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Full HD Projector 

Showdown 
 

Parte 1 – Introdução 
 

Testámos à lupa 4 projectores para Home Cinema 

com resolução 1080p. 

Nuno Santos, HDMC 

 
Introdução 
 

Há umas semanas atrás, enquanto consultava os produtos de uma marca de 

referência de plasmas, houve um pormenor que me chamou a atenção: apenas duas 

linhas estavam disponíveis, HD ready e Full HD. Não deixa de ser interessante verificar 

o quão rapidamente as coisas evoluiriam e constatar igualmente que, curiosamente, 

embora mais de 95% dos conteúdos difundidos e do meio de excelência, quer no 

aluguer quer na venda - o DVD - serem em definição standard (576 linhas), ao nível 

dos displays os fabricantes já consideram uma resolução praticamente obsoleta. 

Por cá finalmente começamos a ter acesso à alta definição, sem dúvida catalizada 

pela forte concorrência que PTC e ZON têm vindo a protagonizar o que sem dúvida 

é de salutar.  

E, neste contexto, escolhemos para o nosso debut de testes, um comparativo com 

quatro projectores Full HD (1920x1080), que se inserem na respeitável faixa de



preços da gama média. Em alguns casos quase que sou tentado a dizer que as 

melhorias quando comparados com projectores que custam o dobro (no que 

concerne à imagem) são marginais, sem dúvida obedecendo à lei dos retornos 

diminuídos. No entanto, cada um tem as suas es cificidades o que contribui para se 

aproximar ou afastar mais ao que cada consumid  pretende. 

 

Hoje em dia facilmente se encontram projectores 

com contrastes ON/OFF reais superiores a 5.000:1 

Quatro projectores, três tecnologias 

diferentes: DLP, LCD e LcoS (SXRD, na 

versão Sony). Escolhemos quatro dos mais 

populares projectores para Home Cinema: 

Epson TW2000, Planar PD8130, Sony VPL-

VW60, e Themescene HD80 e esperamos 

com estes testes contribuir para que tome 

uma decisão completa, caso se encontre 

no mercado à procura de algo neste 

segmento. 

T  Box 
D  LCD e SXRD 
 
E  estas três tecnologias há, nas suas 
d enças, duas que vamos destacar.  
L e SXRD (que é uma versão LCoS da 
S ) usam painéis à base de cristais 
lí dos enquanto os DLP usam painéis à 
b  de micro espelhos. 
L é uma tecnologia transmissiva, ou 
s  a imagem é obtida a partir da 
p cção da luz através dos seus painéis 
( m por cada cor primária). 
D e SXRD são tecnologias reflectivas, ou 
s  a luz é projectada nos painéis que 
d is a reflectem para a lente.  
N aso dos projectores testados neste 
c parativo, os DLP’s têm apenas um 
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Testes 

 

Os nossos testes podem ser divididos em 

duas componentes distintas: depois de 

devidamente calibrado para os standards 

definidos pela indústria cinematográfica e de

Imaging Science Foundation, testamos a perfo

quer numa vertente subjectiva, com a passage

numa vertente mais pragmática com a med

projector. Para este último medimos os seguinte

 

 - Contraste ON/OFF (Full ON / Full OFF); 

 - Contraste ANSI; 

 - Uniformidade de brilho; 

 - Luminosidade (Iluminância); 

 - Colorimetria; 

 - Temperatura de cor; 

 

De seguida, desenvolvemos um pouco os objectivos e características dos parâmetros 

descritos acima. 

 

Contraste ON/OFF 

Também conhecido por contraste Full ON / Full OFF já que na realidade diz respeito 

ao quociente entre a luminosidade de uma imagem totalmente branca (100 IRE) e 

 

 

 

totalmente preta (0 IRE). É o número preferido dos departamentos de marketing já 

que é o que maiores valores atinge, servindo muitas vezes como argumento de 

benchmarking nas vendas, sendo por isso o melhor isco para o consumidor. 

Define a gama dinâmica total que o projector será capaz de reproduzir. Por si só não 

é um parâmetro muito significativo (outras coisas podem comprometer a qualidade 

final da imagem) mas, em conjunto com outros factores, torna-se um bom indicador 
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nico painel DLP enquanto que o SXRD 
sa 3 painéis idênticos, um para cada cor 
rimária. 

 acordo com as orientações da ISF 

rmance individual de cada projector 

m de conteúdos de referência, quer 

ição efectiva das capacidades do 

s elementos de cada projector: 

da qualidade de imagem, nomeadamente no que concerne ao detalhe nas zonas 

mais escuras. 

Com a introdução de mecanismos que controlam dinamicamente a luz em função da 

luminosidade de cada imagem (íris dinâmicas), hoje em dia facilmente se encontram 

projectores com contrastes ON/OFF reais superiores a 5.000:1. 

 

Contraste ANSI 

À semelhança do contraste ON/OFF, o contraste ANSI não é, por si só, um indicador 

absoluto mas ajuda a perceber a capacidade que o display possui em suster os 

detalhes na imagem quando há mais elementos presentes. De certa forma, o 

contraste ANSI pode acabar por ser um indicador mais preponderante na qualidade 
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final da imagem. Este contraste é muito 

condicionado pela reflectividade do 

espaço. A título de exemplo, numa sala 

com paredes e tectos claros, uma 

simples colocação de um pano escuro 

na área do tecto imediatamente a seguir 

à tela pode aumentar umas centenas o 

rácio deste contraste. 

Tech Box 
ANSI Pattern 
 
Ao contrário do contraste ON OFF que é 
medido com o recurso a duas imagens 
distintas, uma totalmente branca (100 
IRE) e outra totalmente preta (0 IRE), o 
contraste ANSI é medido com recurso a 
uma imagem semelhante a esta: 

 

 

 

Uniformidade de brilho 

Um dos aspectos que pessoalmente me 

incomoda em alguns projectores é a 

incapacidade de manterem a sua luminosidade constante e sem contaminação por 

qualquer cor em toda a sua imagem. É uma característica principalmente notada 

quando uma determinada imagem ou cena é maioritariamente branca ou em tons 

claros. Num projector, essa característica mede-se através da uniformidade do brilho, 

que é um valor percentual. Para efeitos de avaliação, um projector que possua uma 

uniformidade igual ou superior a 90% é considerado ‘Bom ’, entre 80% e 90%, 

‘Aceitável’ ’ e, abaixo de 80%, ‘Insuficiente ’. 

 

Luminosidade (Iluminância) 

Medimos para cada projector, de uma forma pragmática, a quantidade de luz que é 

capaz de irradiar. Esta característica não é propriamente um elemento positivo ou 

negativo num projector mas ajuda a definir se o projector em causa é ou não o mais 

adequado em função do ambiente em que vai ser instalado. Se é um local com 

alguma luz ambiente, convém um projector com maior luminosidade. Um aspecto a 

ter em conta nesta análise e medição é o número de horas que a lâmpada possui já 

que afecta bastante o seu valor pelo que incluímos no quadro final comparativo esse 

indicador. 
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Colorimetria 

Um dos factores mais importantes da imagem (a seguir à gama dinâmica) é a 

colorimetria. Basicamente, num projector, define a gama de cores que é capaz de 

representar. O standard definido pela SMPTE (Society of Motion Picture and 

Television Engineers) caracteriza o espaço de cor para cada um dos tipos de sinal 

que o display (neste caso o projector) vai reproduzir.  

Na imagem ao lado podemos ver 

representado o espaço de cor definido 

pela SMPTE e o triângulo correspondente 

ao standard para alta definição. Um bom 

projector terá as suas cores primárias e 

secundárias exactamente nos pontos 

definidos pelo standard, garantindo assim 

não só que a imagem reproduzida 

corresponde ao que foi captado pelas 

câmaras mas também que o mesmo tem a 

capacidade de apresentar todas as cores 

possíveis no standard em causa (todas as 

cores que existem na área interior do 

triangulo). 

Tech Box 
CIE Chart 
 

 

Normalmente não está acessível ao utilizador a manipulação destes pontos no 

projector pelo que, caso não esteja de acordo com o standard não há muito que se 

possa fazer a não ser alguns compromissos. No entanto, desde que o desvio ao 

standard não seja muito grande, não é problemático ou mesmo até relevante. 

Já agora, também é mau que o projector tenha os seus pontos para as cores 

primárias fora do triângulo, ou seja, reproduzindo mais do que o previsto no 

standard, já que deixa de haver correspondência entre o que foi 

captado/masterizado e o que está agora a ser reproduzido. Nem tanto ao mar, nem 

tanto à terra... 
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Temperatura de cor 

Tech Box 
RGB Levels 
 

 

A temperatura de cor está para a imagem de um display como uma tela está para o 

pintor. Se considerarmos que a imagem que vemos nos projectores são a 

consequência de um desenho a cores (ou a preto e branco) do seu criador sobre 

uma tela branca, facilmente percebemos que, quanto mais puro e isento de 

contaminações cromáticas estiver a essa tela, mais fiel e correcto será o resultado 

final. É um elemento 

absolutamente essencial 

no resultado final da 

imagem e talvez dos mais 

ingratos para o consumi-

dor já que a sua 

importância acaba por ser 

directamente proporcio-

nal à dificuldade em 

ajustar este elemento sem 

recurso a equipamento (e 

know how) profissional 

de calibração. O olho humano é facilmente iludido e acomoda-se rapidamente a 

estas alterações pelo que não é, de todo, uma calibração trivial. 

 

Este elemento de análise e calibração de displays basicamente mede a “pureza” da 

imagem desde o seu tom mais escuro (Preto = 0 IRE) até ao mais claro (Branco = 100 

IRE), em intervalos de 10. Usando um equipamento especificamente para esse efeito, 

medimos o equilíbrio das três cores primárias ao longo de todas as intensidades 

luminosas (uma conjugação na mesma intensidade de cada uma das cores, vermelho, 

verde e azul, garante um tom branco, preto ou cinza, ‘puro’). No gráfico acima 

vemos uma medição de vários pontos onde as três cores primárias se encontram 

sempre desequilibradas. Uma análise onde as três linhas estão sobrepostas ao longo 

de todas as intensidades luminosas (0 IRE a 100 IRE) será a de um display com a 

temperatura de cor perfeitamente calibrada. 

Nos nossos testes, fazemos referência a dois elementos: a aproximação ao standard 

out of the box, sem qualquer ajuste, e ao que foi possível afinar, resultando numa 

temperatura de cor pós calibração. 

Recorremos a gráficos que, detalhamos em cada teste, para uma melhor percepção 

dos resultados das medições. Também neste ponto, raramente aparece um display 

ou projector com uma resposta perfeita pelo que também aqui há por vezes a 

necessidade de fazer compromissos. 

 

No final de cada teste e medições ao projector, resumimos a análise com um 

conjunto de prós e contras que julgamos serem os mais relevantes e consequentes 

das nossas medições e visionamento. 

 

E pronto, está concluída esta nota introdutória. Espero que gostem do nosso 

modelo de testes e que, de alguma forma, possamos contribuir para o ajudar não só 

numa próxima escolha, como também a enriquecer o conhecimento tecnológico 

associado aos equipamentos em teste. 

Segue o primeiro paciente. Uma novidade e estreia absoluta em terras lusas. Um 

projector DLP de seu nome: Planar PD 8130. 

 

 

Nuno Santos 

nuno.santos@hdmc.pt

Setembro 2008 
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