B r e z z r calni fotoapa r ati

Velikosti tipal in preračunavanje goriščnic
Zaradi različnih velikosti svetlobnih tipal goriščnice objektivov različnih sistemov
brezzrcalnih aparatov niso neposredno primerljive. Zaradi zgodovinskega primata
petintridesetmilimetrskega formata (»običajni« analogni film) so se goriščnice
Pentax Q
objektivov, ki so optična lastnost, v mislih fotografov hitro povezale z vidnimi koti,
ki jih zajemajo objektivi. 50 mm tako velja za normalno goriščnico, nižje goriščnice
Nikon 1
imajo širokokotni in višje teleobjektivi.
Mikro štiri tretjine (Panasonic,
Digitalni aparati so zaradi cene in kompleksnosti izdelave raje uporabljali manjša
Olympus)
tipala, tu pa iste goriščnice objektivov ne zajemajo več enakih vidnih kotov. Za lažjo
Canon M
predstavo zato pogosto goriščnice preračunamo na 35 mm format. Faktorji množeAPS-C
(Sony,
Samsung,
Fujifilm)
nja so podani v tabeli. Normalni objektiv (50 mm preračunano) ima tako pri sistemu
Nikon 1 goriščnico 18 mm, pri Samsungu pa 35 mm. Prestižna Leica ohranja polno
Leica
velikost tipala.

simo natikati različne predleče, ki pa fotografije ob razširjanju obzorij pogosto preveč
poslabšajo, da bi bilo navdušenje trajnejše.
Brezzrcalniki nas osvobodijo okov omejenosti, a žal pogosto za kar visoko ceno. In čeprav smo osvobojeni okov, ostanemo zaprti
v svoji jetniški celici, saj se vmesniki objektivov med izdelovalci razlikujejo. Pred nakupom fotoaparata se zato splača pozanimati,
kakšne so cene in nabor dodatnih objektivov, ki so nam v izbranem taboru na voljo.
Največ izbire nam je na voljo pod okriljem
sistema mikro štirih tretjin, saj je najstarejši
in obenem združuje mogotca zabavne elektronike Panasonic in uglednega izdelovalca
fotoaparatov s tradicijo Olympus. Zaradi
razširjenosti pa je segment postal zanimiv
še za neodvisne izdelovalce objektivov, kot
so Sigma, Tamron in Samyang, ki poleg tega
začenjajo vse bolj množično podpirati tudi
namestitvene bajonete Sony E in Samsung
NX. Zaradi specifične zasnove pa so brezzrcalniki primerni tudi za uporabo objektivov
z adapterji, o čemer si lahko več preberete
v okvirčku. Vsak izdelovalec brezzrcalnika,
ki ima tradicijo tudi pri izdelavi DSLRjev,
ponuja vmesnike za uporabo objektivov,
primarno namenjenih večjim bratom. Ti so
praviloma večji in težji od tistih, ki so namenjeni zgolj brezzrcalnikom, na težave pa lahko naletimo tudi pri odzivnosti ostrenja in
uporabi naprednejših avtomatskih funkcij.
Objektivi brezzrcalnikov postajajo vedno
pametnejši in nobena skrivnost ni več, da
je za doseganje optimalnih rezultatov včasih treba nadgraditi njihovo programsko
opremo.
Iz sveta kompaktnih fotoaparatov smo
vajeni objektivov z velikim razponom goriščnic oziroma, bolj poljubno in hkrati
ohlapno rečeno: velikim zumom. Ponujajo
nam tako širokokoten zajem kot zavidljivo približanje. Od osnovnih objektivov na
brezzrcalnikih zato v tem pogledu hitro pričakujemo preveč. V najugodnejših paketih,
ki jih ponujajo izdelovalci, so objektivi s fiksno goriščnico. Brez zuma, torej. To ni nujno dobro, čeprav je brez. Ti objektivi so sicer
praviloma optično boljši, to pomeni, da na

Velikost tipala v mm Faktor povečave
6,17×4,55

5,33

13,2×8,8

2,7

17,3×13

2

22,3×14,9

1,6

23,4×15,6

1,5

36 x 24

1

Plitvo območje ostrine objektiva Fujinon 35 mm F/1.4
spontanim portretom prida značilen pridih.

Osnovni zum objektiv sistema Nikon 1 tudi pri najdaljši
goriščnici ne omogoča občutnejšega zamegljevanja ozadja.
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