ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA TÝMU 106D05 – STEREOSKOPICKÉ VIDEO
•

Zadavatel:

Zdeněk Trávníček

•
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Klíčová slova:
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Zadání: Nastudujte problematiku pořizování stereoskopického videa (části týkající se používání dvou kamer,
jejich geometrického uspořádání ve vztahu k projekčnímu systému, používání různých druhů střihu, zoom) a s
improvizovanou stereokamerou vytvořte sadu klipů, na nichž demonstrujte vlastnosti sledovaných efektů
provedených s oběma kanály.
Zdroje: 3D Movie Making: Stereoscopic Digital Cinema from Script to Screen (Bernard Mendiburu); ISBN: 978-0240-81137-6

ZÁMĚR PROJEKTU
Cílem projektu bylo porozumět základům tvorby stereoskopického videa a s těmito znalostmi pak vytvořit sadu
klipů, působících 3D dojmem. Dále jsme chtěli vyzkoušet vliv „tenkého objektu“ před kamerou na hloubku
obrazu a úspěšnost oprav vzdálenosti kamer v post-produkci (posunutí obrazu).

REŠERŠE
ČÍM SE ZABÝVAT JEŠTĚ PŘED TVORBOU 3D VIDEA
OBECNĚ K TVORBĚ PRO 3D
•

scénárista by měl být seznámen s tím, co „funguje“ dobře ve 3D

•

použití 3D by mělo být plánováno již při psaní scénáře, čím dříve myslíte ve 3D, tím lépe

•

3D neudělá ze špatného filmu, film dobrý

•

3D pomáhá vyprávět příběh, 3D však není příběhem

•

je důležité nekazit jím příběh, neničit jím divákův dojem z filmu

ČÁSTI, Z KTERÝCH SE SKLÁDÁ TVORBA
1. natáčení
2. seřízení obrazu (framing)
3. střih
4. editace

HLOUBKA OBJEKTU VE SCÉNĚ
Měli bychom si napsat scénář, který bude vyjadřovat hloubky různých objektů, jednou z metod je tzv.
„storyboard“, to jest grafický návrh scény, kde pozici (hloubku) objektů ve scéně vyznačujeme tučností obrysů
(čím tučnější, tím více vepředu).

NA CO SI DÁT POZOR:
•

Nezobrazovat objekty příliš daleko od plátna

•

Nedělat rychlé střihy, kde jednotlivé scény vyžadují divákovo přeostření do jiné hloubky o velkém

rozdílu
•

Nepožadovat po divákovi, aby zaostřoval na více objektů, které jsou navíc ve velmi odlišných
hloubkách (naopak se používá rozostřování pozadí, k udržení pozornosti na konkrétním objektu)

KÓDOVÁNÍ HLOUBKY POMOCÍ BARVY
•

použití: zobrazení Chromadepth

•

čím studenější barva, tím více v pozadí:
1. modrá - nejdál
2. zelená - za obrazovkou
3. žlutá - na obrazovce
4. oranžová - před obrazovkou
5. červená - v promítací místnost

SPOJITOST MEZI VELIKOSTÍ OBJEKTU A JEHO VZDÁLENOSTÍ (HLOUBKOU)
Ve 2D propojení mezi velikostí objektu a jeho vzdáleností není, pokud je něco velké přes celou obrazovku,
neznamená to, že je to v reálu velké, protože si domyslíme, jak daleko od objektu jsme. Narozdíl od toho ve 3D
je informace o vzdálenosti objektu součástí záběru, pokud tedy o něčem víme, že je to daleko a zároveň to
vidíme velké, znamená to, že to velké opravdu je.

UFOS
Tak se nazývají objekty, které jsou nesprávně "umístěny" v projekční místnosti (tedy jakoby před obrazovkou).
Problém nastává, pokud je v místnosti objekt osamocen bez spojitosti s něčím v pozadí - pro diváka je pak
obtížné objekt prostorově zařadit.

PŘEVOD 2D NA 3D, ROZDÍLY MEZI TOČENÍM PRO 2D A 3D
ROZDÍL MEZI PŘEPLNĚNOU SCÉNOU VE 2D A 3D
Ve 2D způsobí přeplněná scéna u diváka rozpačitost, protože nedokáže postřehnout všechny objekty na záběru.
Oproti tomu ve 3D můžeme objekty roztřídit podle jejich hloubky a divák se tím pádem lépe orientuje.

ZAOSTŘENÍ
Stejně jako ve 2D můžeme zvýraznit dojem objektu v popředí pomocí zaostření na něj (a rozostřením pozadí)
nebo můžeme zaostřit "na všechno".

PROBLÉMY STEREOSKOPICKÉHO OKÉNKA
Nejčastějším problémem je zvyk z 2D zabírat pouze nějakou detailní část (například obličeje), ve 3D si však
musíme dát pozor, aby šlo odlišit pozadí od popředí a například při detailu na hlavu člověka ponechat prostor
okolo ní = tzv. medium close-up, jinak dojde k narušení stereoskopického okénka.
Dalším problém může nastat, pokud objekt kříží postranní hranu obrazovky = tzv. over-the-shoulder.
Problém tedy může způsobit vše, co zasahuje do horní či boční hrany obrazovky, chyba se projevuje rozdílným
zobrazením pro levý a pravý záběr.

DALŠÍ ZÁSADY A PROBLÉMY VE 3D TVORBĚ
1. Nezkreslovat hloubku ve 2D
Pokud je snaha o změnu hloubkového dojmu ve 2D, projeví se to negativně v 3D.
2. Kontrast a hloubka
Nedoporučuje se mít velké kontrasty mezi popředím a pozadím scény.
3. Tenké objekty
Ve 2D je běžné mít velmi blízko kameře nějaký tenký objekt (např. lampu) a natáčet při tom pozadí, ve
3D toto není možné, jelikož to zkazí 3D efekt tak, že bude celkový obraz vypadat blíže, než ve skutečnosti je.
4. Vzory
Pro dobré zobrazení 3D efektu je nutné mít pozadí, které není jednolité.
Je potřeba, aby vzor pozadí měl vertikální komponenty.
Horizontální komponenty v pozadí mohou způsobit špatný vjem prostoru.
5. Čočky
Obecně lze říci, že pro 3D je lepší použití spojitých čoček, při použití rozptylných čoček bude vypadat
pozadí špatně.
Multi-rigging je metoda, kdy se točí odděleně (pomocí zelené plochy) pozadí a popředí každé s jinou
čočkou, a následně se tyto dva záběry spojí

STEREOSKOPICKÉ VIDĚNÍ A 3D KINEMATOGRAFIE
ZÁKLAD V MONOSKOPICKÉM VNÍMÁNÍ SVĚTA
Při tvorbě stereoskopického videa je v první řadě třeba zajistit, aby video nebylo v rozporu s 3D aspekty
monoskopické scény (různé prvky, podle kterých je mozek schopen domyslet 3D informaci z 2D obrazu). K
chybě může dojít především při práci se zeleným plátnem či vkládání 3D renderů do scény. Při natáčení čistě
reálného světa by mělo být vše zajištěno přirozenými zákony.
•

Paralaxa (ve smyslu předmět pohybující se v pozadí musí být pomalejší než předmět v popředí)

•

Objekty vrhají stíny

•

Perspektiva / velikost objektů (uvidíme-li postavu stejně velkou jako dům, předpokládáme, že dům
stojí daleko v pozadí za postavou)

•

Atmosférické rozmazání (především ve městech je obraz v pozadí rozmazán resp. má vybledlé barvy)

STEREOSKOPICKÉ VIDĚNÍ
EFEKT SKRÝVÁNÍ / ODKRÝVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU
Nastává, když se dva objekty překrývají. Jedná se o jeden z nejlepších hloubkových vjemů. V monoskopii pouze
vidíme, že část objektu je zakryta. Ve stereoskopii jedno oko vidí i zakrytou oblast (její část). Toto je důležitá
informace pro mozek pro rekonstrukci scény.

VELIKOST OBJEKTU VLIVEM VZDÁLENOSTI OČÍ / KAMER
Naše oči jsou od sebe vzdálené přibližně 6-7cm. Tato vzdálenost očí nám pomáhá odhadnout velikost objektu,
protože např. dům je moc veliký na to, abychom viděli jeho boční stěny. Při natáčení stereoskopického videa
můžeme se vzdáleností kamer manipulovat a zprostředkovávat tak určitý dojem. Pokud dáme kamery dále od
sebe, dostaneme dojem, že objekt je malý, protože vidíme jeho boční stěny - hyperstereo. Naopak pokud dáme
kamery blíže k sobě, dosáhneme dojmu, že objekt je velký, protože jeho boční stěny nevidíme – hypostereo.

HLOUBKA VE STEREOSKOPII
Narážíme na limit, pokud je objekt příliš daleko - tak daleko, že už není viděn každým okem jinak. Udává se, že
hloubka nejvzdálenějšího objektu by neměla přesáhnout 100-200 metrů. Ideální hloubka je za plátnem a
obecně se směrem od plátna 3D komfort zhoršuje.

STEREO SLEPOTA
Asi 3-15% populace není schopna plně vnímat stereoskopické video. Důvodem mohou být některé oční vady.
Vnímání stereoskopického videa je však něco, co se dá naučit a vylepšovat. Člověk, který dlouhé hodiny pracuje
na 3D filmu má schopnost rekonstrukce 3D obrazu mnohem lepší, než člověk, který přijde do kina na svůj první
film. Proto je při vývoji třeba brát ohled na profesionální deformaci a předpokládat u diváků menší schopnost
rekonstrukce obrazu.

ZÁKLADY 3D KINEMATOGRAFIE
JAK VNÍMÁME HLOUBKU 3D OBRAZU V KINĚ?
Velmi záleží také na pozici pozorovatele 3D filmu. Když budete v kině sedět vepředu, budete mít lepší požitek z
3D, protože se budete cítit, jako byste byli přímo součástí děje. Objekty pro Vás budou mnohem blíž a budou
větší, takže při sledování příšer se člověk může opravdu i bát. Sezení v předních řadách má tu nevýhodu, že jako
divák musíte často přeostřovat na různé objekty a tím velmi namáháte oči, které vás po chvíli mohou začít
bolet.
Obecně se nedoporučuje sedat si do prvních 3 řad. Když si v kině naopak sednete dozadu, scéna se bude
odehrávat daleko od Vás a vy budete jen pozorovatel. Další problém nastává, když se na plátno nedíváte přímo
rovně, ale ze strany. Například kdybychom se dívali na kostku, tak divák hledící přímo ji vidí jako normální
kostku, ale divák, který sedí na boku, ji vidí zešikmenou a to vypadá pak opravdu divně.

CO VŠECHNO OVLIVŇUJE 3D EFEKT?
•

Vzdálenost kamer (čoček)

•

Konvergence

•

Stereoskopické okno

VZDÁLENOST KAMER
Vzdálenost mezi kamerami je jedním z nejdůležitějších parametrů ve stereoskopii. Pokud budeme mít kamery
trochu dál od sebe, než bychom měli mít, objekt bude vystouplejší a bude se nám zdát, že je blíž.
Jak poznat správnou vzdálenost kamer?
Jedním z největších mýtů ve stereografii je to, že kamery by od sebe měly být 6-7cm vzdálené. Tato hodnota
má simulovat vzdálenost mezi lidskýma očima a je používána ve zvláštním odvětví a to v orthostereoskopii.
Obecně platí takzvané 3% pravidlo. Vzdálenost kamer by podle něj měla činit 1/30 vzdálenosti nejbližšího
natáčeného objektu. To znamená, že když budeme chtít natáčet sochu, která od nás bude 2m daleko, tak
bychom měli kamery od sebe umístit na vzdálenost cca 6,6 cm. Toto pravidlo lze aplikovat pouze, když budeme
3D scénu promítat na menší plátna či monitory.

KONVERGENCE
Konvergence je hned po vzdálenosti čoček asi druhý nejdůležitější parametr ve stereoskopii. Když necháme osy
kamer ve stejném směru, všechny objekty, které v tu chvíli vidíme, budou vystupovat z plátna. Když bychom ale
kamery otočili tak, aby jejich osy se zaměřily na nejbližší objekt, pak tento objekt uvidíme právě na plátně a
zbytek scény nám bude prostupovat za plátno. Efektu, který vzniká při neúspěšném aplikování tohoto pravidla,
se říká Keystone effect.

STEREOSKOPICKÉ OKNO
Pro pochopení stereoskopického okna je potřeba si uvědomit, že rámec ohraničující snímek (většinou
obdélníkový výřez) má také vůči prostoru zachycenému na fotografii svoji definovanou polohu, stejně jako
jakýkoliv jiný objekt zobrazený na stereofotografii. Vzdálenost stereoskopického okna v prostoru bude

odpovídat vzdálenosti bodů, které mají na obou snímcích shodnou polohu. Pokud tedy snímky ořízneme tak, že
jeden objekt bude na obou snímcích stejně vzdálen od kraje ořezu, bude stereoskopické okno ležet ve stejné
vzdálenosti od pozorovatele, jako tento objekt.
Jaká je správná poloha stereoskopického okna?
Zarámování snímků by mělo být provedeno tak, aby rovina okna ležela před všemi objekty, které protínají okraj
snímku. Tedy vytvářela jakoby průhled do krajiny skutečným oknem.
V jaké vzdálenosti od diváka se snažit promítat objekty ve 3D scéně?
Na obrázku je bílou barvou znázorněna nejlepší možnost promítnutí obrázku ve 3D scéně. Když objekt umístíme
moc blízko očím – do vzdálenosti, kterou vidí vždy jen jedno z očí (na obrázku vyznačené trojúhelníky šedou
barvou), bude to pro divákovy oči velmi bolestivé a z 3D efektu nebude mít vůbec žádný prožitek. Nejlepší je
nejbližší objekty promítat přesně na plátno nebo malinko před a zbytek až za plátno. Když se nám to podaří,
divák se na náš film bude moc koukat, aniž by ho po chvilce slzely, či dokonce bolely oči.

SHRNUTÍ – ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 3D KINEMATOGRAFIE
HLOUBKU EFEKTU OVLIVŇUJE:
•

•

Pozice obou kamer
o

Vzdálenost čoček (3% pravidlo)

o

Konvergence

Velikost promítací plochy a místo, odkud se divák na plochu dívá

LEVÝ I PRAVÝ OBRAZ BY SE MĚL SHODOVAT V:
•

Fotografickém provedení (expozice, zaostření, světelnost…)

•

Filmovém provedení (počet snímků za vteřinu, synchronizovaným pohybech objektů …)

•

Geometrii

•

Pozor je potřeba si dát i na upravování videa v produkci. V případě úpravy videa (ať už přidání nebo
odebrání prvku) je nutné tuto změnu provést na obou snímcích synchronně

Pro promítání 3D videa je potřeba použít takový přístroj, který dokáže zachovávat světlost a barevnost obrázků,
nijak nemění geometrii obrazů ani vertikální nebo horizontální zarovnání. Přístroj by měl zvládat promítat
obrázky zcela synchronně.

DOSTUPNÉ NÁSTROJE
Kinematografie je o zachycení světla na snímek a zobrazení na obrazovce. Stereoskopie je o tom udělat to
dvakrát a zobrazit tyto dva snímky synchronizovaně na jednu obrazovku. Stručně řečeno, musíte vytvořit dva
snímky s perfektní kontorlou na obou kamerách zároveň. Pak tyto dva snímky zobrazíte pomocí nějaké 3D
technologie.

POŽADAVKY NA KAMERY PRO NATÁČENÍ 3D
1) SHODA KAMER
Výroba dvou identických obrazů začíná s pomocí dvou totožných kamer. Obě kamery musí mít všechny
parametry nastavené na stejné hodnoty, aby obraz zpracovávaly stejným způsobem.
Parametry, které musí být shodně nastaveny:
•

White balance (vyvážení bílé)

•

Sensitivity (citlivost)

•

Shutter speed (rychlost závěrky)

•

Shutter angle (úhel závěrky)

•

Exposure (expozice)

•

Aperture

•

Clock, or genlock (hodiny)

•

Frame rate

•

Gain

2) SHODA OPTIKY
Obě kamery musí mít nastavený stejnou ohniskovou vzdálenost a stejný zaměřený bod, jinak by dané snímky
nebyly totožné. Na tom závisí i zoom, který musí na obou kamerách stejný.

3) SHODA GEOMETRIE
Kamery musí být dokonale nastavené v relativní pozici vůči sobě. V podstatě by měla být jedna kamera
obrazem druhé v rovině, s možností otáčení podél svislé osy (viz obrázek).

DISPLEJE PRO ZOBRAZENÍ 3D
Všechny stereoskopické displeje promítají levé a pravé obrazy kódovány spolu na 2D obrazovku. Tyto obrazy
jsou pak dekódovány brýlemi, které filtrují obraz do každého oka zvlášť. Liší se pouze v kódovací a dekódovací
doméně, kterou používají. Dekódování může být v barevném spektru, v době, polarizace, nebo v prostoru.

AKTIVNÍ BRÝLE
Technicky se jedná o tekuté krystaly, které zakrývají levé a pravé oko v synchronizaci s displejem, který
zobrazuje levý a pravý obraz střídavě – čím rychleji tím lépe, protože každé oko vidí jen každý druhý snímek.

POČÍTAČE PRO 3D
Jakýkoli počítač s dobrou schopností manipulace s obrázky bude dostačující pro 3D, i když přidání náhradního
pevného disku a několika paměťových čipů neuškodí. Nejlepší řešení je mít dobrý displej s velkým rozlišením a

pod-svícením. Je potřebovat více světla pro kompenzaci ztráty, kterou způsobují 3D brýle. Dobrým nápadem je,
mít 2 displeje, jeden menší pro zobrazování 3D a druhý větší pro práci na videu.
Co je dobré mít, aby se zabránilo problémům s videem?
•

dostatečná paměť RAM

•

64 bitový OS a aplikace

•

více pevných disků využívající RAID systém

výkonná grafická karta

SOFTWARE PRO 3D
Poskytovatelů stereoskopických výkonných programů není mnoho. Zde je seznam několika významných a
kvalitní 3D programů:
•

Stereoscopic Player (http://www.3dtv.at)

•

Stereo Movie Maker – volně stažitelný (http://www.stereo.jpn.org/eng/stphmkr)

•

Stereo Movie Player – volně stažitelný

•

Avisynth (http://avisynth.org/mediawiki/Main_Page)

•

Adobe Creative Suite (http://www.adobe.com)

•

Sony Vegas (http://www.sony.com)

HLAVNÍ NATÁČENÍ
VÝZVY, KTERÝM MUSÍME ČELIT PŘI NATÁČENÍ
Stejné objektivy
•

nejlepší je spolupracovat přímo s výrobcem, k tomu je potřeba dobrá pověst 3D filmaře

•

jinak se musí odchylky objektivů řešit v produkci a post-produkci

Použití zoomů
•

objektivy s pevnou ohniskovou vzdáleností mohou nabídnout úroveň přesnosti potřebnou ve
stereoskopii

Sjednocení ostření a clony
•

je potřeba sjednotit ostření a nastavení clony na obou kamerách

•

profesionální objektivy jsou řízeny motorem s jedním dálkovým ovládáním

•

u poloprofesionálních je to řešeno elektronickým ovládáním, které je méně přesné

Použití (polopropustných) zrcadel

•

nejčastěji používané konfigurace používají polopropustná zrcadla, která jsou křehká a náchylná na
prach, omezují pole záběru a snižují intenzitu světla o jednu clonu

Polarizace, odrazy a záře
•

všechny artefakty způsobené pozicí pozorovatele a zdroje světla nebudou nikdy na levém a pravém
záznamu symetrické

•

je zapotřebí hledat je v každé scéně, kontrolovat výsledný obraz na 3D obrazovce a případně učinit
změny ve scéně

Synchronizační problémy
•

pokud používáte 2 kamery a 2 rekordéry a všechno je perfektně synchronizované, tak i nepatrná
závada na části zařízení může způsobit rozladění celého systému

VÝBĚR OBJEKTIVU PRO 3D
Ohnisková vzdálenost
Výběr je kriticky důležitý, protože je spojen se vzdáleností k předmětu pro danou velikost plátna, a vzdálenost k
předmětu je spojen se vzdáleností optických os pro daný 3D efekt. Takže změnou ohniskové vzdálenosti se
změní 3D efekt. Nejlepšího 3D lze dosáhnout ohniskovou vzdáleností pod 30 mm.
Pravidla 3D kinematografie
•

krátké ohnisko = kulatý svět

•

dlouhé ohnisko = plochý svět

ZOOM
Zoomy se používají především kvůli menší potřebě vyměňovat objektivy s pevnou ohniskovou vzdáleností,
protože to je operace časově velmi náročná (i několik hodin).
Zoom progressivity
Při použití zoomu dostáváme určitý faktor zvětšení. Když nastavíme dva identické zoomy na stejnou hodnotu,
tak se faktor zvětšení obou zoomů bude většinou lišit. Řešením je vypočítání správné hodnoty zazoomování
podle look-up tabulky nebo korekcemi v postprodukci.
Zoom teledecentry
Když zaměříte předmět a zazoomujete na něj, tak se nemusí objevit uprostřed framu. Je to dáno nedokonalostí
objektivu, která je kus od kusu různá.

OSVĚTLENÍ
•

je potřeba opravdu hodně světla

•

při zaostření na nekonečno je potřeba ještě více světla

•

při použití rozdělovače (beam-splitter) je potřeba ještě více světla

•

na stíny je potřeba použít další světla, protože tmavé stíny jsou ploché a v úrovni promítací plochy,
proto by se měly nasvítit tak, aby vystoupily do prostoru

•

měkké světlo v popředí a pozadí

•

méně světla u postraních okrajů

PRAVIDLO 3D KINEMATOGRAFIE
3D = světlo + světlo + světlo

NASTAVENÍ 3D KAMERY
Ve vztahu k hlavnímu předmětu pomocí:
•

vzdáleností optických os

•

konvergence

•

ohniskové velikosti

MATEMATICKÝ A SOFTWAROVÝ PŘÍSTUP K NASTAVENÍ
•

matematické formule

•

stereoskopická previzualizace (3D modeling)

•

výpočetní software (Stereobrain, Stereoscopic Calculator)

EMPIRICKÝ PŘÍSTUP NA MÍSTĚ NATÁČENÍ
1. krok: pravidlo 1/30 - vzdálenost optických os je 1/30 vzdálenosti od prvního předmětu v popředí.
2. krok: nastavení 3D kamer - po nastavení správné kompozice se nastaví vzdálenost optických os a
konvergence a zkontroluje se kvalita hloubky na velké obrazovce
3. krok: vizuální vyhodnocení 3D objemu
4. krok: doladění efektu hloubky

POHYBLIVÝ 3D EFEKT
Proměnlivá konvergence
•

nastavení konvergence "za běhu" se současným ostřením, použití u sportu nebo dokumentů z divočiny
apod.

•

paralelní snímání, konvergence se udělá až v postprodukci

Proměnlivá vzdálenost optických os
•

jen u větších pohybů kamery

REŠERŠE – ZÁVĚR
Dozvěděli jsme se mnoho informací o správném natáčení 3D videa. Dále bychom chtěli některé aspekty ověřit v
praxi a ve finále natočit o natáčení 3D filmu sérii klipů.

VLASTNÍ ŘEŠENÍ
Při natáčení jsme se snažili vyhledávat místa, která by nebyla pro diváka příliš nudná, a měla dostatek
hloubkových rozdílů. Byly to místa se zvýšenou koncentrací lidí nebo jinými, pohybujícími se objekty.

HLAVNÍ PROBLÉMY:
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KAMER VEDLE SEBE
K dispozici jsme měli pouze improvizovanou stereokameru, složenou z dvou HD kamer. Z toho důvodu bylo
třeba kamery nějakým způsobem přesně umístit vedle sebe a zajistit také možnost měnit alespoň paralaxu.
K tomuto posloužil stereostativ z IIM.

NESYNCHRONIZOVANÉ KAMERY
Z natáčení na dvě kamery zvlášť, vyplývá i další problém – obrazy po stáhnutí z kazet nejsou nijak
synchronizované. Abychom videa synchronizovali, využili jsme při natáčení klapky, která nám vytvořila v audio
stopách zvukovou špičku, podle které se obrazy daly poměrně přesně střihnout. Pro střih jsme použili program
Adobe Premiere.
Také bylo potřeba před každým natáčením ověřovat, zda jsou kamery stejně zazoomované, mají stejně
nastavené vyvážení bíle, popř. i další parametry.

POSUN OBRAZU V HORIZONTÁLNÍ OSE
Pro posun obrazu v horizontální ose jsme použili Stereoskopic movimaker.
Hlavní výhoda tohoto postupu spočívala v tom, že jsme si mohli videa prohlédnout na stereoprojektorech,
posunout o kolik bylo třeba a hned uložit. Věděli jsme tak, jak budou videa vypadat. Pokud bychom zvolili
metodu ořezu v Adobe Premiere, museli bychom odhadnout posun, videa vyrenderovat, výsledek si
prohlédnout a případně dělat další korekce.
Problém tohoto postupu bylo to, že po přidání posunutých videí do finálního Adobe Premiere projektu, byl
obraz těch videí zmenšen. Pravděpodobně se tak stalo vlivem změny rozlišení posunutých videí (o 20 – 50px
menší šířka). Nepodařilo se nám najít přesnou metodu, jak tato videa zobrazit na celé plátno. Ručním
posunutím bychom se dopustili nepřesností.

TITULKY
Pokusili jsme se vytvořit závěrečné titulky ve 3D – k tomu posloužil program Adobe After Effects CS4 a tutoriály
na internetu, např.: http://www.youtube.com/watch?v=iWUWCti8vDo

PŘEHRÁVÁNÍ
K přehrávání dvou video klipů nám posloužil Stereoskopic player, který umožňuje zobrazení videa jak pomocí
anaglyfu (což jsme používali v počátku na testování), tak např. pomocí dvou video výstupu, což bylo později
použito pro pasivní projekci přes polarizační filtry.

KDE SE NATÁČELO?
Jízda na eskalátorech – eskalátory jsme zvolili proto, že nejen kvůli pohybujícím se lidem (z pozadí až do
blízkosti kamery) se jedná o prostorově zajímavou scénu.
Jízda lanovkou – zde jsme vyzkoušeli vliv tenkého objektu před objektivy kamer.
Záběry z natáčení nad eskalátory v metru, křižovatky a frisbee, jsme využili k vyzkoušení vlivu posunutí obrazů
v postprodukci na výsledný 3D dojem.
Pod Karlovým mostem

ZHODNOCENÍ ŘEŠENÍ
U některých klipů se nám podařilo dosáhnout pěkného 3D dojmu u jiných ne.
Zjistili jsme, že tenký objekt v blízkosti objektivů nemusí být úplně ničivý element, nicméně záleží hodně na
divákovi (pokud na tenký objekt zaostří, scéna obvykle nevypadá dobře), proto je vhodné se mu vyhýbat.
Dále jsme zjistili, že je možné v post-produkci pohnout se vzdálenostmi kamer (s pozicí jednotlivých obrazů),
aniž by došlo k negativnímu dopadu na hloubku obrazu. Je však třeba velikost těchto pohybů udržovat
v rozumných mezích – malé změny nevadí, velké působí nepřirozeně.
Velký problém je zmenšení videí, toto by se mělo vymyslet lépe.

ZÁVĚR
Vyzkoušeli jsme si práci s improvizovanou stereo-kamerou, což hodnotíme pozitivně.
Doplnili jsme si znalosti o oblast tvorby 3D filmu (především díky knize zmíněné ve zdrojích na první straně
zprávy), které můžeme nadále porovnávat (a tím prohlubovat) se scénami v aktuálních 3D filmech.
Pokud bychom měli dělat projekt znovu, především bychom se snažili vymyslet nějaký děj, aby byla videa více
divácky zajímavá.

ŘEŠITELSKÝ TÝM
Práci na všech částech projektu jsme se snažili rovnoměrně rozvrhnout mezi všechny členy týmu. Všichni
poměrně rychle reagovali na četnou e-mailovou komunikaci, přišli na domluvené setkání a udělali přidělenou
práci.
•
•
•
•
•
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