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Relacja LG

Problemy  

z trzecim wymiarem

Na wi!kszo"ci tego typu spotka# pa-
nuje atmosfera hurraoptymizmu. Jednak  
w przypadku telewizorów 3D rado"$  
z wprowadzania nowych technologii st%u-
mi%y wyniki sprzeda&y. Wed%ug przedsta-
wicieli LG, w ubieg%ym roku telewizory 3D 
stanowi%y zaledwie 1% wszystkich sprzeda-
nych odbiorników. Trudno mówi$ o suk-
cesie. Trójwymiarowa telewizja w domach 
zupe%nie si! nie przyj!%a.

Problemów jest kilka. Pierwszy to ma%o 
materia%u 3D. Drugi to cena, dla wielu 
wci'& zaporowa. Ale przecie& z podobnymi 
k%opotami boryka%y si! wszystkie nowinki 
techniczne, a mimo to wielu z nich uda-
%o si! w ko#cu przebi$. Trudno si! jednak 

oprze$ wra&eniu, &e najwi!ksz' bol'czk' 
nowych ekranów jest w%a"nie to, co mia%o 
by$ ich najwi!ksz' zalet' – wy"wietlanie 
przestrzennego obrazu. Mimo prób prze-
milczenia tematu przez producentów wia-
domo, z jakimi niedoci'gni!ciami mo&na 
by%o si! w nich spotka$. Migotanie obrazu, 
efekt rozdwajania si! bliskich obiektów,  
a w ko#cu poczucie braku orientacji w prze-
strzeni, ból oczu i zawroty g%owy. Korea#ski 
koncern najwyra(niej zdawa% sobie spraw! 
z tych problemów, bo w%a"nie wprowadza 
nowe modele TV 3D.

Cinema 3D

Druga generacja telewizorów 3D wyko-
rzystuje technologi! Cinema 3D. Nazwano 
j' tak, gdy& sposób wy"wietlania trójwy-

miarowego obrazu jest podobny do tego, 
jaki mo&na spotka$ w salach kinowych.  
W starszych ekranach, aby wygenerowa$ 
taki obraz, stosowano technologi! aktywn' 
z okularami migawkowymi. Musia%y one 
wspó%pracowa$ z telewizorem – konieczna 
by%a ich synchronizacja z ekranem. Same 
gogle by%y do"$ ci!&kie, wymaga%y w%asne-
go zasilania i ci'g%ego kontaktu z odbiorni-
kiem. Obni&a%y nie tylko jasno"$ obrazu, ale 
te& cz!stotliwo"$ od"wie&ania – na zmian! 
generowany by% obraz dla prawego i lewego 
oka, co powodowa%o, &e ze 100 Hz robi%o 
si! tak naprawd! 50. W technologii Cinema 
3D starano si! wyeliminowa$ te problemy.  
Telewizory LG 3D drugiej generacji wyko-
rzystuj' okulary pasywne. Leciutkie, wygod-
ne i tanie. Z punktu widzenia u&ytkownika 
to du&e u%atwienie. Nie do"$, &e w pude%ku 
z nowym nabytkiem znajdziemy od razu 
dwie pary takich okularów, to jeszcze do-
datkowe b!dzie mo&na dokupi$ za 20-30 z%. 
Organizacja domowego przyj!cia z ogl'da-
niem meczu lub )lmu w trójwymiarze nie 
b!dzie przedsi!wzi!ciem wymagaj'cym 
zaci'gni!cia kredytu na kilka najbli&szych 
lat. Nie b!dzie te& powodu do p%aczu, je"li 
okulary ulegn' zniszczeniu lub po prostu 
zgin'. Prowadz'cy prezentacj! ekspert LG 
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bez &adnych skrupu%ów zmasakrowa% swoje 
okulary. Oznacza to, &e zgodnie z przewidy-
waniami, element ten staje si! coraz mniej 
zauwa&alny w ca%ym procesie generowania 
obrazu 3D i mo&liwe, &e w przysz%o"ci  
w ogóle nie b!dzie do tego potrzebny. 
Jednak w formie zaprezentowanej przez 
LG okulary s' jak najbardziej do przy-
j!cia. *atwo zapomnie$, &e w ogóle 
mamy co" na g%owie. W najbli&szej 
przysz%o"ci na rynku maj' si! 
pojawi$ okulary zaprojek-
towane przez specjalistów 
od mody. Telewizor 3D ze 
szk%ami Gucciego albo D&G 
– czemu nie?

Obraz w systemie Cinema 
3D powstaje dzi!ki zastosowaniu 
technologii polaryzacyjnej FPR (Film-type 
Patterned Retarder). Na matryc! nak%ada 
si! specjalny )ltr. Dzi!ki rozdzieleniu obra-
zu na lewe i prawe oko dopiero w okularach, 
wy"wietlany obraz jest wolny od migotania, 
a co za tym idzie – nie powoduje efektów 
ubocznych, jak ból oczu, zawroty g%owy czy 
nudno"ci. W technologii Cinema 3D nie 
wyst!puje te& ograniczenie cz!stotliwo"ci 
od"wie&ania, a efekt przyciemnienia obrazu 
w okularach zosta% mocno ograniczony.

Jest te& inny bonus. Nowa technologia 
pozwala uzyska$ szersze k'ty widzenia ni& 
w telewizorach pierwszej generacji. Teraz 
widzowie mog' zrelaksowa$ si! przed ekra-
nem w dowolnych pozycjach albo po pro-
stu wygodnie po%o&y$ si! na kanapie.

Co z tymi programami?

Wszystko znakomicie, ale po co nam 
trójwymiarowe telewizory, je"li pe%ni! ich 
mo&liwo"ci mo&na wykorzysta$ tylko oka-
zjonalnie, przy okazji ogl'dania kilku )l-
mów 3D? LG wyposa&y%o nowe odbiorniki 
w konwertery, które w czasie rzeczywistym 

przerabiaj' sygna% 
2D na 3D. Funkcja 

dzia%a bez wzgl!du na 
(ród%o sygna%u. Jednym przyciskiem na 
pilocie widz mo&e wybra$ opcj! konwersji 
do 3D. Zaprezentowano to w praktyce na 
przyk%adzie „Samych swoich”. Przyznam, 

&e ogl'danie Kargula i Pawlaka w trzech 
wymiarach to ciekawe do"wiadczenie. 
Przes%anie jest proste: je"li nie zaopatrzy-
li"cie si! w telewizor 3D tylko dlatego, &e 
nie by%o czego na nim ogl'da$, problem  
z g%owy. Oczywi"cie jako"$ obrazu po przej-
"ciu przez konwerter nie jest tak dobra, jak  
w przypadku oryginalnego 3D, ale tego 
chyba nikt rozs'dny nie b!dzie oczekiwa%.

Dodatki

Wi!kszo"$ nowych telewizorów z tech-
nologi' Cinema 3D wyposa&ono w funkcj! 
Smart TV umo&liwiaj'c' zarz'dzanie tre-
"ci' za pomoc' panelu Home Dashboard. 
Pojawi% si! te& nowy pilot Magic. To w%a"ci-
wie bezprzewodowa myszka sterowana ru-
chem r!ki i wy"wietlaj'ca na ekranie kursor, 
którym klikamy w odpowiednie przyciski.

Nowe telewizory to panele LED z pod-
"wietleniem Nano Full LED lub LED Plus. 
Plazmy zesz%y na dalszy plan. A co z d(wi!-
kiem? Có&, pracownicy LG przyznaj', &e 

przy ci'g%ym zmniejszaniu g%!-
boko"ci ekranów trudno jest za-
pewni$ wysok' jako"$ d(wi!ku. 
Zamiast mydli$ oczy klientom 
albo dobudowywa$ wi!ksze 
g%o"niki, LG proponuje si! za-
opatrzy$ w system kina domo-
wego z zestawem porz'dnych 
kolumn i subwooferem. Posta-
wa raczej bezkompromisowa. 
Ale je"li priorytetem jest jako"$ 
– s%uszna.

Telewizory LG Cinema 3D 
o przek'tnych od 32 do 55 cali 
pojawiaj' si! w sklepach od 
po%owy kwietnia. Najta#szy 
32LW4500 mo&na kupi$ za 
4099 z%, natomiast najbardziej 
zaawansowany 55LW570S to 
wydatek 10149 z%.   ■
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