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1. Wstęp

CinemaVision  przedstawia  Riga  Równoległego –  wygodne  rozwiązanie  do  prawidłowego  rejestrowania  szerokich
planów podczas prac przy produkcjach filmowych 3D.

2. Przygotowanie sprzętu

Zanim rozpoczniemy pracę z Rigiem Równoległym, należy w sposób odpowiedni przygotować zestaw kamerowy.

Zestaw  filmowy 3D  powinien  być  wyposażony  w  dwie  takie  same  kamery  oraz  dwa  identyczne  certyfikowane
obiektywy. 
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Należy pamiętać, by w trakcie pracy wszystkie parametry na kamerach były dokładnie takie same. Urządzenia muszą
mieć również prawidłowo dostrojony back focus. Jego rozregulowanie, bądź błędne ustawienie znacznie utrudni dalszą
prawidłową pracę. 

Istotny jest również prawidłowy dobór obiektywów. Powinny być to takie same, bliźniacze, obiektywy certyfikowane do
filmowania  w  technice  stereoskopowej.  Podczas  pracy  należy  zadbać,  by  ich  ustawienia  również  zawsze  były
identyczne.

3. Złożenie zestawu

Do kamer dołączamy płytki podkamerowe CinemaVision. Przykręcamy je za pomocą dwóch mosiężnych śrub. 

Kamery umieszczamy na Rigu zawsze w takim samym układzie – lewą na lewym wózku, a prawą na prawym. Należy
również pamiętać, by stosowane obiektywy były zawsze przypisane do tych samych kamer i by zawsze montować je
w ten sam sposób – lewy do lewej  kamery,  a  prawy do prawej.  Ułatwi to późniejszą synchronizację zestawu oraz
zapewni jej powtarzalność. 

Wózek lewy Riga Równoległego  jest wózkiem ruchomym – jest wyposażony w trzy śruby służące do synchronizacji
zestawu. Wózek prawy jest wózkiem stałym.  

W następnej kolejności należy zapewnić odpowiednie zasilanie zestawu oraz zamontować urządzenie Ambient Lockit
odpowiedzialne za Timecode oraz nadawanie sygnału Genlock. 
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Do kamer podłączamy odpowiednie kable - kabel synchronizacyjny z urządzenia Ambient Lockit, kabel Master/Slave
do komunikacji pomiędzy kamerami oraz zasilanie. To samo wykonujemy dla obydwu kamer.

Kabel synchronizacyjny Kabel Master/Slave Kabel zasilający

Tak przygotowany zestaw 3D jest gotowy do synchronizacji.

4. Kalibracja zestawu przy użyciu aplikacji Camera Calibrator

CinemaVision przedstawia Camera Calibrator – aplikację wspomagającą synchronizację zestawów filmowych 3D.

Program jest skutecznym rozwiązaniem przyśpieszającym i znacznie ułatwiającym synchronizację filmowych zestawów
stereoskopowych.

KONIEC
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