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Jasne „50” Nikona

Testy Trzy Nikkory 50 mm

Jasne „50”
Nikona

Zdjęcia na CD

z wykonywaniem zdjęć, które chcemy złożyć w panoramę – jeśli ręcznie nie ustawimy czasu ekspozycji, przysłony i balansu
bieli, to każde zdjęcie zostanie naświetlone inaczej i ciężko będzie je potem złożyć.
Podobnie jest z kątem widzenia obiektywu.
Zachęcam do eksperymentu polegającego na sfotografowaniu całej uroczystości
(ślubu, chrztu czy urodzin) jednym obiektywem stałoogniskowym, na przykład 50 mm.
Trzeba się nieco więcej nabiegać, ale zdjęcia, oglądane później jedno po drugim, mają
w sobie pewien ład i jednorodność, wynikające ze stałego kąta widzenia obiektywu.
Sam to kiedyś wypróbowałem i polecam.
Oczywiście dla wielu osób ważnym
powodem korzystania z obiektywu stałoogniskowego jest również jakość zdjęć,
nieporównywalna z żadnym obiektywem
zmiennoogniskowym. Największe dysproporcje widać zwłaszcza przy przejściu
z taniego zoomu na równie tani obiektyw
stałoogniskowy, taki jak AF Nikkor 50 mm
f/1,8 D. Naprawdę słyszałem kiedyś, jak
pewien początkujący pasjonat fotografii
stwierdził: „Jejku, to zdjęcia mogą być ta-

Problem w tym, że
Nikon od pewnego
czasu konsekwentnie
nie wyposaża swoich
najtańszych lustrzanek
w silniki autofokusu
wbudowane w korpus –
dotyczy to modeli D40,
D40x, D60, D3000 i D5000
kie ostre?” Mogą, ale wyniki wizyty trzech
Nikkorów w naszym laboratorium opiszę
bardziej szczegółowo pod koniec artykułu.

» TANIO ALBO WYGODNIE

Poruszę teraz śliski temat, wzbudzający
wiele kontrowersji – kupowania obiektywów z mocowaniem Nikon F, pochodzących z rynku wtórnego, czyli konstrukcji

używanych i mających już swoje lata. Zazwyczaj jest to dobry sposób, by tanim
kosztem stać się właścicielem wartościowych konstrukcji, mechanicznie przewyższających nieraz to, co obecnie można
znaleźć w sklepach. Problem w tym, że firma Nikon od pewnego czasu konsekwentnie nie wyposaża swoich najtańszych lustrzanek w silniki autofokusu wbudowane
w korpus – dotyczy to modeli D40, D40x,
D60, D3000 i D5000. Aby korzystać z dobrodziejstw automatycznego ustawiania
ostrości, właściciele tych aparatów muszą
używać wyłącznie nowych (lub stosunkowo
nowych) obiektywów z serii AF-I, a zwłaszcza AF-S, inaczej zmuszeni będą ustawiać
ostrość ręcznie.
Z drugiej strony wiadomo, kto mógłby
być zainteresowany kupnem używanego
obiektywu w atrakcyjnej cenie, na przykład
AF Nikkora 50 mm f/1,8 D – właśnie użytkownicy najtańszych modeli lustrzanek.
Jak kogoś stać na Nikona D3x, to dokupienie do kompletu najnowszego AF-S Nikkora f/1,4 G nie jest żadnym problemem,
natomiast jak ktoś z trudem uciułał trochę

Na rynku dostępne są obecnie aż trzy „standardy”
Nikona, czyli obiektywy o stałej ogniskowej 50 mm
i dużym otworze względnym. Sprawdziliśmy, czym tak
naprawdę różnią się te konstrukcje...
TOMASZ KULAS
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głębią ostrości. Nieważne, czy fotografuję
kwiatki, pszczółki, architekturę czy ludzkie
twarze – to, co można zarejestrować przy
„pełnej dziurze”, zawsze wygląda niesamowicie. Inna sprawa, że trzeba się wtedy sporo
namęczyć, by trafić z ostrością właśnie w to
miejsce, co trzeba. Technika polegająca na
wycelowaniu środkowym punktem pomiaru
ostrości, wcisnięciu spustu do połowy, przekadrowaniu i wciśnięciu go do końca nie ma
tu racji bytu, bo przy tak „papierowej” głębi
ostrości podczas przekadrowywania niemal na pewno dojdzie do błędu. Trzeba się

zdać na jeden z zaawansowanych trybów
automatycznego wyboru punktu ustawiania
ostrości lub ręcznie wybierać punkt pomiaru – innej metody (oprócz ostrzenia manualnego) raczej nie ma. A i tak lepiej wykonać
od razu 10 zdjęć, bo na jednym ostry będzie
nie ten płatek kwiatka, co trzeba, a na innym ostrość przesunie się z oka i początków rzęs na ich czubki, a to już przecież nie
będzie to samo.
Drugą sytuacją, przy której chętnie
sięgam po jasny standard, jest rejestracja
cyklów fotograficznych. To trochę tak jak

Format DX (23,6×15,8 mm)

Format FX (36×24 mm)

Aparat
Obiektyw
Ogniskowa
Przysłona
Czas

ISO 250

Nikon D3
AF-S Nikkor 50 mm f/1,4 G
50 mm
f/1,4
1/320 s

0 EV Av

Z matrycą typu APS-C (Nikon określa ten rozmiar sensorów mianem DX) standardowe „50” zmieniają się w umiarkowane teleobiektywy o ogniskowej 75 mm, które dobrze sprawdzą się

»

U

żywałem i używam wielu rodzajów obiektywów, jednak
od dawna mam trzy typy
konstrukcji, którymi najbardziej lubię fotografować.
Jeden z nich to jasne zoomy 70–200 mm,
drugi – właśnie „stałki” o ogniskowej 50 mm.
Na końcu wymieniłbym zoomy szerokokątne
– tego typu obiektyw mam przypięty najczęściej do lustrzanki. Jednak najwięcej satysfakcji ze zdjęć dają mi chyba jednak „stałki”.
Stałoogniskową „50” zakładam przy różnych okazjach. Pierwsza to zabawy z małą

na przykład podczas wykonywania zdjęć portretowych. Dotyczy to głównie tańszych lustrzanek Nikona, ale i w pełnoklatkowych D3, D3x i D700 możemy ustawić mniejszy format zdjęć.
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