
  1 / 69



  2 / 69

Xerrada d’òptiques de baix preu i adaptadors

● Aquesta xerrada s’ha preparat per a un Il·lumina’t de l’Associació 
Fotogràfica Jaume Oller. 

● Es basa en unes diapositives que es projectaran però, aquest document 
també es farà públic.

● Dins d’aquest mateix document trobareu unes explicacions que 
complementen les diapositives, i que milloraran la comprensió de la 
xerrada.

● No tinc cap coneixement d’òptica, i per tant, aquest document es basa en 
apreciacions i experiències personals com afeccionat a la fotografia, això 
implica que poden haver-hi errors de concepte i inexactituds. 
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Adaptació d’objectius fotogràfics i conversors de muntura

● Cal recordar que sempre la millor opció és utilitzar el material original 
del fabricant del cos de càmera, ja que en teoria està optimitzat per a 
l’equip.

● Quan decidim fer un canvi de marca del cos de càmera ens trobem que 
disposem de diversos objectius de la marca anterior que d’entrada no 
podem reutilitzar-los.

● La raó principal és que les muntures entre fabricants no són 
compatibles mecànicament i no els podem posar directament al nou 
cos de càmera.

● Cal tenir clar si necessitem un objectiu «full frame» o APSC, el preu i 
la quantitat de models varia molt.
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Molt important abans de fer cap pas

● Si opteu per objectius completament manuals, assegureu-vos que el vostre cos de 
càmera permet disparar «sense objectiu» (hi ha models que si no el detecten no 
ho permeten), i si no ho permet, comproveu si en funcionament manual ho 
accepta.

● Hem de tenir en compte que les distàncies focals dels objectius estan referides a 
sensors «full frame» (35mm).

● En cas que el nostre cos de càmera no sigui de «full frame»,
el factor de retall del nostre sensor (crop frame) determina el valor de 
magnificació que realment veu el nostre sensor (APS-C Nikon - Fujifilm – Sony x 
1.5, APS-C Canon x1.6, Micro 4/3 x 2, etc).

● Amb objectius sense informació de la llum entrant, veure si el cos de càmera ens 
permet mesurar-la (histograma, barra indicadora EV).
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El disseny dels objectius fotogràfics bàsics
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Comentaris a la diapositiva pàg. 5

● Malgrat ens pugui semblar estrany, els objectius actuals es basen en 
solucions òptiques que superen els 100 anys d’antiguitat.

● En ser dissenys coneguts, molts fabricants actuals, fan la seva 
interpretació amb materials i recobriments actuals.

● Any de la fundació d’algunes grans empreses d’òptica:
● Voigtländer (Alemanya) 1839.
● Zeiss (Alemanya) 1846.
● Leica (Alemanya) 1913.
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Adaptació d’òptiques antigues o «alternatives»

● Podem reutilitzar òptiques antigues que tinguem utilitzant 
convertidors de muntura (tipus manual o evolucionats) 

● En no disposar d’objectius «analògics», no he pogut experimentar 
amb ells, per aquesta raó no hi trobareu cap referència.

● Veure què ens ofereix el mercat en objectius no originals, tan en 
versions de qualitat com en els de baix preu.

● Aquest document s’ha basat en el meu cas, que ha estat 
l’adaptació d’objectius DSLR Nikon a Fujifilm i objectius de baix 
preu amb muntura FX. 
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  Diferència mecànica de muntures entre fabricants 

     Nikon F                             Fujifilm FX                              Canon EF

Retorn
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Adaptador de muntura manual (Nikon a FX)
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Comentaris a la diapositiva pàg. 9

● La solució més bàsica és utilitzar un adaptador mecànic que ens 
permeti adaptar un objectiu amb muntura d’un fabricant a un altre.

● Normalment estan pensats per adaptar objectius de DSLR a cossos de 
càmera del tipus sense mirall «mirrorless». 

● En podem trobar de molts tipus però, hem de tenir en compte que, en 
no portar cap electrònica de control de l’òptica, el seu ús és com si 
utilitzéssim un objectiu completament manual.

● És aconsellable que porti ajust manual d’obertura de diafragma, no 
tots el porten.
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Per què són tan voluminosos els adaptadors d’objectius DSLR a càmeres «sense mirall»?

Els objectius per DSLR estan pensats per un punt d’enfocament que ha 
de tenir en compte l’espai que ocupa el mirall abans d’arribar al sensor 
d’imatge.
Això implica que aquesta distància s’ha de compensar amb l’amplada de 
l’adaptador per a cossos de càmera sense mirall.

En cas de voler adaptar un objectiu pensat per a 
càmeres sense mirall a una DSLR convencional 
trobaríem problemes, degut a que estan dissenyats 
per a un punt d’enfocament no tan «allunyat».
Hi ha adaptadors de muntura C a DSLR convencional 
però el seu ús no és per objectius dissenyats per a 
càmeres «sense mirall» (ús en microscopis, etc).

Hi ha adaptadors de muntura C (rosca d’1 polzada, 
que correspon a objectius antics de 16mm, càmeres 
de vigilància, etc) a diverses muntures, FX, M4/3, 
EOS M, J1 i NEX.
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Adaptadors de muntura evolucionats

Adaptador amb interpretació de protocol 
Nikon a Fujifilm, segons el seu fabricant 
replica gairebé totes les funcions de 
control.
Millor adquirir-lo al fabricant, tot i que 
es pot trobar més barat per internet.
www.fringeradapter.com

Compte amb els models d’objectius de Nikon que 
no porten motor integrat per l’autofocus (AF), 
aquests adaptadors no els controlen, i el propi 
de Nikon per a la gamma Z sembla que tampoc.

Aquí veiem el cargol d’ajust del focus que surt 
del cos de càmera, alguns models nous de 
càmera Nikon no el porten i ja no poden ajustar 
el focus a objectius antics de Nikon.

https://www.fringeradapter.com/
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Comentaris a la diapositiva pàg. 12

● Darrerament podem trobar al mercat adaptadors de muntura amb 
capacitat d’interpretar protocols de control propietaris de les marques i 
controlar els objectius amb major o menor mesura.

● Podem observar que hi ha una diferència de preu notable en relació als 
que son completament manuals. En podem trobar per a diferents 
muntures (Nikon a FX, Canon a Sony, etc).

● Hi ha adaptadors entre diferents formats d’objectiu de la mateixa marca 
(Nikon DSLR a Nikon Z, etc).

● No tots contemplen tots els models d’objectius de la muntura que 
adapten, convé revisar la llista de models d’objectius compatibles.
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Comparació visual amb adaptador manual amb la X-T1

Intentant mantenir visualment la mida del cos de càmera, aquí podem 
comparar la mida del conjunt (amb l’adaptador Nikon a FX i els objectius 
posicionats a la seva mínima distància focal). Primera imatge amb objectiu 
Fujifilm nadiu, i les altres 2 fotografies amb l’adaptador d’objectiu 
Nikon a FX.

L’ajust dels paràmetres de l’objectiu amb l’adaptador manual es fa una 
mica complicat, apart que queda descompensat l’equilibri càmera / 
objectiu. 

Fujifilm FX 18-55 (Kit)

Nikon 18-55 DX (Kit)

Tamron 17-50 F2.8 DX
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Quins problemes ens podem trobar amb aquests objectius «barats»?

● Diferència i/o manca de focus fora de la part central de la imatge.
● Vinyetat més o menys accentuat (depenent de la qualitat de 

l’objectiu).
● Distorsions geomètriques i/o cromàtiques. 
● Manca de «clics» als passos (F) a l’anell d’obertura (ideal per 

vídeo).
● Inscripcions al cos de l’objectiu poc acurades (focus / obertura).
● La manca de focus als extrems de la imatge, i degut a això, podrien 

no ser adequats per fotografia de paisatge, i sí per retrat.
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Representació «exagerada» dels problemes

Les parts més fosques representen les zones amb deficiència de focus i / o «vinyetat» 
(vist des del sensor)
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Com podem comprovar el focus? (curvatura de Petzval)

Algunes càmeres analògiques d’òptica fixa i proclius a produir aquest error, en ser flexible 
la pel·lícula del rodet, la corbaven a la zona d’exposició per a millorar el focus.
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Millora del focus en una càmera analògica senzilla d’òptica fixa

En aquesta fotografia podem observar com la pel·licula en passar del rodet al 
recollidor es corba per a millorar el focus i el desplaçament mecànic.
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Comprovació del focus (amb un periòdic i detecció per contorn)

En aquesta imatge podem comprovar com movent l’anell del focus es manté l’enfocament 
d’esquerra a dreta dins d’una franja paral·lela, per a ressaltar el defecte s’ha utilitzat l’efecte 
detecció de contorn del programari gràfic, en aquest cas l’Irfanview.
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Comprovació del focus (amb un periòdic i detecció per contorn)

En aquest objectiu podem constatar un error d’enfocament important, en comptes de ser una zona 
paral·lela descriu un arc (corba de Petzval?), per a ressaltar el defecte s’ha utilitzat l’efecte detecció 
de contorn del programari gràfic, en aquest cas l’Irfanview.
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Diversos tipus d’aberracions de les lents   (informació extreta de: www.photographylife.com)

En la meva opinió, si ja no hi ha un enfocament precís, les altres aberracions queden molt 
emmascarades.

En aquest cas l’ús de lents asfèriques (increment de preu) ens optimitza l’enfocament.
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Altres aberracions de les lents    (informació extreta de: www.photographylife.com)

A aquesta fotografia podem veure les franges de color 
laterals degudes a l’aberració cromàtica. Aquest 
problema el poden corregir alguns editors gràfics.

El procés d’autofocus la càmera el fa amb l’iris obert al 
màxim, i quan prenem la fotografia l’iris es posiciona a 
l’obertura adequada, això ens pot influir en el punt 
òptim d’enfocament. 
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Comprovació de les distorsions geomètriques

● Ens pot ser molt útil una paret d’obra vista, si la nostra càmera disposa de nivell 
de referència, el situem a la part central com a guia.
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Comprovació de les distorsions geomètriques

● Els fabricants importants d’objectius solen subministrar un arxiu de correcció 
dels seus defectes òptics, i sol ser en format lcp (lens correction profile), que 
és un estàndard creat per Adobe, i com és un format «propietari» i ha 
condicions per al seu ús.

● No tots els programaris gràfics tenen capacitat per a aplicar aquestes 
correccions, i els que ho poden fer, no tots utilitzen el format lcp.

● Hi ha un projecte anomenat Lensfun (https://lensfun.github.io) que ofereix 
una base de dades d’arxius de correcció basats en la col·laboració i 
esponsorització.

● Lightroom, Photoshop i alguns més utilitzen lcp d’Adobe.

● Affinity, RawTherapee i altres utilitzen la base de dades de Lensfun.

https://lensfun.github.io/
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Comprovació del «vinyetat»

● Una paret blanca il·luminada uniformement ens pot ser útil, convé no 
sobreexposar la imatge.
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Comparació del focus als extrems de la imatge
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Comentaris a la diapositiva pàg. 26

● En no disposar o desconèixer un mètode fàcil per a esbrinar la longitud 
focal real d’un objectiu, ho he fet per comparació amb un altre de marca 
«reconeguda».

● En aquest cas un Tokina 12 – 24mm. amb adaptador de Nikon a FX, 
posicionant-lo a 12mm, i l’objectiu a estudi un 7Artisans 12mm.

● Comparant el focus als extrems de la imatge, es pot comprovar la 
diferència entre els dos objectius, i algun altre detall més que veurem 
més endavant.

● Recordem que hem parlat de les deficiències als extrems dels objectius.
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Hipòtesi pròpia de com es «maquillen» els defectes
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Comentaris a la diapositiva pàg. 28

● Si la projecció de la imatge que ens dona l’objectiu s’ajusta sobre els 
límits del sensor del cos de càmera, aprofitem al màxim tota la 
imatge.

● Però també veiem que sobre el sensor hi «cau» la part amb més 
deficiències de l’objectiu, provocant que aquests defectes siguin 
visibles a la imatge que captura el sensor, i per tant a la fotografia que 
prenem.

●  Cal recordar que amb el programari d’edició fotogràfica podem 
solucionar problemes de distorsions geomètriques, cromàtiques i de 
vinyetat però, si hi ha manca de focus, no hi podrem fer massa cosa.
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Resultat una vegada s’ha modificat la projecció de la imatge
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Comentaris a la diapositiva pàg. 30

● Repeteixo que no tinc cap coneixement d’òptica però, sembla que 
aquesta constant és freqüent en varis models i marques 
d’objectius.

● Si aconseguim que la projecció de la imatge que ens dona l’objectiu 
sigui superior a la mida del sensor, o sigui, projecti una part de la 
imatge fora del sensor, disminuïm la zona de deficiències de 
l’objectiu que afecta a la imatge que rep el sensor.

● També com a conseqüència d’això, la imatge que capta el sensor, fa 
que l’objectiu sembli d’una distància focal lleugerament superior.
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 Camp de visió «modificat» (mateixa càmera / sensor)
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Comentaris a la diapositiva pàg. 32

● En aquestes fotografies, veiem que l’objectiu Tokina 12 – 24mm. 
(posicionat a 12mm.) ens ofereix més camp de visió i millor focus a 
l’extrem de la imatge.

● L’objectiu 7Artisans de 12mm. Té un camp de visió inferior i el 
focus als extrems és pitjor.

● Amb un objectiu Meike de 25mm. també he pogut observar aquesta 
reducció en el camp de visió, i en algun fòrum també es comenta 
que la longitud focal és diferent de la especificada, i curiosament 
també és a l’alça.
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Ho podem considerar lícit?

Fujifilm XF 18-55mm F2.8 - 4
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Comentaris a la diapositiva pàg. 34

● Aquesta imatge correspon a una fotografia feta amb un objectiu 
Fujifilm 18-55 (el de kit amb la XT-1).

● No s’ha aplicat cap correcció de la lent al programari d’edició, en 
aquest cas el RawTherapee (he utilitzat aquest programari ja que 
permet aplicar o no les correccions, en el Lightroom no he trobat la 
manera d’inhabilitar les correccions, ja que sembla que ho fa 
automàticament).

● Podem veure una certa curvatura al sòcol i a la canaleta dels cables, 
també un lleuger vinyetat, i si ens fixem a la part superior dreta, es 
veu la corba de la paret i uns cables elèctrics.
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Fujifilm XF 18-55mm F 2.8 – 4 amb correccions EXIF
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Comentaris a la diapositiva pàg. 36

● Una vegada aplicades les correccions d’aquesta òptica al programari 
gràfic, veiem que desapareixen el vinyetat, la corba que s’apreciava al 
sòcol i a la canaleta però, si mirem la part superior dreta, també 
desapareix la cantonada i els cables que hi vèiem.

● Les correccions estan basades en l’arxiu de correcció subministrat pel 
fabricant de l’objectiu, i que ha aplicat el programari d’edició gràfica, 
podem veure que ha provocat una magnificació de la imatge que ens 
pot recordar a la que es notava amb l’objectiu 7Artisans de 12mm.
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Comentaris a la diapositiva pàg. 36

● La meva hipòtesi és que, com aquests objectius de baix preu no es 
comuniquen amb el cos de càmera per identificar-se i passar-li les 
dades EXIF, ni els fabricants d’aquests objectius subministren els 
arxius de correcció, suposo que l’opció que han pres és modificar la 
projecció de la imatge sobre el sensor i així es «maquilla o 
minimitza» les deficiències de l’objectiu, ja que el primer que 
mirem d’un objectiu és el focus als extrems i el vinyetat que 
produeix, ja que confirmar la longitud focal real s’escapa de 
l’afeccionat estàndard.
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7Artisans 12mm F 2.8 disseny Distagon (Zeiss)
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Comentaris a la diapositiva pàg. 39

● En aquesta diapositiva podem veure alguna de les coses que hem 
comentat anteriorment.

● 7Artisans diu clarament que s’ha basat en un disseny de Zeiss el 
Distagon, i que com podem veure, aquest disseny correspon a l’any 
1953.

● També parlen de la millora de les prestacions dels seus objectius 
amb les sèries Mark XX, degut a la incorporació de lents fabricades 
per empreses amb tecnologia puntera per a corregir problemes 
coneguts, amb el possible augment de preu del producte.
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Què és el factor de retall (Crop factor)

Retorn
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Comentaris a la diapositiva pàg. 41

● Agafem un objectiu zoom i una càmera «full frame» (35mm.), 
busquem un objecte on sigui possible trobar punts de referència.

● Posem l’objectiu a la distància focal de 50mm. i ens anem 
desplaçant fins que l’objecte ens cobreixi la totalitat del sensor (el 
veiem sencer).

● Deixem l’objectiu al mateix punt físic (no el movem), canviem el 
cos de càmera per un altre amb un sensor menor (APSC), i podrem 
observar que ara no veiem l’objecte sencer, que el veiem ampliat.
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Continuació comentaris pàg. 41

● Per a veure l’objecte sencer haurem de moure l’anell de zoom 
disminuint la distància focal fins que novament veiem l’objecte 
sencer.

● Si mirem la distància focal que ara ens marca l’anell de zoom 
veurem que està al voltant dels 33,3mm, i fent un petit càlcul 
veurem que hi ha una relació d’1,5 entre el sensor «full frame» i 
l’APSC (50 / 33,3 = 1,5).

● La relació del «full frame» amb l’APSC de Nikon, Sony, Fujifilm, 
etc, és de 1,5, i de 1,6 per a Canon (format 3:2), i de 2 per a 
sensors Micro 4:3 (apart que el format dels 4:3 és més quadrat).
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 Captura d’imatges amb factor de retall per mida de sensor.

Compte amb les diferents versions del Newyi 
25mm F1.8 . Fixeu-vos amb la tipografia, una es 
quadrada i l’altra no, diferents factories?. El preu 
aproximat és de 40€
(existeix amb diferents muntures, C, FX, Sony, 
etc)
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Continuació comentaris pàg. 41

● Comparació entre mides de diferents sensors:
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Com podem saber la distància focal d’un objectiu?

● Els que no disposem d’aparells per a esbrinar-ho, podem provar el mètode «del 
llum del sostre». Certament és complicat però, si posem l’objectiu enfocat a 
l’infinit sota d’un llum, i fem la projecció sobre una superfície clara, una vegada 
aconseguit el focus correcte, la distància que hi ha des del punt de focus a la 
superfície i el centre òptic de l’objectiu és la distància focal.
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Per tenir una idea de quina longitud focal tindrem 

● Com que els objectius estan dissenyats/retolats per la mida 
dels sensors «full frame», si volem tenir una idea de com ho 
veuríem amb un cos de càmera amb un sensor de mida 
diferent, el més fàcil és multiplicar el valor de la longitud 
focal de l’objectiu per el factor de retall del sensor que anem 
a utilitzar.

●  Exemple: objectiu de 50mm. en un APSC de Nikon, Fujifilm, 
Sony, ho multiplicarem per 1,5 i això ens donarà el valor 
equivalent de 75mm. o sigui que tindrem «més zoom».
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Comprovació obertura (F) mètode aproximat

Agafem l’objectiu a avaluar, el posem sobre una taula obrin l’anell d’F al màxim, li fem una fotografia una mica allunyats (2-
3m). Prenem una mida física de referència, en aquest cas on hi ha la rosca pels filtres externs,i sobre la que farem una de les 
mesures en pixels. Obrim la fotografia en un programa gràfic, i amb una utilitat de mesurar pixels (www.pixelruler.de), sobre 
la pantalla prenem la seva mida en pixels.

Una vegada tinguem aquestes mesures farem uns petits càlculs:
Mida física 48mm X per pixels obertura 223px / pixels de referència 900px= 11,89mm   llavors dividirem la longitud focal de 
l’objectiu 25mm / obertura diafragma 11,89mm= 2,1 i aquesta serà la relació F.

http://www.pixelruler.de/


  49 / 69

Comprovació retolació marca F4 (Meike 25mm F1.8

Podem veure la marca situada a F4 (alineada amb la marca de referència). Fem la fotografia de l’escena i la 
obrim amb un programari gràfic.

A la segona imatge mesurem amb la utilitat PixelRuler (www.pixelruler.de) en píxels a la imatge la referència 
coneguda 48mm.

Calculem 48mm X obertura diafragma 173px / 1000 pixels de la referència coneguda = 8,3mm.

Obtenim la relació longitud focal 25mm / obertura diafragma 8,3mm = F 3,01.

http://www.pixelruler.de/
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Comprovació aproximada de la exactitud retolació indicacions F

F4 F5.6 F2.8

Amb un mesurador de lluminositat (luxòmetre), i fent un adaptador per a la longitud focal adequada, 
partim d’una referència a F4, sabem que cada F equival al doble o meitat de llum, comprovarem si la 
retolació és correcta.
En aquest cas entre F2.8 i F5.6 és bastant acceptable segons podem veure a la lectura de les mesures, 
als extrems de l’escala d’F ja no es correspon massa. 
Aquestes mesures son relatives, no absolutes, i l’instrumental emprat és el que es pot obtenir a nivell 
domèstic, amb les deficiències que això comporta.
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Longitud focal i F-stop

Ens fixem molt amb les característiques de longitud focal i l’F-stop de l’objectiu, i 
això no deixa de ser una relació entre dos valors, però que passa realment?

Panasonic
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F-stop vs T-stop
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Comentaris a la diapositiva pàg. 52

● La llum en passar per dins l’objectiu troba tota una sèrie 
d’elements que afecten el seu pas (lents, recobriments, reflexos, 
rebots interns, etc).

● Depenent del nombre i tipus d’elements que es troba al seu pas 
queda afectada.

●  La situació teòrica ideal és que la mateixa quantitat de llum que 
entra surti i ens arribi al sensor però això no és el que passa.
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F-stop vs T-stop (objectiu Tokina)
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Comentaris a la diapositiva pàg. 54

● Aquesta és una representació de les lents que trobem dins un 
objectiu en aquest cas d’un model de Tokina.

● Podem veure tots els elements òptics que l’integren, així com lents  
(asfèriques) i especials que son de construcció difícil i cara, que 
serveixen per a corregir errors de focus, distorsió cromàtica, etc, i 
que normalment els objectius de baix preu no porten.

● Els objectius barats de millor qualitat que les han començat a 
aplicar per a solucionar aquestes deficiències, evidentment veuen 
incrementat el seu preu. 
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Comparació visual entre objectius

Proves visuals amb diferents objectius Fujifilm a F2
Autor: Fuji Maine

https://www.dpreview.com/forums/thread/4372742



  57 / 69

Comentaris a la diapositiva pàg. 56

● Aquí podem veure varis objectius del mateix fabricant i de 
diferents longitud focals.

● S’han posat tots 3 a la mateixa obertura F2 i canviant la posició en 
relació a l’objecte, s’ha procurat que la mida sigui el més semblant 
possible.

● Podem veure que hi ha diferències de lluminositat entre ells.
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F-stop vs T-stop

● En cinema és molt important que quan es canvii la distància focal 
no hi hagi una variació de lluminositat a l’escena.

● En fotografia normalment no fem una sèrie d’imatges i les 
comparem. Si canviem de longitud focal i ens varia la lluminositat 
de la imatge, amb un programari d’edició gràfica ho podem 
solucionar fàcilment ja que solen ser poques fotografies, en cinema 
no es poden modificar una gran quantitat de fotogrames.

● La mesura en els objectius de cinema es fa en T-stops i mesuren la 
transmissió real de la llum a través de l’objectiu.
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F-stop vs T-stop

El preu dels objectius de cinema solen estar a un altre nivell
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Comparativa entre alguns objectius (FX)

  Gamma alta          ‘3rd party’ autofocus     Gamma econòmica     ‘3rd party’ manual
   (USB actualització) (Sense anell d’iris)

Retorn
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Comparativa entre objectiu Fujifilm XF i Newyi (baix cost xinès)

Les diferències de preu i qualitat són evidents però...

No s’ha fet cap tipus de correcció.
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Algunes mostres de l’objectiu Newyi 25mm F1.8
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Mostres de Boris Terzic extretes de Flickr.com
(amb Newyi 25mm F1.8 amb una Pentax Q7)
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Més mostres de Boris Terzic

Moltes persones consideren que pot ser una alternativa de baix cost per a l’street photo, 
on el vinyetat té una importància relativa i podem disposar d’un objectiu «ràpid».
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Conclusions personals

En el nostre context, on no som professionals, que hi ha una limitació 
de pressupost per a invertir en la nostra afició, i on crec que la 
investigació és molt important, prendre un cert nivell de risc en 
l’adquisició de material no ens hauria de fer por.

Evidentment ningú dona «duros a quatre pessetes», hem de ser 
conscients del què paguem i què en podem esperar.

Si ens és possible, utilitzar material original i/o de primeres marques 
ens donarà un millor resultat. Invertir en material no comprovat és una 
aventura, que a vegades ens dona un resultat acceptable, i altres no 
deixa de ser una mala inversió.
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Amb aquestes noves marques xineses de baix preu també hi ha nivells 
de qualitat:

● Viltrox, Yongnuo, Meike, Zonlai, Laowa,les situaría com de les més 
fiables.

●  7Artisans, TTArtisan, Mitakon/Zhong-Yi, Kamlan, Neewer

solen oferir diferents productes, i caldria esperar un cert control de 
qualitat. A vegades poden haver-hi sorpreses com que les marques 
gravades al cos de l’objectiu i la realitat difereixin (obertura – focus). 

Aquí hi ha el risc, i la diferència en el preu també.
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Pel que he pogut llegir pels fòrums, molts d’aquests objectius es basen en dissenys antics 
aplicant-hi (dintre de les possibilitats dels fabricants) les tècniques actuals, noves lents i 
nous recobriments, etc.

Un dels elements que encareixen més els objectius són les lents «asfèriques» i de baixa 
dispersió que permeten corregir alguns errors de focus i de cromaticitat.

La fabricació d’aquestes lents és molt cara i tecnològicament no està a l’abast de la majoria 
d’aquests fabricants xinesos. Alguns d’ells, per a models més sofisticats de la seva gamma, 
adquireixen lents (asfèriques, de baixa dispersió, etc) a fabricants amb més tecnologia 
(Hoya, etc), i evidentment resulten més cars. 

Això implica que normalment no inclouen aquests tipus de lents, amb el que no es 
corregeixen els errors esmentats però, el preu de l’objectiu es pot reduir considerablement.

Desconec si els objectius analògics antics disposaven de lents asfèriques per a corregir 
aquests problemes de focus (curvatura de Petzval).
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Hem de recordar que els grans fabricants solen subministrar un arxiu de correcció 
dels errors dels seus objectius (geomètrics, vinyetat, etc).

Aquestes dades queden incloses dins les dades EXIF, i el programari d’edició de 
fotografies (mínimament sofisticat), llegeix aquestes dades i hi aplica les 
correccions adequades. 

La gran majoria d’aquests fabricants de baix cost no el subministra, entre altres 
raons perquè no hi ha electrònica de comunicació entre l’objectiu i el cos de 
càmera i no es passen dades d’identificació, lluminositat, EXIF, etc, això significa 
que aquestes correccions les hem d’aplicar manualment a base de prova i error, 
sempre que siguem capaços de detectar-los.

Cal ser conscients que les grans marques també cometen errades però saps on pots 
trucar i demanar solucions si tenim algun problema o possible actualització.  
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En cas de comprar-los per internet, és preferible fer-ho directament als fabricants, si hi 
hagués problemes sempre és més fàcil aconseguir una solució.

Aquestes marques emergents són tota una aventura, caldrà anar observant la seva evolució, i 
si és el cas fer el pas o no, això depèn de cada un.

En aquesta xerrada no apareix la utilització d’òptiques analògiques antigues amb cossos de 
càmera nous, no ha estat el meu cas ja que m’he incorporat a la fotografia a l’època digital 
però, totes les observacions relacionades amb les òptiques manuals xineses s’hi poden 
aplicar.

Moltes gràcies.

Cesc Llopart

Xerrada Il·lumina’t de l’Associació Fotogràfica Jaume Oller - 2022
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