir „Cue-only“. Žemiau pateiksime pavyzdžius,
įliustruojančius šias sąvokas.
Sąvoka „Cue“ meninio apšvietimo sistemose neturi aiškaus lietuviško norminio apibrėžimo.
Nagrinėjant apšvietimo valdymo pultų programavimą, „Cue“ – tai tam tikra apšvietimo
prietaisų fiksuota funcijų situacija, kuri turi tęstis arba nesikeisti numatytą ar užprogramuotą
laikotartį. Patogumui tai tekste galime vadinti „situacija“.
Žemiau pateikiamas „situacijų“ programavimo lentelės pavyzdys.
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SUBMASTER funkcijos
„Submaster“ yra vienas arba keli kanalai įrašyti tam tikrais proporciniais lygiais, kurie yra
valdomi vienu įrenginiu. „Submaster“ yra paprastai slankusis reguliatorius – „feideris“, kai
kurie pultai šią funkciją valdo skaitine klaviatūra. Dažnai prie „submaster“ reguliatoriaus
būna „bump“ mygtukas, kuriuo iškart submaster reikšmė nustatoma maksimaliai.
Sudėtingesniuose pultuose būna ir „submaster“ grupės arba „puslapiai“, kai vienu
reguliatoriumi galima valdyti keletą „submaster“.

Yra keli „submaster“ tipai:
pridedantis „submaster“ - dažniausiai naudojamas tipas. Paprastai įrašomi visų norimų kanalų
lygiai į vieną submaster. Keliant „submaster“ lygį, visų kanalų lygiai nusistato iki įrašytų
reikšmių.

Uždarantis arba ribojantis „submaster“ (angl. „inhibitive sub“):
nustato proporcinius lygių apribojimus nustatytiems kanalams. Pavyzdžiui, jei konkrečiam
kanalui bus nustatyta mygtukais reikšmė, kurios šis kanalas negali viršyti, tai nepriklausomai
kokia kanalo reikšmė yra nustatyta užprogramuotose situacijose, šio kanalo šviesumo reikšmė
neviršys „submaster“ nustatytos reikšmės.

Efektų „submaster“:
valdo užprogramuotas efektų sekas (konkrečiai apie jų veikimą reikia skaityti konkrečių
apšvietimo valdymo pultų instrukcijose). Efektai gali būti aktyvuojami keliant šio
„submaster“ lygį, paspaudžiant „bump“ mygtuką arba kai kuriuose pultuose aktyvuojant
macro komandas.
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Efektų programavimas
Seka arba „submaster“ valdantis grupę kanalų, kurie cykliškai keičiasi pagal iš anksto
užprogramuotą lygių seką vadinamas „efektais“. Yra keletas efektų tipų ir jie skiriasi
įvairiuose apšvietimo valdymo pultuose. Dažniausiai efektai įvardijami žingsniais (angl.
„step“) .
Kiekvienas efektų žingsnis gali turėti skirtingas reikšmes – pozityvus, negatyvus ir
besikeičiantis. Pozityviam efektų variante, aktyvus lygis yra aukštas. Žemiau paaiškinsime
efektų programavimo anglų kalbos terminus, dažnai naudojamus įvairiuose apšvietimo
valdymo pultuose:


Step Number: kiekvienas žingsnis turi unikalų numerį, kuris gali būti
programuojamas.



Channel: pulto išėjimo kanalas arba kanalai, kurie gali būti valdomi efekto žingsniu,
kai jis yra aktyvus. Kai kuriuose pultuose numatyta, kad šis kanalas pradėtų veikti
kaip efektinis, jo lygį prieš tai reikia nustatyti žemyn.



Step Time: tai laikotarpis tarp vieno ir sekančio efekto žingsnio pradžios.



"In" Time: tai laikas nuo žingsnio aktyvavimo pradžios iki tokios būsenos, kai šis
žingsnis pasiekia didžiausią jam užprogamuotą lygį.



"Dwell" Time: tai laikas, kuriame efekto žingsnis laikosi arba jo būsena „sustingsta“
pasiekus aukščiausią jo reikšmę.



"Down" Time: tai laikas, per kurį efekto žingsnis pereina į žemiausią lygį pasibaigus
„Dwell“ Time būsenai.



"High" Level: tai kanalo lygis, kurį pasiekia aktyvus efekto žingsnis.



"Low" Level: tai kanalo lygis, kurį pasiekia neaktyvus efekto žingsnis.



Direction: galimos šios efekto veikimo kryptys:
o Forward: efekto žingsniai keičiasi didėjančia numeracijos tvarka, kol efektas
pasibaigia.
o Reverse: efekto žingsniai keičiasi atvirkštine tvarka – nuo didžiausio numerio
iki pirmo žingsnio, kol baigiasi efektas.
o Bounce: efekto žingsniai veikia didėjančia seka, po to atvirščiai iki pirmo
žingsnio reikšmės, kol efektas pasibaigia.
o Build: užsipildantys efektai, visi kanalai prieš prasidedant efektui yra
žemiausiame lygyje. Po to kai prasidėjus efektui, įsijungia vis sekantis
žingsnis, prieš tai buvę žingsniai nepasikeičia, o pasilieka jo aukščiausiame
lygyje. Po to, kai efektas baigiasi, visi jo kanalai pasilieka aukščiausiuose
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lygiuose ir kitas efektas prasideda, tik „numetus“ („reset“) šį efektą į žemiausią
lygį. Negatyvaus efekto atveju, atvirkščiai - viskas prasideda nuo pradinio
žingsnio, kai visi kanalai yra aukščiausiame lygyje ir baigiasi paskutiniuoju
žingsniu į žemiausią lygį.


Random: atsitiktinių žingsnių seka. Šie režimai naudingi, kai reikia
suformuoti atsitiktinius gamtos reiškinius įmituojančias situacijas, pavyzdžiui
liepsną ir panašiai. Daugelyje pultų šio efekto režimo greitis gali būti
keičiamas.
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4.2

Kompiuterių programos ir vizualizacijos priemonės

Šiuo metu daugelis kompiuterizuotų apšvietimo valdymo pultų yra suderinami ir gali veikti
kartu su specialiomis kompiuterinėmis programomis. Įvairių gamintojų kuriamos apšvietimo
vizualizacijos programos leidžia visą paruošiamąjį darbą kuriant scenos vaizdą atlikti
nenaudojant jokios sceninės technikos. Kompiuterio programoje sudarius visų apšvietimo
įrenginių sąrašą ir sumodeliavus jų išdėstymą trimačiu formatu scenos modelyje, galima visą
renginio apšvietimą užprogramuoti tiesiog namie.

Žemiau kelių vizualizacijos programų apžvalga.
Cast Wysiwyg
WYSIWYG - abreviatūra iš anglų kalbos What you see is what you get. Tai labiausiai žinoma
ir bene populiariausia programa, kurią naudoja daugelis šviesos dailininkų. Šia programa
galima sukurti scenos dizainą, pasinaudojant išsamia biblioteka su dekoracijų tekstūromis,
realių daiktų ir žmonių figūrų modeliais, suformuoti fotorealistinį scenos veiksmo vaizdą,
sukurti scenos dinamišką vizualizaciją. Tiesa, ši programa yra nepigi, ji kainuoja keletą
tūkstančių Eurų ir jos prietaisų bibliotekai papildyti reikia įsigyti kasmetines atnaujinimo
licencijas. Sistema veikia Windows aplinkoje. Ši programa gali būti sujungta su daugeliu
žinomų gamintojų apšvietimo valdymo pultų.
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Capture Polar
Taip pat gera programa vizualizacijų ir dokumentacijos ruošimui, sukurta Švedijoje.
Programa kainuoja apie 2000 Eurų išplėstai versijai, yra išbaigta bei pakankamai galinga.
Programoje yra apšvietimo vizualizacija, video mapping ir vaizdo projekcijos funkcijos,
judančių dekoracijų, lazerių ir vandens fontanų vizualizacijos priemonės. Veikia Mac iOS ir
Windows aplinkoje.

ESP Vision
Dar viena galinga vizualizacijos programa, sukurta koncertinių renginių vizualizacijai. Jos
kaina priklauso nuo perkamų valdymo kanalų kiekio (pradedant keliais šimtais eurų vienai
valdymo linijai iki kelių tūkstančių eurų neribotam kanalų kiekiui). Gali būti naudojama ir
Mac iOS ir Windows aplinkoje. Veikia su įvairių gamintojų pultais, vizualizacija galima ne
tik su prožektoriais, bet ir su pirotechnikos efektais, gali sukurti užprogramuotų sekų video
siužetus.
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LightConverse
programa sukurta Ukrainoje ir veikia labai gerai ir realistiškai. Programa veikia tik Windows
aplinkoje. Galingiausia versija kainuoja beveik 5000 Eurų.

LD Assistant
Dar viena gerai veikianti programa, naudojanti originalų DWG formatą. Konkurencinga apie
3000 dolerių kaina.
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LX Free
tai nedidelė 2D formato programa, veikianti Mac ir Windows aplinkoje. Paprasta, intuityvi ir
nemokama.

Auto Stage
programa veikianti AutoCad pagrindu. Yra dvi versijos - 2D ir 3D. Kaina apie 3000 Eurų
abiejų versijų komplektui. Galima parsisiųsti dviejų dienų demonstracinę versiją.
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Modelbox Theatre Plans
Tai rinkinys su prožektorių simboliais, sudėtyje yra daug teatro scenos planų.

LuxArt
Savarankiška nebrangi programa, turinti dvi versijas – nemokama ir mokama. Jos pagalba
galima paprastai ir greitai sukurti nesudėtingus apšvietimo efektus.
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VectorWorks Spotlight
Taip pat efektyvi CAD programa. Kaina apie 2500 dolerių, yra Mac ir Windows versijos.
Programa suderinama ir su ESP Vision. Šioje nuorodoje galima pažiūrėti vaizdo siužetą, kad
suprastumėt, kaip ji veikia.

GrandMa 3D
Programa veikia tik su GrandMa pultu. Ji yra nemokama ir su ja galima pasitikrinti kaip
veikia realiame laike apšvietimo programa, paruošta GrandMa pulte. Ši programa veikia su
visais firmos MA apšvietimo valdymo pultais ir ji sukurta labiau koncertų apšvietimo
vizualizacijoms. Su šia programa, kaip ir su kitomis, galima suformuoti 3D scenos vaizdą, su
visomis konstrukcijomis ir dekoracijomis.
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Light Jockey 2
Firmos Martin Lighting nemokama programa, kuri gali valdyti du DMX išėjimus, prisijungus
per USB sąsają. Ši programa, kuri gali valdyti tik 100 prietaisų ir ne daugiau kaip 2048 DMX
kanalų, yra viena iš mažiausių vizualizacijos priemonių. Jei ji nelabai įdomi profesionalams
dirbanties dideliuose projektuose, tai ši nemokama programėlė dažnai naudojama nedidelių
renginių paruošimui.

Martin ShowDesigner
Tai kita firmos Martin 3D CAD programa, naudojama vizualizacijoms. Programos Gold
versijos kaina yra apie 2500 Eurų ir ji gali būti naudojama su bet kokio apšvietimo pulto
„offline“ redaktoriumi. Programa gali importuoti AutoCAD failus, taip pat realiuoju laiku
kokybiškai galima vizualizuoti prožektorių spindulių judėjimą.
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Žemiau pateikiami pavyzdžiai iš firmos Cast-Software tinklapio, kurios programa Wysiwyg
yra bene populiariausia ir labiausiai paplitusi. Naudojantis šia programa galima vien tik
kompiuterio pagalba paruošti renginio situacijos planą, valdymo scenarijų, užprogramuoti
visų apšvietimo prietaisų režimus realiuoju laiku ir vizualizuoti scenos vaizdą.
Informacijos šaltinis: www.cast-soft.com/wysiwyg/
Pav. Vizualizacijos pavyzdys

Pav. Realus vaizdas
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Prieš ruošiant didelės apimties renginio apšvietimo programą ir norint suformuoti vizualizuotą
vaizdą, pirmiausia reikia paruošti apšvietimo prietaisų išdėstymo planą (angl. „lighting plot“)
ir priskirti prožektoriams parametrų reikšmes.

Pav. „Lighting plot“ pavyzdys, atliktas vizualizacijos programa.

Pav. Teatro scenos „Lighting plot“ pavyzdys.

80

Žemiau video nuorodoje yra trumpa apžvalga apie šios programos galimybes.

Kaip matėt, šios programos pagalba pirmiausia paruošiamas scenos planas, kuriame iš
programos duomenų bazės išrenkami naudojamų prietaisų pavadinimai ir modeliai ir
paprastai lentelėse kiekvienam prietaisui priskiriami įvairūs atributai – kanalo numeriai,
pavadinimai, spalvų filtrų numeriai, išrenkami dekoracijų tekstūros elementai, daiktų
modeliai, scenos konstrukcijų elementai ir kita, kas bus naudojama scenoje. Ši programa yra
naudojama ir naudinga visiems proceso dalyviams – režisieriams, scenografams, operatoriams
ir techniniam personalui, montuojančiam įrangą.
Kitas žingsnis – yra sukurto scenarijaus vizualiacija kompiuterio ekrane. Užprogramavus visų
prožektorių veikimą sinchronizuojant jį laike su garso informacija, kompiuterio ekrane galima
sukurti foto realistinį vaizdą, kaip atrodys scenoje vykstantis renginys ar koncertas ir pamatyti
kaip apšvietimas sąveikauja su scenos dekoracijomis ir atlikėjais. Šia programa galite
peržiūrėti ir kaip atrodys apšvietimo pulte užprogramuotos apšvietimo sekos.
Vizualizacijos programa turi įvairias galimybes integruoti ir panaudoti realaus vaizdo įrašus,
panaudojant DMX ir CITP (Controller Interface Transfer Protocol) protokolus.
Šia programa sukurtas renginio scenarijus ir visų prietaisų atributų sąrašas lengvai specialiu
režimu persikelia į valdymo pulto atmintį arba gali būti gražinamas iš pulto į kompiuterį.
Programiniai resursai gali suvaldyti iki 51200 DMX kanalų, realiai tai sunkiai pasiekiamas
rodiklis. Galima sakyti, kad programos galimybės yra praktiškai neribotos bet kokio formato
renginio vizualizacijai ir programavimui.
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4.3 Valdymo signalų perdavimo ir komutavimo būdai
DMX valdymo sistema
Meninio apšvietimo sistemose prožektorių ir kitų įrenginių valdymui jau kelis dešimtmečius
naudojami DMX512 standartu pagrįsti metodais. Šis metodas buvo pradėtas taikyti 1986
metais ir buvo publikuotas USITT organizacijoje 1990 metais ir pavadintas „Entertainment
Technology - USITT DMX512-A - Asynchronous Serial Digital Data Transmission Standard
for Controlling Lighting Equipment and Accessories“.
Iki šiol skirtingų apšvietimo prietaisų gamintojų techniniai ir programiniai valdymo
protokolai buvo įvairūs ir DMX protokolas (akronimas iš „Digital MultipleX“) atsirado kaip
dar vienas papildomas valdymo būdas. Tačiau greitai šis standartas pakeitė visus iki šiol
skirtingus protokolus ir dabar greičiausiai nėra nei skaitmeniniais signalais valdomo pramogų
industrijos apšvietimo prietaiso, kuris neturėtų suderinamumo su DMX512.
Technologiškai DMX512 protokolo informacija yra perduodama nuoseklaus ryšio standartu
RS-485, kuris yra ankstesnio RS-422 standarto modifikacija. Visi apšvietimo prietaisai
jungiami prie pagrindinio valdymo pulto viena bendra grandine, arba paprastesnėse
struktūrose vienu „vytos“ poros kabeliu. DMX512 veikia nuolatos siunčiant nuosekliai 512
skirtingų komandų ir visi prietaisai prijungti prie šios linijos priima visas komandas, tačiau
programiškai reaguoja tik į jam skirtas komandas. DMX signalas nuolatos siunčia visas 512
komandų 44 kartus per sekundę. Kiekviena komanda turi 256 reikšmes (arba 256 žingsnius,
suskaidančius komandos reikšmę nuo 0 iki 100%). Įrenginys gavęs jam skirtą informacijos
pasikeitimą, reaguoja ir pakeičia tam tikras funkcijas. Kad prietaisas galėtų reaguoti tik į jam
skirtas komandas, kiekviename prietaise yra jo valdymo kanalų numerių nustatymo valdikliai.
Dažnai sakoma, kad prietaisai ar prožektoriai turi būti „suadresuoti“, tai yra nustatomas jo
„namo numeris“ arba DMX kanalo numeris. Dažniausiai prietaisai turi po kelias skirtingas
funkcijas ir jiems reikalingas ne vienas kanalas, o keli. Kaip minėjom apie automatizuotus
prietaisus, jiems gali būti reikalingi pavyzdžiui po 20 kanalų. Tuomet skirtinguose
prietaisuose nustatomi pradiniai adresai, .t.y. „1“, „21“ „41“ ir taip toliau. Tokiu būdu
paskirsčius prie vieno DMX512 valdymo kanalo prijungtas funkcijas, galima skirtingai
suvaldyti ne daugiau kaip 25 prietaisus.
Kiekvienas apšvietimo prietaisas turi po dvi DMX signalo jungtis – viena signalui prijungti,
kita signalo perdavimui į sekantį prietaisą. Nors bendras kabelio ilgis gali būti teoriškai iki 1,5
km ilgio, tačiau pagal DMX standarto aprašymą prie vienos linijos gali būti prijungta ne
daugiau 32 prietaisų. Jei prietaisų kiekis yra didesnis ar dideli atstumai, reikia naudoti
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tarpinius signalų komutatorius arba stiprintuvus (angl. “DMX Splitter”). DMX linijos
pabaigoje arba prie paskutinio apšvietimo prietaiso turi būti prijungtas linijos galinis
terminatorius – trumpiklis su 120 Omų rezistoriumi. Dažnai patys prietaisai viduje turi tokius
„terminatorius“, kurie esant reikalui gali būti įjungti specialiai tam skirtu jungikliu.
Dažniausiai kaip trumpiklis naudojama XLR tipo jungtis, kurios viduje yra sumontuotas šis
rezistorius.
Kad DMX valdymo sistema funkcionuotų teisingai, yra svarbu naudoti tam skirtus kabelius ir
teisingai parinktas jungtis.
DMX signalui prijungti naudojamos 5 kontaktų XLR tipo jungtys, tačiau kartais naudojamos
ir 3 kontaktų jungtys, įprastai naudojamos garso sistemose.

Pav. XLR 5 kontaktų jungtys

Pav. XLR 3 kontaktų jungtys
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Ethernet apšvietimo valdymo sistemose
DMX valdymo sistemos pradėtos naudoti daugiau kaip prieš du dešimtmečius ir jos turi tam
tikrų apribojimų ir trūkumų, kurių neturi šiuolaikinės kompiuterinių tinklų sistemos.
Pastaraisiais metais Ethernet technologijos vis labiau įsigali scenos ir pramogų industrijos
struktūroje.
Žemiau pateikiama iliustracija iš tinklapio www.jands.com.au kurioje vaizdžiai
įliuostruojama valdymo sistemos struktūros skirtumai naudojant tik DMX sistemas ir įterpiant
į tradicines sistemas Ethernet signalų perdavimo infrastruktūros elementus.
Pavyzdyje pateikta tradicinė DMX signalų su keturiomis linijomis paskirstymo schema (pav.
kairėje) ir Ethernet struktūra (mėlynos linijos pav. dešinėje). Tokioje sistemoje atsiranda
nedideli keitikliai iš DMX į Ethernet signalą ir atvirkščiai, ir sudėtinga DMX kabelių
infrastruktūra žymiai tampa paprastesnė ir patikimesnė. Tai yra racionalu didėjant
automatizuotų prožektorių kiekiams ir ilgėjant atstumams tarp įrenginių. Kitas privalumas yra
tai, kad Ethernet sistemos kabeliai yra kelis kartus pigesni nei DMX signalams ir Ethernet
struktūra su TCP/IP protokolais yra žymiai patikimesnė nei DMX protokolas.

DMX struktūra

DMX/Ethernet struktūra
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Kompiuterinės audiovizualinių įrenginių valdymo sistemos
Žemiau kaip pavyzdys yra parodyta firmos Stardraw valdymo koncepcija, kai valdymo pultu
arba vartotojo sąsaja gali tapti bet kokio modelio kompiuteris ar mobilusis įrenginys ir jis
kompiuterio tinkle arba naudojant interneto tinklą gali valdyti įvairius prietaisus. Tokiu
principu veikiančios sistemos, panaudojant įvairius taip vadinamus galinius įrenginius arba
„Gateway“ vis plačiau naudojamos ne tik pastatų sistemų ar pramonės procesų
automatizavimui, bet ir pramogų industrijoje. Yra ne vienas gamintojas, gaminantis scenos ir
architektūrinio apšvietimo sistemas, kuriose pagrindinė valdymo sistemos dalis yra speciali
programa, o prietaisų valdymui
naudojami nesudėtingi
elektroniniai įrenginiai –
konverteriai (arba „interfeisai“),
prijungiami prie kompiuterio ir
keičiantis valdymo signalą iš
kompiuterinio tinklo standartų į
DMX.
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Prožektorių šviesumo reguliavimo ir komutavimo įrenginiai
Meninio apšvietimo sistemose teatre visada yra naudojamos prožektorių su halogeninėmis
lempomis šviesumo reguliavimo įrenginiai (angl. dimmer). Pagal „Elektrotechninių terminų
žodyną“ šio pavadinimo atitikmuo lietuviškai yra „šviesos reguliatorius“, tačiau scenos
technologijų literatūroje arba bendraujant specialistams, šie įrenginiai lietuviškai dažniau
vadinami tiesiog dimeriais.
Scenos technologijose – dimeris, tai vienokios ar kitokios konstrukcijos elektrotechninis
įrenginys - spinta arba kilnojamas blokas, prie kurių jungiasi prožektoriai, o patys dimeriai
valdomi iš apšvietimo valdymo pulto žemos galios ir įtampos signalais. Scenos technologijų
sistemose valdymui naudojami DMX protokolo signalai ir pastaraisiais metais Ethernet
pagrindu įvairūs protokolai (Art-Net, sACN, ShowNet ir kiti). Kitose sistemose (patalpų
apšvietimui) naudojami ir kiti protokolai ar signalų tipai (DALI, X10, 1-10V ir kiti).

Pav. Dimerių spintų pavyzdžiai

Pav. Dimerio atskiras modulis 4 kanalams
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Teatruose dimerių sistemas sudaro kelios ar keliolika spintų, dažniausiai su atskirų kanalų
moduliais. Bendras dimerių kanalų skaičius būna nuo vieno iki kelių šimtų. Vieno kanalo
galia dažniausiai būna naždaug 2.5kW, 5kW, arba rečiau 10kW. Kiekviename dimerio kanale
yra atskiras automatinis saugiklis, kurio nominali vertė ir apsprendžia, kokios didžiausios
galios prožektorių jis gali valdyti.
Mažesnėms sistemoms, kai bendras kanalų skaičius yra mažiau kaip 100, naudojamos
paprastesnės sistemos – sieninės spintelės, kuriose įprastai būna nuo 12 iki 48 kanalų iki 2kW.
Tokios dimerių spintelės dažniausiai montuojamos pačioje scenoje, jos dažniausiai neturi
ventiliatorių aušinimui, todėl netriukšmingos.

Įvairių gamintojų dimeriuose vidiniai kompiuteriniai kontroleriai yra su skirtingos sudėties
funkcijomis, bet dauguma dimerių sistemų turi šiuos bendrus režimus:


„Patching“ – apšvietimo valdymo kanalų numerių priskirimas fiziniams dimerių
kanalų numeriams;



„Preheat“ – lempų pakaitinimo režimas.



„Testing“ - kanalų testavimo režimas;



„Dimming curves“ – dimerio išėjimo įtampos kitimo priklausomybės kreivė valdymo
signalo atžvilgiu.
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„Patching“ arba kanalų komutavimo funkcija reikalinga, kad galima būtų patogiai sugrupuoti
prožektorių kanalų numerius, kuriuos reikia išdėstyti tam tikra tvarka, kagal šviesos
dailininko numatytus scenarijus apšvietimo valdymo pulte. Šios funkcijos pagalba sukeičiami
valdomų dimerių kanalų numeriai taip, kad fizinis kanalo numeris dimeryje yra pervadintas
kitu numeriu valdymo pulte (loginiu numeriu). Patching sistema taip pat naudojama tam, kad
du ar kelis dimerių kanalus visada valdyti kartu.
Yra du šios funkcijos realizavimo būdai – „fizinis patchingas“ (angl. Hard Patching) arba
„loginis patchingas“ (angl. Soft Patching).
„Hard Patching“ sistemos buvo naudojamos netolimoje praeityje ir jos dar kai kuriuose
senuose teatruose yra išlikusios. Tai sistema, kuri primena senovinį telefonų stoties operatorių
rankinį komutavimą, tiesiog komutaciniais kabeliais prijungiant reikiamą liniją.

Panašios sistemos naudojamos kompiuterinių tinklų sistemose (Network HUB).
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Šiulolaikinėse dimerių sistemose fizinis „patching“ dar kartais naudojamas mobiliose
apšvietimo valdymo spintose. Tai kartu su dimerių blokais sumontuoti skydeliai su dimerių
blokų išėjimo lizdais ir lizdais prijungtais prie išėjimo jungčių. Tokiose spintose prožektorius
švies tik tada, kai papildomu komutaciniu kabeliu („patch“ kabeliu) bus sujungti poromis
atitinkami komutacinio skydo lizdai. Paprastesnėse apšvietimo sistemose, šios sistemos gali
būti naudingos, kai prožektorių kanalų skaičius scenoje yra didesnis, nei apšvietimo valdymo
pulto kanalų kiekis. Naudojant komutacinius kabelius, galima suprupuoti po kelis
prožektorius ir valdyti vienu kanalu.

Pav. Firmos Avolites Art serijos mobilios dimerių spintos pavyzdžiai su „Patching“ sistema
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„Soft Patching“ sistema
Šioje sistemoje kanalų komutavimas atliekamas ne fiziniais būdais, o valdymo kontrolerio
programavimo režimais. Ši funkcija yra ir daugelyje apšvietimo valdymo pultų, bet ji
realizuojama ir dimerių sistemose. Tuomet atlikus komutavimą dimeriuose, tai nepriklausys
nuo to, koks valdymo pultas bus naudojamas. Tokiu būdu nekeičiant išansktinio komutavimo
prie dimerių prijungti bet kokį kitą pultą, arba komutavimą atlikti nenaudojant pulto.
Elektroninio kanalų komutavimo atveju, programos valdymo lauke yra suformuojama lentelė,
kur šalia fizinio kanalo numerio yra matomas ir naujai nustatytas loginis numeris. Taip pat
šiose lentelėse gali būti atvaizduoti ir kiti šio kanalo atributai – pav. ar prijungtas
prožektorius, kokio lygio yra valdymo signalas, kokia nustatyta valdymo kreivė ir kita,
priklausomai nuo gamintojo numatytų funkcijų.
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„Preheat“ (pakaitinimo) režimas
Šis režimas reikalingas nustatyti pradinę įtampą, kuri yra paduodama į prožektoriaus lempą,
kai valdymo signalas yra 0 reikšmėje. Tai režimas, kai prijungta įtampa, nuo kurios lempa
pradeda nežymiai šviesti, bet žiūrovas to dar nemato. Toks lempos naudojimo režimas
ženkliai prailgina jų tarnavimo resursą. Lempos kaitinimo siūlas visada būtų tarsi pakaitintas
ir jo uždegimui reikia mažesnės uždegančios elektros srovės. Taip pat toks režimas padidina
prožektorių užsidegimo dinamiką, pavyzdžiui kai PAR prožektoriai naudojami roko koncertų
metu. Paprastai ši pakaitinimo reikšmė yra nustatoma apie 5%.
Kita panaši, bet atvirkštinė funkcija, padedanti prailginti lempų tarnavimo resursą, yra
viršutinės maksimalios reikšmės nustatymas.

Komutavimo režimai
Prie dimerių kanalų gali būti prijungiami ne tik prožektoriai, kuries reguliuojamas šviesumas,
bet ir prietaisai kurių maitinimo įtampa turi būti pastovi – pavyzdžiui dūmų mašinos,
blyksnės. Tokiems dimerių kanalams kontroleryje būna panaudota funkcija „Switch“ arba
„Park“, kuri uždaro galimybę reguliuoti iš pulto įtampos kitimą. Tokiame režime kol pulto
reguliatorių stumsite iki 50% padėties, dimerio išėjimo įtampa bus 0, kai reguliatorius pasieks
pusę savo padėties, įtampa staiga įsijungs į 100% reikšmę. Tai gali būti užprogramuota ir
kitaip. Pavyzdžiui, kai kurie dimeriai turi funkciją, kai galima nustatyti, kad dimerio išėjime
nuolatos būtų maksimali išėjimo įtampa („Park“ funkcija).
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Dimerių valdymo kreivės („Dimmer curve“)
Dimerių, kurie keičia įtampą naudojant taip vadinamas analogines elektronines sistemas
(tiristorinius ar simistorius keitiklius), įtampa paduodama prožektoriui nesikeičia proporcingai
nuo valdymo įtampos pokyčio. Tai reiškia pavyzdžiui, kad operatoriui stumiant prožektoriaus
lygio rankenėlę tolygiai, iš pradžių prožektorius šviesėja lėtai, paskui per vidurį greičiau ir
pabaigoje šviesumo kitimas vėl sulėtėja. Skirtingų gamintojų dimeriams ši priklausomybė gali
būti skirtinga, taip pat skirtingas būna šio kitimo ir poreikis, atsižvelgiant į apšvietimo
pritaikymo aplinkybes.
Dažniausiai būna naudojami trys kitimo būdai arba kreivės:


Proporcinis arba linijinis



Laipsninė kylanti („Square law“)



„S“ formos kitimas

Televizijos studijose dažnai naudojamas laipsninis kitimo būdas, kai tiksliau reikia nustatyti
viršutinę valdymo įtampos dalį. Tokiu būdu pulto reguliatorius nedidele pstūmio dalimi
paduoda į prožektorių didesnę valdymo įtampos dalį, o likusi didesnė reguliatoriaus postūmio
dalis, reguliuoja švelniai tik viršutinį šviesumo diapazoną.
Teatro dimeriuose dažniau naudojamos švelnėsnės proporcinės ir S formos reguliavimo
kreivės.
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4 skyriaus kontroliniai klausimai – pasitikrinkit savo žinias. Jei nepavyks iš kart atsakyti į
visus klausimus teisingai, peržiūrėkite skyrių dar kartą.

Klausimas Nr. 4.1
“Crossfader” tai …
A

apšvietimo situacijos perjungimo funkcija arba reguliatorius

B

kryžminis slopinimas

C

valdymo signalas

D

prožektoriaus išjungimo mygtukas
Atsakymas 13 skyriuje

Klausimas Nr. 4.2
Viena DMX linija gali valdyti daugiausia … kanalus (-ų)
A

256

B

512

C

1024

D

2048
Atsakymas 13 skyriuje
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5. Vaizdo projekcijos sistemos
Scenos meninio apšvietimo neatsiejama dalis šiuo metu yra įvairios vaizdo projekcijos
sistemos ir būdai.

5.1 Vaizdo projektorių tipai ir projekcijos būdai
Vaizdo projektorius – tai įrenginys, kuris jam perduotą skaitmeniniu būdu vaizdo
informacijos signalą per optinę sistemą paverčia vaizdu ant paviršiaus. Filmavimo kameromis
nufilmuotą vaizdą projektoriai paprastai projektuoja ant specialaus ekrano – sintetinio
audinio. Vaizdo projektorius veikia panašiai kaip apšvietimo prožektorius, jis spinduliuoja per
lešių sistemą, šiuo atveju objektyvą, šviesos pluoštą su vaizdo informacija. Tik vaizdo
projektoriuose yra ne tik šviesos šaltinis, bet ir įrenginys arba sudėtingas mazgas, kuris
formuoja projektuojamo vaizdo informaciją. Projektorių lęšių sistemos (objektyvai) turi savo
techninius duomenis – židinio nuotolį, nusakantį spindulių pluošto kampą ir pagal šiuos
duomenis apskaičiuojamas projektoriaus montavimo atstumas nuo plokštumos (ekrano) ant
kurios projektuojamas vaizdas. Vaizdo projektoriai pagal techninius duomenis yra įvairių
rūšių ir įvairios paskirties. Vaizdo projektoriai panašiai kaip ir prožektoriai klasifikuojami
pagal šviesos šaltinio galią. Vienas iš svarbių projektoriaus parametrų yra jo projektuojamo
vaizdo šviesumas, kuris apibūdinamas šviesos srauto dydžio vienetais – Liumenais. Vaizdo
projektoriai naudojami konferencijų sistemose, mokymo klasėse, prezentacijoms, namų kino
sistemose, kino salėse taip pat ir pramogų srityje. Tačiau vaizdo projektoriai, naudojami
konferencijų kambariuose ar mokymo klasėse ženkliai skiriasi pagal kiekybinius rodiklius
nuo tų, kurie reikalingi koncertams ar teatrams.
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Projektorių tipai pagal technologijas
Vaizdo projektoriai pagal naudojamas technologijas yra kelių rūšių, kurias trumpai
apžvelgsime. Pagrindinės yra šiuo metu plačiai naudojamos LCD ir DLP technologijos,
žemiau trumpai apibūdinsim jau rečiau naudojamą senesnę CRT technologiją, pabaigoje
paminėsim keletą naujesnių ir dar tobulinamų veikimo principų, pasitelkiant LED ir lazerių
technologijas.

CRT projektoriai (abreviatūra iš „Cathode Ray Tubes“), naudojantis tris elektroninio
spinduliavimo vamzdžius arba vaizdžiai lyginant kineskopus, panašiai veikiančius kaip buvo
naudojami jau „mirusios“ analoginės televizijos imtuvuose. Tai trys vamzdžiai atskirai
projektuojantys mėlynos, žalios ir raudonos spalvos vaizdo dedamasias ant to paties
paviršiaus. Ši technologija jau nenaudojama ir ją paminėjom tik dėl bendrojo supratimo ir dėl
to, kad tai buvo dar neseniai naudojama technologija ir galbūt, jie dar kai kur išlikę senose
namų kino sistemose.
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LCD projektoriai naudoja specialią LCD matricą (abreviatūra iš „Liquid Crystal Display“)
arba lietuviškai „skystųjų kristalų matrica“. Tai yra viena iš paprasčiausių vaizdo projektorių
sistemų ir ji plačiai naudojama visų rūšių projektoriuose – vaizdo konferencijoms, namų kino
ir pramogų srityse. Ši sistema nebrangi, tačiau turinti pagrindinį trūkumą – vaizdas yra
diskretizuotas arba „pikseliuotas“. Tai yra vaizdas yra sudalintas į mažus taškelius „pikselius“
arba matomas panašiai kaip per tinklą. Tobulinant projektorius šis efektas yra ne toks ryškus
ar pastebimas ir ši technologija vis dar naudojama vaizdo projektoriuose.

Supaprastinta LCD veikimo principo iliustracija:

LCD vaizdo projektoriaus principinė struktūra:
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DLP projektoriai naudoja firmos Texas Instruments sukurtą DLP (anglų kalba „Digital Light
Processor“) technologiją. Ši technologija naudoja vieną, dvi arba tris šviesos uždarymo
sistemas arba matricas, naudojančias mikroveidrodžius. Šios matricos vadinamos „Digital
Micromirror device“ (DMD). Vienos arba dviejų matricų sistemose naudojami besisukantys
spalvų ratai, kurie sinchroniškai su šviesą uždarančios mikroveidrodėlių matricos veikimu
pagal nustatytą laiką praleidžia tik tam tikros spalvos šviesą. Su viena arba dviem matricom
veikiančiose sistemose projektoriai turi tam tikrą trūkumą, kuris vadinamas „vaivorykštės“
efektu („Rainbow effect“). Šis efektas, formuoja vaizde tam tikras nepageidautinas
vaivorykštės atspalvių aureoles, kai juda žmogaus akys. Projektoriuose su trimis matricomis
šis efektas nepasireiškia, nes visų trijų spalvų dedamosios projektuojamos sinchroniškai.
Tiesa, tokie projektoriai yra žymiai brangesni.

Vienos matricos su spalvų ratu veikimo principas

DMD matrica

DLP 3 matricų arba „čipų“ projektoriai yra šiuo metu dažniausiai naudojami teatro ir koncertų
vaizdo projektavimo sistemose.
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Kitos vaizdo projektorių technologijos

LCoS projektoriai (angl. „liquid crystal on silicon“).
Ši naujesnė LCD technologija, apjungianti skystųjų kristalų ir kai kurias DLP technologijos
sąvybes turi daugiau privalumų, gerinant vaizdo kokybę, tačiau yra žymiai brangesnė ir
naudojanti daugiau energijos.

D-ILA projektoriai ( JVC „Direct-drive Image Light Amplifier“), naudojant LCoS
technologijos sprendimus.

SXRD firmos Sony LCoS technologijos variantas.
LED projektoriai naudoja vieną iš aukščiau minėtų vaizdo formavimo būdų, tik skirtingai
nuo kitų, kaip šviesos šaltinį naudoja LED matricą, vietoj metalo išlydžio lempų.

Hybridinė LED ir lazerinių diodų sistema, sukurta Casio firmoje. Naudojamas LED
šviesos šaltinis, kombinuojant su 445nm lazerio spinduliu. Vaizdo formavimui naudojamas
DLP modulis. Žemiau firmos Casio projektoriaus tokios struktūros pavyzdys:
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Lazeriniai projektoriai naudoja DLP vaizdo formavimo technologijas ir kaip šviesos šaltinį
naudoja lazerio šaltinį. Tai vienas iš naujausių vaizdo projektavimo būdų ir jis yra evoliucijos
stadijoje, tačiau dar dėl nedidelės galios jis dar nėra plačiai naudojamas.
Pastaraisiais metais (2014) didžiausi projektorių gamintojai tobulina ir kuria naujus
projektorius su lazerio spindulio šaltiniais ir tokie projektoriai turi visą eilę papildomų
pranašumų, lyginant su kitais „tradiciniais“ šviesos šaltiniais. Pirmiausia tokių projektorių
šviesos šaltinių ilgaamžiškumas padidėja bene 10 kartų – iki 20000 valandų be papildomo
aptarnavimo ar šaltinio keitimo. Taip pat tokie projektoriai yra ekologiškai pažangūs –
nedidelės elektros energijos sąnaudos, nenaudojamos lempos su aplinkai kenksmingais
elementais (gyvsidabriu ar natriu). Projektorius su lazerio šaltiniu formuoja labai geros
kokybės baltą šviesą, yra puiki vaizdo kokybė ir šių technologijų panaudojimas dar vienu
žingsniu pakelia vaizdo projektavimo technologijas į aukštesnį lygį. Tokie gamintojai kaip
Sony, NEC, Barco, Christie jau pristato didelės galios 3D projektorius, naudojant lazerių
šaltinius ir šių projektorių naudojimas kino teatruose bei didelio formato renginiuose bus vis
populiaresnis. Projektorius su lazeriu galima išjungti /įjungti iškart, nelaukiant kol atvės.

Žemiau yra firmos Sony lazerinio projektoriaus struktūrinė schema, kurioje kaip šviesos
šaltinis panaudotas mėlyno lazerio spindulys, kuris per besisukantį fosforo struktūros diską
paverčiamas balta šviesa. Toliau naudojant 3 LCD matricų principą formuojama vaizdo
projekcija.
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Priekinė ir galinė projekcija
Šie du būdai skiriasi projektoriaus išdėstymo vieta ir ekrano tipo parinkimu. Taip pat
naudojant galinę projekciją vaizdo šviesumas naudojant tokį patį projektorių yra didesnė.
Priekinės projekcijos atveju vaizdo projektorius ir žiūrovai yra toje pačioje ekrano pusėje.
Ekranas atspindi šviesą atgal ir tai yra vaizdas, kurį mato žiūrovai. Vaizdo šviesumas
priklauso nuo vaizdo projektoriaus šviesos galios (pagal projektoriaus nurodytą parametrą
ANSI Lumens) ir nuo ekrano atspindžio koeficiento reikšmės (angl. „Screen gain“). Ekrano
charakteristika „Gain“ nurodo, kokiais kampais ekranas atspindi šviesą. Kuo didesnis
atspindžio koeficientas, tuo siauresnis bus žiūrovų matymo kampas į ekrano statmenį, tačiau
vaizdas bus ryškesnis. Vaizdo ekranas atspindi ne tik projektoriaus skleidžiamą vaizdo
informaciją nešančią šviesą, bet ir visą aplinkos šviesą – patalpose pro langą sklindančią
saulės šviesą, teatro scenoje prožektorių šviesą. Tai reiškia, kad žiūrovo suvokiamas
projektuojamo vaizdo šviesumas ir vaizdo kontrastingumas mažėja, jei į ekraną patenka ir kita
aplinkos šviesa. Jei vaizdo projekcija naudojama kino fimų žiūrėjimui, kai salė yra pilnai
užtemdyta, tuomet ši problema yra neaktuali ir pavyzdžiui namų kino sistemose didelis
projektoriaus šviesumas nėra pagrindinis rodiklis. Paprastai meninio apšvietimo sistemose
kartu su vaizdo projekcijomis yra dideli ir kitos šviesos srautai, todėl projektoriaus galia yra
svarbi. Didelėse scenose vykstantiems renginiams vaizdo projekcijos šviesumo padidinimui
dažnai naudojami du arba keli projektoriai vienu metu, „sumuojant“ tą patį vaizdą į ekraną.
Didelės galios vaizdo projektoriai turi tokią funkciją, kuri vadinama „stacking“ ir ją atskirai
aptarsime toliau.

Galinės projekcijos sistemoje vaizdo ekrano medžiaga yra kitokia. Vaizdo projektorius yra
montuojamas priešingoje ekrano pusėje nei ekranas.
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Galinės projekcijos ekrano medžiaga yra dalinai peršviečiama, turinti matinę struktūrą. Jei
priekinės projekcijos atspindintis ekranas būna dažniausiai baltos spalvos, tai galinės
projekcijos ekranai yra pilkos ar beveik juodos spalvos. Galinės projekcijos atveju žiūrovai
mato ne atspindėtą vaizdą, o tiesiogiai į juos nukreiptą iš projektoriaus šviesos srautą –
vaizdą, kuris yra „užfiksuojamas“ ekrane. Galinės projekcijos atveju, aplinkos šviesa iš
žiūrovų pusės taip pat krenta į ekraną, tačiau ji ne atspindima, o praeina per ekraną ir
„užgesta“ erdvėje už jo. Toki būdu aplinkos šviesos pašalinis poveikis į vaizdo kokybę – jo
šviesumą ir kontrastą yra žymiai mažesnis.
Galinės projekcijos vaizdas yra beveik du kartus ryškesnis, nei naudojant tokio paties šviesos
srauto projektorių priekinei projekcijai. Tiesa, galinei projekcijai turi būti pakankama erdvė už
ekrano, kad galima būtų sumontuoti projektorių reikiamu atstumu. Taip pat ne visada galinės
projekcijos atveju galima projektorių montuoti aukščiau ar žemiau nei ekrano vidurio ašis (tai
apibūdinama kaip „vertical shift“ funkcija).
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Trumpo nuotolio galinė projekcija
Dar vienas projekcijos būdas, kai reikia iš nedidelio atstumo suformuoti didelį vaizdą yra
vadinamas anglų kalba Short Throw Projection ir štam tikslui yra naudojamos specialios
veidrodžių atspindžio technologijos. Principas yra paaiškintas paveikslėlyje žemiau.

Toks būdas dažnai naudojamas galinės projekcijos atveju, kai reikia suformuoti didelio vaizdą
neturint didelio atstumo erdvės. Panaudojantvieną arba du papildomus veidrodžius,
projektuojamas spindulys sulankstomas į kelias dalis, suskaidant reikalingą spindulio
sklidimo kampą į kelias dalis.

102

Konstruktyviniu požiūriu tai gana sudėtinga ir reikalaujanti derinimo bei veidrodžių
priežiūros sistema. Tačiau kai reikia panaudoti galinę projekciją patalpoje, tokiu būdu galima
sutaupyti pastato erdvę, kuri būtų reikalinga normaliam projekcijos būdui.

Panašiu principu veikiantys yra specialūs ypatingai trumpo nuotolio vaizdo projektoriai su
plataus kampo objektyvu ir integruotu papildomu veidrodžiu. Tokie projektoriai naudojami
priekinei projekcijai, pakabinus jį specialiu kronšteinu ant tos pačios sienos kaip ir ekranas.
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Tokios projekcijos sistemos labai patogios ir dažnai naudojamos prezentacijos, mokymo
klasėms. Papildomai trumpo nuotolio projektoriuose dar būna integruotos interaktyvaus
valdymo sistemos su prijungtu kompiuteriu, paverčiant tokį projektavimo būdą „išmaniaja“
interaktyvia rašymo lenta.

Toks projektavimo būdas yra patogus mažose patalpose, nesuformuoja šešėlių, esant
mažesniam projektavimo atstumui yra ryškesnis vaizdas ekrane.
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Grupavimo arba „Stacking“ projekcija
Šis projekcijos būdas, kaip minėta anksčiau yra naudojamas projektuojant didelio formato
vaizdą siekiant padidinti vaizdo šviesumą kelis kartus. Pavyzdžiui, didelėse koncertų scenose,
kai naudojami vaizdo ekrano matmenys tampa didesni nei 6 ar daugiau metrų, vienas netgi ir
didelio šviesos srauto projektorius gali nesukurti reikiamo vaizdo šviesumo ir kontrasto.
Dauguma didelės galios projektorių turi automatizuotas funkcijas sureguliuoti vaizdo
geometrijos parametrus taip, kad vienas greta kito stovintys keli projektoriai labai tiksliai
nukreiptų vaizdą į tą pačią vietą.
Žemiau yra firmos NEC iliustracija, kaip keli projektoriai gali būti panaudoti vaizdo
projekcijai šiuo režimu. Projektoriai turintys „stacking“ funkciją gali paderinti naudojant
valdymo signalus, kuriais projektoriaus objektyvų padėtis pareguliuojama automatiškai, kad
kiekvieno projektoriaus vaizdas būtų pastumtas vertikalia ir horizontalia kryptimi į reikiamą
vienodą poziciją.

Taip pat šios funkcijos vaizdų apibūdinimą galite pažiūrėti šioje animuotoje iliustracijoje:
http://www.nec-display.com/ap/en_projector_old/np3250/NEC_pj_E.html
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Projektoriai, kurie gali būti naudojami „stacking“ arba grupavimo režimu, turi tam tikslui
numatytus konstrukcijos sprendimus. Šiuo režimu projektoriai gana tiksliai turi būti
sumontuoti kartu, išdėstant vieną virš kito arba gretimais. Projektoriai šiam projektavimo
būdui turi būti kruopščiai sureguliuoti. Pirmiausia jie trui būti patikimai pritvirtinti ar padėti,
kad nepasikeistų jų tarpusavio padėtis, mechaniškai suderintos korpuso padėtys ir tik po to
derinamos objektyvų funkcijos. Dažnai didelės galios projektoriai, kurie būna pagal paskirtį
apibūdinami kaip „Large event projectors“ ar panašiai, savo konstrukcijoje jau turi
integruotus specialius rėmus su reguliavimo mechanizmais.

Taip pat yra atskirai gaminami universalios paskirties rėmai, vaizdo projektoriams
neturintiems integruotų konstrukcijų „stacking“ funkcijai realizuoti.
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Panoraminio vaizdo projekcija
Kita būdas panaudojant kelis vaizdo projektorius yra nestandartinio formato vaizdų
projektavimas. Panaudojant du arba kelis projektorius galima formuoti panoraminius vaizdus
į didelius nestandartinio formato ekranus (angl. „Multi-Projector“ arba „Panorama“ režimu).

Žemiau yra pavyzdys, kaip panaudojant keturis vaizdo projektorius, turinčius po 16000 ANSI
Lumens, suformuotas ryškus maždaug 18x6 m dydžio vaizdas. Šiame pavyzdyje yra
panaudoti abu aukščiau minėti metodai – „stacking“ po du projektorius ir „panorama“
funkcija, padidinant vaizdo plotį du kartus.

Nuotrauka iš www.digitalprojection.com
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3D projekcijų panaudojimas
Pastaruoju metu tobulėjant kompiuterinėms ir vizualinėms technologijoms, trimatės grafikos
ir vaizdo technologijos vis dažniau naudojamos įvairiose sistemose. Jau nieko ypatingai
nestebina ar daugeliui nėra naujiena trimatės technologijos arba 3D formato kino teatruose
rodomi filmai, bei televizoriai su 3D funkcijomis. Šios sistemos yra gana brangios, tačiau vis
labiau jos skverbiasi į pramogų ir reklamos industriją.

Vaizdo siužete iš http://www.bbc.com/news/technology-17079364 galite pažiūrėti, kaip 3D
vaizdo technologijos gali būti panaudotos teatro scenoje ir paskaityti straipsnį „Digital
Drama: The technology transforming theatre“ kaip aplamai technologijos transformuoja
tradicinio teatro technologijų sampratą:

Sistemos, kuriose trimatis vaizdas formuojamas naudojant kiekvienam žiūrovui specialius
akinius su poliarizuojančios šviesos filtrais, jau seniai žinomos, tačiau jos šiuo metu naudojant
„aktyvinius“ arba elektroninius akinius tapo žymiai kokybiškesnės. Kur kas sudėtingesnis
uždavinys yra suformuoti trimatį vaizdą arba projektuoti video informaciją taip, kad
susidarytų erdvinis efektas nenaudojant akinių.
Filmuotame siužete nuorodoje žemiau yra pavyzdžiai tokių sistemų panaudojimui reklamai:
https://www.youtube.com/watch?v=jHomIT8MQpQ&list=UU_AvCiKYt1H9DJTFO8DYUC
A&index=4

Kol kas stebėti dienos šviesoje pavyksta formuoti nedidelio formato 3D vaizdus tokiu būdu ir
tokios sistemos naudojamos reklamai prekybos centruose ar panašiai paskirčiai, tačiau viskas
tobulėja ir netolimoje ateityje bus galima pamatyti žymiai sudėtingesnius ir įspūdingesnius
techninius sprendimus.
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Koncertų scenose jau ne kartą galima buvo matyti 3D holografines vaizdo projekcijas, kai
šalia „gyvai“ koncertuojančių atlikėjų, gali pasirodyti ir virtualūs veikėjai ar aktoriai, kurių
pasirodymas filmuojamas ir perduodamas realiuoju laiku dideliu atstumu. Siužete žemiau,
galima pažiūrėti tokių sistemų veikimo paaiškinimą:

Taip pat, kas tai yra holografinės projektavimo technologijos ir kokios panaudojimo
perspektyvos pažiūrėkite šį įdomų vaizdo siužetą:
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Holografinių trimačio vaizdo projektavimo technologijų panaudojimas yra labai įvairus ir
panaudojimo sritys gali būti pačios įvairiausios. Čia dar vienas atraktyvus siužetas, kuriame
šios technologijos sukuria įspūdingą virtualų reginį:
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Vaizdo „sienos“ arba didelio formato LED ekranai
Pastaruoju metu įvairiuose renginiuose vaizdo projekcijos vis dažniau keičiamos didelio
formato LED ekranais. Didelio formato ekranų naudojimas yra žymiai brangesnis vizualinis
sprendimas, nei naudojant vaizdo projekcijos sistemas, tačiau šios sistemos turi ir visą eilę
privalumų – nesudėtingą montavimą, didelį šviesumą, įvairias instaliavimo ir konfigūravimo
galimybes. LED ekranai yra ne tik informaciją „nešantys“ įrenginiai, bet ir scenografijos
elementai, ar scenos meninio apšvietimo dalis.

Didelio formato LED ekranai yra montuojami iš atskirų modulių, kurie jungiami tarpusavyje į
praktiškai neriboto dydžio komplektus. Dažnaiusiai jų konstrukcija yra tokia, kad jie vienas
šalia kito sujungiami specialiomis spynelėmis ir kabeliais ir pakabinami panaudojant
elektrinius keltuvus prie scenos stogo santvarų arba pastato lubų konstrukcijų.
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Jau tapo įprasta, kad didžiausių populiariosios muzikos renginių scenografijos pagrindiniu
akcentu tampa įvairiais būdais sumontuoti LED ekranai, išskaidyti fragmentais ir įvairios
formos moduliais.

Tokių instaliacijų pavyzdžiais gali būti ir Eurovizijos konkursų koncertai ir daugelio pop
muzikos atlikėjų pasirodymai. Taip pat tokie ekranai yra šiuo metu visuose sporto arenose ir
stadionuose, kurie yra naudojami įvairiems tikslams – informacijai atvaizduoti, reklamai ar
vaizdo kamerų rodomiems siužetams iš sporto aikštės ar renginio scenos.
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Aplinkos apšviestumas ir vaizdo projektoriaus galios parinkimas
Projektuojamo vaizdo šviesumas reikalingas, kad žiūrovas matytų vaizdą aiškiai, priklauso
nuo projektoriaus šviesos srauto duomenų, aplinkos apšviestumo ir nuo ekrano sąvybių bei
dydžio. Optimalus rezultatas yra pasiekiamas kai projektoriaus šviesos srauto stiprumas
atitinka ekrano dydį ir jo charakteristikas. Šviesos srautas atsispindintis nuo ekrano yra
išreiškiamas šviesos srauto kiekio vienetais Lux (liuksais).
Šviesos srauto dydis, kuris atsispindi nuo ekrano projektuojant vaizdą iš projektoriaus taip pat
matuojamas liuksais. Galima pasinaudoti tokia formule, apytiksliai apskaičiuojant, kokį
šviesos srautą atspindi ekranas iš vieno kvadratinio metro ploto:
Projektoriaus šviesos srautas ANSI-Lumen
LUX = --------------------------------------------------------------- X
Ekrano plotas, kv. m

Atspindžio koeficientas (Gain)

Optimali vaizdo kokybė pasiekiama kai ekrano atspindimo šviesos srauto kiekis yra maždaug
5 kartus didesnis, nei šviesos srautas atspindimas nuo sienos už ekrano.
Apytiksliai galima pasakyti, jei mažas aplinkos apšvietimo lygis (prieblanda) yra apie 20 Lux,
tai projektoriaus šviesumas gali būti minimaliai suformuojantis apie 100 Lux šviesos srautą.
Jei aplinkos apšviestumo lygis yra vidutinis, siekiantis apie 100 Lux, tai projektoriaus galia
turi būti tokia, kad ekrano atspindimas šviesos srautas būtų bent 400 Lux.
Pavyzdžiui, jei teatro scenoje panaudosit ekraną, kurio dydis būtų 4x3 metrų, tai projektoriaus
šviesos srauto dydis turėtų būti bent 5000 ANSI Lumen, o pavyzdžiui didelėje koncertų
scenoje, kur yra didesnis aplinkos apšviestumas nuo scenos prožektorių ir ekrano dydis būtų
6x4m, projektorius turėtų būti panaudotas su maždaug 10000 ANSI Liumenų šviesos srautu.
Jeigu pasižiūrėtumėt į vaizdo projekcijos pavyzdį, kuris buvo parodytas skyrelyje aukščiau,
matysit, kad į 18x6 m dydžio ekraną buvo projektuojama keturiais galingais vaizdo
projektoriais, siekiant išgauti atspindėto vaizdo šviesos srautą ne mažiau kaip 600 Lux.
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5.2 Vaizdo formatai ir standartai
Vaizdo formatas yra projektuojamo vaizdo matmenų santykis arba prporcinis ryšys tarp
vaizdo pločio ir vaizdo aukščio. Paprastai šis santykis išreiškiamas dviem skaičiais, atskirtais
dvitaškiu, kaip pavyzdžiui 16:9. Literatūroje anglų kalba vaizdo formatas vadinamas „Aspect
Ratio“. Šis parametras arba proporcija nepriklauso nuo ekrano dydžio. Tokią pačią vaizdo
formato reikšmę turėtų ir ekranas, kurio plotis 16m, o aukštis 9m, bei ekranas su matmeninis
4x2,25 m.
Kino teatruose rodomų filmų vaizdo proporcija arba formatas šiuo metu yra dažniausiai
1,85:1 ir 2,39:1.
Video projekcijų sistemose šiuo metu yra populiariausi kiti du formatai:
4:3 (1,33:1) – universalus vaizdo formatas, naudotas 20 amžiuje senojoje analoginėje
televizijoje ir senų modelių CRT ar LCD kompiuterių monitoriuose.
16:9 (1,77:1) – universalus vaizdo formatas naudojamas HD („High Definition“) televizijoje
ir Europoje skaitmeninės televizijos transliacijose. Dauguma šiuolaikinių televizorių yra su
tokio formato ekranais.
Šiuolaikiniuose kompiuteriuose dabar dažniau yra naudojamas ekrano formatas 16:10 (1,6:1),
todėl vis dažniau ir vaizdo projektoriai prezentacijoms ir vaizdo suderinimui su kompiuterių
informacija dažnai gaminami su šio formato originalia raiška. Egzistuoja ir kiti įvairūs kino
bei video formatai, tačiau jie naudojami rečiau.
Fotografijos srityje naudojami kitokie formatai – dažniausiai 4:3 ir 3:2 ir vis dažniau
mėgėjiškose kamerose panaudojamas HD televizijos formatas 16:9. Taip pat profesionalios
fotografijos įrangoje dar sutinkami tokie formatai kaip 5:3 ar 5:4 arba 1:1, kurie naudojami
didelio formato spaudai. Taigi, naudojant nuotraukas vaizdo projekcijos sistemose, reikia
turėti galvoje šių formatų skirtumus.
Egzistuojant šių formatų įvairovei bei skirtumams tarp projektorių formatų ir DVD bei BluRay diskuose įrašytos informacijos, tenka konvertuoti originalius vaizdo įrašus, prisitaikant
prie kitokio formato ekrano didinant vaizdo aukštį ir nuimant dalį vaizdo šonuose, arba
atvirkščiai, sumažinant vaizdo aukštį, kad tilptų visas vaizdo plotis ekrane, tuomet likusiame
ekrano plote atsiranda horizontalios juodos juostos. Galimas vaizdo priderinimo prie ekrano
matmenų variantas, kai vaizdo matmenys koreguojami vertikalia ir horizontalia kryptimi
keičiant proporcijas, tačiau toks vaizdas tampa iškraipytas. Tokį vaizdą neretai galima
pamatyti 16:9 formato televizoriuose, kai senos formato 4:3 vaizdas yra „ištempiamas“ į
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šonus ir žmonės tuomet aiškiai „sustambėja“. Žemiau tokio formatų suderinimo pavyzdžiai
(čia „pillbox“ reiškia vertikalias tamsias juostas, „Letterbox“ – horizontalias).

Pav. vaizdo suderinamumo variantai tarp formatų 4:3, 16:9 ir 16:10

Kitame pavyzdyje yra parodyti skirtumai tarp kitų įvairių kino ir video formatų.
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Vaizdo rezoliucija ir formatai
Dar vienas vaizdo formatą ir jo kokybę charakterizuojantis parametras yra vaizdo rezoliucija.
Žemiau yra iliustracija, rodanti kokios būna šiuo metu dažniausiai naudojamų vaizdo
projektorių šio parametro reikšmės ir pavadinimai.

Retai, bet vis dar sutinkami ir dar žemesnės ar kitokio formato rezoliucijos vaizdo įrenginiai
nei parodyta lentelėje:
VGA (640x480 pix)
SVGA (800x600 pix)
XGA (1024x768 pix)
SXGA (1280x1024 pix)
UXGA (1600x1200 pix)

– Video Graphics Array
– Super VGA
– Extended Graphic Array
– Super XGA
– Ultra XGA
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Kuo aukštesnė rezoliucija, tuo vaizdas sudarytas iš daugiau vaizdo detalių – pikselių ir tuo
geresnė vaizdo kokybė. Tačiau augant rezoliucijai, auga ir vaizdo informacijos kiekiai,
kuriuos reikia apdoroti ir perduoti.

4K rezoliucijos formatai
Iliustracijoje prieš tai neparodyta dar viena nauja ekrano rezoliucijos reikšmė – 4K. Tai
naujausios tendencijos didinant vaizdo projekcijos ir televizijos tranliacijų raišką, bei vaizdo
dydį, neprarandant vaizdo kokybės.
4K raiška – tai keturis kartus didesnis vaizdo informacijos kiekis tame pat plote nei HD
televizijoje, siekiantis 3840 x 2160 pix ir šios rezoliucijos 16:9 formatas vadinamas Ultra HD
arba UHDTV. Techniškai tai dar nėra tikroji 4K rezoliucija, industrinis standartas šiai
rezoliucijai nustato 1,9:1 formatą su skiriamąja geba 4096x2160 pix. Paveikslėlyje žemiau
galite pamatyti kokiu santykiu pasikeitė vaizdo kokybės rodikliai (informacijos kiekis)
lyginant su dar neseniai buvusiais populiariais video įrašų formatais.

4K rezoliucijos standartai dar tik pradėjo žengti į rinką, tačiau jau sparčiai vystoma bei 2012
metais buvo pradėtos eksperimentinės transliacijos naudojant dar 4 kartus didesnės kokybės
vaizdo raišką - 8K. Tai UHDTV standartas su 7680x4320 pix rezoliucija arba 16 kartų
didesniu informacijos kiekiu nei šiuo metu mums jau įprasta HDTV rezoliucija. Jei tikimasi
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arba prognozuojama, kad 4K standartas bus naudojamas televizijos transliacijose jau 2017
metais, tai 8K rezoliucijos vaizdą galima bus realiai transliuoti gana tolimoje ateityje apie
2032 metus. Pirmosios transliacijos 4K režimu realiuoju laiku jau pradėtos bandyti iš 2014
metais liepos mėnesį vykusio pasaulio futbolo čempionato Brazilijoje (informacija iš
http://www.bbc.com/news/technology-27713243). Šiuo metu, tokių transliacijų didžiausias
stabdis yra nepakankami interneto srautų parametrai, perduoti milžiniškiems informacijos
kiekiams.

2014 metais jau kelios firmos tokios kaip Samsung ar LG pristatė serijinei gamybai 4K arba
UHD raiškos televizorius, kurių istrižainė jau siekia 110 colių arba 2,8 m. Tokių televizorių
panaudojimas ne tik namų sistemose, taip pat suteikia didelių galimybių ir audiovizualinėse
sistemose pramogų industrijoje ar reklamos srityje.
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Vaizdo sistemų komutavimo įrenginiai
Vaizdo sistemų įrenginių įvairovė yra labai didelė ir šių įrenginių suderinamumas ir
standartizacija nėra tokia siaurai apibrėžta ir konkreti kaip pavyzdžiui mobiliųjų telefonų
rinkoje, kurioje yra tik keli didžiausi dominuojantys gamintojai. Vaizdo sistemų įrenginių –
vaizdo projektorių, monitorių, ekranų, vaizdo apdorojimo įrenginių gamintojų yra labai daug.
Vaizdo sistemų prietaisams sujungti tarpusavyje reikalingi įvairūs signalų komutavimo,
perdavimo, konveratvimo įrenginiai, specialūs kabeliai, jungtys. Nuolat keičiantis vaizdo
įrangos kokybės rodikliams, augant raiškos parametrams, keičiasi ir šių prietaisų sujungimo
standartų reikalavimai. Pavyzdžiui, jei anksčiau populiarus būdas prijungti vaizdo šaltinius
prie projektorių ar ekranų buvo VGA tipo jungtys, tai vėliau tai keitėsi į DVI įvairių
modifikacijų standartus, HDMI, S-Video, SDI signalo perdavimo standartai, toliau vis plačiau
naudojami didesnį signalų pralaidumą turintys DisplayPort ir kiti standartai.
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Gana dažnai šių skirtingų signalų suderinimui reikalingi signalų konvertavimo įrenginiai,
matriciniai komutatoriai, signalų stiprintuvai ir keitikliai. Net ir pačiai paprasčiausiai vaizdo
sistemai sujungti reikalingi papildomi komutaciniai įrenginiai ir priedai. Žemiau firmos
Extron iliustracija, kurioje matome, kad norint prijungti kelis skirtingus prietaisus prie vieno
vaizdo projektorius, gali būti reikalingi papildomi įrenginiai, šių prietaisų suderinimui.

Šių prietaisų įvairovę ir galimus komutavimo variantus galima rasti įvairių komutavimo
įrangos gamintojų svetainėse, pavyzdžiui:
www.kramerelectronics.com
www.extron.com
www.blackmagicdesign.com
www.wyrestorm.com
www.analogway.com
Įvairius vaizdo signalų komutatorius, mikšerius, valdymo sistemas gamina ir daugelis kitų
firmų, įskaitant tokias žinomas kaip Sony, Panasonic, Roland, Crestron, AMX.
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Vaizdo sistemose naudojamiems kompiuteriams prijungti prie vaizdo projektavimo sistemų
gaminamos ir naudojamos specializuotos vaizdo signalų apdorojimo plokštės arba „kortos‘,
įstatomos į kompiuterio vidų ar prijungiamos išorėje.

Šiuos išvardintus įrenginius gamina specializuotos įmonės, kurių pagrindinė veikla yra
dažniausiai gana siaura ir koncentruota tokių sistemų projektavimui ir tobulinimui. Šiuo metu
vykstant vaizdo sistemų rezoliucijos arba raiškos perėjimui iš HD link UHD arba 4K
standarto, keičiasi ir visų kitų sistemos komponentų reikalavimai. Didelės raiškos signalams
komutuoti itin kokybiški turi būti visi audiovizualinių sistemų komponentai, ne tik „matomi“
įrenginiai – vaizdo projektoriai, ekranai, vaizdo šaltiniai ar kompiuteriai, bet ir visi kabeliai,
jungtys ir komutavimo įrenginiai.
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5.3 Vaizdo informacijos parengimas projekcijai ir perdavimui
Naudojant vaizdo projekcijos sistemas pramogų industrijos projektuose, teatro scenoje ar
vizualaus meno projektuose reikalinga taip vadinama „vaizdo medžiaga“. Meniniams
projektams ši medžiaga gali būti įvairi ir paruošta ar išgauta įvairiais metodais. Nebūtinai tai
turi būti realiai vykstančio vaizdo filmuota medžiaga. Yra įvairių būdų ir šaltinių paruošti
grafinius ar animuotus dekoratyvius video siužetus, kurie būtų integruojami kartu su meninio
apšvietimo sprendimais scenoje.
Vaizdo kameros
Vaizdo kamera yra tokia pati priemonė, kaip ir praeityje naudotos juostinės kino filmavimo
kameros, tačiau dabar įrašančios vaizdą, jį paverčiant elektroniniais būdais į skaitmeninės
formos informaciją. Ši informacija gali būti įrašyta į pačias įvairiausias informacijos talpyklas
ar laikmenas.
Pagrindiniai vaizdo kamerų tipai, kuriuos mes aptarsim, yra naudojami ir meninio apšvietimo
projektų tikslams.
Profesionalios kameros naudojamos televizijoje, kino filmavimui ir panašiai pirmiausia
skiriasi tuo, kad jos turi daugybę funkcijų, kurias galima nustatyti ir reguliuoti rankomis
tiesiogiai valdikliais pačioje kameroje. Profesionalios kameros pasižymi aukšta kokybe ir
dažniausiai turi atskiras matricas kiekvienai RGB spalvos dedamajai atskirai.

Kamkorderiai (angl. „Camcorder“) – tai profesionalios kameros, kartu su įrašymo
funkcijomis, įrašant vaizdo kamerose įmontuotose informacijos kaupikliuose – HD diskuose,
Flash tipo atmintinėse ar vaizdo kasetėse.

122

DVD grotuvai
DVD grotuvai yra skirti informacijos atkūrimui iš DVD formato diskų. Profesionaliam
naudojimui pramogų industrijoje DVD grotuvai skiriasi nuo buitinių grotuvų papildomom
funkcijomis ir eksploatacinėmis sąvybėmis.

DVD grotuvus naudoja vadinami VJ arba „video didžėjai“, klubinėje veikloje ar scenos video
instaliacijose vaizdo manipuliacijoms, kurios atliekamos naudojant kelis video šaltinius ir
juos miksuojant ir keičiant vaizdo projektavimo ritmiką ir dinamiką. Tam tikslui yra
gaminami specializuoti DVD leistuvai arba grotuvai.

Pav. Firmos Numark profesionalūs DVD grotuvai
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Media serveriai
Media serveris – tai terminas galintis turėti dvejopą reikšmę. Viena iš reikšmių - tai
kompiuteris arba kompiuterinė sistema, kurios laikmenose kaupiama ir tvarkoma įvairi
„media“ informacija – video įrašai, muzikiniai įrašai, nuotraukos, knygos ir su visu tuo
susijusi pagalbinė informacija. Kadangi visa šiuolaikinė vaizdo ar garso informacija šiais
laikais naudojama tik skaitmeniniais formatais, o informacijos kiekiai, ypatingai jei tai yra
susiję su aukštos raiškos vaizdo formatais ar aukštos kokybės (diskretizacijos) garso
informacija, yra milžiniški. Tokiems informacijos masyvams reikalingi ir nauji tos
informacijos saugojimo būdai.
Kita sąvokos „media serveris“ reikšmė – tai specializuota programinė įranga, reikalinga
informacijos apdorojimui, tvarkymui, perdavimui. Naudojant šią programinę įrangą, gali būti
panaudotas „standartinis“ kompiuteris, tiesa pakankamai „galingas“ su tam tikrais būtinais
resursais ir šviesos operatorius ar VJ operatorius galės realiame laike formuoti dinamiškus
vaizdus, apjungiant ar „miksuojant“ grafiškai kelis skirtingus vaizdų šaltinius ar grafinius
sluoksnius. Taip pat šiomis programomis galėsit sinchronizuoti vaizdus su garso informacija.
Supaprastintai – galima nusakyti, kad media serveriai tai kompiuteriai kaupiantys informaciją
atmintyje, įprastai RAID atminties masyvuose ir šią informaciją perduodantys kitiems
įrenginiams, kurie ją transliuoja žiūrovui ar klausytojui.
Techniniai reikalavimai media serveriams yra tokie, kad būtų pakankami informacijos
kaupiklių resursai arba didelės laikmenų talpos, kurios paprastai formuojamos iš kelių ar
keliolikos „Hard Disk“ įrenginių, sujungtų pagal RAID konfigūraciją. Serveriai turi turėti
pakankamus RAM atminties kiekius ir kompiuterinis tinklas, kuris naudojamas perduoti
informacijai turi būti su gerais informacijos pralaidumo rodikliais (platus informacijos
perdavimo dažnių diapazonas arba juostos plotis - „bandwicth“).
Vaizdo ar garso informacija iš media serverių gali būti pasiekiama įvairiais būdais – lokaliais
Ethernet tinklais arba interneto resursais. Plėtojantis interneto techninėms galimybėms, šie
serveriai gali būti virtualūs ir informacija saugotis „debesų“ masyvuose („Cloud storage“).
Taip pat informacijos perdavimas iš duomenų saugyklų iki galinių įrenginių - vaizdo
projektorių, LED ekranų gali būti realizuojamas ir naudojant belaidžių tinklų arba „Wi-fi“
technologijas.
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Žemiau kaip pavyzdys parodyta tipinė vaizdo informacijos perdavimo ir apdorojimo
struktūra, atvaizdavimui didelio formato LED ekranuose.
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Video mikšeriai ir vaizdo transliavimas
Video sistemų naudojimas yra dažnai susietas su įvairių skirtingų video signalų komutavimu,
apdorojimu juos apjungiant, „maišant“, kuriant specialius efektus. Tokiems darbams
naudojami įvairios techninės priemonės – tiek specialūs video mikšeriai, tiek ir specialios
programinės priemonės. Daugiausia tokios priemonės naudojamos televizijos industrijoje,
dideliuose pramogų renginiuose, koncertuose, reklamos projektuose ir kitur.
Žemiau kaip pavyzdys yra kelių skirtingų gamintojų nesudėtingi ir populiarūs video
mikšeriai.

126

Vaizdo operatorius šiais pulteliais iš kelių skirtingų vaizdų formuoja pagrindinį vaizdą, kuris
transliuojamas žiūrovams arba įrašomas.

Pavyzdys kairėje - Kompaktiška video
informacijos redagavimo sistema

Pavyzdys žemiau – stacionariai sumontuota
sudėtinga video redagavimo darbo vieta
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Žemiau yra struktūrinių schemų pavyzdžiai, kaip jungiamas ir naudojamas video
mikšeris, kartu su vaizdo kameromis, kitais vaizdo informacijos šaltiniais ir
informacijos perdavimo įrenginiais – projektoriais bei monitoriais (firmos
„Datavideo“ informacija).
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Vaizdo montavimo ir redagavimo programinė įranga
Vaizdo signalų komutavimui yra naudojamos ir įvairiausios programinės priemonės. Šių
programų įvairovė ir pasirinkimas yra didelis, bet visos jos turi iš esmės tą pačią funkciją.
Video įrašų fragmentai arba dar vadinami klipais yra „sukarpomi“ ir sudėliojami tam tikrame
laiko intervale. Tokios priemonės pakeitė praeityje buvusias filmo juostelių karpymo ir
klijavimo mašinas. Šis procesas formuojant ištisinį video fragmentą ar filmą iš atskirų
„gabaliukų“ dar anglų kalba vadinamas „post-production“. Šis terminas naudojamas ne tik
video įrašų gamybai, bet yra minimas ir televizijos, filmų gamybos, reklamos, fotografijos ar
garso įrašų srityse. Terminas neturi aiškaus lietuviškai atitikmens, tai vadinama ir
„postprodukcija“ ir „baigiamieji filmo darbai“. Šis darbas atliekamas, kai visa informacija jau
yra nufilmuota ar įrašyta ir ją reikia sudėlioti „į vietas“. Postprodukcijos laikas dažnai būna
netgi ilgesnis, nei pats filmavimo procesas.
Ruošiant vaizdo medžiagą naudojimui arba rodymui, paruošimo arba postprodukcijos procesą
sudaro ne tik video fragmentų sudėliojimas į vieną vietą. Dar atliekami ir kiti papildomi
veiksmai:
-

Įrašymas ir redagavimas garso informacijos arba garso „takelio“ paruošimas‘

-

Specialiųjų vaizdo efektų formavimas ir pridėjimas prie esamos filmuotos medžiagos,
tekstų integravimas;

-

Spalvų korekcijos ir vaizdo kokybės gerinimas, video formatų transformavimas ir
keitimas, paruošimas įrašymui į laikmenas arba transliavimui iš serverių ir kita.

Norint paruošti įdomią ir informatyvią bei vizualiai atraktyvią vaizdo medžiagą reikia
nemažai laiko ir pastangų, taip pat įgūdžių. Todėl daugelis redagavimo programinės įrangos
kūrėjų stengiasi sukurti kiek galima paprasčiau valdomas programas ir tuo pačiu suteikiant
joms kuo daugiau įvairių funkcinių galimybių. Tokių programų pavadinimų pavyzdžiai yra
Adobe Premiere, Final Cut Pro, Avid, Sony Vegas, Cinelerra, Lightworks ir daugelis kitų,
kurios gal būt yra rečiau naudojamos.

Kita proceso dalis panaudojant paruoštą vaizdo medžiagą yra jos transliavimas. Kai ši
informacija perduodama kompiuteriniais tinklais ir internetu, procesas vadinamas anglų kalba
„Streaming media“. Tai procesas, kurio apibūdinimui gali būti internetinės televizijos arba
internetinio radijo pavyzdžiai. „Streaming“ sąvoka taip pat neturi aiškaus lietuviško
atitikmens ir dažnai naudojamas angliškas terminas, kuris gal būt galėtų būti verčiamas kaip
„srautinių duomenų perdavimas“ arba transliavimas. Tam, kad vaizdo ar garso informacija
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būtų tinkama perdavimui streaming kanalais, ji turi būti tinkamo formato. Tam naudojamos
priemonės yra taip vadinami „kodekai“. Daugelis žino tokius populiarius garso formatus kaip
MP3, AAC, WAV. Vaizdo signalo formatų ir protokolų įvairovė yra žymiai didesnė, ir tai
plati bei specialiuota tema, reikalaujanti atskiros studijos.

Paveikslėliuose žemiau yra kelių programinės įrangos vartotojo sąsajos vaizdų pavyzdžiai.
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5.4 Kompiuterinė vizualizacija
Kompiuterinė vizualizacija arba vaizdo projekcija vadinama „Video Mapping“ arba
„Projection mapping“ – tai būdas projektuoti vaizdą ant sudėtingos formos objektų. Tais
objektais tampa ne tik sudėtingų formų dekoracijos, bet ir industriniai objektai, pastatai.
Šis metodas dažnai naudojamas reklamos tikslams, architektūriniam apšvietimui, proginiams
renginiams, meno instaliacijose.
Naudojant specializuotas grafinės informacijos apdorojimo kompiuterines programas, vaizdo
projekcijų informacija ruošiama taip, kad jos vaizdo matmenys ir forma atitiktų objekto, ant
kurio projektuojama koordinates.
Dažniausiai kompiuterinės vizualizacijos pavyzdžiai yra iš didelių projektų, kai projekcijos
atliekamos ant pastatų ar didelių plotų – pavyzdžiui sporto arenų aikščių ir pan. Tačiau šie
būdai gali būti sėkmingai ir kūrybiškai panaudoti ir teatro scenos ar uždarų patalpų
projektuose. Įspūdingai vaizdo projekcijos gali atrodyti šokių projektuose, operos
pastatymuose ar koncertų scenose. Čia pavyzdys tokios projekcijos ant kostiumų.

Vieną iš pavyzdžių apie šio video meno pritaikymą teatro scenoje galite pažiūrėti šiame
filmuotame siužete:
http://vimeo.com/4825478
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„Video mapping“ panaudojimo scenoje pavyzdys

„Video Mapping“ projektavimo ant pastatų pavyzdys
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Immersive projekcijos sprendimai
Įžangoje minėjome apie vaizdo projekcijos tendencijas, vystantis projekcijos technologijoms
ir augant vaizdo projektavimo raiškai bei vaizdo signalų apdorojimo galimybėms.
Žemiau yra iliustracijos iš vadinamų Immersive teatrų, kur vietoj plokščio ekrano yra
naudojamas visa salės erdvė - apvalus kupolas virš žiūrovų galvų.
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5 skyriaus kontroliniai klausimai – pasitikrinkit savo žinias. Jei nepavyks iš kart atsakyti į
visus klausimus teisingai, peržiūrėkite skyrių dar kartą.

Klausimas Nr. 5.1
Kurie trys terminai apibūdina pagrindines projektorių
projekcijos technologijas?
A

LCD, DLP, CRT

B

DLP, LED, TRC

C

LCD, XGA, D-ILA

D

CRT, DLA, DMD
Atsakymas 13 skyriuje

Klausimas Nr. 5.2
Galinės projekcijos atveju…
A

projektorius sumontuotas žiūrovų salės gale

B

projektorius sumontuotas už ekrano

C

ekranas sumontuotas žiūrovų salės gale

D

projektorius sumontuotas prieš ekraną
Atsakymas 13 skyriuje

Klausimas Nr. 5.3
Optimali vaizdo kokybė yra kai ekrano atspindimo šviesos srauto
kiekis yra …. …… didesnis nei aplinkos.
A

du kartus

B

penkis kartus

C

dvidešimt kartų

D

šimtą kartų
Atsakymas 13 skyriuje
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6. Scenos viršutinės dalies mechanizacija
Šiame skyriuje apžvelgsime scenos mechanizacijos sistemas ir jų komponentus, kurie yra
veikiantys teatro ar panašaus kultūros pastato scenos erdvėje aukščiau scenos grindų lygio.
Šią technologijų dalį anglų kalba įprasta vadinti „upperstage systems“ arba tai kas yra virš
scenos. Ši technologijų dalis teatruose yra bene brangiausia ir sudėtingiausia sistema.
Mechanizacijos įrenginių montavimas yra susijęs su pastato architektūra, sienų ir stogo
konstrukcijomis, pastato mechaninėmis apkrovomis.

6.1 Ardyno paskirtis ir konstrukcijos
Ardynas arba ardalubės yra teatro pastato dalis, kuri yra svarbi scenos technologijų dalis ir
kuri yra visuose teatruose, bei daugelyje kultūros centrų Lietuvoje. Ši dalis yra atskiras
konstrukcinis pastato denginys arba aukštas virš scenos, virš kurio būna sumontuoti scenos
mechanizmai. Tai techninė patalpa, kurios žiūrovai nemato ir jos konstrukcija yra tokia, kad
galima būtų bet kurioje vietoje nuleisti plieninius lynus, ant kurių kabinamos visos teatro
dekoracijos. Bendras didelių teatrų naudojamų dekoracijų svoris yra didelis, siekiantis
dešimtis tonų ir ši pastato dalis turi laikyti dideles apkrovas, kurios būna ne tik statinės bet ir
dinaminės, kilnojant dekoracijas, sveriančias dažnai po kelis šimtus kilogramų.
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6.2 Galerijos
Teatro scenoje esantys balkonai vadinami galerijomis ir šie balkonai yra taip pat scenos
technologijų dalis. Scenos aukštis teatruose paprastai būna daugiau kaip du kartus didesnis nei
scenos angos aukštis ir operos teatruose siekia iki 25 metrų ir daugiau. Žemiau ardyno
perdangos scenos perimetru būna sumontuoti du arba trys galerijų lygiai, kurių plotis gali būti
nuo 0,5 metro iki 2 m. Tai techninės erdvės kurios naudojamos scenografijos ir vizualinių
sistemų valdymui ir naudojimui.
Anksčiau galerijų pagrindinė paskirtis buvo rankinių dekoracijų keltuvų sistemų su
kontrasvoriais valdymas. Žemiau yra iliustracijos su tokių sistemų schemomis.

Paveikslėliuose yra parodytos dvi rankinių dekoracijų sistemos, kurioms reikalingos galerijos.
Pirmuoju atveju, tokiai sistemai valdyti ir keisti svorius būtinas bent vienas viršuje esantis
„balkonas“ – galerija, kitu atveju dvi galerijos. Nuotraukose žemiau yra pavyzdžiai kaip
atrodo tokios galerijos su virvėmis valdomomis dekoracijomis. Ant grindų jus galite matyti ir
kontrasvorius, kuriuos scenos darbininkams reikia keisti šiose sistemose.
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Vėliau šios galerijos pradėjus naudoti pilnai motorizuotas dekoracijų valdymo sistemas tapo
nelabai reikalingos, tačiau jos atlieka ir kitas funkcijas.
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6.3 Priešgaisrinės sistemos
Kultūros paskirties objektuose, kuriuose yra didelė koncentracija įvairios potencialiai
pavojingos technikos ir kur susirenka dideli žiūrovų kiekiai, didelę svarbą turi žmonių
saugumo užtikrinimas.

Priešgaisrinė scenos uždanga – tai pertvara, atskirianti scenos dalį nuo žiūrovų salės dalies.
Įvykus gaisrui scenos dalyje, ši uždanga nuleidžiama scenos avanscenos dalyje ir uždaro
scenos angą. Tai sunki iš plieno pagaminta konstrukcija, kurios rėmas yra dar užpildytas
nedegia medžiaga – stiklo pluošto vata, smėliu ar panašiai. Anksčiau kol nebuvo nustatytas
asbesto žalingas poveikis žmogaus organizmui, dažniausiai šių uždangų užpildui ir buvo
naudojamas asbestas.

Teatrai ir kultūros įstaigos pagal įstatymus yra priskiriami prie ypatingos paskirties objektų,
kuriuose yra labai griežti pastatų priešgaisrinio ir žmogaus saugumo bei sveikatos apsaugos
reikalavimai. Kultūros ir teatro pastatuose, kur žiūrovų skaičius yra didesnis kaip 500 žmonių
ir kuriuose yra sumontuota priešgaisrinė scenos angos uždanga, įvykus gaisrui, ši uždanga turi
nusileisti ir apriboti gaisro plitimą iš scenos į salę ir kitas pastato patalpas.
Ši uždanga yra ypatingai sunki ir jos valdymui yra skirtas atskiras valdymo mechanizmas.
Apie šią saugumo priemonę kalbam todėl, kad ji veikia kartu su scenos technologijomis ir ją
valdo scenos techninis personalas. Kartais ši uždanga būna valdoma ir automatiškai, kai
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suveikus priešgaisrinei sistemai, įsijungia perspėjantys garsiniai ir šviesos signalai ir ši
uždanga pradeda leistis automatizuotai. Kai kuriose šalyse yra reikalavimas šią uždangą
nuleisti bent kartą ir spektaklio dieną, dažniausiai per pertrauką, kad įsitikinti ir parodyti
žiūrovams jog ši saugumo priemonė funkcionuoja. Mažesniuose teatruose priešgaisrinė
uždanga nebūtina, tačiau scenoje turi funkcionuoti kitos saugumo priemonės. Kai kada šią
funkciją gali atlikti specialaus audinio uždanga, laikinai sustabdanti liepsnos plitimą.

Kitos priešgaisrinio saugumo priemonės scenoje
Dūmų šalinimo liukai – tai scenos viršutinėje dalyje, ardyno lygyje arba scenos lubose
specialūs didelio ploto liukai, kurie turi automatiškai atsidaryti suveikus priešgaisrinei
sistemai ir per juos turi šalintis dūmai.

Viršslėgio kanalai arba dūmų šalinimo „kišenės“ šalia scenos angos. Tai speciali sistema,
kuri įsijungia gaisro atveju, kad specialiais ventilatoriais sukurti papildomą oro srauto slėgį
scenoje. Gaisro atveju įprasta ventiliacijos sistema išjungiama ir specialiais ugnies plitimo
vožtuvais uždaromi kanalai, kad jais neplistų dūmai į kitas patalpas. Viršlėgio sistemai
veikiant sukuriamas oro šliuzas (užuolaida) tarp dviejų skirtingų priešgaisrinių zonų: saugioje
patalpoje sudaromas perteklinis oro slėgis (t.y. į patalpą tiekiama didelis oro kiekis ir iš jos
oras nėra šalinamas), kuris neleidžia į ją patekti dūmams. Viršslėgio sistemos taip pat veikia
evakuacinėse laiptinėse ir sukuria sąlyginai saugią zoną, apsaugotą nuo dūmų, kuri tarnauja
kaip tarpinis punktas žmonėms evakuojantis iš gaisro apimtos zonos. Priešgaisrinė viršslėgio
sistema turi būti sureguliuota taip, kad būtų užtikrintas reikiamas viršslėgis, tačiau žmogus
(net ir 10 metų vaikas) pajėgtų atidaryti duris į evakuacinę laiptinę. Bėgant iš gaisro, žmogus
turi stumti jas nuo savęs, tad jei viršslėgis laiptinėje bus per didelis, žmogui nepakaks jėgų
įveikti pasipriešinimą ir durų atidaryti jis negalės.
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Priešgaisrinės durys – tai sunkios nedegančios durys, kurios uždaro išėjimus iš scenos gaisro
atveju. Šios durys paprastai būna sumontuotos ant horizontalaus bėgelio ir užsiveria kai
aplinkos temperatūra pasiekia pavojingą ribą.

Gesinimo vandeniu sistemos – tai gesinimo vandeniu sistemos, kurios scenos erdvėje būna
dviejų rūšių – sprinklerinė arba nuolatos užpidyta vandeniu sistema ir drenčerinė sistema, kai
didelis vandens kiekis yra paduodamas iš specialaus rezervuaro su didele vandens atsarga
arba galingais siurbliais ir vandentiekio sistemos su dideliu vandens kiekiu. Gaisro atveju per
specialius purkštukus vanduo pilamas toje scenos erdvėje, kurioje atsirado gaisro židinys. Šių
sistemų veikimas gali būti pavojingas, nes vanduo patekęs ant elektros prietaisų gali sukelti
trumpus jungimus ir sukelti naujus ugnies židinius. Paprastai suveikus gesinimo sistemoms,
yra automatiškai atjungiamas scenos įrenginių elektros maitinimas iš elektros paskirstymo
spintų.

Vandens uždanga – tai gesinimo vandeniu sistemos dalis, tik čia vandens purkštukai arba
drenčeriai sumontuoti koncentruotai vienoje eilėje, kad vandens srautas, sudarantis tam tikrą
uždangą atskiriančią scenos erdvę nuo žiūrovų erdvės. Taip pat tokios purkštukų eilės yra
montuojamos virš kitų scenos erdvių – į šonines scenos dalis, dekoracijų sandėlius ir kitur.
Gaisro atveju suveikus visoms sistemoms ir užsidarius priešgaisrinėms durims, scenos erdvė
tampa kaip efektyviai veikiantis dumtraukis ir susiformavus „neigiamam“ slėgiui dūmai
efektyviai šalinami per dūmų šalinimo liukus. Sumažėjus slėgiui patalpoje liepsna gauna
mažiau deguonies ir nelinkus plėstis, tačiau atidarius duris, liepsnos židiniai gali vėl
suaktyvėti.
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Trumpa išvada
Šiame skyriuje gali atrodyti, kad daug kalbame apie priemones, kurios galbūt nesusijusios su
vizualinių sistemų valdymu ar tiesiogine jų paskirtimi. Tačiau daugelį šių aukščiau aprašytų
dalykų reikia žinoti visiems scenoje dirbantiems techniniams darbuotojams ir už įrenginių
naudojimą atsakingiems asmenims. Scenos technologijas valdantys darbuotojai visada yra
arčiausiai prie potencialiai pavojingų įrenginių ir gaisro židinių ir nuo jų kvalifikuotos veiklos
ir teisingų veiksmų gali priklausyti daugelio kitų žmonių saugumas.
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6.4 Dekoracijų keltuvų sistemos
Galimi du pagrindiniai dekoracijų keltuvų tipai – rankiniai ir motorizuoti.
„Counterweight“ tipo keltuvai
Rankiniai keltuvai dekoracijoms yra montuojami su kontrasvorių sistema. Šie keltuvai yra
valdomi rankomis keliant ar nuleidžiant traversą, sujungtą lynais per skriemulių sistemą.
Judesys rankomis perduodamas traukiant aukštyn-žemyn naturalaus pluošto arba sintetinę
virvę, kuri yra susieta su keletu plieninių trosų, su horizontaliu vamzdžiu arba traversa
dekoracijoms pakabinti. Visa sistema yra balansuojama papildomais kontrasvoriais, kurių
svoris prilyginamas keliamų dekoracijų ar šviestuvų bendrai masei. Kontrasvoriai – tai ant
vertikalios ašies sudedami 6 arba 12 kg svarsčiai. Sistema yra balansuojama kai traversa su
dekoracija ar prožektoriais yra nuleisti ant scenos grindų, tuomet kontrasvorių dėtuvė „inkaras“ pakyla į keletos metrų aukštį. Tam tikslui scenos šonuose turi būti specialiai scenos
darbininkams skirti balkonai – galerijos. Žemiau parodyta supaprastinta tokios sistemos
funkcinė schema.

1 – dekoracijų štanga
2 – plieninis lynas
3 – lyno skriemuliai
4 – pagrindinis skriemulys
5 – kontrasvorių dėtuvė
6 – virvė keltuvo valdymui
7 – virvės stabdymo mechanizmas
8 – apsauginis turėklas
9 – bazinis skriemulys su įtempimu
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Šios sistemos yra plačiausiai paplitusios prieš keletą dešimtmečių statytuose teatruose ir
kultūros centrų salėse. Šios sistemos yra sąlyginai paprastos, tačiau šiuo metu naujuose
projektuose jos naudojamos vis rečiau. Šio tipo sistemos yra keičiamos moderniomis
motorizuotomis sistemomis, kurias apibūdinsime toliau, o rankinės sistemos dar gali būti
montuojamos tik esant nedideliam rekonstrukcijos biudžetui arba nesant techninių galimybių.
Tobulėjant technologijoms, vienintelis rankinių sistemų privalumas lieka tik žymiai mažesnė
kaina. Tačiau naujai statomuose teatruose šis skirtumas mažėja, nes automatizuotose
sistemose nereikalingi kai kurie brangiai kainuojantys statybų konstruktyviniai sprendimai,
pavyzdžiui nereikalingi papildomi tilteliai – galerijos, kurie naudojami kontrasvorių
montavimui, nereikalingos šoninės erdvės scenoje šių sistemų tvirtinimui prie sienos, dažnai
nereikalingas techninis aukštas – ardynas, nuo kurio aptarnaujami skriemuliai ir lynai ir kita.
Kita svarbi priežastis, dėl kurios naujuose projektuose yra diegiamos tik automatizuotos
sistemos, yra žmonių darbo sauga ir pavojai, kuriuos gali sukelti neteisingas rankinių sistemų
naudojimas.
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Rankiniai keltuvai su „sliekine“ pavara
Retais atvejais, kai scenos technologinė sistema yra labai nedidelė, gali būti naudojami
rankiniai keltuvai su sliekine pavara arba mechanizmu, kuris yra valdomas rankiniu
akumuliatoriniu grežtuvu-atsuktuvu, naudojamu statybos darbuose. Šios sistemos yra pigios,
tačiau greitis yra labai nedidelis. Šios sistemos netinkamos naudoti scenografijai spektaklio
metu, tačiau gali būti panaudojamos retai keičiamoms dekoracijoms, scenos maskuotėms
pakeisti.
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Keltuvai su sliekine pavara valdomi rankiniais įrankiais
Žemiau pavyzdys kito nesudėtingo įrenginio, kuris gali būti naudojamas dekoracijų
pakeitimui. Tai kombinuotas rankinio valdymo įrenginys, kuriam valdyti panaudojamas
standartinis statybinis įrankis, akumuliaorinis gręžtuvas. Toks nebrangus dekoracijų
pakeitimo mechanizmas gali būti panaudotas nedideliuose kultūros centruose, pakeičiant prieš
renginį arba renginio pertraukos metu. Tokio keltuvo veikimo greitis yra nedidelis, tačiau tai
yra nebloga alternatyva brangiems motorizuotiems scenos įrenginiams.
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Motorizuoti keltuvai
Šiuolaikiniuose teatruose, arba pastaraisiais dešimtmečiais rekonstruotose kultūros objektuose
yra naudojami tik motorizuoti dekoracijų ir prožektorių tiltų arba traversų kėlimo
mechanizmai. Jie būna įvairūs, skirstant pagal keletą keletą veikimo principų arba parametrų.
Pagal troso vyniojimo konstrukciją galima išskirti šias pagrindines grupes:
1) „Pile Wind“ tipo arba trosus susukantys į būgno griovelį. Tipinis pavyzdys yra
žemiau. Tai nesudėtingos konstrukcijos ir nebrangūs keltuvai.

2) Keltuvai su lyno būgnais
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3) Keltuvai su srieginiais būgnais
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6.5 Taškiniai ir grandininiai keltuvai
Taškiniais keltuvais vadinami tokie, kurie kelia svorį viename prikabinimo taške arba vienu
lynu. Jei dekoracijų keltuvų traversos yra keliamos su keliais lynais – dažniausiai penkiais ar
šešiais, tai taškiniai keltuvai naudojami pakelti kompaktiškas dekoracijas, pavyzdžiui sietyną
ar panašų butaforinį daiktą. Taškiniai keltuvai taip pat naudojami koncertų scenose pakabinti
akustines sistemas.

Pav. Grandininis keltuvas

Pav. Lyninis elektromechaninis keltuvas
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6.6 Panoramos ir cikloramos sistemos
Didelė galinėes ir šoninių scenos uždangų komplektas teatro scenoje dažnai vadinama
panoramos sistema. Analogiškai televizijos studijose įrengtas fonas vadinamas cikloramos
(angl. „cyclorama“) pavadinimu. Tai 19 amžiuje Vokietijos teatruose pradėta naudoti
scenografijos sistema, kuri yra populiari iki šių dienų. Teatro scenoje šios galinės dekoracijos
daromos iš lygaus šviesaus audinio, televizijos studijose tam tikslui naudojamas ir plastikas.
Šis audinys yra ištempiamas, kad jo paviršius būtų galimai lygus ir ant jo galima būtų
projektuoti fono vaizdus. Dažnai šis fonas yra montuojamas formuojant apskritimo formą,
arba tos pačios spalvos audiniu padengiant grindų ir lubų plotą.

Televizijos studijose tokiu būdu yra formuojamos vadinamos „Chroma Key“ cikloramos fono
sistemos su specialios žalios arba mėlynos spalvos audiniu. Televizinės technikos
priemonėmis, filmuojant tokiame fone žmones ir kitus objektus – baldus, dekoracijas,
televizijos ekrane vietoj šio fono gali būti integruotas kompiuterinėmis vaizdo apdorojimo
priemonėmis pridėtas kitas filimuotas fonas. Tokios studijų fono konstrukcijos dar vadinamos
„Green box“ arba „Blue Box“ atitinkamai pagal fono spalvą. Taip pat filmuojant ar
fotografuojant tokiame fone galima sudaryti iliuziją, kad žmogus yra erdvėje be jokio fono be sienų ir be grindų.
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Panoraminių dekoracijų fone teatre galima suformuoti iliuzijas, kad veiksmas vyksta ore ar
dangaus fone. Ant panoramos dekoracijų fono meninio apšvietimo dailininkai gali formuoti
daug įvairių vaizdinių.
Jeigu teatro ar koncertų scenos erdvėje yra vietos šonuose ar už scenos ribų, panoramos fono
apšvietimui naudojant galinę projekciją, scenografijos išraiškos galimybės dar padidėja.
Galima formuoti vaizdus, ant kurių nesusidaro aktorių šešėliai, ir tokiu būdu sukurti labai
realistiškus, ryškius ir įspūdingus dekoracijų fono vaizdus.

Specialus tinklas projekcijoms „Sharks tooth“
Tai specialūs sintetiniai scenos dekoravimui skirti audiniai, kurie naudojami specialioms
erdvinį vaizdą formuojančioms projekcijoms sukurti. Naudojant kartu su panoramos
dekoracijų sistemomis, naudojnat šį tinklą pakabintą scenos erdvėje galima sukurti daug
įdomių vizualių sprendimų. Iš šio audinio pasiūvamas visą scenos plotį užimanti dekoracija
(vidutinio dydžio scenai 15-20 metrų pločio ir 10-12m aukščio) ir ji pakabinama ant
nuleidžiamos dekoracijų sijos scenos viduryje tam tikru atstumu nuo galinės dekoracijos.
Tamsoje ar prieblandoje šis tinklas tamsaus fono atžvilgiu yra „nematomas“ ir už šios
uždangos esantys žmonės būtų matomi. Naudojant vaizdo projekcijas, ant šio tinklo esantis
vaizdas tarsi pakibtų ore. Kartu su vaizdo projekcijomis atn galinės panoramos dekoracijos,
galima suformuoti tarsi trimatį erdvinį ir mistišką vaizdą.
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Pav. „Sharks Tooth“ tinklo panaudojimo pavyzdžiai teatro scenografijoje
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Galinių fono uždangų arba „backdrop“ sistemų panaudojimo pavyzdžiai teatro arba renginių
scenose.
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6.7 Apšvietimo tiltai
Daugelyje scenų yra specialiai prožektoriams montuoti skirtos konstrukcijos – kilnojami
apšvietimo tiltai. Jų konstrukcijos būna įvairios ir priklausomai nuos cenos dydžio tiltų būna
įprastai nuo trijų iki šešių. Šios konstrukcijos sudėtingumas priklauso nuo scenos pagrindinės
paskirties ir scenos dydžio. Žemiau nuotraukose keletas pavyzdžių.
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6.8 Lubų mechanizacijos sistemos studijų patalpoms
Atskirai aptarsim filmavimo studijose naudojamas prožektorių montavimo sistemas, kurios
yra skirtingos, tačiau kai kurie principai ar techniniai sprendimai yra naudojami ir koncertų ar
teatro scenose.
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6 skyriaus kontroliniai klausimai – pasitikrinkit savo žinias. Jei nepavyks iš kart atsakyti į
visus klausimus teisingai, peržiūrėkite skyrių dar kartą.

Klausimas Nr. 6.1
Kuris teiginys yra teisingiausias? Ardynas ir galerija tai yra….
A

Specialios patalpos atlikėjams pasirodyti ir žiūrovams

B

Techninės erdvės teatro scenos viršutinėje dalyje

C

Scenos dalys, kuriose vyksta pasirodymai

D

Pagalbinės patalpos šalia scenos
Atsakymas 13 skyriuje

Klausimas Nr. 6.2
Pagrindinė priešgaisrinės scenos uždangos paskirtis yra…
A

Apriboti žmonių judėjimą gaisro atveju iš salės į sceną

B

Atskirti scenos erdvę, kad liepsna iš žiūrovų salės nesklistų į
sceną

C

Atskirti žiūrovų salę nuo scenoje kilusio gaisro, kad į
žiūrovų salę nekrįstų degančios dekoracijos ir neplistų
liepsna

D

Atskirti žiūrovų salę nuo scenos, kad lengviau būtų gesinti
gaisro židinius skirtingose erdvėse
Atsakymas 13 skyriuje

Klausimas Nr. 6.2
Moderniose teatro scenose dažniausiai yra naudojami ……
dekoracijų keltuvai.
A

Elektriniai grandininiai

B

Taškiniai su lynais

C

Kontrasvoriniai valdomi rankomis

D

Motorizuoti su srieginiais lyno susukimo būgnais
Atsakymas 13 skyriuje
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7. Scenos apatinės dalies mechanizacija
Scenos apatinės dalies mechanizacija yra visi įrenginiai, kurie veikia ir sumontuoti ant scenos
grindų arba jų mechanizmai yra žemiau grindų lygio – poscenio dalyje. Anglų kalba ši dalis
vadinama „Understage equipment“. Ši technologijų dalis apima gana didelę įvairių scenos
įrenginių įvairovę ir šie įrenginiai yra sudėtingi ir brangūs. Prie apatinės mechanizacijos
įrenginių priskiriamos šios sistemos:
-

scenos platformos;

-

scenos vagonėliai ir judančios grindų platformos;

-

sukami ratai;

-

orkestro duobės platformos;

-

mechanizuoti scenos vagonėliai ir keltuvai;

-

mobilūs scenos mechanizmai.
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7.1 Scenos platformos
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Scenos vagonėliai ir judančios grindų platformos
Teatruose naudojamos scenos grindų mechanizacijos pavyzdžiai –firmos „Serapid“
platformos

https://www.youtube.com/watch?v=k4er29jxGhk
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7.2 Sukamas ratas
Scenos sukamas ratas yra vienas iš dažniausiai sutinkamų scenos mechanizacijos sprendimų
scenoje. Sukamas ratas gali būti ir nesudėtingas įrenginys su kelių metrų diametro judančia
ratu platforma ir milžiniška konstrukcija, kurio sudėtyje yra dausybė kitų mechanizacijos
sprendimų su platformomis, integruotais viduje keltuvais ir kitais sudėtingais sprendimais.
Video siužete pažiūrėkite kaip atrodo didžiausio Europoje sumontuoto sukamo rato veikimo
vizualizacija. Šis milžiniškas 32 metrų diametro ratas su papildomu ratu viduje ir
platformomis yra sumontuotas Austrijoje Linzo Operos rūmuose 2013 metais.

Tai vienas iš įspūdingiausių teatro scenos grindų mechanizacijos projektas, visa šio teatro
projekto vertė yra apie 150 milijonų eurų.
Kitame vaizdo fragmente yra yra pavyzdžiai, kaip ratas panaudojamas ne tik teatro scenoje,
bet ir koncertų ar kitų renginių vizualizacijos projektuose (firmos „The Revolving Stage
Company“ prezentacija).
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Sukamas ratas teatro scenose yra vienas iš senesnių scenos mechanizacijos įrenginių. 18
amžiuje jie pradėti naudoti Japonijoje Kabuki teatruose, o Europoje sukami ratai atsirado
Vokietijos teatruose 19 amžiaus pabaigoje. Nesudėtingos konstrukcijos ratus galima pamatyti
ir įvairiuose dar tarybiniais laikais statytuose Lietuvos kultūros centruose ir teatruose. Tiesa,
dalis jų jau neeksploatuojami arba veikia blogai. Scenos sukami ratai turi laikyti nemažas
apkrovas ir jų konstrukcija turi būti stabili bei pakankamai masyvi, kad ratas nesideformuotų
dėl netolygaus apkrovimo.
Šiuo metu Europos teatro scenose naudojami ne tik stacionariai integruoti grindyse judantys
grindų ratai, bet ir surenkamos mobilios konstrukcijos.

Gana dažnai tokie ratai naudojami automobilių parodose ar pramogų renginiuose.
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7.3 Orkestro duobės platformos
Daugumoje teatrų ir kai kuriuose kultūros centruose tarp žiūrovų salės ir scenos būna speciali
erdvė arba „duobė“ orkestrui. Paprasčiausiu atveju ši duobė gali būti uždengiama skydais kei
nenaudojama, tačiau dažniau ji būna su motorizuota vertikaliai judančia platforma. Kai
orkestro duobė nereikalinga, grindų platforma pakeliama iki scenos grindų lygio ir tuo pačiu
padidėja scenos dydis į žiūrovų pusę.
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7.4 Mechanizuoti scenos vežimėliai ir keltuvai
Vienas iš modernesnių scenos mechanizacijos įrenginių yra mobilios scenos platformos,
kurios savarankiškai gali būti valdomos nuotoliniu būdu ir judėti scenos grindimis.
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8. Mobilūs scenos mechanizmai ir priedai
Naudojant audiovizualines sistemas kartu su stacionariai montuojamais įrenginiais naudojama
ir įvairi mobili arba pernešama įranga. Tokia įranga naudojama ir stacionariuose vizualinių
sistemų projektuose, bet dažniau ji naudojama laikinuose projektuose, pavyzdžiui – koncertų
ir kitų renginių organizavimui sporto ar pramogų arenose, lauko aikštelėse.

8.1 Kilnojamos scenos ir pakylos
Kilnojamos scenos ir pakylos naudojamos tokiose vietose, kurios iš anksto nėra pritaikytos
nuolatiniam scenos renginių organizavimui. Scenos pakylas, kurių matmenys gali būti
neriboto dydžio, o aukštis nuo keliolikos centimetrų iki 1 ar daugiau metrų, lengvai ir greitai
gali būti sukomplektuojamos iš tam skirtų atskirų modulių.

Pav. Mobilios scenos iš surenkamų konstrukcijų vaizdas.
Dažniausiai tokios scenos yra komplektuojamos sustatant šalia 2x1m matmenų atskiras
platformas su reikiamo ilgio kojomis. Tokios pakylos yra gaminamos iš aliuminio
konstrukcijų, o grindų paviršiui panaudojamos didelio atsparumo klijuotos medienos plokštės.
Vienos pakylos svoris yra apie 30-40 kg, todėl tokias pakylas gana sparčiai gali surinkti ir
nedidelė žmonių komanda. Sustačius platformas jos tarpusavyje sujungiamos specialiomis
jungiančiomis detalėmis, jei pakylos aukštis didesnis, atskirų platformų kojos dar
sutvirtinamos papildomais skersiniais. Pakylų gamintojai visiems platformų modeliams
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atlieka patikimumo bandymus ir specialiais dokumentais patvirtina jų apkrovos galimybes.
Scenos viena platforma gali patikimai išlaikyti didesnį kaip 500kg svorį į vieną kvadratinį
metrą, todėl ant tokių scenos pakylų galima lipti dideliems žmonių kiekiams, ant jų galima
šokti ir dainuoti dideliems kolektyvams, ant scenos galima statyti dekoracijas spektakliams ar
koncertiniams pasirodymams, taip pat kaip ir stacionariose scenose.
Mobilioms scenoms montuoti taikomi tam tikri specialūs reikalavimai, kad užtikrinti jų
patikimumą ir žmonių saugumą. Jei pakylos yra didesnio aukščio, jos perimetru turi būti
sukomplektuotos apsauginiais turėklais, kurie turi laikyti reikalingą apkrovą. Scenos turi būti
sukomplektuotos laipteliais, kurių plotis turi būti ne mažiau kaip 1m. Scenos grindų paviršius
turi būti saugus ir jeigu pakylos yra naudojamos lauke, tai jų paviršius turi būti atsparus
drėgmei ir neslidus lyjant ar esant drėgnam orui.

Pav. Surenkamų scenos platformų iš 2x1m dydžio segmentų su fiksuoto ilgio kojomis
pavyzdys
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Pav. Firmos Tuechler Zoom 1200 mobili platforma, pakeliama mechanizmu, valdomu
rankiniu gręžimo įrankiu.
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8.2 Konstrukcijos ir stovai audiovizualinei įrangai
Lauko renginiams organizuoti, o neretai ir patalpose, kur nėra tam pritaikytų mechanizmų,
naudojamos mobilios aliuminio konstrukcijų sistemos – traversos, scenos stogo ir įrangos
montavimo sistemos.

Šių konstrukcijų konfiguracijos variantų yra daugybė ir daugelis aliuminio konstrukcijų –
traversų arba kartais vadinamų „fermų“ gamintojų pateikia išsamią techninę informaciją apie
jų panaudojimą. Taip pat komplektuojami ir tipiniai scenų stogų rinkinių variantai. Tipiniai
scenų variantai komplektuojami naudojant tipinius santvarų komponentus, papildomomis
tvirtinimo apsaugomis nuo vėjo poveikio, svorio balastais ir konstrukcijos stabilumo
atatampomis. Scenų dydžiai yra nuo mažiausių, pavyzdžiui 6x8m iki kelių dešimčių metrų
pločio.
Toliau yra stogo konstrukcijų pavyzdžiai su įvairiais konstrukcijų variantais (panaudotos
iliustracijos iš gamintojų tinklapių www.prolyte.com ir www.litectruss.com ). Tai tik keletas
pavyzdžių, iš daugybės galimų variantų.
Taip pat išsamią techninę informaciją ir pavyzdžių bei nuotraukų apie tai galite rasti ir kitų
gamintojų tinklapiuose, pavyzdžiui:
www.globaltruss.com
www.milossystems.com
www.tomcatglobal.com
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Paprasčiausias mobilios scenos stogo variantas yra aliuminio konstrukcijų rinkinys su 4
stulpais ir plokščio stogo santvaromis arba papildomomis sijomis arkiniam stogui
(www.prolyte.com informacija).
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Sudėtingesnių konstrukcijų pavyzdžiai (www.prolyte.com informacija)
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Papildomos konstrukcijos pastatomos ant žemės arba scenos grindų
Konstrukcijos LED ekranų montavimui (www.litectruss.com informacija)
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Kitos konstrukcijos
Barjerai žiūrovų atskyrimui – tai lengvi apie 40 kg sveriantys moduliniai barjerai publikos
atskyrimui nuo scenos dideliuose lauko arba pramogų arenose vykstančiuose koncertuose.

Kabelių apsaugos kanalai – skirti lauko renginių techniniam aprūpinimui, siekiant apsaugoti
kabelius nuo pažeidimų ir per žmonių ir automobilių judėjimo kelius.
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Stovai prožektoriams naudojami papildomam apšvietimui pastatant juos scenoje. Kartais
tokios konstrukcijos naudojamos ir nedidelių renginių organizavimui lauke, kur nėra stogo
konstrukcijų, ar nedideliems pasirodymams, kai pakanka minimalaus apšvietimo keliais
prožektoriais (pavyzdžiui vestuvių pobūviuose, banketuose ir pan.).
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Mobilios ant grindų pastatomos konstrukcijos video ekranams ir prožektoriams

Pav. Mobili konstrukcija, surenkama iš aliuminio traversų

Pav. Mobilus stovas „vaizdo sienai“ sumontuoti, naudojant LCD berėmius monitorius.
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Pastatomi ant grindų mobilūs vaizdo ekranai

Pav. Mobilus pastatomas ant grindų vaizdo projektavimo ekranas su aliuminio rėmu

Pav. Pripučiamas didelio formato vaizdo projektavimo ekranas
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8.3 Elektros energijos generatoriai ir paskirstymo įrenginiai
Pramogų renginiams, kurie vyksta lauke, dažnai naudojami kilnojami dizeliniai generatoriai.
Šių generatorių galia gali būti nuo 1kW iki 160kW ir daugiau.
Nedideliems renginiams, kuriuose naudojama tik garso stiprinimo įranga ir minimalus
apšvietimas gali pakakti ir 5kW galios kilnojamų nedidelių generatorių su benzininiais
varikliais, kap pavyzdyje žemiau.

Didelio formato renginiams visos scenos įrangos maitinimui gali būti reikalingas ir didelės
galios generatoriai, prikabinami prie vilkiko. Pavyzdžiui, generatoriaus, kurio galia 80kW
svoris yra 2500 kg ir jis jau turi talpą 160 litrų kurui. Planuojant renginių biudžetus su
autonominiu maitinimu reikia skaičiuoti išlaidas generatorių nuomai, kurui, įvertinti jų
transportavimo galimybes ir kaštus.

178

Elektros generatoriai yra triukšmingi įrenginiai ir juos reikia pastatyti tokiu atstumu nuo
scenos, kad žiūrovams nesigirdėtų jų variklių skleidžiamas triukšmas. Elektros kabeliams
lauko sąlygomis yra keliami tam tikri specialiūs saugumo reikalavimai. Pagal kilnojamų
elektros įrenginių eksploatavimo taisykles kabelių izoliacija ir jungtys turi būti tinkamos
naudoti juos lauko sąlygomis atvirai klojant ant žemės. Kabelių įtampos paskirstymui
naudojami specialūs paskirstymo įrenginiai.
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8.4 Specialiųjų efektų įrenginiai
Vizualinėse sistemose daugeliu atveju naudojami įvairūs specialiųjų efektų įrenginiai ir
priemonės, padedančios sustiprinti renginio emocinį ir meninį įspūdį, bei sukūriantys
įspūdingus reginius scenoje arba visoje renginio erdvėje. Specialieji efektai ir jų
panaudojimas yra gana brangūs, todėl kai kurie yra naudojami tik didesnio biudžeto ar
specializuotose renginiuose. Įvairūs specialieji efektai dažnai naudojami klubinėje veikloje ar
specialios tematikos renginiuose. Pavyzdžiui, panaudojant kai kuriuos specialius įrenginius,
organizuojami tokie renginiai, kaip putų šou arba lazerių šou, kur būtent specialieji efektai ir
apsprendžia pagrindinę tematiką. Toliau apžvelgsim specialiuosius efektus, dažniausiai
naudojamus pramogų industrijoje:


Dūmų generatoriai (angl. smoke machines)



Rūko arba garų generatoriai (angl. haze machine)



Žemo rūko generatoriai (angl. low fog)



CO2 generatoriai



Pūtų generatoriai



Fejerverkai



Ugnies efektai



Konfetti



Lazeriai



Sniego mašinos (angl. snow machines)



Vėjo mašinos arba ventiliatoriai (angl. stage fan)



Blyksnės (angl. strobe light)



UV šviesos prožektoriai (angl. black light)
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Dūmų mašinos
Dūmų mašinos naudojamos beveik visuose koncertiniuose renginiuose, neretai teatro scenoje,
klubuose, kino filmavimo aikštelėse ir kitur.
Šių įrenginių konstrukcija nesudėtinga – pagrindiniai komponentai yra specialaus dūmų ar
garų skysčio bakelis, elektrinis siurbliukas ir elektrinis kaitinimo elementas, pro kurį aukštoje
temperatūroje įkaitinamas skystis ir išpučiamas, pavirtus jam dūmais. Dažniausiai šie
generatoriai turi DMX valdymo signalų įėjimus ir dūmų mašiną valdo šviesos operatorius iš
to paties pulto, kaip ir scenos apšvietimą.
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Rūko generatoriai
Rūko generatoriai veikia panašiai kaip dūmų mašinos, tik jie erdvėje formuoja mažiau
matomą smulkių vandens lašelių miglą – panašiai į gamtoje tvyrančią miglą drėgnu oru. Rūko
generatoriai formuoja lengvesnę miglą ir jos veikimas erdvėje yra žymiai ilgesnis nei dūmų
generatoriaus suformuotų dūmų.

Pav. LeMaitre Hazer generatorius

Pav. Firmos Antari garų generatorius HZ-500
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Rūko generatoriai padeda išryškinti spalvotus spindulius erdvėje ir rūko funkcija yra
suformuoti labiau „subtilią“, nekrintančią į akis, tolygiai visoje scenos erdvėje pasiskirsčiusią
miglą.
Tuo metu kai dūmų generatoriaus išpūsti dūmai išsisklaido per kelias minutes, garų
generatoriaus paskleista migla, priklausomai nuo ventiliacijos sąlygų, gali laikytis virš
valandos ir daugiau.
Garų generatoriams naudojamas vandens pagrindu su glikoliu ar glicerinu maišytas specialus
skystis, kuris kaitinamas tampa garais. Kartais šis skystis gaminamas ir mineralinių aliejų
pagrindu. Paprastai garų generatorių gamintojai gamina ir garų skystį, kuris pritaikytas
konkretiems garų generatorių modeliams.

Pav. Garų generatoriumi paryškintas scenovaizdis (nuotrauka iš LeMaitre Events tinklapio)
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Žemo rūko generatoriai
Žemo rūko generatoriai veikia panašiu principu kaip dūmų mašinos, tik dūmai yra atšaldomi
ir jie suformuoja ant grindų gulinčios miglos įspūdį.
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CO2 generatoriai
Tai efektai, panašiai atrodantys kaip intensyvių dūmų efektas, tačiau šiam efektui naudojamos
anglies dioksido arba anglies dvideginio dujos (anksčiau dar neteisingai vadintos
„angliarūgštės dujomis“). Tai atmosferos dujos, kurios natūraliai atmosferoje sudaro apie
0,04% bendro tūrio. Šiam efektui naudojami šių dujų koncentrato balionai ir jos specialiomis
patrankomis išpučiamos į orą. Susiformuoja šalto oro srauto banga, matoma kaip dūmai ir šis
srautas labai greitai išsiklaido ore, nepalikdamas jokių pėdsakų ant paviršių.
Šie generatoriai akimirksniu atšaldo orą ir per keletą sekundžių jų suformuoti garai
išsisklaido. Tokie efektai yra populiarūs klubų veikloje, ypatingai karštu vasaros oru.

185

Pav. CO2 generatoriai koncertų scenose

186

Pūtų generatoriai arba putų šou
Putų generatoriai yra specialus efektas kuris ne dažnai naudojamas scenoje, tačiau jei
naudojami organizuojant klubinius šokių renginius, kurie vadinami „foam show“. Kartu su
kitais specialiais efektais, dūmais, lazeriais ir dinamišku apšvietimu, tai sukūria išskirtinę
atmosferą.

Pav. Firmos Universal Effects putų generatorius
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Vėjo generatoriai arba scenos ventiliatoriai
Kaip papildoma vizualinė priemonė ir garų arba dūmų paskirstymui scenoje neretai
naudojami specialiai scenai skirti ventiliatoriai. Šie ventiliatoriai turi galimybę būti valdomi iš
bendrojo meninio apšvietimo pulto, keičiant jų veikimo greitį. Jų konstrukcija dažnai būna
panaši į prožektorių – su specialiu kronšteinu pakabinimui ant prožektorių traversų arba su
reguliuojamu kronšteinu pastatyti ant grindų.

Pav. Firmos MDG scenos ventiliatorius

Pav. Pastatomas ant grindų scenos ventiliatorius AF-5

188

Lazerių efektai
Lazerių efektai įspūdingai atrodo didelėse erdvėse, lauko koncertuose, juos naudojant su
dūmų generatoriais.
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Sniego generatoriai
Sniego generatoriai pagal jų pavadinimą ir yra dažniausiai naudojami įmituoti natūralų sniegą.
Sniego generatoriai paprastai pakabinami aukštai scenoje ir jie naudodami specialų vandens
pagrindu paruoštą skystį išpučia į snaiges panašius pūtų dribsnius. Jeigu scenos plotis yra
didelis, realistiškesnio vaizdo suformavimui naudojami du priešingose pusėse sumontuoti
generatoriai.

Sniego mašinos naudojamos teatre, dažnai rengiant su žiema susijusius siužetus.
Naujametiniai renginiai ir koncertai taip pat dažnai paįvairinami dirbtiniu sniegu. Sniego
generatoriai naudojami ir kino filmavimuose. Sniego generatoriai naudojami scenoje būna
nedideli pakabinami aparatai, tačiau jie gali būti ir didelės galios kaip pavyzdyje šiame
filmuotame siužete.
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Vandens užuolaidų efektai
Kartais atrodo neįtikėtina, bet koncertų scenose įspūdingai atrodo ir vandens panaudojimas,
formuojant dirbtinį lietų ar vandens sienas.

Pav. Chris Brown koncertas – LeMaitre Aqua Visual FX vandens efektai

Video siužete yra parodyta Hiundai i45 reklaminė prezentacija, panaudojant kontroliuojamą
vandens sienos efektą.
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Burbulų generatoriai
Burbulų generatorius yra labai nesudėtingas įrenginys, kuris iš panašaus į muilą tirpalo
sukūria burbulų „debesį“. Jo konstrukcijoje panaudojami besisukantys plastmasiniai žiedeliai,
panašiai kaip vaikų žaidimams skirtuose burbulų buteliukuose ir ventiliatorius nukreiptas į
šiuos lankelius išpūčia oro burbulus.

Pav. Burbulų mašinų pavyzdžiai
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Blyksnės (strobe light)
Blyksnės yra šviestuvai, kurie skleidžia periodiškai besikartojančius baltos šviesos blyksnius.
Šie šviestuvai jau ilgą laiką naudojami klubuose, diskotekose suformuoti specialią aplinką,
kai jiems veikiant atrodo, kad žmonės pradeda judėti lėtai. Šie šviestuvai skleidžia labai
trumpus šviesos impulsus, kurių trukmė yra kelios milisekundės, o blyksnio galia gali būti
keli kilovatai.
Galingos blyksnės gali tam tikrą laiką šviesti nuolatos, suformuodamos galingą šviesos srautą.
Tokios blyksnės arba šviestuvai turi būti au efektyviu priverstiniu aušinimu ir elektroninėmis
apsaugos priemonėmis nuo perkaitimo.
Efektinių blyksnių šviesos šaltinis įprastai yra Ksenoninės išlydžio lempos arba vamzdeliai,
kurių šviesos blyksnio spalvos temperatūra siekia apie 5600 Kelvinų.

Tobulėjant LED technologijai ir didėjant jų šviesumui, šiuo metu gaminamos blyksnės ir su
LED šviestukais. Tokios blyksnės dar neprilygsta galingiausioms blyksnėms su Ksenono
lempomis, tačiau jos jau gali skleisti daugiau kaip 1000 Lux šviesumo impulsus. LED
blyksnių pagrindiniai privalumai – ilgaamžiškumas, mažos elektros energijos sąnaudos, gali
šviesti spalvotai, naudojant RGB LED struktūrą.
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UV šviesos prožektoriai
Kaip minėjom ankstesniuose skyriuose, šiuo metu plačiai naudojami automatizuoti
prožektoriai ir spalvų keitkikliai dažnai turi savo funkcijų rinkinyje specialius šviesos filtrus,
kuriais formuojama intensyvi mėlyna šviesa, kurios spektras artimas ultra violetinei šviesai.
Ultravioletinės šviesos bangos ilgis yra mažesnis nei matomos šviesos ir šios bangos iššaukia
tam tikrą cheminę reakciją, priverčiančią medžiagas švytėti arba „fliorescuoti“.
Praeityje beveik visuose teatruose buvo naudojami specialūs UV šviesos prožektoriai su
specialaus spektro lempomis ir stikliniais mėlynais filtrais. Vėliau šių prožektorių funkciją
pakeitė modernesni prožektoriai. Šiuo metu šiam tikslui naudojami automatizuoti prožektoriai
arba specialiai šiam tikslui šviestuvai su UV spektro LED šaltiniais. Dažnai šie šviestuvai dar
vadinami „juodos“ šviesos šviestuvais (angl. Black Light). Tokius šviestuvus jus greičiausiai
matėte parduotuvių kasose naudojamus banknotų tikrinimui. Šiuose šviestuvuose naudojamos
fluorescensinės lempos, tik jų vidus yra padengtas fosforu, kuris kartu su matoma šviesa
skleidžia ir UV bangos ilgio spindulius.
Ši šviesa tamsoje išryškina baltos spalvos intensyvumą ir
susidaro įspūdis, kad visi balti paviršiai tarsi šviečia iš
vidaus. Tokie šviestuvai dažnai naudojami diskotekose ar
specialios scenografijos sukūrimui.
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Pirotechnikos įrenginiai
Pramogų renginiuose ir koncertuose yra dažnai naudojami įvairiausi pirotechnikos įrenginiai.
Jie yra sukonstruoti naudojimui specialiai scenoje ir gali būti valdomi iš apšvietimo pulto,
kartu su meninio apšvietimo programomis. Dalis pirotechninių arba specialiųjų efektų yra
nepavojingi ar nesukeliantys aplinkybių kilti gaisrui ar nepageidaujamiems reiškiniams. Tai
įvairios „konfeti“ mašinos barstančios erdvėje spalvotus popieriukus ar juosteles, arba
įrenginiai formuojantys iš audinio juostelių liepsnos įmitacijas. Kita grupė pirotechninių
įrenginių grupė naudoja atvirą liepsną ar sprogiasias medžiagas ir tokių prietaisų ar efektų
naudojimas reikalauja ypatingo dėmesio.

Pav. „Konfeti patranka“

Pav. Scenos pirotechnikos įrenginys
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Pirotechninių efektų rūšys
Pirotechninių efektų įvairovė yra didelė, pagal tam tikrus bendrus bruožus pirotechninius
efektus galima suskirstyti taip:
Ore sprogstantys fejerverkai – į orą iššaunami fejerverkai
Ugnies ir kibirkščiuojantys fontanai – pastatomi ant žemės
Kibirkščiuojančios užuolaidos – krentantys nuo lubų efektai
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7 ir 8 skyrių kontroliniai klausimai – pasitikrinkit savo žinias. Jei nepavyks iš kart atsakyti į
visus klausimus teisingai, peržiūrėkite skyrius dar kartą.

Klausimas Nr. 7.1
Scenos sukamo rato konstrukcija gali būti ….
A

tik sumontuota stacionariai

B

tik surenkama iš atskirų fragmentų ir montuojama ant scenos
grindų
tik suvirinta iš metalo konstrukcijų ir pritvirtinta prie grindų

C
D

ir stacionariai sumontuota scenos grindyse ir surenkama
mobiliai iš atskirų fragmentų
Atsakymas 13 skyriuje

Klausimas Nr. 7.2
Orkestro duobės platformos yra skirtos…
A

Pakelti orkestrą į scenos lygį pasibaigus spektakliui

B

Nuleisti orkestrą į tam tikrą lygį nuos sceno grindų,
priklausomai nuo spektaklio scenografijos sprendimų

C

Uždaryti orkestro duobę, padidinant scenos plotą tuo metu,
kai orkestras nenaudojamas

D

Nuleisti ir pakelti scenos dekoracijoms išb patalpų po scena
Atsakymas 13 skyriuje

Klausimas Nr. 8.1
Mobilios scenos platformos turi atlaikyti ne mažesnę kaip …
apkrovą į vieno kvadratinio metro plotą
A

100 kg

B

200 kg

C

500 kg

D

1000 kg
Atsakymas 13 skyriuje
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9. Vizualinių sistemų projektavimo ir naudojimo
metodologija
Vizualinių sistemų projektavimas apima šias pagrindines veiksmų kryptis – planavimas,
projektavimas, techniniai sprendimai, dokumentacija, įrangos įsigijimas ir montavimas,
darbuotojų apmokymas, garantinis aptarnavimas.
Projekto vykdymo procese dalyvauja įvairūs asmenys, apibendrintai galima išvardinti bet
kurio vizualinių sistemų projekto dalyvius taip:
Užsakovas arba naudotojas – asmuo ar organizacija, kuris formuoja poreikius ir naudos
projektuojamą sistemą savo veikloje.
Projekto vadovas – asmuo, kuris yra atsakingas už viso projekto realizavimą, bendravimą su
užsakovu ir kitais projekto vykdymo dalyviais, kuris koordinuoja visus su projektavimu ir
projekto įvykdymu susijusius darbus.
Projektuotojų grupė – kvalifikuoti specialistai, kurie atlieka projektavimo darbus, rengia
techninius sprendimus, brėžinius ir technines įrangos specifikacijas pagal iš anksto suderintą
su užsakovu projektavimo užduotį ir bendraudami su užsakovu ar sistemos naudotojais.
Instaliavimo grupė – specialistai, kurie pagal parengtą projektą montuoja įrangą, programuoja
valdymo sistemas, derina ir reguliuoja visą sistemą.
Serviso tarnyba – įmonės kuri atliko įrangos tiekimą ir montavimą tarnyba arba atsakingi
asmenys, užtikrinantys garantinį aptarnavimą ir gedimų šalinimą sistemos eksploatavimo
metu.
Pirmasis klausimas, į kurį reikia atsakyti prieš projektuojant vizualines sistemas, tai kokius
naudotojo poreikius turi tenkinti ir kokius uždavinius ši sistema turi atlikti.
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9.1 Vizualinių sistemų projektavimas ir taikomi standartai
Audiovizualinių sistemų projektavimas yra labai plati tema ir visame pasaulyje yra daugybė
specializuotų įmonių, rengiančių tokius projektus. Nėra vieno ar tik kelių visuotinai priimtų
standartų, kuriais vadovautusi visos įmonės. Vienos iš daugiau paplitusių ir naudojamų yra
JAV organizacijos ANSI (American National Standards Institute) rekomendacijos ir
standartai, kuriuos bendru laisvanorišku susitarimu naudoja daugelis audiovizualinių sistemų
gamintojų. Ši organizacija prižiūri įvairių standartų veikimą, kurie aprašo gaminius, procesus,
paslaugas, sistemas ir koordinuoja, kad Jungtinėse Amerikos Valstijose gaminama produkcija
būtų suderinama su viso pasaulio nacionaliniais standartais.
Europoje panašias funkcijas vykdo ISO organizacija (www.iso.org), vienijanti daugiau kaip
160 šalių standartizacijos organizacijų. Jos būstinė yra Ženevoje, Šveicarijoje, ji veikia
trijomis oficialiomis kalbomis – anglų, prancūzų ir rusų. (anglų kalba: The International
Organization for standardization, prancūzų kalba: Organisation internationale de
normalisation; rusų kalba: Международная организация по стандартизации).
Yra ir kitos panašios organizacijos, kurių veikla susijusi su šiais procesais (keletą pavadinimų
rasite šio skirsnio pabaigoje).
Lietuvoje yra ne viena įmonė, kurių veikla yra susijusi su audio ir vizualinių sistemų
projektavimu, įrangos tiekimu, jos diegimu, derinimu ir tokia veiklą vykdo atestuoti ir
įvairiose tarptautinėse organizacijose ir įrangos gamintojų įmonėse apmokyti specialistai.
Projektuojant scenos mechanizmus, galima laikyti, kad tai technine prasme yra kėlimo arba
transportavimo įrenginiai ir panašiai kaip kitoms pramonėje ar statybose naudojamoms
mašinoms, jų pagrindinės charakteristikos yra judėjimo greitis, keliamoji galia, judėjimo
intervalas, pagreitis ir kiti panašūs rodikliai. Šie judantys mechanizmai yra priskiriami prie
potencialiai pavojingų įrenginių ir juos projektuojant taikomi bendrieji mašinų saugos
standartai ir direktyvos.
Vienas iš pagrindinių dokumentų, reglamentuojantis pramonės mašinų saugumo reikalavimus
yra Mašinų direktyva 2006/42/EB (angl. Directive 2006/42/EC of the European
Parliament). Šioje direktyvoje yra apibrėžti saugumo reikalavimai įvairioms mašinoms ir jų
sudedamosioms dalims, įskaitant kėlimo įrenginius, grandines, lynus ir kitus su judančiais
komponentais susijusius mechanizmus ir įrenginius. Ši direktyva priimta Europos Parlamente
ir Taryboje 2006 metais išversta į nacionalines kalbas, galioja visose Europos Sąjungos šalyse
nuo 2009 metų gruodžio 29 d.
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Scenos įrangai ir mechanizmams, naudojamiems pramogų industrijoje įvairiose šalyse
taikomi įvairūs nacionaliniai standartai. Vienas iš dažniausiai taikomų standartų projektuojant
scenos technologijas ir vizualinių sistemų komponentus yra Vokietijos standartas
DIN 56950-1 – Entertainment technology – Machinery installations
Part 1: Safety requirements and inspection
Šis standartas numato specifinius reikalavimus saugumui užtikrinti teatrų ir panašių pramogų
industrijos objektų scenos mechanizmams, kurių neaprašo Mašinų Direktyva 2006/42/EB.
Tam tikra prasme, šis standartas „užpildo“ saugumo reikalavimų spragas, tarp Mašinų
Direktyvos ir kėlimo įrenginių saugumo standartų. Mašinų Direktyva nenurodo konkrečių
saugumo reikalavimų, keliant ir laikant svorius virš žmonių, standartas DIN 56950 aprašo,
kokie yra techniniai saugos reikalavimai judant mechanizmams scenoje su žmonėmis arba
keliant žmones scenos platformomis. Šis standartas taip pat nurodo, kaip turi būti užtikrinti
saugumo reikalavimai projektuojant ir montuojant scenos dekoracijų kėlimo mechanizmus,
grandininius keltuvus, aliuminio traversas, mobilias scenas ir kitus scenos įrenginius
naudojamus, teatruose, kultūros centruose, kilnojamose lauko scenose, parodų centruose, kino
ir televizijos studijose, mokyklose, diskotekose ir kitose viešojo naudojimo pramogų
objektuose. Standartas taip pat apibrėžia ir priešgaisrinio saugumo reikalavimus.

Dar vienas dažnai naudojamas pramogų industrijoje saugos reikalavimus nurodantis
dokumentas yra organizacijos VPTL (angl. Germany’s trade association for professional
lighting and sound equipment) rekomendacijos, vadinamos santrumpa BGV. Tai dažniausiai
grandininiams scenos keltuvams, jų valdymo sistemoms ir susijusiems komponentams
taikomi reikalavimai. Šie reikalavimai yra suskirstyti į skirtingus saugumo lygius arba
apibrėžti trim skirtingais saugumo reikalavimais – BGV D8, BGV D8+ ir BGV C1.

Pramogų industrijos ir tuo pačiu vizualinių sistemų projektavimo, saugaus naudojimo ir
susijusius organizacinius bei techninius klausimus sprendžia ir kitos profesinės ir
profesionalios įvairių šalių organizacijos. Šios organizacijos be kitos veiklos taip pat rengia
įvairius straipsnius bei rekomendacijas susijusias su techniniais sprendimais bei kitais
profesiniais pramogų industrijos ir vizualinių sistemų klausimais.
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Žemiau keletas šių organizacijų pavadinimų:
ALD (The Association of Lighting Designers [UK])
ABTT (The Association of British Theatre Technicians)
BKSTS – The moving image society [UK]
CITT (The Canadian Institute of Theatre Technology)
DTHG (Deutsche Theatertechnische Gesellschaft – The German Association for Theatre
Technology)
ESTA (The Entertainment Services and Technology Association [US])
ELDA (The European Lighting Designers Association)
IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions)
The International Association for Energy-Efficient Lighting (IAEEL)
IALD (International Association of Lighting Designers)
International Laser Display Association
NZATT (The New Zealand Association for Theatre Craft, Design and Technology)
OISTAT (The International Organisation of Scenographers, Theatre Architects and
Technicians)
PLASA (The Professional Lighting and Sound Association [UK])
Production Services Association [UK]
ProRig (The Professional Riggers International Guild)
Pyrotechnics Guild International Incorporated [US]
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9.2 Scenos erdvės komponuotė
Žemiau išnagrinėsim teatro scenos erdvės komponuotę. Scenos erdvę sudaro įvairios
paskirties zonos, bei scenografijos komponentai, turintys specifinę paskirtį. Sceną sudaro ne
tik erdvė, kurioje vaidina aktoriai, bet ir kitos šalia esančios erdvės, kurių žiūrovai nemato ir
kurios yra skirtos laikyti keičiamoms dekoracijoms.
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9.2.1

Avanscena

Avanscena arba priešscenis (angl. frontstage), tai priekinė scenos dalis esanti tarp žiūrovų ir
priekinės uždangos. Avanscena visada yra atvira, ir netgi uždarius scenos uždangą, ji
naudojama kaip vaidybinė erdvė.
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9.2.2

Arierscena

Arierscena arba užscenis (angl. rearstage), tai galinė scenos grindų dalis, paprastai nematoma
žiūrovui. Užscenis yra svarbi ir reikalinga teatre dalis. Užscenio erdvė naudojama vaizdo
projekcijoms, kai šioje erdvėje sumontuoti vaizdo projektoriai projektuoja vaizdą ant galinės
uždangos. Kartais ši dalis naudojama ir spektaklio scenografijai, atidarant ją ir kai reikia
suformuoti tolimo horizonto ar atviro dangaus iliuzijas.
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9.2.3

Poscenis

Poscenis, tai erdvė po scenos grindimis, kurioje yra montuojami scenos grindų mechanizmai,
nuleidžiamos ir saugomos dekoracijos. Taip pat ši erdvė naudojama aktorių perėjimui iš
vienos scenos pusės į kitą, bei patekti į orkestro duobės erdvę. Projektuojant scenos
mechanizmus ši erdvė atlieka įvairias funkcijas ir būtina derinti jos paskirtį tiek su užsakovu,
tiek su kitų teatro projekto dalyviais. Poscenio erdvėje dažnai būna numatyti scenos erdvės
ventiliacijos ar šildymo sistemos, gesinimo sistemos, todėl būtina tinkama visų projekto
dalyvių veiksmų koordinacija.
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9.2.4

Scenos pašonės

Scenos grindų zonos, kurios yra šonuose nuo matomos scenos erdvės yra vadinamos scenos
pašonėmis arba dažnai scenos „kišenėmis“ (angl. sidestage). Šios zonos turi būti pakankamai
erdvios, jose laikomos scenos dekoracijos, kurios spektaklio metu turi būti išgabenamos į
sceną. Taip pat šiose erdvėse aktoriai laukia, kol jiems bus laikas išeiti į sceną. Dažnai scenos
šonuose montuojami prožektoriai šoniniam pašvietimui į sceną.

206

9.2.5

Portalas

Portalas tai scenos konstrukcija arba siena, skirianti žiūrovų salę nuo scenos erdvės. Portalo
konstrukcija ir matmenys yra svarbūs teatro scenos projekto komponentai. Portalo anga turi
būti tokių matmenų, kad būtų gerai matoma visa scenos grindų pagrindinė aikštelė iš visų
žiūrovų vietų. Portalo dalyje montuojama scenos uždanga su atitraukimo mechanizmu, taip
pat portalo dalyje yra stacionarūs arba nuleidžiami prožektorių montavimo tiltai pagrindiniam
arba priekiniam scenos apšvietimui. Portalo bendras vaizdas yra teatro „vizitinė kortelė“, kuri
sukuria tam tikrą kiekvieno teatro išskirtinumą. Portalo konstrukcija arba jo angos sienos yra
svarbios ir akustinėms scenos sąvybėms.
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9.2.6 Scenos maskavimo medžiagos
Teatro scenose naudojamos specialios dekoracijų arba prožektorių maskavimo uždangos –
paskliautės, kulisos, šoninės ir galinės uždangos.

Pav. Scenos maskavimo užuolaidų schema (pavyzdys iš www.peroni.com)
Šioje klasikinėje teatro scenos dekoracijų komponuotėje parodyti komponentai:
1 – avanscena
2 – scenos erdvė
A – priekinė uždanga
B – „arlekinas“ (dekoratyvinė maskuojanti užuolaidėlė)
C – priekinė užuolaidėlė
D – kulisos (pasuktos kampu, kad geriau persidengtų scenos šonai)
E – paskliautės arba „maskuotės“ (prožektoriams pridengti, taip pat uždengti vaizdą į scenos
viršų)
F – galinė uždanga

Pagrindinis šioje kompozicijoje naudojamų audinių tikslas yra uždengti tas scenos dalis, kurių
turi nematyti žiūrovas. Šios maskuojančios dekoracijos būna juodos ir jų vizualiai turi
nesimatyti. Jos siūvamos iš šviesą neatspindinčio ir nepraleidžiančio audinio ir žiūrovui
vizualiai atrodo, kad jis mato „juodą“ erdvę be sienų.
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Audiniai naudojami scenos maskuotėms ir dekoracijoms yra specialiai apdoroti
priešgaisriniais repilentais, didinat jų atsparumą užsiliepsnojimui. Nežiūrint to, prožektoriai
turi būti išdėstyti taip, kad jie nebūtų per daug arti nuo šių audinių. Ypatingai reikia atkreipti
dėmesį, kad prožektorių spinduliai nebūtų tiesiogiais nukreipti į audinius pavojingai mažu
atstumu. Prožektoriaus korpusas turėtų būti ne arčiau kaip 0,5 metro nuo dekoracijų audinio,
tuo labiau jis neturi turėti galimybės prisiglausti prie audinio, keičiant dekoracijų ar
prožektorių traversų padėtis.
Kulisos, kurios parodytos pasuktos kampu, gali būti sukabintos ir kitaip, jų plotis ir kiekiai
gali būti kitokie. Žemiau parodytos dvi kulisų išdėstymo schemos. Dešinėje kulisos D kabo
tiesiai ir toks išdėstymas reikalingas baleto scenoje ar spektaklyje, kur yra didelis aktorių
judėjimas iš užkulisių.
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Nuotraukoje scenos vaizdas su klasikiniu maskuojančių užuolaidų išdėstymu. Prožektorių
traversos nuleistos tik iliustacijai, normalioje būsenoje jos pakeltos aukščiau ir jų nesimato.
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9.3 Mechanizacijos sistemų techniniai pagrindai ir fizikiniai rodikliai
Visi scenos mechanizmai yra įrenginiai, kurie bendrąja technine prasme yra kėlimo arba
transportavimo įrenginiai ir panašiai kaip kitoms pramonėje ar statybose naudojamoms
mašinoms, jų pagrindinės charakteristikos yra judėjimo greitis, keliamoji galia, judėjimo
intervalas, pagreitis ir kiti panašūs rodikliai.
Judėjimo greitis
Scenos dekoracijų kėlimo greitis sistemoms su elektromechaninėmis kintamo greičio
sistemomis gali būti nuo 0,1m/s iki 2m/s. Paprastesnėse sistemose maksimalus greitis dažnai
apsiriboja iki 1,2-1,5 m/s, tačiau moderniausių automatizuotų sistemų gamintojai su
sinchroninio tipo pavaromis deklaruoja, kad dekoracijų kėlimo greitis gali siekti iki 1,82,4m/s.
Paprasčiausių dekoracijų kėlimo sistemų su fiksuotu kėlimo greičiu, dekoracijos kėlimo
greitis būna ne daugiau kaip 10m/min. Tokių sistemų greitis negali būti didesnis, nes staiga
stabdant keltuvą, susiformuoja didelės dinaminės apkrovos. Kintamo greičio keltuvuose, kurie
yra žymiai sudėtingesni ir brangesni, dekoracijų stabdymas vyksta tolygiai mažinant greitį, o
pagreitėjimas taip pat vyksta tolygiai didinat greitį.
Keliamoji galia
Dekoracijų kėlimo mechanizmų keliamoji galia įprastai būna nuo 100kg iki 500kg. Jei
sistema yra su rankiniu pakėlimo valdymu, senesmiuose kultūros centruose ar teatruose su
kontrasvorinėm sistemom, dekoracijų maksimalus svoris neviršija 200kg. Moderniose
sistemose su kompiuteriniu valdymu, dekoracijų kėlimo galia dažniausiai būna 500kg.
Didesniuose Europos operos ir dramo teatruose, dekoracijų keliamoji galia gali siekti ir
1000kg. Scenos platformų keliamoji galia būna ne mažiau kaip 500kg/kvm.
Judėjimo intervalas
Dekoracijų arba prožektorių tiltų judėjimo diapazonas nuo grindų dažniausiai būna nuo 8
metrų iki 20 metrų.
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9.4 Elektros pavarų tipai ir komponentai
Daugelyje scenos mechanizmų yra naudojamos elektrinės pavaros arba elektriniai varikliai,
reduktoriai bei kiti su tuo susiję komponentai. Čia trumpai apžvelgsime šių pavarų tipus bei
ypatybes.
Scenos dekoracijų keltuvai su lynus susukančiais būgnais

Pav. Dekoracijų keltuvo su horizontaliai orientuotu lynų būgnu komponuotė (šaltinis
http://www.google.com/patents)

Šių keltuvų pagrindiniai komponentai
yra variklis (38), reduktorius (37),
stabdžių sistema (35A), pagrindinis
lynų viniojimo velenas (11).
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Scenos dekoracijų keltuvai su juostiniu mechanizmu
Kitas dekoracijų keltuvų tipas yra vietoj lynų kėlimui naudojantis plienines juostas.

Pav. Firmos Jands SBH-150 juostinis keltuvas, naudojamas nedidelio svorio dekoracijoms ir
prožektoriams kelti televizijos studijose, kultūros centruose ir kituose nedideliuose
objektuose.

Pav. Firmos ASM juostinis taškinis dekoracijų keltuvas
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Scenos platformų pakėlimo pavaros

Pav. Firmos „Serapid“ kėlimo sistema su grandininėm konstrukcijom

Pav. Firmos „Gala Systems“ spyruoklinio tipo scenos platformų keltuvai
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9.5 Hidraulinių sistemų naudojimas scenos mechanizacijai
Daugeliu atveju scenos mechanizacijos sistemose šiuo metu naudojamos elektromechaninės
kėlimo sistemos, tačiau kai reikalingos didelės apkrovos, sudarančios keletą tonų, naudojamos
ir hidraulinės kėlimo sistemos. Anksčiau scenos apatinės dalies mechanizacijai, scenos
platformų valdymui gana plačiai buvo naudojamos hidraulinės pavarų sistemos, kurios yra
sąlyginai paprastos, tačiau tobulėjant elektromechaninėms sistemoms, šios sistemos
modernizuojant scenos mechanizaciją dažnai keičiamos elektromechaniniais keltuvais.
Hidrauliniai keltuvai lyginant su elektromechaniniais keltuvais turi tam tikrų trukumų,
susijusių su jų priežiūra ir ekploatacija, kuri kartais turi problemų susijusių su hydraulinių
skysčių pratekėjimu ir sistemos hermetiškumu. Tačiau kai reikalingos ypatingai didelės
apkrovos, katratis siekiančios dešimtis tonų, hydraulinės sistemos čia yra pranašesnės.

Pav. Didelės eigos ir keliamosios galios scenos platformos su hydraulinėm pavarom
(nuotrauka iš kasmetinio Dubajuje vykstančio Dubai Shopping Festival).
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Pav. Orkestro platforma su hidraulinėm pavarom žemiau scenos lygio

Pav. Firmos „Bosch Rexroth AG“ iliustracija apie scenos platformų ir mechanizmų sudėtį
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Mobilios pervežamos scenų konstrukcijos su hydrauliniais mechanizmais
Hydraulinės sistemos naudojamos mobilių pervežamų scenų konstrukcijose.

Žemiau pažiūrėkite video siužetą, kaip veikia tokios scenos montavimas. Sceną per 1 valandą
gali sumontuoti 2 žmonės.
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9.6 Automatizuotas mechanizacijos įrenginių valdymas
Scenos mechanizacijos sistemos valdomos kompiuterizuotais valdymo pultais, kurių struktūra
yra panaši į apšvietimo sistemų valdymo pultus. Pultai paprastai turi vieną ar kelis vaizdo
ekranus, kuriuose atvaizduojama programuojamų įrenginių struktūra ir programuojami
parametrai, bei reguliatorių ir manipuliatorių skydelis. Bendrąją valdymo sistemą sudaro
įprastinė kompiuterinio tinklo struktūra su serveriais, kompiuterinio tinklo sąsajos, elektros
maitinimo įrenginiais, tik šiose sistemose yra padidinamas sistemų patikimumas dubliuojant
visą sistemą rezerviniais įrenginiais – lygiagrečiai veikiančiais dviem serveriais ir dviem
valdymo tinklo komponentais, veikiančiais pagrindinis-rezervinis režimu (angl. master –
slave).
Žemiau yra parodyta apibendrinta industrinio tipo technologinių įrenginių valdymo
topologija, kurios principai yra taikomi ir scenos technologijų valdymo sistemose. Tokios
sistemos turi tris lygius:




Ethernet TCP/IP lygis, kuriame yra sistemos serveriai, Interneto ryšis.
Industrinis arba sistemos valdymo tinklas, susidedantis iš sistemos valdymo pulto,
vietinio kompiuterinio tinklo komponentų.
Valdomų įrenginių komutacijos tinklai.
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Žemiau yra pavyzdžiai kelių skirtingų gamintojų valdymo sistemų pultų, kuriais operatoriai
valdo visus teatro scenos mechanizmus – dekoracijų keltuvus ir visus scenos apatinės dalies
įrenginius (Firmų XLNT Advanced Technologies, SBS Buhnentechnik, Bosch Rexroth, Hoist
UK, Waagner-Biro, Trekwerk, JR Clancy informacija)
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9.7 Scenos mechanizmų apkrovų skaičiavimai
Scenos dekoracijų keltuvų parametrai
Pagrindiniai scenos dekoracijų keltuvų parametrai yra keliamoji galia kg, judėjimo greitis m/s,
dekoracijų pakėlimo eiga metrais.
Žemiau yra iliustracija, kurioje pažymėti kiti įvairūs dekoracijų kėlimo sistemos parametrai:
L,b – dekoracijų štangos ilgis, m
F,b – dekoracijų štangos nuosavas svoris, kg
F,l – paskirstyta maksimali apkrova visos štangos ilgiu, kg
F,s – maksimali leistina taškinė apkrova lyno tvirtinimo vietoje, kg
F,z – maksimali leistina apkrova ant štangos tarp lynų, kg
F,u – maksimali leistina apkrova ant štangos galo, kg
H – maksimalus štangos judėjimo aukštis, m
Z – lynų kiekis
V – atstumas tarp lynų, cm
L,a – techninio aukšto (ardyno) aukštis

Pav. Firmos „Statec“ keltuvų specifikacijos diagrama (informacija www.statec.de)
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9 skyriaus kontroliniai klausimai – pasitikrinkit savo žinias. Jei nepavyks iš kart atsakyti į
visus klausimus teisingai, peržiūrėkite skyrių dar kartą.

Klausimas Nr. 9.1
Avanscena tai erdvė …
A

scenos šonuose

B

scenos gale

C

scenos viduryje

D

Scenos priekinėje dalyje
Atsakymas 13 skyriuje

Klausimas Nr. 9.2
Scenos mechanizmų pagrindiniai techniniai rodikliai yra …
A

judėjimo kryptis, keliamas svoris, matmenys

B

pagreitis, keliamoji galia, stabdymo greitis

C

judėjimo greitis, keliamoji galia, intervalas

D

stabilumas, veikimo greitaeigiškumas, saugumo rodikliai
Atsakymas 13 skyriuje

Klausimas Nr. 9.3
Hidraulinės pavaros dažniausiai naudojamos…
A

dekoracijų keltuvų konstrukcijose

B

didelių scenos platformų mechanizmuose

C

prožektorių tiltų keltuvuose

D

Scenos vežimėlių konstrukcijose
Atsakymas 13 skyriuje
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10. Saugumo reikalavimai ir rizikos faktoriai
Audiovizualinių ir scenos technologijų sistemose yra svarbūs žmonių saugumo ir
priešgaisriniai reikalavimai. Dalis saugumo reikalavimų projektuojant audiovizualines
sistemas buvo aptarti ankstesniuose skyriuose 6.3 ir 9.1. Žemiau paminėsime įvairius rizikų
faktorius, kurie gali būti eksploatuojant audiovizualines sistemas ir scenos mechanizacijos
įrenginius.
1. Rizikos veiksniai susiję su darbais aukštyje
2. Darbai ankštoje erdvėje ir nepatogiose padėtyse
3. Darbas scenoje ir vaidybinėje erdvėje
4. Elektrinių įrenginių ir apšvietimo prietaisų valdymas
5. Dekoracijų gamybos ir montavimo darbai
6. Pavojai susiję su aplinkos poveikiu
7. Rankinio valdymo veiksmai
8. Garso lygio poveikis
9. Balso įtampa ir nuovargis
10. Apšvietimo poveikis
11. Lauko renginių organizavimas ir rizikos
12. Biologiniai veiksniai
13. Rizikos faktoriai susiję su įrangos ir įvairių substancijų panaudojimu.
14. Rizikos susijusios su vaikų dalyvavimu renginiuose.
15. Rizikos susijusios su gyvūnų naudojimu renginiuose.
16. Rizikos veiksniai susiję su dideliu žmonių kiekiu renginiuose.

Audiovizualinių sistemų panaudojimas ir pramogų industrijos renginiai apjungia įvairias
aplinkybes ir daugelio skirtingų žmonių veiklą, todėl organizuojant bet kokį renginį, kuriame
dalyvauja daug dalyvių ir žiūrovų, būtina žinoti ir įvertinti pavojų ir rizikų aplinkybes. Ne visi
paminėti rizikos veiksniai gali būti viename renginyje, tačiau pramogų industrijos renginiai
būna įvairūs ir dažnai keičiasi jų vieta ir aplinka. Visi renginių organizatoriai, techniniai
darbuotojai ir aktoriai bei atlikėjai turi žinoti situacijas ir aplinkybes, kurios gali sukelti
pavojų žmogaus sveikatai ar gyvybei. Trumpai apibūdinsim smulkiau kai kurias iš šių rizikos
faktorių, susijusių su vizualinių sistemų panaudojimu techniniais aspektais.

222

1. Rizikos veiksniai susiję su darbais aukštyje
Šie rizikos veiksniai dažniausiai yra montuojant audiovizualinę įrangą ir scenos
mechanizmus. Prožektoriai paprastai kabinami ir reguliuojami didesniame nei 5 metrų
aukštyje ir techninis personalas atliekantis šiuos darbus turi būti ypatingai atsargus. Dirbant
dideliame aukštyje būtina naudoti asmenines saugos priemones – saugos diržus, tinkamus
drabužius bei avalinę. Atliekant darbus aukštyje padidėja pavojus ir žmonėms esantiems
apačioje. Montuojant įrangą aukštyje taip pat reikia nepamiršti stebėti ir kontroliuoti situaciją,
kad apačioje esantys žmonės nenukentėtų nuo galimai krentančių daiktų ar įrenginių. Netyčia
nukritęs prožektorius gali ne tik sužeisti bet ir sukelti pavojų žmogaus gyvybei. Taip pat
darbo saugos reikalavimų reikia laikytis ir naudojant kopėčias bei mobilias pakylas.
2. Darbai ankštoje erdvėje ir nepatogiose padėtyse
Montuojant ar derinant vizualinę ar scenos mechanizacijos įrangą teatruose, koncertų salėse
gali būti aplinkybės, kai darbus reikia atlikti ankštose uždarose patalpose, turinčiose vieną
įėjimą ir ribotą aukštį. Taip pat tokiose vietose dėl netinkamos ventiliacijos gali būti pavojus
apsinuodyti pavojingomis substancijomis ar dūmais. Kartais technikai montuoja prožektorius
ar kitą įrangą užlipę ant pakeltų traversų ir darbus tenka atlikti nepatogioje padėtyje –
atsiklaupus ar nuleidus rankas žemiau pagrindo. Tai taip pat pavojinga situacija, kai būtina
laikytis asmeninės saugos reikalavimų ir atsakingai įvertinti tokių darbų aplinkybes.
3. Darbas scenoje ir vaidybinėje erdvėje
Aktorių darbas scenoje yra pakankamai pavojingas dėl daugelio aplinkybių ir rizikų, kurias
gali sukelti tiek žmogiškieji tiek techniniai faktoriai. Scenoje žmonių atliekami veiksmai –
šokiai, kovinės scenos, scenos su begančiais žmonėmis taip pat yra pakankamai pavojingi
veiksniai, kur esant didesniam žmonių sambūriui dėl neatsargaus elgesio vieni žmonės gali
sužeisti kitus. Scenoje taip pat būna daug įvairių dekoracijų, grindų aukščio pasiketimo ar
kiaurymių bei neaptvertų liukų. Pramogų renginiai vyksta mažai apšviestoje aplinkoje ar
dinamiškai besikeičiančioje šviesoje ir visa tai turi pavojų keliantį pobūdį.
Darbas scenoje yra rizikingas ir dėl galimų scenos įrangos gedimų ar netinkamo jų
sumontavimo. Tam tikrą pavojų gali sukelti įvairūs scenos vizualinių efektų įrenginiai –
pirotechnika, dūmų ar sniego generatoriai. Dėl kai kurių įrenginių veikimo gali pasikeisti
grindų paviršiaus sąvybės – pasidaryti šlapios ir slidžios. Kartais pavojingas aplinkybes gali
sukelti ir netinkama aktorių apranga ar avalynė.
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4. Elektrinių įrenginių ir apšvietimo prietaisų valdymas
Šios rūšies rizikos yra daugiausia susijusios su tinkamos ir kokybiškos vizualinės įrangos
panaudojimu. Visi scenoje naudojami garso, apšvietimo, vaizdo ir scenos mechanizacijos
įrenginiai turi atitikti būtinus elektrosaugos ir kilnojamų elektros įrenginių eksploatavimo
taisykles. Prietaisai turi būti su tinkamais ir nepažeistais elektros maitinimo kabeliais. Visi
elektros maitinimo įrenginiai turi būti taip pat kokybiški ir periodiškai tikrinami. Visi
techniniai darbuotojai, montuojantys ir reguliuojantys įrenginius scenoje turi turėti bent
minimalią elektrotechninę kvalifikaciją, būti išklausę atsakingų vadovų saugaus darbo
instruktažą bei pasirašę tai fiksuojančiuose dokumentuose.
Scenoje padidintą pavojų kelia apšvietimo prietaisai, kurie dėl didelės galios kaista ir sukelia
didesnę riziką juos eksploatuojantiems darbuotojams. Prožektorius būtina periodiškai
patikrinti, ar yra nepažeisti jų korpusai ir maitinimo kabeliai. Taip pat visi prietaisai turi būti
tinkamai įžeminti, prailginimo kabeliai turi būti pagaminti gamykliškai arba patikrinti jų
saugumo parametrai.
5. Dekoracijų gamybos ir montavimo darbai
Šios rizikos yra daugiau susijusios su dekoracijų gamyba ir jų sandėliavimu bei tinkamu
saugojimu. Gaminant dekoracijas yra naudojami įvairūs technologiniai procesai su įrankiais –
staliaus, suvirinimo darbai ir panašiai. Gamybos įrenginiai ir įrangiai turi būti tvarkingi ir
patikrinti, o darbus turi atlikti tik atitinkamą darbams turintys specialią kvalifikaciją
specialistai. Ypatingai atkreiptinas dėmesis į suvirinimo darbus, kurie gali kelti pavojų ne tik
žmonėms, bet ir gaisro pavojų. Atliekant suvirinimo darbus patalpoje reikia laikytis ypatingų
saugumo reikalavimų, nes gaisro židinys gali atsirasti net ir po kelių valandų pabaigus darbus,
pavyzdžiui kibirkštis įkritusi į degią aplinką gali sukelti pavojų naktį, kai patalpoje nebus nei
vieno žmogaus.

6. Rankų darbo veiksmai
Yra pavojų atliekant įvairius darbus ir nenaudojant techninių priemonių bei mechanizmų. Šias
rizikas taip pat reikia atminti ir įvertinti – tai įvairūs krovos darbai. Organizuojant renginius
bei montuojant įrangą, tenka nemažai atlikti darbų naudojant fizinę jėgą ir neįvertinus laiko
bei žmogiškujų resursų sąnaudų gali kilti įvairių pavojų dėl nuovargio ar padidinto darbų
krūvio.
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7. Pavojai susiję su aplinkos poveikiu
Tai rizikų grupė susijusi su įvairiom kitom aplinkybėm – oro temperatūra, drėgme, paros
laiku, darbo sąlygų pasikeitimu, ergonominėm darbo vietos sąlygomis, darbo laiko
normavimo pažeidimai, maisto trūkumas ar nuovargis. Prie šios rizikų grupės galima priskirti
ir rizikas, kurias gali sukelti kitų ar pašalinių asmenų poveikis arba reakcija – agresija, pyktis,
piktavališkas ar pavojingas elgesys, alkoholio ar narkotinių medžiagų naudojimas.
8. Garso lygio poveikis
Audio vizualinių sistemų panaudojimas įvairuose renginiuose visada yra susijęs su padidintu
triukšmo arba garso lygiu, kuris viršijus tam tikrus reikalavimus gali būti pavojingas žmogaus
sveikatai ar psichikai. Šios rizikos yra labiau susijusios su didelių pramoginės muzikos
renginių organizavimu, kai roko muzikos koncertuose ar diskotekose naudojami dideli
muzikos garso lygiai. Montuojant garso įrangą, reikia atkreipti dėmesį, kad tai neturėtų
pavojingo poveikio tiek atlikėjams, tiek žiūrovams stovinties arti scenos įrangos.
Rekomenduojama, kad garsas neturėtų neigiamo poveikio žmogaus klausai, vidutinis garso
lygis 8 valandų laikotarpiu neturėtų viršyti 85 dB (A). Pikiniai arba ribiniai garso lygiai
neturėtų būti didesni kaip 140 dB.
9. Balso įtampa ir nuovargis
Tai rizikos aplinkybių grupė, kuri gali turėti įtakos renginio ar spektaklio sėkmei. Daugelyje
pramogų industrijos renginių žmogaus balsas yra bene svarbiausias „instrumentas“ ir
organizatoriaus pareiga užtikrinti sąlygas, kad būtų kuo mažesni neigiami poveikiai atlikėjų
sveikatai dėl aplinkos poveikio ir darbo sąlygų. Aktoriams ar dainininkams balsas yra
svarbiausias jų pragyvenimo šaltinis ir darbas netinkamomis sąlygomis gali turėti neigiamą
poveikį jų karjerai.

10. Apšvietimo poveikis
Scenos meniniam apšvietimui naudojami įvairūs šviesos prietaisai, sukuriantys įvairų
fiziologinį ar emocinį poveikį. Kai kurie prietaisai naudojami netinkamai gali turėti ir
neigiamą poveikį žmogaus sveikatai. Prietaisai kurie tam tikrom aplinkybėm gali turėti ir
neigiamą poveikį dažniausiai yra blyksnės (stroboskopai), UV šviesos prožektoriai ir
efektiniai lazeriai.
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Blyksnės arba stroboskopų efektai kai kuriems žmonėms gali iššaukti epilepsijos priepuolius
ir blyksnės gali sukelti pavojų, kai jų blyksnių skaičius per sekundę yra daugiau kaip keturi.
Taip pat naudojant keletą blyksnių jas reikia naudoti sinchronizuotu režimu.
UV šviesa yra tam tikra dalis matomos šviesos su bangos ilgiu yra tarp 100 ir 400nm ir ji turi
poveikį ne tik žmogaus regėjimui bet ir odai. Pavojingas šios šviesos poveikis gali pasireikšti,
jei ji naudojama iš arti ilgesnį laiką ir jeigu žmogus būna vartojęs vaistus. Jei prožektoriai
kartu su matoma šviesa skleidžia ir UV šviesą, tai reiktų žinoti ir pagal galimybes eliminuoti
šios šviesos poveikį filtrais ar montuojant šviestuvus toliau nuo žmonių.
Lazerių efektai yra įspūdingi, bet tuo pačiu ir vieni iš labiausiai pavojingų žmogaus sveikatai.
Lazerių spinduliai turi keletą potencialiai pavojingų komponentų, galinčių padaryti neigiamą
poveikį per labai trumpą laiką. Lazeriai skleidžiantys labai koncentruotos šviesos spindulius
turi elektromagnetinio spinduliavimo sąvybes, apimant ultravioletinio, matomos šviesos ir
infraraudonųjų spindulių diapazonus. Lazerių spinduliai gali pažeisti ne tik žmogaus akies
rageną, bet ir žmogaus odą. Lazerių įrenginiai yra skirstomi į penkias klases ir tik pirmos ir
antros klasių lazeriai gali būti naudojami vizualinėse sistemose.

11. Lauko renginių organizavimas ir rizikos
Organizuojant lauko renginius, rizikos faktorių daugėja daugiausia dėl aplinkos atmosferinio
poveikio – ekstremalios oro temperatūros, stipraus vėjo, drėgmės, lietaus, saulės kaitros. Taip
pat jei renginio organizavimo vietoje yra vandens telkiniai, tai taip pat reikia įvertinti kaip
pavojingą aplinkybę žiūrovams.

12. Biologiniai veiksniai
Prie rizikos faktorių priskiriami ir įvairūs veiksniai susiję su biologiniu poveikiu žmogui.
Žmogui gali būti kenksmingos ir netinkamai saugotos, pasenusios grimo ir kosmetikos
priemonės, pavyzdžiui netinkamai prižiūrimos teatro darbuotojų kabinetai, grimo kambariai,
sandėliai, sanitariniai mazgai, dušai. Taip pat tam tikrą pavojų gali sukelti ir netinkamas
vartojimui geriamas vanduo, blogai veikiančios kondicionavimo ir vėdinimo sistemos.
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13. Rizikos faktoriai susiję su įrangos ir įvairių substancijų
panaudojimu.
Kartu su vizualinėmis sistemomis yra naudojamos ir įvairios suvartojamos medžiagos
sceniniams efektams organizuoti – tai skysčiai dūmų, garų, sniego mašinoms, įvairi
pirotechnika ir sprogiosios medžiagos. Šios medžiagos turi būti tinkamai sandėliuojamos ir
transportuojamos, užtikrinta tiksli jų apskaita ir apsauga. Taip pat jei spektakliuose kaip
rekvizitas naudojami įvairūs ginklai, jų imitacijos ar degios medžiagos, tai taip pat turi būti
vertinama kaip rizikas keliančios aplinkybės. Naudojant skysčius efektų įrenginiams ir
pirotechnikai, reikia griežtai laikytis gamintojų rekomendacijų ir instrukcijų, nemaišyti
skirtingų gamintojų skysčių ar naudoti jų ne tam skirtiems įrenginiams. Dažniausiai
specialiųjų efektų įrenginių gamintojai nurodo konkrečiai kurių gamintojų ir tipų
eksploatacijos medžiagas galim naudoti ir naudojimas nepaminėtų medžiagų gali būti
potencialiai pavojingas ir sukelti gaisrą, sprogimą ar biologinį poveikį žmogui.
14. Rizikos susijusios su vaikų dalyvavimu renginiuose.
Jei renginiuose ar spektakliuose dalyvauja vaikai, organizatoriai privalo užtikrinti tam
tinkamas sąlygas:
- turi būti reikalingos priemonės vaikų užimtumui, poilsiui, pramogoms;
- turi būti organizuojamos pertraukėlės tarp veiksmų;
- turi būti nuolatinė suaugusiųjų priežiūra ir dėmesys;
- užtikrinamas vaikų privatumas;
- vaikai turi nematyti jų amžiui netinkamų scenų, jų akivaizdoje kiti suaugusieji negali
apsinuoginti ir panašiai.
15. Rizikos susijusios su gyvūnų naudojimu renginiuose.
Rizikos faktoriai susiję su gyvūnais dažniausiai sutinkami cirko pasirodymuose ir kino
filmavimuose ir yra nemažai aplinkybių ir taisyklių kurių privalu laikytis. Čia plačiau šių
aplinkybių nenagrinėsim.
16. Rizikos veiksniai susiję su dideliu žmonių kiekiu renginiuose.
Rizikos faktoriai su žiūrovų saugumu yra aktūalus kai į nedidelę erdvę susikaupia dideli
žiūrovų srautai ir yra pavojus, kad kilus panikai ar nenumatytoms aplinkybėms žmonės gali
nukentėti dėl grūsčių ar priverstinės evakuacijos. Ruošiant ar projektuojant žiūrovų erdvę turi
būti numatyti pakankami takų ir praėjimų pločiai žmonių įėjimui ir išėjimui, nužymėti ir
apšviesti praėjimo takai, bei ženklais ir šviestuvais pažymėtos išėjimo durys bei evakuacijos
keliai.
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www.christiedigital.com
www.da-lite.com
www.digitalprojection.co.uk
www.eiki.com
www.harkness-screens.com
www.hitachidigitalmedia.com
www.infocus.com/projectors
www.mitsubishielectric.com/products/vis/index.html
www.nec-display-solutions.com
www.optoma.eu
www.panasonic.com/business/projectors
www.pro.jvc.com/prof
www.projectascreens.com
www.screenline.it
http://pro.sony.com/bbsc/ssr/cat-projectors
www.immersaview.com
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12. Terminų žodynas
Žemiau alfabeto tvarka, pateikiamas trumpas kai kurių dažniau sutinkamų anglų kalbos
sąvokų, naudojamų vizualinių sistemų srityje, trumpas paaiškinimas arba vertimas į lietuvių
kalbą. Šis žodynas taip pat gali pasitarnauti, kaip priminimas, kai kuriems aukščiau
aprašytiems techniniams dalykams (bus papildymai).

0...9
1080i – HDTV formatas su interlaced skleistinės metodu.
24bit / 192 kHz. Aukštos raiškos skaitmeninis garso signalas. Standartinė CD disko raiška
16bit/ 44,1 kHz.

A
AES/EBU – Audio Engineering Society/European Broadcasting Union. Skaitmeninis garso
signalų perdavimo standartas. Organizacijos AES and EBU sukūrė šio standarto
specifikacijas.
Analogue / analoginis būdas / – garso ir vaizdo įrašymo bei perdavimo būdas, kai
informacija užkoduojama tolydžiai kintančiais elektrinių (ar kitokių) signalų parametrais –
dažniu ar amplitude. Alternatyva yra skaitmeninis (digital) būdas, kai informacija
užkoduojama diskrečiomis skaičių sekomis.
ANSI lumens – vaizdo projektorių ir monitorių šviesos srauto matavimo vienetai.
Aspect ratio / vaizdo formatas – apibūdinamas ilgio ir aukščio santykiu (4:3, 16:9, 1:1,33;
1:1,60; 1:1,78).
AV – Audio visual, arba santrumpa audio video, dažnai naudojama tekstuose.
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B
BNC – Bayonet Neill-Concelman. Kabelio jungties tipas pavadintas jo kūrėjų vardu,
dažniausiai naudojamas video ir audio signalų perdavimui apvaliu koaksialiniu kabeliu.

C
CAD – Computer Aided Design. Tai kompiuterinių programų platforma, naudojama
architektūrinių ir inžinerinių projektavimo darbų atlikimui. Plačiausiai žinomos AutoCAD
programų paketai.
Candela / Kandela – šviesos intensyvumo matavimo vienetas, kilęs iš žodžio “candle“ ir
žymimas simboliu “cd”. Viena kandela reiškia maždaug vienos žvakės sukūriamos šviesos
intensyvumą bet kuria kryptimi.
Component video / komponentinis video signalas - spalvoto vaizdo signalo perdavimas, kai
šviesumo komponentas (luminance) perduodamas atskiru laidu ir spalvų komponentai (color
hue and saturation) kitu laidu.
Composite video signal / kompozicinis vaizdo signalas – kai visa vaizdo informacija ir
sinchronizacijos signalai perduodami vienu kabeliu, sinchronizuojant laike.

D
DA – distribution amplifier / paskirstymo stiprintuvas, kuris paskirsto vaizdo arba garso
signalus į kelis išėjimus, kur jie yra nepriklausomo lygio vienas muo kito.
dB (Decibel) – garsumo arba garso signalo lygio matavimo vienetas. Šis rodiklis rodo santykį
tarp dviejų reikšmių logarritminėje skalėje. Papildomas simbolis žymimas už simbolio ‘dB’
kai viena iš lyginamų rodiklių yra fiksuotos reikšmės (pav. dBV, dBu, dBSPL).
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DisplayPort – vienas iš naujesnių skaitmeninių garso ir vaizdo signalų perdavimo standartas,
kuris dažniau naudojamas sujungti kompiuterius su monitoriais. Šis standartas nėra tiesiogiai
suderinamas su DVI ir HDMI, bet DisplayPort sujungimas gali perduoti šiuos signalus,
atliekant emuliaciją suderinimui su Dvi ir HDMI. Display Port palaiko iki 10,8Gb/s signalų
perdavimo greitį iki 2 metrų atstumu.
DLP™ - Digital Light Processing. Vaizdo projektorių vaizdo formavimo technologija sukurta
firmos Texas Instruments.
DSP – Digital Signal Processor / skaitmeninis signalų procesorius. Specializuotas
procesorinis įrenginys, sukurtas įvairiais būdais apdoroti ir pakeisti garso ar vaizdo signalus,
kurie yra pakeisti į skaitmeninę formą.
DVI – Digital Visual Interface. Skaitmeninis vaizdo signalų prijungimo standartas sukurtas
firmos DDWG – Digital Display Working Group. Šio standarto sujungimui naudojami dviejų
rūšių jungtys - su 24 kontaktais, perduodant tik vaizdo siganlus ir 29 kontaktų jungtis, per
kurią gali būti perduotas ir skaitmeninis ir analoginis vaizdo signalai.
DVI-D – DVI jungtis, kuria perduodamas tik skaitmeninis signalas.
DVI-I – DVI jungtis, kuria perduodamas ir skaitmeninis ir analoginis signalai.

E
EIA – Electronics Industries Alliance. Asociacija, kuri Jungtinėse Amerikos Valstijose
nustato rekomendacijas ir prižiūri standartų naudojimą, susijusį su garso ir vaizdo įrangos
naudojimu.

F
Fresnel lens – plokščia stiklinė linzė su specialia nelygia koncentrine struktūra, naudojama
teatriniuose prožektoriuose.
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Electromagnetic interference (EMI) – elektromagnetinė interferencija, arba netinkamas
elektros grandinių veikimas, kuris sukūria trukdžius iš elektrinių arba magnetinių laukų.

G
Gain / lygis 1. Elektrinių signalų stiprinimo charakteristika. 2. Vaizdo projektavimo ekrano
charakteristika, rodanti jo sąvybes koncentruoti vaizdo atspindį.

H
HD - reiškia „high definition“ anglų kalba arba lietuviškai „aukštoji raiška“, pažymint, kad
tai aukštesnės kokybės vaizdo signalas nei „įprastas“ vaizdas.
HDMI – tai skaitmeninio garso ir vaizdo signalų perdavimo standartas vienu kabeliu, kai
perduodamas nekompresuotas aukštos kokybės signalas iš vieno įrenginio į kitą. Pavyzdžiui,
tokiais signalais prijungiami Blu_ray arba DVD grotuvai prie HDTV televizorių, HD formatą
palaikančių vaizdo projektorių ir monitorių.
HDTV – „High-definition television“ arba aukštosios raiškos televizija.

I
IEEE – The Institute of Electrical and Electronics Engineers.
Interlaced scanning - vaizdo signalų perdavimo procesas, kai kombinuojamas lyginių ir
nelyginių vaizdo perdavimas ir atvaizdavimas paeiliui, sukuriant pilną vaizdą. Alternatyvus
metodas yra Progresive scanning.
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Internet Protocol (IP) – standartas ar kompiuterinių tinklų protokolas, leidžiantis
komunikuoti įrenginiams per kompiuterinį tinklą.
Inverse-square law – atvirkštinės kvadratinės proporcijos dėsnis arba taisyklė. Šis dėsnis yra
taikomas audiovizualinėse sistemose apskaičiuojant signalo arba šviesos stiprumą, atvirkščiai
priklausomai nuo santykio kvadratu su atstumu.
IPTV - telekomunikacinė sistema skirta transliuoti ir priimti televizinius signalus paketiniais
tinklais, naudojant interneto protokolą (IP). Originalo kalba IPTV reiškia “Internet Protocol
Television”.

J
Jacket - apvalkalas, dažnai minima sąvoka kabelių izoliuojančio apvalkalo apibūdinimui,
taip pat išorinio ekranuojančio laidininko prijungimui prie jungties.
Junction box – komutacinė dėžutė. Dažnai minima sąvoka audiovizualinių sistemų
specifikacijose, reiškianti metalinę arba plastikinę dėžutę, kurioje padaromi apsaugoti
mechaniškai kabelių tarpiniai sujungimai.

K
Key light / pagrindinė šviesa / – pagrindinė, priekinė šviesa, apšviečianti pagrindinį aktorių
arba filmuojamą sceną.
Keystone – vaizdo trapecinių iškraipymų apibūdinimas. Projektoriuose tai vaizdo korekcijos
režimas, suderinant vaizdo formą, į kvadratinę stačiakampę formą.

L
Lux / Liuksas – SI sistemos apšviestumo matavimo vienetas, tai išvestinis dydis iš Kandelos
= m-2·cd
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LCD – Liquid crystal display. Skystųjų kristalų displėjus. Naudojamas vaizdo monitorių
technologijų apibūdinimui.
LcoS – Liquid crystal on silicon. Skystųjų kristalų displėjus silikono pagrindu.
LED – Light-emitting diode. Šviesos diodas arba „šviestukas“.
Lux - luminance snatrumpa. Apšviestumo matavimo vienetas.

M
Media / medija / – plačiąja prasme – komunikacijos priemonė informacijai perduoti.
Medijoms prisikiriama audiovizualinė produkcija, internetas, žiniasklaida ir kt.
Multimedia / multimedija / – visuma veiklos sričių, kuriose informacija perduodama teksto,
vaizdo ir garso junginiu (kinas, televizija, videomenas, internetas).
Matrix switcher - elektroninis vaizdo arba garso signalų komutavimo įrenginys, turintys
kelis arba keliolika įėjimų bei išėjimų ir skirtas kryžminiam šių signalų komutavimui ir
paskirstymui audio vizualinių sistemų sudėtyje. Šis įrenginys gali signalą prijungtą viename
įėjime, perduoti į bet kurį kitą ar kelis pasirinktus išėjimus.
MPEG-2 organizacijos Moving Pictures Expert Group (MPEG) sukurta vaizdo signalų
glaudinimo sistema, kai siganlų perdavimui sumažinamas tam reikalingos skaitmeninės
informacijos kiekis.

N
Native resolution – tikroji raiška. Eilučių ir pikselių skaičius vaizdo rezoliucijai apibūdinti.
Tikroji raiška reiškia prietaiso originalią gebą atkurti nurodytą vaizdo kokybę.
Near-field - sąvoka naudojama garso sistemose, apibūdinti erdvę, kurioje dar nesusiformuoja
atspindžiai nuo sienų. Tai dar vadinama kaip tiesioginio garso zona arba „artimojo lauko“
zona.
Nit – metrinės sistemos vienetas apibūdinantis šviesos atspindžio lygį nuo paviršiaus.
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Noise – bet koks kitas signalas, kuris yra nenaudingas arba nenešantis pagrindinės garso ar
vaizdo informacijos.
NTSC – National Television System Committee standartas naudojamas analoginėje
televizijoje JAV.

O
Octave – oktava, garso dažnių grupė arba diapazonas. Santykis tarp dažnių diapazono
kraštinių reikšmių, kai žemiausias dažnis yra pusė aukščiausio dažnio. Pavyzdžiui diapazonas
nuo 200 Hz iki 400 Hz yra oktava, arba diapazonas nuo 4000 Hz iki 8000 Hz irgi yra oktava
ir taip toliau.
OEM - akronimas iš „Original Equipment Manufacturers.“ OEM gamintojai gamina įrangą
kitiems gamintojams, kurių prekiniais ženklais ši įranga žymima ir platinama. Didelės šios
įrangos gamybos apimtys yra Kinijoje ir kitose rytų pasaulio šalyse.
Omnidirectional – mikrofonų kryptingumo charakteristika.
On-axis – centrinis vaizdo ekrano taškas, kurio atžvilgiu nusakomi vaizdo matymo kampai.
Šio taško atžvilgiu nustatomos geriausi matymo kampai žiūrovams.
OS - operacinė sistema. Programinė įranga kompiuteriuose užtikrinanti vartotojo sąveiką su
elektronine įranga.

P
Pixel / pikselis / – mažiausias skaitmeninio vaizdo (televizijos ekrane, kompiuterio
monitoriuje ir pan.) struktūros elementas (taškelis).
Pink noise / „rožinis triukšmas“ – garso signalas, kuris turi vienodą energijos lygį visoje
oktavos juostoje. Dažnai naudojamas garso sistemų derinimui ir testavimui.
PDP – plasma display panel. Monitorius, kuris sudarytas iš atskirų pikselių grupių, kurios
turi sub-pikselius su RGB struktūra ir kuriose vaizdas formuojamas, naudojant dujinio
išlydžio principą į fosforu padengtą paviršių. Šiuo principu netolimoje praeityje buvo
gaminami populiarūs plokšti televizoriai ir monitoriai, kurie pasižymėjo aukšta vaizdo kokybe
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ir kontrastu. Šiuo metu jie rečiau naudojami ir juos keičia LCD ir LED technologijų
monitoriai.

R
RU – rack unit. Reiškia unifikuotą prietaiso aukščio vienetą, kuris yra naudojamas įrangos
komplektavimui specialių matmenų spintose (19“ standarto Rack spintos). Vienas RU yra
1.75 colio (44.5 mm).
RF – radio frequency. Radijo dažnių diapazonas, tinkamas naudoti komunikavimo įrangai,
kuris yra diapazone 10 kHz iki 300 MHz. Šis diapazonas gali būti išplėstas iki 300 GHz tam
tikroms specialioms komunikavimo priemonėms.
RFI – Radio frequency interference.
RAM – Random access memory.
Ratio – santykis. Sąvoka dažnai naudojama palyginimui dviejų rodiklių.
RCA – jungties tipas, taip pat dažnai vadinamas kaip Phone jungtis. Naudojama garso
signalams prijungti.
Resolution – resoliucija arba skiriamoji geba. Smulkių detalių kiekis paveiksliuke
(nuotraukoje ar vaizdo ekrane).

S
Scaler – monitoriaus ar vaizdo projektavimo įrenginio sąvybė atkurti vaizdą nepakeičiant jo
formos, kai siganlo formatas neatitinka vaizdo projektoriaus ar monitoriaus originalios
rezoliucijos.
Splitter – elektroninis įrenginys, paskirstantis garso arba vaizdo signalus į kelias dalis,
nepakeičiant jo lygio.
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Streaming media – tai vaizdo ir garso informacijos perdavimas kompiuteriniais tinklais, kai
tuo pačiu vyksta ir signalo informacijos atkūrimas ir laikinas persiuntimas į įrenginio atmintį.
Streaming video or audio – vaizdo ir garso transliavimas internetu, kai vartotojui nereikia
laukti kol visa informacija bus parsiųsta į kompiuterį, siunčiama ir atkūriama tan tikromis
„porcijomis“.

T
U
Unbalanced circuit – nebalansinio signalo grandinė. Tai garso sistemose naudojamas
terminas, kuris reiškia, kad signalas perduodamas dviem laidininkais, iš kurių vienas yra
prijungtas prie bendrosios „įžemintos“ grandinės. Kitas signalų perdavimo būdas yra
naudojant balansines grandines, kur signalui naudojami du simetriniai laidininkai su teigiamu
ir neigiamu signalo būviu, bei trečiasis laidininkas prijungtas prie bendrosios grandinės.
UTP (Unshielded twisted-pair cable) – kabelio tipas, kuriame laidų poros, valdymo signalo
perdavimui yra susuktos, kad sumažinti išorinių signalų poveikį ir interferencinius trukdžius.

V
Video wall – video siena, arba atskirų monitorių rinkinys surinktas į vieną plokštumą didelio
formato vaizdo atvaizdavimui.
Viewing angle - matymo kampas, reiškia, kokiu kampu nuo centrinės ašies žiūrovas žiūri į
vaizdo ekraną. Tai turėtų būti ne didesnis kaip 45 laipsnių kampas geram matomumui
užtikrinti.
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13. Praktinės ir teorinės užduotys
Užduočių sąrašas:
1. Šviesos sąvybės
2. Prožektorių išdėstymas
3. Spalvų parinkimas
4. Šviesos intensyvumas
5. Prožektorių sandara ir tipai
6. Apšviestumo kampai
7. Šviesos matavimo vienetai
8. Apšvietimo valdymo pultai
9. Valdymo signalai ir prožektorių valdymo įrenginiai
10. Vaizdo projekcijos sistemos
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Užduotis Nr. 1
Prožektorių išdėstymas – atsakykite į žemiau išvardintus klausimus.

1 klausimas: Išvardinkite bent keturias funkcijas, kuriomis grindžiami meninio apšvietimo
principai ir metodai:
a) _______________________
b) _______________________
c) _______________________
d) _______________________
2 klausimas: trumpai aprašykite prožektorių vietą ir pagrindinę paskirtį šioms apšvietimo
kombinacijoms:
a) Pagrindinis apšvietimas b) Tiesioginis apšvietimas –
c) Šoninis apšvietimas d) Galinis apšvietimas –

3 klausimas: Trumpai apibūdinkite arba išvardinkite pagrindinius McCandless metodus.
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Užduotis Nr. 3
Spalvų parinkimas – atsakykite į žemiau išvardintus klausimus. Gali būti teisingi vienas
arba keli atsakymai.
1 klausimas: Pažymėkite kurie spalvų rinkiniai yra achromatiniai.
a) Žalia, mėlyna, raudona
b) Juoda, pilka, balta
c) Žydra, oranžinė, geltona
2 klausimas: Kurie spalvų deriniai susideda iš komplementarių spalvų
a) Rožinė – žalia;
b) Mėlyna – geltona;
c) Žalia – raudona;
d) Raudona - mėlyna.
3 klausimas: Parašykite kokia bus apšviesto paviršiaus spalva sumaišius žemiau išvardintų
spalvų šviesos spindulius.
a) Raudona ir žalia - _____________________________
b) Žalia ir mėlyna -

_____________________________

c) Mėlyna ir raudona _____________________________
4 klausimas: Išvardinkite kokie atspalviai jūsų manymu sukelia žmogui emocijas
reiškiančias:
a) ramybę, šaltumą –
b) nerimą, nepasitikėjimą –
c) pavojų, blogį –
5 klausimas: Aprašykite, kaip keičiasi šviesos spalva keičiantis jos spalvos temperatūrai.

242

Užduotis Nr. 4
Šviesos intensyvumas – atsakykite į žemiau išvardintus klausimus. Gali būti teisingi
vienas arba keli atsakymai.
1 klausimas: Amplitudės padidėjimas siejant su šviesa, reiškia:
a) spalvos pasikeitimą;
b) šviesumo padidėjimą;
c) atspindžio koeficiento padidėjimą.
2 klausimas: Kurie iš žemiau išvardintų parametrų nėra šviesos matavimo vienetai.
a) Lux
b) Foot Candle
c) Kandela cd
d) Omas
3 klausimas: Kaip kinta šviesos intensyvumo reikšmė spindulio ašyje priklausomai nuo
atstumo.
a) Nekinta
b) Kinta labai nežymiai
c) Mažėja proporcingai atstumui
d) Mažėja pagal atvirkštinės kvadratinės proporcijos taisyklę.
4 klausimas: Išvardinkite mažėjančia tvarka, kurie prožektoriai su 1kW galios lempomis
sukuria didesnį šviesos srautą apšviečiamo paviršiaus plote.
a) Flood prožektorius
b) Profile 200 prožektorius
c) Fresnel prožektorius nustatytas su vidutinio spindulio kampu
d) PAR-64 prožektorius su CP60 tipo lempa
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Užduotis Nr. 5
Prožektorių sandara ir tipai – atsakykite į žemiau išvardintus klausimus. Gali būti
teisingi vienas arba keli atsakymai.
1 klausimas: Kurie iš išvardintų prožektorių turi tik vieną lęšį.
a) Flood
b) Plano Convex
c) Fresnel
d) Profile
2 klausimas: Kurių iš išvardintų prožektorių nesireguliuoja spindulio kampas? Kurie iš jų
neturi linzės?
a) PAR-64
b) Fresnel
c) Flood
d) Profile
3 klausimas: Su kokio diametro linze dažniausiai būna 1kW galios Fresnel prožektorius?
a) 150 mm
b) 200 mm
c) 250 mm
d) 300 mm
4 klausimas: Kurie teiginiai yra teisingi.
a) Fresnel lęšis turi lygų paviršių iš abiejų pusių.
b) Fresnel lęšis yra plonesnis nei to paties diametro Plano Convex lęšis.
c) Plano Convex lęšis suformuoja labiau koncentruotą spindulio intensyvumą nei Fresnel
d) Didėjant atstumui tarp lęšio ir lempos, spindulio kampas siaurėja.
5 klausimas: Profile prožektoriuose naudojami ....... reflektoriai
a) elipsoidiniai
b) paraboliniai
c) sferiniai
d) konvekciniai
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Užduotis Nr. 6
Apšviestumo kampai – atsakykite į žemiau išvardintus klausimus. Gali būti teisingi
vienas arba keli atsakymai.
1 klausimas: Prožektoriaus spindulio plotis ant apšviečiamo ploto priklausomai nuo atstumo
gali būti apskaičiuojamas:
a) pagal atvirkštinės trigonometrijos formulę;
b) pagal prožektoriaus gamintojo pateiktą techninę informaciją;
c) pagal atvirkštinės kvadratinės proporcijos taisyklę;
d) pagal prožektoriaus atstumo ir jo spindulio kampo reikšmę.
2 klausimas: Apskaičiuokite koks bus apytiksliai spindulio plotis, pakabinus 500 spindulio
kampo prožektorių 5 metrų aukštyje?
a) 3 m
b) 4,5 m
c) 6 m
d) 8 m
3 klausimas: Kokiu spindulio kampu reikia nustatyti PC prožektorių, kad jį pakabinus 8
metrų aukštyje, spindulio plotis būtų 5 metrai?
a) 100
b) 200
c) 350
d) 500
4 klausimas: Apšviestumo kampas didėja:
a) Sumažinus atstumą tarp lempos ir lęšio;
b) Padidinus atstumą tarp lempos ir lęšio;
c) Padidinus lempos šviesumą;
d) Padidinus lęšio diametrą.
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Užduotis Nr. 7
Šviesos matavimo vienetai – atsakykite į žemiau išvardintus klausimus. Gali būti teisingi
vienas arba keli atsakymai.
1 klausimas: Kurie iš žemiau išvardintų parametrų yra šviesos matavimo vienetai.
a) Lux
b) Foot Candle
c) Kandela cd
d) Nit
2 klausimas: Šviesos spalvos temperatūra yra matuojama ir nurodoma šiais vienetais:
a) Celsijaus laipsniais
b) Kelvinais (K)
c) Farenheito (F) laipsniais
d) Radianais
3 klausimas: Koks yra santykis tarp apšviestumo matavimo vienetų Lux ir Fc (footcandle).
a) 10,76
b) 107,6
c) 0,017
d) 0,929
4 klausimas: Parašykite apibrėžimą kas yra apšviestumas ir šviesumas. Kuo šie apibrėžimai
skiriasi? Kuo matuojamas apšviestumas ir šviesumas?
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Užduotis Nr. 8
Apšvietimo valdymo pultai – atsakykite į žemiau išvardintus klausimus. Gali būti
teisingi vienas arba keli atsakymai.
1 klausimas: Išvardinkite kokios yra pagrindinės apšvietimo valdymo pultų rūšys ir kokie
esminiai skirtumai tarp jų.

2 klausimas: Kurie iš žemiau išvardintų terminų yra nesusiję su apšvietimo valdymo pulto
funkcijomis? Paaiškinkit trumpai šių funkcijų reikšmes.
a) Fader, Playback
b) Editor, Patch
c) Domain, Composition
d) Submaster, Crossfader
3 klausimas: Pulto reguliatorius arba valdiklis, kuriuo pakeičiama apšvietimo situacija iš
vienos užprogramuotos būsenos į kitą vadinamas:
a) Fader
b) Crossfader
c) Dimmer
d) Playback
4 klausimas: Kokiu būdu yra susiejamos vizualizacijos programos su apšvietimo valdymo
pulto veikimu? Trumpai aprašykite.
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Užduotis Nr. 9
Valdymo signalai ir prožektorių valdymo įrenginiai – atsakykite į žemiau išvardintus
klausimus. Gali būti teisingi vienas arba keli atsakymai.
1 klausimas: kurie iš žemiau išvardintų terminų nėra susiję su apšvietimo valdymo signalais.
a) DMX512
b) Ethernet
c) IrDA
d) DisplayPort
2 klausimas: Kurie teiginiai susiję su DMX512 protokolu yra teisingi.
a) DMX512 yra nuoseklaus skaitmeninės informacijos perdavimo būdas, skirtas
apšvietimo sistemoms valdyti naudojant RS-485 sąsajos protokolą.
b) DMX512 standarto protokolu galima valdyti iki 32 prietaisų prijungtų prie vieno
valdymo kabelio.
c) DMX512 protokolu gali būti perduota 512 skirtingų komandų su 512 reikšmių
kiekviena.
3 klausimas: Prožektorių šviesumo valdymui naudojami apšvietimo valdymo įrenginiai –
dimeriai, kurių pagrindinis funkcinis elementas yra:
a) reostatas;
b) puslaidininkinis prietaisas tiristorius;
c) indukcinis įtampos keitiklis;
d) pulto valdymo signalo keitiklis į prožektoriaus valdymo signalą.
4 klausimas: Išvardinkite pagrindinius dimerių sistemų funkcinius rodiklius.
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Užduotis Nr. 10
Vaizdo projekcijos sistemos – atsakykite į žemiau išvardintus klausimus. Gali būti
teisingi vienas arba keli atsakymai.
1 klausimas: Kurie iš išvardintų terminų reiškia pagrindinius projektorių veikimo principus.
a) LCD, XGA, D-ILA
b) LCD, DLP, CRT
c) DLP, LED, TRC
d) CRT, DLA, DMD
2 klausimas: Kai mes kalbam apie tiesioginę aplinkos šviesą į vaizdo projektavimo ekraną,
kuris apibūdinimas yra teisingiausias.
a) Šviesa, kurią skleidžia tiesiogiai į ekraną nukreipti prožektoriai
b) Šviesa sklindanti nuo salės apšvietimo prožektorių
c) Šviesa kuri atsispindi nuo visų paviršių į ekraną
d) Bet kokia kita šviesa, kuri neskirta projektuojamo vaizdo suformavimui ekrane.
3 klausimas: Kuris projekcijos būdas – priekinės ar galinės yra pranašesnis ir kodėl?
Nurodykit kelis privalumus.

4 klausimas: Koks turėtų būti patenkinamas ekrano atspindimo vaizdo šviesos srautas iš
vieno kv. Metro vidutinio aplinkos apšviestumo sąlygomis?
a) Ne mažiau 100 Lux
b) Ne mažiau 400 Lux
c) Ne mažiau 1500 Lux
d) Ne mažiau 5000 Lux
5 klausimas: Kurie iš šių faktorių yra nesusiję su matomo vaizdo ekrane kokybe.
a) Ekrano dydis
b) Vaizdo signalo standartas
c) Atspindžio koeficientas
d) Ekrano padėtis
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Užduotis Nr. 11
Vizualinės sistemos – atsakykite į žemiau išvardintus klausimus. Gali būti teisingi vienas
arba keli atsakymai.
1 klausimas: Geram vaizdo matomumui, žiūrovai turėtų žiūrėti į ekraną ne didesniu kaip
____ laipsnių kampu į projekcijos ašį.
a) 90
b) 45
c) 120
d) 30

2 klausimas: Kuris vaizdo formatas atitinka ekrano skiriamąją gebą 1024x768
a) 4:5
b) 3:4
c) 16:9
d) 16:10
3 klausimas: Kuri video technologija naudoja per informacijos šaltinį pereinančią šviesą.
e) Transmisinė
f) Reflektyvinė
g) Interpoliacinė
h) DMD
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Atsakymai į kontrolinius klausimus
Čia nurodyti teisingų atsakymų variantai į kontrolinius klausimus, kurie buvo pateikti atskirų
skyrių pabaigoje.
Klausimo Nr.

Atsakymas

1.1

C

1.2

B

2.1

B

2.2

D

3.1

A

3.2

D

3.3

B

3.4

B

4.1

A

4.2

B

5.1

A

5.2

B

5.3

B

6.1

B

6.2

C

6.3

D

7.1

D

7.2

C

8.1

C

9.1

D

9.2

C

9.3

B
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