
ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 11/9870

W eterani Super 8 z łezką w oku przypominają
sobie urządzenia do montażu filmów. Przeglą−
darka, obcinarka, nożyczki, taśma klejąca lub

klej. Szczyt prostoty nieosiągalny w wideo. Teraz, dzięki
informatyce, skomplikowany montaż wideo należy do
przeszłości.

Obecnie przed montażystą otwierają się trzy możli−
wości. Albo karty Fast i Miro, dość trudne do opanowa−
nia, wymagają bowiem rozbudowanej konfiguracji kom−
puterowej, zwłaszcza w zakresie twardego dysku, który
musi wszystko pomieścić. Albo zakup wideokamery GR−
DVX Pro firmy JVC. Otrzymuje się wraz z nią proste i pre−
cyzyjne oprogramowanie do montażu, ale wiąże ono na−

bywcę z producentem i jego protokołem komunikacyj−
nym JLIP. Można też zdecydować się na Casablanca. Nie
chodzi tu o miasto, lecz o system montażu wirtualnego
w wersji 2.0. Jest to chyba rozwiązanie najsprawniejsze,
a z pewnością najbardziej uniwersalne. Nadaje się do do−
wolnego materiału, cyfrowego lub analogowego. Nie
wymaga komputera, wystarczy mu jedynie monitor lub
domowy telewizor. Kosztuje od 880 do 18000zł) w zależ−
ności od pojemności twardego dysku, od 4 do 23 GB.
Nie wymaga też żadnej wiedzy informatycznej. W pro−
gramie użyto języka francuskiego i pracuje się „w czasie
rzeczywistym”, tak jakby to dotyczyło taśmy filmowej.
Można też wprowadzać rozmaite efekty – przesłony,

CYFROWE WIDEO
Przetwarzanie i montaż  cyfrowego wideo

Montaż wirtualny
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WW cceelluu rroozzppoocczzęęcciiaa
mmoonnttaażżuu ffiillmmóóww wwii−
ddeeoo wwyyssttaarrcczzyy zz ttee−
lleewwiizzoorreemm ppoołłąącczzyyćć
mmaaggnneettoowwiidd CCaassaabb−
llaannccaa..
OOttoo ccyyffrroowwyy mmaaggnnee−
ttoowwiidd CCaassaabbllaannccaa
zz ddyysskkiieemm ttwwaarrddyymm,,
wwiirrttuuaallnnąą łłaawwąą mmoonn−
ttaażżoowwąą,, ggeenneerraattoorreemm
ttyyttuułłóóww ii eeffeekkttóóww 22DD
ii 33DD ((ddwwuu− ii ttrróójj−wwyy−
mmiiaarroowwyycchh)).. WWrraazz
nniimm ssąą ddoossttaarrcczzaannee
lliicczznnee pprrooggrraammyy..

Na rynku można znaleźć wiele progra−
mów do montażu filmów wideo.

przejścia i przenikanie, a także tytuły. Jest nawet przewidziane złącze dla
klawiatury komputerowej, ułatwiającej redakcję tytułów i czołówek.

Barco, JVC i Sony są firmami znanymi z projektorów wideo, ale ich pro−
fesjonalne produkty nie są na przeciętną kieszeń. A jednak w Sony opraco−
wano mały ciekłokrystaliczny projektor wideo na użytek domowy, CPJ−200.
Jest on całkowicie okrągły, jest typu ciekłokrystalicznego, jego odległość
projekcji wynosi 1 do 2m, i umożliwia projekcję ... nawet na sufit. Pozwa−
la to oglądać film w łóżku. Jest dostosowany do systemu PAL i NTSC.

Również Philips i Sharp produkują całą gamę projektorów wideo. Jednak
ich wysoka cena 14000 do 37000zł) predystynuje je raczej do użytku pro−
fesjonalnego. Są wykonane w warstwowej postaci ciekłokrystalicznej.
Jest ona łatwiejsza w realizacji, ponieważ nie wymaga złożonej regulacji
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zbieżności, bardzo delikatnej w przypadku syntezy trzech
obrazów. Niektóre telewizory wielkoekranowe zawierają
projektory wideo. Są to właściwie projektory wsteczne,
których obrazy są rzucane na ekran od tyłu za pośrednic−
twem luster.

Rozmiary ich ekranów mogą osiągać przekątna
135cm i konkurują pod tym względem z ekranami płas−
kimi. Stosuje się w nich wszystkie technologiczne
udoskonalenia nowoczesnej telewizji, jak częstotliwość
obrazów 100Hz czy filtry grzebieniowe. Stanowią ideal−
ne rozwiązanie dla kina domowego dla tych, którzy dys−
ponują dostatecznie obszernymi pomieszczeniami (i
portfelami).

Istnieją dwa typy projektorów wideo, ciekłokrystalicz−
ne i trójkineskopowe. Te ostatnie powstały na podstawie
profesjonalnej techniki trójlampowej. System ten ma
wielkie powodzenie także w zastosowaniach domo−
wych, został zminiaturyzowany i przoduje w zakresie ob−
razów o dużych rozmiarach i znacznej intensywności.
System ciekłokrystaliczny projektorów jest w zasadzie
bardzo prosty. Obraz taki składa się z aktywnych pikseli
z własnymi układami sterującymi. Rozróżnia się dwa ro−
dzaje wideoprojektorów ciekłokrystalicznych, jednopłyto−
we i trójpłytowe, po jednej dla każdego z kolorów składo−
wych, z potrójną całkowitą liczbą pikseli, a zatem o więk−
szej rozdzielczości.

PPhhiilliippss wwyyppuuśśccii nniiee−
bbaawweemm ssyysstteemmyy
TTrriiMMeeddiiaa ii TTrriiCCoo−
ddeecc,, ww sskkłłaadd kkttóó−
rryycchh wwcchhooddzząą ttrrzzyy
nnoowwee kkaarrttyy PPCC,,
pprrzzeezznnaacczzoonnee ddoo
zzaassttoossoowwaańń mmuullttii−
mmeeddiiaallnnyycchh ddllaa
uużżyyttkkoowwnniikkóóww iinnddyy−
wwiidduuaallnnyycchh ii ddllaa
ffiirrmm.. NNaa pprrzzyykkłłaadd
wwiiddeeookkoonnffeerreennccjjee
kkoommppuutteerroowwee,,
mmoonnttaażż wwiiddeeoo ii ssttee−
rroowwaanniiee nnaaddzzoorreemm
wwiiddeeoo ddoo cceellóóww
nnaaddzzoorruu ii bbeezzppiiee−
cczzeeńńssttwwaa..

CCyyffrroowwyy
mmaaggnneettoowwiidd

CCaassaabbllaannccaa
zz ddyysskkiieemm

ttwwaarrddyymm,, wwiirr−
ttuuaallnnąą łłaawwąą
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Weterani Super 8 z łezką
w oku przypominają so−
bie urządzenia do monta−
żu filmów. Przeglądarka,
obcinarka, nożyczki, taś−
ma klejąca lub klej.
Szczyt prostoty nieosią−
galny w wideo. Teraz,
dzięki informatyce,
skomplikowany montaż
wideo należy do prze−
szłości.

Obecnie przed monta−
żystą otwierają się trzy
możliwości. Albo karty
Fast i Miro, dość trudne do opanowania, wymagają bo−
wiem rozbudowanej konfiguracji komputerowej, zwłasz−
cza w zakresie twardego dysku, który musi wszystko po−
mieścić. Albo zakup wideokamery GR−DVX Pro firmy
JVC. Otrzymuje się wraz z nią proste i precyzyjne oprog−
ramowanie do montażu, ale wiąże ono nabywcę z produ−
centem i jego protokołem komunikacyjnym JLIP. Można
też zdecydować się na Casablanca. Nie chodzi tu o mias−
to, lecz o system montażu wirtualnego w wersji 2.0. Jest
to chyba rozwiązanie najsprawniejsze, a z pewnością naj−

bardziej uniwersalne. Nadaje się do dowolnego materia−
łu, cyfrowego lub analogowego. Nie wymaga kompute−
ra, wystarczy mu jedynie monitor lub domowy telewizor.
Kosztuje od 880 do 18000zł) w zależności od pojemnoś−

ci twardego dysku, od 4 do 23 GB. Nie wyma−
ga też żadnej wiedzy informatycznej. W pro−
gramie użyto języka francuskiego i pracuje się
„w czasie rzeczywistym”, tak jakby to doty−
czyło taśmy filmowej. Można też wprowadzać
rozmaite efekty – przesłony, przejścia i przeni−
kanie, a także tytuły. Jest nawet przewidziane

złącze dla klawiatu−
ry komputerowej,
ułatwiającej redak−
cję tytułów i czołó−
wek.

PPhhiilliippss wwyyppuuśśccii nniieebbaa−
wweemm ssyysstteemmyy TTrriiMMeeddiiaa
ii TTrriiCCooddeecc,, ww sskkłłaadd kkttóó−
rryycchh wwcchhooddzząą ttrrzzyy nnoowwee
kkaarrttyy PPCC,, pprrzzeezznnaacczzoonnee
ddoo zzaassttoossoowwaańń mmuullttiimmee−
ddiiaallnnyycchh ddllaa uużżyyttkkoowwnnii−
kkóóww iinnddyywwiidduuaallnnyycchh ii ddllaa
ffiirrmm.. NNaa pprrzzyykkłłaadd wwiiddeeoo−
kkoonnffeerreennccjjee kkoommppuutteerroo−
wwee,, mmoonnttaażż wwiiddeeoo ii ssttee−
rroowwaanniiee nnaaddzzoorreemm wwiiddeeoo
ddoo cceellóóww nnaaddzzoorruu ii bbeezz−
ppiieecczzeeńńssttwwaa..

WW cceelluu rroozzppoocczzęęcciiaa
mmoonnttaażżuu ffiillmmóóww wwiiddeeoo

wwyyssttaarrcczzyy zz tteelleewwiizzoo−
rreemm ppoołłąącczzyyćć mmaaggnnee−

ttoowwiidd CCaassaabbllaannccaa..
OOttoo ccyyffrroowwyy mmaaggnneettoo−
wwiidd CCaassaabbllaannccaa zz ddyyss−

kkiieemm ttwwaarrddyymm,, wwiirrttuuaall−
nnąą łłaawwąą mmoonnttaażżoowwąą,,
ggeenneerraattoorreemm ttyyttuułłóóww

ii eeffeekkttóóww 22DD ii 33DD ((ddwwuu−
ii ttrróójj−wwyymmiiaarroowwyycchh))..

WWrraazz nniimm ssąą ddoossttaarrcczzaa−
nnee lliicczznnee pprrooggrraammyy..

CYFROWE WIDEO
Przetwarzanie i montaż  cyfrowego wideo

Montaż wirtualny

NNaa rryynnkkuu mmoożżnnaa zznnaalleeźźćć wwiieellee pprrooggrraammóóww
ddoo mmoonnttaażżuu ffiillmmóóww wwiiddeeoo..


