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Ce aduce in plus camera GY-LS300 

GY-LS300 a fost special conceputa pentru utilizari care nu includ aplicatiile tipice de televiziune (aplicatii de 

cinematografie, documentaristica  si productie video 4K). 

GY-LS300 poate fi utilizata  cu o multitudine de lentile (de la cele de cinema pana la cele utilizate de aparatele foto DSLR) 

existand astfel  numeroase posibilitati care infuenteaza in sens pozitiv modul in care va arata materialul filmat (diverse 

formate sunt posibile de la formatul de 35mm pana la cel de 16mm). 

In mod natural apar intrebari cum ar fi: 

- de ce s-a ales un senzor videocaptor de format Super35 ? 

- de ce s-a ales pentru camera montura MFT  (Micro  Four Thirds)?  

- unghiul de vizualizare si aria senzorului. Ce capabilitati are camera pentru a putea acomoda lentile cu formate si caracteristici optice atat de diferite?  

Cunoasterea raspunsului la aceste intrebari  va dezvalui numeroase posibilitati artistice in realizarea de materiale video. Utilizatorul are acum o mare libertate in a 

alege si a crea o imagine comparabila cu pelicula de film nemaiexistand limitarile determinate de utilizarea unei lentile standard de televiziune.    

 

 

De ce s-a ales un senzor videocaptor de format Super35 

Fiind special conceputa pentru aplicatii de cinematografie, GY-LS300 este echipata cu un senzor  videocaptor CMOS Super 

35mm dezvoltat de firma AltaSens (parte a grupului JVC KENWOOD). Cateva caracteristici ale senzorului merita a fi 

remarcate:  

- rezolutie nativa de 4512 (H) x 3008 (V) pixeli  - care este mai mare decat rezolutia standard utilizata in cinematografia      

digitala (4480 x 2118). La rezolutie maxima poate asigura o rata de explorare de 50 de cadre pe secunda 

- dimensiune pixel  5.2 x 5.2 microni 

- gama dinamica de 64dB 

Un senzor de imagine de inalta calitate este esential (dupa sistemul optic) pentru o imagine de mare rezolutie. 
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De ce s-a ales pentru camera montura MFT  (Micro  Four Thirds) 

Un factor hotarator in alegerea tipului de montura a fost asigurarea unui grad cat mai mare de libertate  in alegerea tipului de lentila (nefiind limitat la un singur tip, 

format sau producator) pe care utilizatorul poate sa o foloseasca pentru a crea efectele artistice pe care le doreste.  

Erau disponibile mai multe optiuni de monturi optice: 

-montura MFT (inaltimea flasei 20mm) 

-montura EF (inaltimea flasei 44mm) 

-montura Sony A (inaltimea flasei 44.5mm) 

-montura Nikon F (inaltimea flasei 46.5mm) 

-montura “C  mount” (inaltimea flasei 17.526.5mm). Daca s-ar fi ales acest tip de montura, utilizarea unor lentile cu alte monturi ar fi implicat un adaptor optic cu o 

lentila intermediara (dificil de realizat) 

S-a ales in final montura MFT pentru ca are inaltimea flansei mica permitand astfel utilizarea de adaptoare 

pentru celelalte tipuri de lentile care au alte monturi. Se pot folosi adaptoare EF la MFT, PL la MFT.  In aceasta 

formula este posibila din punct de vedere optic utilizarea unor lentile cu montura diferita de MFT. 

Modul in care este proiectata imaginea pe senzorul videocaptor si problemele optice specifice au fost luate in 

considereare la conceperea camerei si vor fi explicate in capitolul de mai jos.   

 

Poate montura MFT acomoda un senzor de arie Super 35 ? 

 

 

 

 

 

 

 

Raspunsul este afirmativ – exista o compatibilitate atat mecanica cat si 

optica pentru senzorul  videocaptor de arie mai mare cum este Super 35. 
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Unghiul de vizualizare si aria senzorului. Ce capabilitati are camera pentru a putea acomoda lentile cu formate si caracteristici optice atat de diferite 

Relatia intre unghiul de vizualizare al lentilei si aria senzorului devine mult mai critica la rezolutii mari (apropiate de rezolutia de film). In figura de mai jos sunt 

cateva exemple de unghi de vizualizare pentru camere cu senzor de ½” existente acum pe piata (filmari exectutate in aceleasi conditii din punct de vedere optic).   

Se observa ca GY-LS300 este foarte apropiata de imaginea Super 35 pe pelicula de film. 
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O cerinta importanta de indeplinit pentru GY-LS300 este mentinera adancimii de vizualizare (FOV =Field of View) identica cu a lentilelor de 35mm. 
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Ce se intampla daca se utilizeaza o lentila de rezolutie mai mica (ex. MFT) si cum arata imaginea proiectata pe senzorul videocaptor de arie mai mare Super 35 ? 

In aceasta situatie in care lentila are rezolutie mai mica decat aria senzorului pe care este proiectata imaginea, apare 

fenomenul de “vigneting” – imaginea este mai mica, circulara si cu stralucire redusa catre margini. In acelasi timp exista 

o portiune a senzorului videocaptor care nu este utilizata. 

Pentru a elimina acest fenomen GY-LS300  dispune de functia VSM (Variable Scan Mapping) care adapteaza aria 

utilizata a senzorului la dimensiunea reala a imaginii proiectata pe senzor pastrand in acelasi timp nemodificata 

adancimea de camp originala a lentilei utilizate. 

 

 

Functia VSM poate avea valori cuprinse in urmatorul interval:  

100% (rezolutie Super35), 97%, 95%, 92%, 89%, 86% (rezolutie 4K), 83%, 80% (rezolutie MFT), 76%, 72%, 67%, 63%, 

59%, 54%, 52% (rezolutie Super16), 47%, 43% (rezolutie HD).  

Observand aceste valori rezulta  motivul pentru care acesta camera este compatibila cu o gama variata de lentile. 
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Realizarea de filmari artistice cu GY-LS300 

Datorita utilizarii de lentile specifice aplicatiilor de fotografie si cinematografie se pot realiza efectele de “BOKEH shooting” - focalizare selectiva a  elementului de 

imagine/subiectului spre care se doreste a fi indreptata atentia privitorului, celelalte elemente aparand defocalizate. 

De asemeni se pot realiza materiale video care sa arate similar cu formatul pe pelicula 35mm sau 16mm rezultand o mai mare libertate artistica in realizarea 

diferitelor proiecte dorite de catre utilizator. 

 

 

Avantaje GY-LS300 

1.Un prim avantaj consta in  libertatea de utilizare a unei game largi de lentile care 

nu sunt limitate la un singur tip, format sau producator.  

Utilizatorul poate folosi lentile deja existente (lentile de aparate DSLR sau lentile 

cinematografice pe care multi videograferi le au deja in dotare). 

2.GY-LS300 este o alternativa economica de luat in considerare la modelele mult 

mai scumpe de camere de rezolutie 4K si inregistrare in format RAW. 

Utilizand un senzor videocaptor de inalta performanta de productie proprie si un 

codec proprietar  cu rata de bit de 150Mbps, GY-LS300 ofera imagini de rezolutie 4K 

de calitate remarcabila fiind potrivita pentru productii video cu buget redus. 

Desigur ca se pot folosi camere high-end de rezolutie 4K cu inregistrare in format 

RAW, insa acest lucru implica probleme suplimentare in special in privinta costurilor 

mediilor de inregistreare si a sistemelor de editare neliniara in format RAW, costuri 

care sunt foarte mari pentru multi  videograferi si realizatori de film. 

3.Gabaritul si greutatea redusa (numai 1.7Kg) o fac potrivita pentru productii care necesita filmari in locuri greu accesibile. 

 

 


