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∆ηµήτρης Θεοδωρόπουλος,
∆/ντής φωτογραφίας, επ. Καθηγητής ΑΠΘ
thinktank@ath.forthnet.gr - www.theodoropoulos.info

Canon XF305. Μια “αληθινή” κάµερα
Μια ιδιαίτερα
ευχάριστη έκπληξη αποτελεί το
καινούργιο σύστηµα που προτείνει η Canon.
Πρόκειται για µια κάµερα «αληθινή» HD µε
τρεις αισθητήρες τύπου CMOS

του ενός τρίτου της ίντσας, µε πλήρη ανάλυση
1920 x 1080, φακό τύπου L-series ζουµ γκάµας 18:1, 4.1 - 73.8 mm (αντιστοιχίας στα 35
mm, 30 - 527mm σε
κάµερα full-frame
35mm, αντιστοιχία
«κινηµατογραφική» 20 –
380mm περίπου), σύστηµα εγγραφής MPEG-2 σε κάρτες
τύπου compact-flash (CF),
µε file-format MXF (material exchange file)1 και CBR
(constant bit rate) 50Mb/s
µε colour sampling 4:2:2.
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Ας ξεκινήσουµε από το
«µενού», καθώς χωρίς οικειότητα µε τη χρήση του
δεν µπορεί να εκµεταλλευτεί κανείς τις δυνατότητες
της µηχανής λήψης, αλλά
και γενικότερα δεν είναι
δυνατή η αµεσότητα στη
χρήση αλλά κύρια στη λειτουργικότητα. Έχοντας θίξει
τα ανωτέρω, η πρώτη
επαφή µε το µενού αλλά κι
οι γενικότερες αρχικές παρατηρήσεις χρηστών από
διάφορα internet - forum,
ήταν ανησυχητικές... Πιστεύω πως αυτό έχει κύρια
να κάνει µε τη συνθήκη που
δηµιουργείται από τον ιδιαίτερα πεπειραµένο χρήστη,
να νιώσει άµεσα οικειότητα
µε το µηχάνηµα, που ας
µην ξεχνάµε δεν παύει να
είναι και µία σωµατική αλλά
και αισθητική προέκταση
του δηµιουργού της εικόνας, το µουσικό του όργανο
ας πούµε. Με τη διαφορά
ότι, ενώ είναι γνωστό πως
τα µουσικά όργανα µε τη
χρήση και την παλαιότητα
αποκτούν άλλη «θερµότερη» ποιότητα στον ήχο,
στα «όργανα-εικόνας», πριν
θερµανθεί η σχέση µε το
χρήστη, έχει παρουσιαστεί
ένα νέο µοντέλο: ήδη
πλέον δεν µπορεί κανείς να
«εµπιστευθεί» για χρονικό
διάστηµα πάνω από τρία
χρόνια µια µηχανή λήψης
και εκτιµώ πως του «χρόνου τέτοια εποχή» κι η Canon XF305 θα έχει εξελιχθεί σε
«305 Α ή Β ή και 305.2»...
Προς το παρόν, το σωστό είναι να επενδύσει κανείς
χρόνο -προσωπικά δύο, τρεις µέρες- για να «αισθανθεί άνετα» µε το µενού και κύρια µε τα πολλά αλλά
λειτουργικότατα «κουµπάκια» / buttons που ευφυέστατα οι σχεδιαστές της εταιρίας, προσφέρουν για το
συγκεκριµένο µοντέλο: είναι όλα αριθµηµένα στο

σώµα της µηχανής (πρωτότυπο - σχεδιαστικά), σε µια
συνθήκη factory - preset που «επιτρέπεται» όµως
στον χρήστη να «αναθέσει» µία διαφορετική λειτουργία. Με αυτήν την προσέγγιση, η αρχική απορία για
την έλλειψη εµφανούς button για τις χρωµατικές
«µπάρες» (colour-bars), οδηγεί στο µενού που προσφέρει επιλογή για το ποιό αριθµηµένο «κουµπάκι»
στο σώµα της µηχανής, ταιριάζει στο χρήστη για να του
αποδώσει την επιλογή «µπάρες».
camerapro 33
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ναµε επιχειρήσαµε το συνδυασµό interval ανά ένα δευτερόλεπτο, µε αντίστοιχη λήψη δύο «καρέ» (frames):
σαφώς οι δυνατότητες εδώ είναι πραγµατικά απεριόριστες, όπως κι οι δηµιουργικές πιθανότητες που
προτείνονται. Οι επιλογές προγραµµατισµού ταχύτατες -όταν συνηθίσει κανείς το µενού- όπως κι η επαναφορά
στα 25p, 50Mb/s. Να προστεθεί ότι σε
SD κάρτα µπορεί κανείς να προστατέψει τις επιλογές είτε για άλλο «σώµα»
µηχανής λήψης είτε για «πολυκάµερο»
σύστηµα. Επίσης προσφέρονται διάφορα user - profiles, δύο τύπου
“cine”, ένα για συνθήκη transfer /
film-out, το δε άλλο προσοµοιάζει αρνητικό φιλµ-µε «τελεσίνε» και αποτέλεσε την επιλογή µας (CP.8/cine-V), το
οποίο ας το ορίσουµε ως πιο «παστέλ»
αισθητικής στον πίνακα macbeth chart (σε σχέση µε τη συνθήκη «off»ωµό ας το χαρακτηρίσουµε βίντεο):
αναλύοντας το στο µενού παρατηρεί
κανείς πως έχει κυρίως χαµηλότερη
οξύτητα (less sharpening) κατά 10(-)
µονάδες, όπως και κάποιες αφαιρέσεις σε άλλα πεδία του τύπου 5(-).
Προβλέπεται «κλείδωµα» για προστασία από τυχαία παρέµβαση στο µενού.

Αυτό ισχύει σχεδόν για όλες τις βασικές πε
ριπτώσεις επιλογών και είναι κατά την εκτίµησή µας
πολύ υψηλού χρηστικού και σχεδιαστικού επιπέδου.
Όταν συνηθίσει κανείς το µενού, αποτελεί έναν «συνεργάτη» στην κάµερα, ιδιαίτερα ευχάριστο και δηµιουργικό. Εννοείται πως πέραν της προαναφερθείσας
ανώτατης συνθήκης 50Mb/s, 1920 x 1080, 25p, υπάρχουν όλες οι πιθανότητες λήψης σε χαµηλότερες αναλύσεις progressive σαφώς αλλά και interlace έως
720p, που κατά την εκτίµησή µας έχουν έννοια µόνο
όταν θέλει να εκµεταλλευτεί κανείς συνθήκες slow &
fast motion (ως 50fps), ελάχιστη ταχύτητα «καρέ-καρέ»
µε intervals (και στα 1920x1080), σε πολλές σχέσεις πιθανοτήτων προγραµµατισµού. Σε δοκιµαστικά που κά34 camerapro

Το σκόπευτρο (0,52 της ίντσας) ανάλυσης 1.555.000 εικονοστοιχείων (pixel /
dots), είναι πραγµατικά ευκρινέστατο,
κατά τι λιγότερο «αναλυτικό» στο
χρώµα από το on-board monitor, αλλά
έξοχο κατά τα άλλα, µε µόνο «défaut», την περιορισµένη γκάµα κάθετης µετακίνησής του κι ίσως συνεπώς προβληµατικό σε κάποιες µεγάλες κινήσεις στο
κάδρο, συνδυασµού «βερτικάλ» κύρια, µε σύνθετο
«πανοραµίκ»: ας υποθέσουµε εδώ πως πιθανά το monitor καλύπτει αυτό το handicap, µε ερωτηµατικό βέβαια
σε µια συνθήκη «εξωτερικού-µεσογειακού-µέρα». Η
προσφερόµενη ευκρίνεια όµως, καθώς και η δυνατότητα µεγέθυνσης για έλεγχο της εστίασης, «µε το πάτηµα ενός κουµπιού», όπως και µε την ήπια επιλογή
peaking-1 (προσφέρεται και εντονότερο διαβάθµισης2, αχρείαστο κατά την εκτίµησή µας και κάπως «ηλεκτρονικά» κουραστικό, καθώς το «1» µε µεγέθυνση
είναι υψηλού επιπέδου), αµβλύνει τον προαναφερθέ-
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ντα προβληµατισµό.
Το on-board monitor ανάλυσης 1.230.000 εικονοστοιχείων (pixel / dots), µεγέθους 4 ιντσών είναι εξαιρετικό: ας προστεθεί ότι σε συνθήκη «εσωτερικού» µε
επιλογή gain «-6db» (σχετική ανάλυση παρακάτω), η
απεικόνιση αντικατοπτρίζει ακριβώς την όραση «δια
γυµνού οφθαλµού», πρόκειται για τεράστια σχεδιαστική επιτυχία, µε συνθήκη factory-preset: αντίστοιχα
για το σκόπευτρο, πρέπει να παρέµβει κανείς στην εργοστασιακή ρύθµιση, επιλέγοντας µάλλον την backlight συνθήκη, λίγο χρώµα & κοντράστ επιπλέον, για
να οδηγηθεί σε πλέον επιθυµητό αποτέλεσµα -σε ένα
έξοχο ας υπογραµµιστεί κατά τα άλλα «viewfinder»...
Μέσω µενού, επιλέξαµε edge-markers
95% safety 16/9 (προσφέρονται όλα τα
πιθανά «φορµά» και scope), λευκό
(προσφέρεται και γκρίζο), σταυρό στο
κέντρο, ενώ αφαιρέσαµε τα display του
ήχου (ως άνθρωποι της εικόνας☺)
καθώς µαζί µε τις απαραίτητες πληροφορίες για shutter - speed, peaking, magnification, διαγράµµατος –
διαφράγµατος (ακριβέστατο συν / πλην
τέσσερα «στοπ»), φίλτρου ND, timecode,
battery-ένδειξης, εστίασης, εστιακού µήκους φακού, δεν αποµένει και πολύ
χώρος για το κάδρο, χωρίς να αναφερθούµε στις δυνατότητες παλµογράφου /
βεκτροσκόπιου... Η προτίµησή µας στον
παλµογράφο, καθώς είναι η απλοϊκότερη και λειτουργικότερη απεικόνιση της
ευρύτητας έκθεσης της εικόνας, απαραίτητος για τον έλεγχο του σήµατος, µια τεράστια υποστήριξη στην δηµιουργική
επιλογή του διαφράγµατος. Η αναφορά
στις δηµιουργικές επιλογές σε σχέση και
µε την απεικόνιση στο monitor, είναι
µέσω του µενού και πάλι καθώς σε συνδυασµό µε το «µπουτόν» της αυτόµατης
ρύθµισης του λευκού, µε τη βοήθεια του
επιλογέα-«ροδέλα» (στο σώµα της µηχανής), οδηγεί σε πλήρη πιθανότητα χρωµατικής παρέµβασης ανά 100 Kelvin στη
θερµοκρασία χρώµατος, απλά καδράροντας κι επιλέγοντας τη χρωµατική γκάµα:
πολύ σηµαντικό και «εικαστικό» επίσης.

«εκδοχές» στο διάφραγµα. Αντίστοιχα σε διάφορες
εστιακές αποστάσεις: από τα 4.1mm ως τα 8mm, f/1.6,
ως τα 12mm f/1.8, ως τα 16mm f/2.0, ως τα 28mm f/2.2,
ως τα 32mm f/2.4, ως τα 60mm f/2.6 άνοιγµα, τέλος δε
f/2.8 ως τα 73.8mm. Είναι σηµαντικό να γνωρίζει ο
χρήστης τα ανωτέρω είτε επιλέγοντας το µίνιµουµ
«στοπ», για προβλεπόµενη µεγάλη αλλαγή εστιακής
απόστασης µε κίνηση του ζουµ, αλλά και για να εκµεταλλεύεται το µεγάλο f/1.6-1.8 άνοιγµα διαφράγµατος
από τα 4mm ως τα 12mm, που αποτελεί ένα ικανοποιητικότατο zoom-range, για ιδιαίτερα χαµηλές φωτιστικές συνθήκες.
Ως γνωστόν τα µεγάλης γκάµας ζουµ, ιδιαίτερα σε µικρές κάµερες, «παρασύρουν» και σε µεγάλες κινήσεις

Ο φακός, L-series 4.1-73.8 mm. H σχέση
είναι 18 x, ευρύτατη2 σαφώς, µε αρκετές
camerapro 35
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µεταβολής εστιακών αποστάσεων:
άποψή µας ότι πιθανά κι αυτή η «διαφορετικότητα» στα
ανοίγµατα των διαφραγµάτων, να θέτει και δηµιουργικούς περιορισµούς που σίγουρα οδηγούν σε πλέον εύστροφες αντιδράσεις, γνωρίζει δηλαδή κανείς που
πρέπει να σταµατήσει ή και να αρχίσει, όντας εν εγρηγόρσει.
Τα προσφερόµενα ουδέτερης πυκνότητας ND φίλτρα
διαβαθµίσεων 1/4, 1/16, 1/64, «κόβουν» ανά 2-4-6
«στοπ» αντίστοιχα, ενώ «έξυπνα» προτείνονται και κατά
την επιλογή του διαφράγµατος στο µενού, καθώς προσφέρεται και η ένδειξη του διαφράγµατος ανά τέσσερα
στοπ υπό & υπέρ στην έκθεση: πρόκειται για ιδιαίτερα
χρήσιµη ένδειξη καθώς µε την στάνταρντ επιλογή ηλεκτρονικής φωτοµέτρησης (σε σωστό εργονοµικά σηµείο το σχετικό πλήκτρο, απόλυτα αξιόπιστο µε
προσπίπτουσα ένδειξη από φωτόµετρο Seconic cine L758 / αντίστοιχη spot ένδειξη συν ένα «στοπ» υποέκθεσης.
Τα «rockers» του ζουµ δύο τύπων, στον φακό φυσικά
αλλά και όπως «είθισται» πλέον και στο top-handle της
κάµερας, µε διάφορους προγραµµατισµούς ταχύτητας:
ας προστεθεί εδώ ότι τον γράφοντα δεν τον ικανοποιούν, σεβόµενος φυσικά άλλους χρήστες, µε την εξαίρεση προγραµµατισµών ιδιαίτερα αργής ταχύτητας,
όπου πράγµατι τα πλήκτρα των δύο «rockers» λειτουργούν και αντιδρούν µε µοναδική ακρίβεια. ∆ώσαµε περισσότερη σηµασία στην χειροκίνητη εκδοχή: χωρίς
µηχανική υποβόηθηση (rocker-off επιλογή ring), µπορεί πράγµατι κανείς να κάνει ικανοποιητικότατα χειροκίνητα ζουµ από το αντίστοιχο «δαχτυλίδι», µε δύο µικρές
επιφυλάξεις αλλά και τεχνικές-«τρικ»: συν λίγα (1-2)
36 camerapro

mm στον ευρυγώνιο κι αντίστοιχα µείον στον τηλεφακό
για έναρξη, καθώς η µεταβλητή απόσταση δεν παύει να
έχει γρανάζια µηχανικής υποβοήθησης που παρουσιάζουν ένα µικρό χάσµα στην αρχή και το τέλος. Η άλλη
τεχνική έγκειται στο συνδυασµό του ζουµ µε µία µικρή
κίνηση του κάδρου κάθετη ή πανοραµική, καθώς καλύπτει και πάλι την ύπαρξη των γραναζιών που οδηγούν
σε µία ελάχιστη πράγµατι, µηχανική οδοντωτή κίνηση
που αλλοιώνει ελαφρά την οµαλή ποιότητα της µεταβολής της εστιακής απόστασης. Η παρατήρηση αυτή ας µη
θεωρηθεί αρνητική, καθώς κατά την εκτίµησή µας είναι
η καλύτερη πιθανά κίνηση που να προσφέρεται από τέτοιου τύπου φακό, όπως επίσης και στο avantage του
«χειροκίνητου», το οποίο προσφέρει η Canon σε όλες
τις λειτουργίες της µηχανής.
∆υσάρεστο το ότι το «δακτυλίδι» του διαφράγµατος έχει
µόνο ηλεκτρονικές ενδείξεις, είναι όµως ακριβέστατες
και σταθερότατες χωρίς «τζόγο»... Ευχάριστο το γεγονός ότι ενώ η εστίαση στη σχέση combo manual-auto
είναι ατέρµονη, στη θέση αµιγώς manual (σχετικό πλήκτρο στο σώµα του φακού) εµφανίζονται στο lens-barrel, οι εστιάσεις µε σταµάτηµα (hard-stop) στην
µίνιµουµ (1µέτρο) εστίαση όπως και στο άπειρο, µε ταυτόχρονη αριθµητική απεικόνιση στο σκόπευτρο και την
οθόνη. Υψηλού επιπέδου σχεδιασµός και όµορφη
όπως και απόλυτα σταθερή η αίσθηση της κίνησης του
σχετικού «δακτυλιδιού» (follow-focus). Η ανάλυση του
φακού από το διάφραγµα f/1.6 ως το f/6.8 φαίνεται
εξαιρετική, στο µάξιµουµ της δυνατότητας των αισθητήρων, ενώ από το f/8 και πάνω παρατηρείται το φαινόµενο diffraction µε αισθητή µείωση της ανάλυσης3
(ορατός ο θόρυβος και στο on-board monitor): ενδεί-
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κνυται η χρήση ND...
Η ευαισθησία τοποθετείται στα 125 ASA στα 0db, σύµφωνα µε τις ενδείξεις του παλµογράφου σε πλήρη
συµφωνία µε το ηλεκτρονικό φωτόµετρο της µηχανής,
όπως και µε το Seconic που χρησιµοποιήσαµε. Η επιλογή (µείον) -6db για τα «εξωτερικά-µέρα», στα 64
ASA, λογική και λειτουργική, όπως και στα (συν) +6db
250 ASA για τα «νυχτερινά»: σε αυτή τη συνθήκη, στα
πιο ακραία τεστ συνθήκης available-light, παρατηρείται ένας ελάχιστος θόρυβος στα «µαύρα», ανεκτός και
«χαριτωµένος», οποίος αµβλύνεται µε σχετική συµπίεση – ανάλογα µε τη συνθήκη – στην τελική επεξεργασία της εικόνας. Όπως παρατηρήθηκε νωρίτερα
η συνθήκη των «+6db», πραγµατικά στην οθόνη αντικατοπτρίζει το φυσικό φως όπως το βλέπουµε: είναι
ιδιαίτερα ενδιαφέρον να φωτίζεις για µια ευαισθησία
που να αντιστοιχεί στην ανθρώπινη οπτική και να λαµβάνεις µία ρεαλιστική απεικόνιση κι όχι µια εκδοχή
της – κάτι που πιθανά µόνο ο διευθυντής φωτογραφίας αντιλαµβάνεται, αλλά που έχει και θετικό αντίκτυπο στη διαδικασία του γυρίσµατος. Η δυναµική
ευρύτητα της έκθεσης, σύµφωνα µε τον παλµογράφο,
το monitor, καθώς και µε λεπτοµερείς ενδείξεις spot,
είναι του επιπέδου των 7-8 «στοπ» (θαυµάσιο επίπεδο), ενώ και στις υπερεκτεθειµένες περιοχές όπου
παρατηρείται κάποιο «ρεφλέ», ή ένα πεδίο ουρανού,
το «κλιπάρισµα» έχει µια όµορφη µατιέρα, ιδιαίτερα
όταν συνδυάζεται µε το αληθινά γοητευτικό bokeh του
τηλεφακού.
Οι κάρτες µνήµης CF. Προβλέπονται δύο είσοδοι κι οι
πιθανές χωρητικότητες είναι 2 – 4 – 8 – 16 – 32 - 64

GB, µε αντίστοιχες διάρκειες 5 – 10 – 20 – 40 – 80 160 λεπτά στην υψηλότερη ανάλυση εγγραφής.
Χωρίς άλλο σχόλιο για τις διάρκειες ας προστεθεί ότι
φυσικά έχοντας δύο κάρτες, αυτόµατα συνεχίζεται η
εγγραφή στην δεύτερη όταν ολοκληρωθεί η πρώτη,
ενώ η επιλογή χωρητικότητας είναι καθαρά «θέµα
προϋπολογισµού». Το playback µετά τη µετάβαση από
camera σε media, είναι λειτουργικότατο και απλό ως
διαδικασία, µε σχετικό joystick για την επιλογή των
clips, υπενθύµιση για «µαρκάρισµα» ή «καταστροφή»
του αρχείου, πληροφορία-metadata, αλλά και δυνατότητα παλµογράφου.
Το «σώµα» της µηχανής λήψης, Ιαπωνικής αισθητικής
και ποιότητας, σε όµορφο γκρίζο «σαγρέ» ενισχυµένο,
αλλά µε ανησυχητικά πλαστικά µέρη σε ντελικάτα σηµεία όπως πόρτα µπαταρίας, πλήκτρο on - off, σύνδεση σκόπευτρου µε σώµα, αλλά και του on - board
monitor σωστά τοποθετηµένου, για δεξιά ή αριστερή
θέαση και φυσικά µε «καθρέφτη», που όµως κινδυνεύει ανα πάσα στιγµή από κάποια «άτσαλη» καταστροφική κίνηση ή νευρική αντίδραση στο γύρισµα. Το
βάρος στα 2.650 Kg παρουσιάζει µία στιβαρότητα, αλλά
και έναν ποιοτικό όγκο στο σωστό µέγεθος της µηχανής, όπως και στη σχέση της µε µία κεφαλή, όπου και
η σχετική υποδοχή µε µεταλλική ενίσχυση. Για τη
χρήση «στο χέρι», µάλλον κουραστική όπως κι όλες οι
κάµερες «καρπού» κι όχι «ώµου». Οριακά όµως
εµπροσθοβαρής, καθώς ο φακός έχει έναν σηµαντικό
όγκο: είναι αρκετά καλά ισορροπηµένη, ενώ ας µας
επιτραπεί να µην έχουµε άποψη για τους διάφορους
ηλεκτρονικούς σταθεροποιητές (IS) που προβλέπονται

camerapro 37
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συνδυασµό µε την απόλυτη «υψηλή ευκρίνεια» που
µας αφορά...
Είναι «αληθινή» κάµερα!

, καθώς µας απωθεί κάπως η σκέψη, οι οποίοι σε σχετικές παρουσιάσεις αντιµετωπίζονται θετικά.
Η προηγούµενη αναφορά, συνοψίζει κάπως και την
προσέγγισή µας αλλά και την προσδοκία µας από την
Canon XF305, καθώς σαφώς παρέχει όλους τους πιθανούς αυτοµατισµούς, αλλά είναι η ποιότητα και οι δυνατότητες των χειροκίνητων εφαρµογών της σε

Σηµείωση: -Ολιγόλεπτο κλιπ µε πλάνα από την δοκιµή µπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση
http://exposureroom.com/xf305
∆ιευκρίνηση: Λόγω απουσίας του cd-rom “Canon XF Utilities” από το πακέτο του demo δείγµατος, όλα τα κλιπ έγιναν
transcode σε codec XDCAM HD422 στα 50Mbps, Full HD
(πανοµοιότυπες µε τον codec της Canon ρυθµίσεις) προκειµένου να γίνει το µονταζ.

Ένα µεγάλο ευχαριστώ στο cine video equipment
center “McManios” για την παροχή κάρτας εγγραφής για την πραγµατοποίηση του test.
Intersys Α.Ε.

(1) Σύστηµα θεσµοθετηµένο από το SMPTE (society of motion
picture & television engineers) µε πλήρη υποστήριξη timecode & metadata.

από τους Reichmann & Sanderson στην ιστοσελίδα
http://www.luminouslandscape.com/reviews/camcorders/canon-xf300.shtml

(2) Προβλέπεται επίσης ψηφιακή µεγέθυνση 1,5 x που δηµιουργεί µία ιλιγγιώδη εστιακή απόσταση 800mm.
Ο προβληµατισµός περί του πιθανού θορύβου λόγω µείωσης
της ανάλυσης του φακού δεν είναι ανησυχητικός, καθώς για
τόσο ακραία επιλογή, σε συνθήκη εξωτερικού µέρα µε πιθανή
επιλογή µείον 6 db, συν το υψηλό διάφραγµα, οδηγεί σε εικόνα ιδιαίτερα ικανοποιητική, προτιµότερη από αντίστοιχη µεγέθυνση στην τελική επεξεργασία εικόνας (post), όπου µε
150% πλέον µεγέθυνση, θα ανέλθει ο λόγος θορύβου στην εικόνα. Χαρακτηριστικό τεστ και εξαιρετική σχετική παρουσίαση

(3) Σχετική παρουσίαση στο υποδειγµατικό τεστ για λογαριασµό του BBC http://frankglencairn.files.wordpress.com/2010/07/independent-report-cano
n-xf300-305.pdf, Alan Roberts, Colorimetric and Resolution
requirements of cameras, Tests and settings on a Canon
XF300/305, όπου αναλύεται πλήρως η Canon XF305 ενώ ταυτόχρονα το συγκεκριµένο µοντέλο εγκρίνεται και χαρακτηρίζεται συµβατό µε τις προδιαγραφές του:
http://www.bbc.co.uk/commissioning/production/hd.shtml

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αισθητήρας εικόνας
Αισθητήρας: 3 αισθητήρες CMOS τύπου 1/3
Σύστηµα: Πρίσµα RGB
Συνολικά pixels ανά αισθητήρα [Μegapixel]: 2,37
Ενεργά pixels ανά αισθητήρα [Μegapixel]: 2,07
Οριζόντια ανάλυση: 1000 γραµµές τηλεόρασης ή περισσότερες (κατάσταση 1920x1080i)
Φακός
Συντελεστής οπτικού ζουµ: 18x
Εστιακή Απόσταση [χιλ.]: 4,1 - 73,8 (αντιστοιχία µε φιλµ 35mm: 29,3 527,4 χιλ.)
Ελάχιστη απόσταση εστίασης [µ. χιλ.]: 1, 20 (κατάσταση MACRO)
Φίλτρο ND 3 κρυστάλλινα φίλτρα: 1/4, 1/16, 1/64
Έλεγχος ζουµ: ∆ακτύλιος, Επιλογέας τύπου Rocker ή Λαβή
Ταχύτητα ζουµ: Επιλογέας ζουµ τύπου Rocker: Μεταβλητή ταχύτητα,
Σταθερή ταχύτητα (δυνατότητα επιλογής 16 επιπέδων ταχύτητας) - Λαβή
ζουµ: Σταθερή ταχύτητα (δυνατότητα επιλογής 16 επιπέδων ταχύτητας)
Έλεγχος εστίασης: Χειροκίνητος µέσω δακτυλίου, Αυτόµατος (Άµεση
Αυτόµατη Εστίαση (AF), TV AF ή AF µε Ανίχνευση Προσώπων)
Έλεγχος ίριδας: Χειροκίνητος µέσω δακτυλίου, Πλήρως Αυτόµατος,
Επιλογή Αυτόµατης Ίριδας
Εύρος διαφράγµατος: f1.6 - f22
38 camerapro

∆ιάµετρος Φίλτρου [χιλ.]: 82
Στοιχεία/οµάδες φακού: 17/14
Σύστηµα σταθεροποίησης εικόνας: Οπτικό σύστηµα φακού τύπου µετατόπισης (Ανίχνευση γωνίας και ανύσµατος κίνησης), 3 καταστάσεις:
∆υναµική, Στάνταρ, Προηγµένη
Ψηφιακό Ζουµ 1.5x
Επεξεργαστής Εικόνας
Τύπος: DIGIC DV III
Εγγραφή
Μέσα αποθήκευσης βίντεο: Κάρτες µνήµης Compact Flash τύπος 1 (2
υποδοχές κάρτας)
Τύπος [ΜΒ]: UDMA4, 30/δευτ ή ταχύτερη (40MB/δευτ. ή ταχύτερη για
εγγραφή µε υψηλή/χαµηλή ταχύτητα)
Χρόνος εγγραφής [GB λεπτά]: Κάρτα CF 32: Έως 80 (1080/50i στα 50
Mbps)
Μορφή αρχείων εγγραφής: Material eXchange Format (MXF)
Μορφή εγγραφής [Mbps]: MPEG-2 Long GOP, 50 CBR (4:2:2) MPEG2 422@HL, 35 VBR (4:2:0) MPEG-2 MP@HL, 25 CBR (4:2:0) MPEG-2
MP@H14
Ταχύτητα καρέ εγγραφής [Mbps]: 50: 1920 x 1080/50i, 25p, 1280 x
720/50p, 25p, 35: 1920 x 1080/50i, 25p, 1280 x 720/50p, 25p, 25: 1440 x
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1080/50i, 25p
Αργή/γρήγορη κίνηση [καρέ/δευτ. καρέ/δευτ.] ΝΑΙ. 720p: 12, 15,
18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 50 1080p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Εγγραφή διαστήµατος [καρέ ]: ΝΑΙ – 2, 6 ή12, 25 χρονικά διαστήµατα
Εγγραφή καρέ [καρέ]: ΝΑΙ – 2, 6 ή 12
Προ-εγγραφή (εγγραφή cache) [δευτερόλεπτα]: ΝΑΙ (3)
Αντίστροφη σάρωση ΝΑΙ, Αντιστροφή εικόνας επάνω/κάτω, αριστερά/δεξιά
Μέσα αποθήκευσης φωτογραφιών: Κάρτα µνήµης SD/SDHC
Ποιότητα στατικών εικόνων: Κατά την εγγραφή βίντεο: 1920 x 1080,
Κατά την αναπαραγωγή: 1920x1080, 1280 x 720
Σύστηµα
Οθόνη: LCD
Μέγεθος εκ. ("): 10,1 (4)
Κουκκίδες [εκατοµµύρια]: 1.23
Προσαρµογή ποιότητας εικόνας Φωτεινότητα, Αντίθεση, Χρώµα,
Όξυνση, Οπίσθιος φωτισµός, Μαύρο & άσπρο
Προσαρµόσιµη ∆υνατότητα εναλλαγής αριστερά/δεξιά
Οθόνη κυµατοµορφής Οθόνη κυµατοµορφής και Vectorscope
Υποβοήθηση εστίασης Τονισµός περιγράµµατος, Μεγέθυνση, Παρακολούθηση περιγραµµάτων (µε χρήση της οθόνης κυµατοµορφής)
Τονισµός περιγράµµατος Τονισµός περιγράµµατος 1, Τονισµός περιγράµµατος 2 (δυνατότητα προσαρµογής των ρυθµίσεων Χρώµα, Κέρδος, Συχνότητα για κάθε µία)
Μοτίβο ζέβρας Επίπεδο 1, Επίπεδο 2, Αµφότερα, Έξοδος µέσω HDSDI ή HDMI
Ενδείκτες Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (Αναλογίες, Ενδείκτης
αναλογιών, Επιλογή περιοχής, Ασφαλής περιοχή, Πλέγµα, Οριζόντια,
Κέντρο)
Μέγεθος εκ. ("): 1,3 (0,52)
Κουκκίδες [εκατοµµύρια] 15.5
Προσαρµογή ποιότητας εικόνας Φωτεινότητα, Αντίθεση, Χρώµα,
Όξυνση, Οπίσθιος φωτισµός, Μαύρο & άσπρο
Φακός διόρθωσης ∆ιοπτρία + 2,0 έως -5,5
Είσοδος ήχου Είσοδοι XLR x 2 µε δυνατότητα παροχής ρεύµατος
(phantom power) 48V
Έξοδος ακουστικών [χιλ.] Στερεοφωνική υποδοχή 3,5
Έξοδος οθόνης βίντεο ΝΑΙ (BNC, composite video τυπικής ευκρίνειας, µόνο έξοδος)
HDMI ΝΑΙ (Τύπος A, µόνο έξοδος)
IEEE 1394 (Firewire) OXI
USB ΝΑΙ (Mini-B, USB 2.0 Hi-Speed, µόνο έξοδος)
Έξοδος HD/SD-SDI ΝΑΙ (BNC, έξοδος µόνο, ενσωµατωµένη ένδειξη
χρόνου και ήχου)
Ένδειξη µέτρησης χρόνου ΝΑΙ (BNC, εναλλάξιµη είσοδος/έξοδος)
Genlock ΝΑΙ (BNC, µόνο είσοδος)
Έξοδος component ΝΑΙ (βύσµα τύπου D, µόνο έξοδος)
Υποδοχή AV [χιλ.] Τύπου µίνι καρφί 3,5 (έξοδος µόνο για βίντεο και
ήχο)
Υποδοχή τηλεχειριστηρίου [χιλ.] Μίνι καρφί 2,5 χιλ.
Έγχρωµες γραµµές Τύπος 1, Τύπος 2
Λυχνία παρακολούθησης ΝΑΙ (x2)
Υποδοχή αξεσουάρ ΝΑΙ (υποδοχή αξεσουάρ, υποστηρίζονται τα
φλας για τη σειρά EOS)
Προγραµµατιζόµενο πλήκτρο ΝΑΙ (13 πλήκτρα µε δυνατότητα αντιστοίχισης, επιλογή µεταξύ 30 λειτουργιών)
Λειτουργίες λήψης
Έκθεση
Μέτρηση έκθεσης Στάνταρ (µε αυξηµένη βαρύτητα στο κέντρο), Σηµείου, Οπίσθιος φωτισµός
Εύρος έκθεσης 50 - 100.000
∆ιόρθωση έκθεσης [EV] –2 έως +2 (14 βήµατα)
Κατάσταση Αυτόµατης Έκθεσης Πλήρως αυτόµατη
Επιλογή αυτόµατης ίριδας ΝΑΙ
Ρύθµιση Αυτόµατου Ελέγχου Gain Πλήρως Αυτόµατος, Ενεργοποίηση AGC, Χειροκίνητος

Όριο Αυτόµατου Ελέγχου Gain [dB] 3, 6, 9, 12, 15, 18, (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/21)
Ρύθµιση κέρδους (gain) [dB] Θέσεις αντιστοίχισης διακόπτη, L, M,
H, (-6 / -3 / 0/ 3 / 6/ 12 / 18/ 21 / 33 / TUNE (βήµατα 0,5 από 0 έως 21)
Καταστάσεις ελέγχου: ∆ιακόπτης 3 θέσεων: OFF (Πλήρως Αυτόµατος), ON, SEL (Αυτόµατος, Ταχύτητα, Γωνία, Λειτουργία Clear Scan
(CS), Αργό Κλείστρο (SLS)
Ταχύτητα κλείστρου: 1/18 έως 1/2000 ανάλογα µε την ταχύτητα καρέ
Γωνία κλείστρου: 11,25 έως 360 ανάλογα µε την ταχύτητα καρέ
Αργό Κλείστρο: (SLS) 1/3, 1/6, 1/12, 1/25
Λειτουργία Clear Scan [Hz] 50i/p: 50 έως 251,15 - 25p: 25 έως
251,15
Μέσο αποθήκευσης Κάρτα µνήµης SD/SDHC (όλα τα δεδοµένα της
προσαρµογής και τα µεταδεδοµένα) Gamma [προφίλ] 6
Master Pedestal -50 έως +50
Master Black -50 έως +50 για κάθε χρώµα R,G,B
Black Gamma ∆υνατότητα ρύθµισης ύψους, πλάτους και κορυφής
Κορεσµός Low Key –50 έως +50, ρύθµιση κορεσµού χρωµάτων σε
περιοχές χαµηλής φωτεινότητας
Knee Ρύθµιση χαρακτηριστικών υπερ-έκθεσης, έναρξης, κλίσης
Όξυνση Ρύθµιση Επιπέδου λεπτοµέρειας, Συχνότητας λεπτοµέρειας,
Coring, Ισορροπία HV, Όριο λεπτοµέρειας, Επιλογή λεπτοµέρειας,
∆ιάφραγµα Knee και όξυνση ανάλογα µε το επίπεδο
Τεχνολογία Μείωσης Θορύβου Απενεργοποίηση, Αυτόµατη, Ενεργοποίηση (1 έως 8)
Τόνοι δέρµατος Απενεργοποίηση, Χαµηλή, Μέση, Υψηλή / Χροιά,
Chroma, Φωτεινότητα
Επιλεκτική Μείωση Θορύβου Απενεργοποίηση, Χαµηλή, Μέση,
Υψηλή / Χροιά, Chroma, Φωτεινότητα
Πίνακας χρωµάτων –50 έως +50 χροιά και κέρδος R,G,B, σε συνδυασµό µε την επιλογή Gamma
Ισορροπία λευκού Αντιστάθµιση ισορροπίας λευκού -50 έως +50 για
R,G,B
∆ιόρθωση χρώµατος Επιλογή περιοχής, Εξέταση περιοχής µεταξύ
δύο περιοχών
Επίπεδο διαµόρφωσης -50 έως +50, Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
Κοπή 100% IRE Όριο εξόδου 100% µετά από τη ρύθµιση της διαµόρφωσης
Αυτόµατη ΝΑΙ
Προκαθορισµένη Προκαθορισµένη A, B, (Φως ηµέρας, Λυχνία πυράκτωσης)
Σύστηµα µέτρησης Regen, RecRun, FreeRun, Εξωτερικό, Σταθερό
Ρύθµιση τιµής έναρξης “00:00:00:00”, Ρύθµιση / ∆υνατότητα µηδενισµού
Εγγραφή Linear PCM 16-bit 2 καν. (48 kHz)
Έλεγχος Ανεξάρτητοι περιοριστές και δυνατότητα αυτόµατων/χειροκίνητων ρυθµίσεων
Εξισωτής µικροφώνου ΝΑΙ
Μετρητής στάθµης ήχου µικροφώνου ΝΑΙ
Αξεσουάρ
Παρεχόµενα XF Utility και πρόσθετα NLE, Ιµάντας ώµου, Προσοφθάλµιο, Καλώδιο component DTC-1000, Συστοιχία µπαταριών BP955, Καλώδιο DC DC-930, Τροφοδοτικό CA-930, Ασύρµατο
χειριστήριο WL-D6000.
Προαιρετικά Προσαρµογέας ευρυγώνιου: WA-H82, Μπαταρίες
BP-930, BP-945, BP-950G, BP-970G, BP-955, BP-975, Τροφοδοτικό
CA-920, Τροφοδοτικό για το αυτοκίνητο CB-920, Τσάντα ώµου SBR1000, Προσαρµογέας τριπόδου TA-100, Τηλεχειριστήριο ζουµ, Φωτιστικό σώµα βίντεο VL-10Li II, Βάση τριπόδου TB-1.
Εφεδρική παροχή ρεύµατος Στρογγυλή µπαταρία λιθίου (ενσωµατωµένη)
Κατανάλωση ρεύµατος [W]: 9
∆ιάφορα
∆ιαστάσεις [χιλ.]: Περίπου 180x192x394
Βάρος (µόνο η κάµερα) [γρ.]: Περίπου 2700
Εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας -5 έως +45 βαθµοί Κελσίου, Σχετική υγρασία 60
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