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Test fotografske opreme

Kamera
napisal: M. Intihar

Canon AS-1

fotografija: M. Intihar

Mnogi ste izrazili æeljo, da bi nadaljevali s testi fotografske opreme, podobnim tistemu iz Ëetrte πtevilke MOJ-ega HOBI-ja,
ko smo testirali objektive. Sedaj, ko je tudi odziv podjetij s fotografsko opremo zadovoljiv, si opremo lahko sposodimo in
preiskusimo. Z naËinom testiranja objektivov ste bili, po odzivu sodeË, zadovoljni, zato se tudi zdaj ne bomo spuπËali v
profesionalne laboratorijske teste, ampak vam bomo prikazali, kaj oprema zmore v praksi, predvsem kako deluje v pogojih,
v katerih fotografira hobi fotograf. Vse lastnosti opreme bomo skuπali pokazati v najveËji moæni meri s slikovnim gradivom.
Prosimo vas, da nam pomagate s predlogi, kaj naj bi test doloËene opreme obsegal in kaj vas pri tem najbolj zanima. »e
vas zanima doloËena fotografska oprema ali primerjava opreme razliËnih proizvajalcev in Ëe bo zanimanje dovolj moËno,
se bomo potrudili izpeljati tudi takπen test.
V fietrti ≤tevilki revije MOJ HOBI
sem prikazal dobre in slabe lastnosti kompaktnega ZOOM
objektiva 28 - 200 mm. Od zdaj
bomo v reviji vefikrat objavili test
foto opreme - od kamer, objektivov, filma in ostalega pribora.
Marsikdo se bo vpra≤al, zakaj
zafienjamo ravno s kompaktno
kamero, niµjega cenovnega razreda in povrh vsega ≤e brez zoom
objektiva!
Sam imam kar nekaj refleksnih
in kompaktnih kamer, vendar pa
so okoli≤fiine, ko zares nobeno od
teh kamer ne bi vzel s seboj. Kot
velik ljubitelj fotografije sicer
vedno obµalujem, ko gredo
zanimivi dogodki in motivi mimo
mene, jaz pa brez kamere.
V zafietku junija sem bil povabljen na spust po fiudoviti reki
Sofii z raftom. Problem je bil tu.
Kako vse te zanimivosti, fiudovito
naravo, enkratno doµivetje in
fotografske obfiutke posneti?
Nihfie od vodifiev ni mogel sto
odstotno zagotoviti, da na celi poti
ne bom zmofiil kamere in da bom
lahko fotografiral na celotnem
spustu po reki.
Spomnil sem se, da imam nekje
zaloµeno posebno plastifino vrefio
…EVA-MARINEÓ, ki sem jo kupil
pred petnajstimi leti. Vrefia je iz
mofine plastifine mase, spredaj in
zadaj pa ima steklo za vizir in
objektiv. Vrefii je dodana rokavica,
s katero lahko nastavi≤ ostrino,
na vrhu pa sta aluminijasti palifiici
z vijakoma, s katerima zapremo
odprtino.
Ko pa sem hotel dati v vrefio
sodobno refleksno kamero ni in
ni ≤lo. Seveda, vfiasih sem uporabljal CANON AE-1 s 50 mm

objektivom, ki je bil proti sedanjim
kameram z zoom objektivom
pravi palfiek.
Videl sem, da tako ne bo ≤lo.
Pa tako rad bi posnel ta spust. Kaj
sedaj? Ker sem bil µe velikokrat v
dilemi, ali kamero vzeti s seboj
ali ne (voµnja s fiolnom na otoke
ali samotne plaµe, fotografiranje
razposajenih otrok v morju ali
bazenu in nenazadnje ob sneµenju
na smufii≤fiu ali sprehodu in
iskanju motiva po zasneµeni
pokrajini) sem se odlofiil, da si
kupim tudi tako kamero, ki mi je
ne bo µal vzeti s seboj tudi v teh
okoli≤fiinah.
Odlofiitev je padla. Pa bom imel
≤e eno kompaktno kamero, mogofie se bo z njo dalo narediti tudi
solidno fotografijo.
Kamera CANON AS-1 se µe na
zunaj razlikuje od modernih
navadnih kompaktnih kamer. ≠e
na pogled deluje bolj robustno.
Je tudi malo vefija, predvsem
zaradi velikega iskala in dodatnega za≤fiitnega stekla pred
objektivom. Kamera premore vse
sodobne dodatke. Tu je svetlomer,
avtomatska ostritev, bliskavica z
dodatno lufiko proti efektu rdefiih
ofii in motorno previjanje filma.
Razlifinih osvetlitvenih avtomatik ni. Kamera premore samo
AVTO nastavitev in pa moµnost
stalnega vklopa ali izklopa bliskavice, kar nam pride prav pri
fotografiranju pod vodo. Zadnja
nastavitev na opremi pa je moµnost fotografiranja od 45 centimetrov do enega metra.
Objektiv je ≤irokokoten, 32 mm,
s svetlobno jakostjo 3.5.
Navodila so kratka in jasna.
Predvsem je najbolj pomembno,

Posneli boste lahko nepozabna doæivetja na in pod vodo. Na fotografijah vam bo ostalo mnogo
nepozabnih doæivetij, ki ne bi ostala zapisana na filmu, Ëe nebi imeli takπne kamere.

Tudi med plavanjem po hitrih brzicah se da fotografirati. »eprav v navodilih piπe, da kamere ne
smete izpirati pod tekoËo vodo, ji tudi pritisk vode med plavanjem po brzicah ni priπel do æivega.

da po vstavitvi filma v kamero med
kamero (kjer je gumijasto tesnilo)
in pokrovom ni ostala kak≤na smet
ali las. Kaj lahko se namrefi zgodi,
da v tem primeru zaradi pritiska
tesnilo popusti in katastrofa je tu.
Zato sem skrbno vstavil film,
pregledal, da ni kaj na tesnilu, in

nato zaprl kamero.
Preskusil sem jo v razlifinih
okoli≤fiinah. V morju sem jo potopil na globino ≤estih metrov,
fieprav je zapisano, da je dovoljena globina potopitve pet metrov, in seveda v derofii reki.
Enako kamero je imel tudi vodifi

FOTOGRAFIRANJE NAD VODO ALI POD VODO
Oboje je moæno in to z zadovoljivo kakovostjo posnetka. Ko ste v vodi in fotografirate nad vodo,
morate paziti, da na steklu pred objektivom ni preveË vodnih kapljic. Kaplje zamegljijo posnetek. »e
pa jih ni, so posnetki zadovoljive kakovosti.
Tudi pod vodo avtomatsko ostrenje in ekspozicija dobro delujeta. Pod vodo so posnetki zaradi slabπe
prosojnosti vode, umazanije in loma svetlobe manj ostri. Toda odpre se nov foto svet.

Kamera se dobro poËuti tako pod vodo kot na povrπju. Preden greste s to kamero v vodo, vas bodo
mnogi sokopalci na vse mogoËe naËine opozarjali, da vam kamera visi okoli vratu.
Ker boste kamero hobi fotografi uporabljali v glavnem ob morju, vas bodo nekateri zaradi asocijacije
na obmorsko æival proglasili za osla. Toda ne pustite se motiti, v miru postrelite film.
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Kompaktna kamera
CANON AS-1.
Moænost podvodnega
fotografiranja
cena z 20% p.d.

35.958Sit
Kompaktna
kamera z ZOOM
objektivom 38 - 105 mm
cena z 20% p.d.

37.163Sit

CANON

K
O

L KU L B U

B

Program
napisal: M. Intihar

fotografija in raËunalniπka obdelava: M. Intihar

ALI BI ZAUPALI KAMERO OTROKOMA, KI SE ODPRAVITA NA KRAJ©I POTEP S »OLNOM?
Seveda bi, Ëe bi imeli takπno, ki je vodoodporna! Kamera nas tudi na suhem zadolji z ostrino objektiva
in dobro osvetlitvijo. Seveda zaradi specifiËne uporabe ne moremo priËakovati, da bomo lahko
kontrolirali osvetlitev in globinsko ostrino. Vendar ima kamera glede na to, da jo lahko uporabljamo
tudi pod vodo, objektiv z dobro ostrino, kar lahko vidimo na teh dveh posnetkih.

Slovenska c. 58
1000 Ljubljana
tel.: 061/133 22 20

»lan svetovnih prvakov v
raftingu Jani Plestenjak je
posnet med treningom na
brzicah SoËe.
S to kamero lahko posnamete mnogo dogodkov na
vodi ali pod njo, ki jih z navadno kamero kljub moËnim
teleobjektivom nebi mogli,
Ëe bi fotografirali iz obreæja.
AS-1 zadovoljivo deluje v
vseh svetlobnih pogojih. »e
ni zadosti svetlobe, se bliskavica pri nastavitvi programa osvetlitve na AVTO
avtomatsko vklopi, tako da
med fotografiranjem skrbite
le za dober motiv.
Pa tudi za skrb za lastno
varnost bo ostalo veË Ëasa.
Saj kadar se vozite z BOBRI,
pazite na neprijetnosti, ki
vas Ëakajo na hitrih brzicah.

rafta, vendar staro µe eno leto. Ker
sem imel v vodi tudi to kamero,
verjamem, da bo guma, ki zapira
baterijo in zadnji del kamere, nekaj
fiasa zdrµala, saj je bila po enem
letu ≤e v odlifinem stanju.
Posnetki, narejeni s kamero AS1, so zadovoljivo ostri in kvalitetno
osvetljeni. Ofiitno je Canon tehnologijo kvalitetnih kompaktnih
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Digitalne kamere in digitalizacija fotografij (Ëetrti del)

PooblaπËeni prodajalci
so oznaËeni z oznako
zlati C.

PONUJAMO CELOTEN PROGRAM CANON FOTO OPREME

Pri nakupu foto opreme
CANON, vam v razstavno
prodajnem salonu na
Slovenski cesti 58,

V prejπnjih treh Ëlankih o digitalni fotografiji smo si ogledali DIGITALNE KAMERE,
SKENERJE in RA»UNALNIKE.
V tem Ëlanku vam bom pokazal nekaj moænosti obdelave fotografij z orodjem PHOTO
SHOP programske hiπe ADOBE, vodilnega podjetja za programiranje orodij v
grafiËnem okolju.
Marsikdo se bo vpraπal, ali obstaja za to delo samo to orodje; tisti pa, ki
odgovor æe poznate, se boste morda vpraπali pa zakaj ravno ta.
Seveda to ni edino orodje. Obstaja πe cel kup drugih orodij za obdelavo slik.
Vendar je PHOTO SHOP, ne samo za ljubitelje fotografije ampak
tudi za profesionalce, po domaËe povedano “zakon”. Med vsemi orodji iz tega
podroËja je to najbolj dodelano, ima ogromno moænosti korektur in filtrov.
Tudi veËina dodatkov, napisanih v drugih programskih hiπah, je izdelana izkljuËno
zanj. Zato je πkoda izgubljati Ëas in vrstic v rubriki z opisovanjem drugih
moænosti. PHOTO SHOP je, kot sem æe povedal, vodilno orodje za obdelavo
slik tako za PC kot za MAC okolje. Ko ste enkrat prenesli digitalni posnetek
iz digitalne kamere, ali pa poskenirali sliko na skenerju in jo v digitalni
obliki prenesli v program, se lahko “πou” priËne.
Ko fotograf enkrat vidi, kaj vse bi lahko πe naredil s fotografijami, se mu
odpre popolnoma novo obzorje. V Ëlanku vas ne bom uËil dela s tem
orodjem, niti ni mogoËe prikazati vseh njegovih zmogljivosti. Prikazal
bom samo nekaj glavnih in najbolj zanimivih moænosti, ki zanimajo
fotografa. Za kaj veË, Ëe bo iz vaπe strani zanimanje, lahko organiziramo
delavnico po vzoru æe uveljavljene foto delavnice.
Fotografi smo z nastopom digitalne fotografije postali zares
sreËni ljudje. ©e tako slabo fotografijo z orodjem za obdelavo
fotografij izboljπamo. Ne samo z barvno korekturo; izboljπamo
lahko ostrino, naredimo lepπi izrez, spreminjamo barve, dodajamo uËinke itd. Moænosti so neizËrpne. Z meπanjem veË
fotografij lahko naredimo zanimivo sliko, Ëetudi posnetki sami
zase niso zadovoljive kakovosti.

Po konËani voænji in
plavanju, sem vesel, da
sem sam in obe kameri
sreËno priπli do konca,
za publiko πe malo zaplaval v plitvini.
Mnogi obiskovalci SoËe se kar niso mogli
naËuditi, da sta dve kameri viseli pritrjeni na
neoprenski obleki in da
sem se tako brezskrbno namakal v hladni
reki.

kamer iz serije PRIMA uspel
prenesti tudi v AS-1. Pri tej kameri
nifi ne moti, da ne premore vefi
vrst osvetlitvene avtomatike.
øe jo uporabljate za fotografiranje pod vodo ali pa na njeni
gladini, najvefikrat tudi ni potrebna. Avtomatska ostritev tudi pri
fotografiranju pod vodo zadovoljivo deluje. Pametno pa je upo-

≤tevati navodila o uporabi bliskavice pod vodno gladino. Kajti fie
je voda kalna, vam bliskavka nifi
ne pomaga. Vso nefiistofio boste
≤e bolje osvetlili in posnetek bo
≤e slab≤i. Kamero priporofiam
vsem, ki radi fotografirate predvsem v bliµini vode, na njej, ali
pod vodo.
Kamera naj bo nepogre≤ljivi
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filan vsakega druµinskega kapitana, ki tudi rad fotografira, ali pa
fotografa, ki je ljubitelj spusta po
rekah s kajaki in kanuji in za vse
tiste, ki si µelite narediti tudi nekaj
podvodnih posnetkov.
Verjemite, fotografije, posnete
v takih razmerah, kjer jih ne more
posneti vsak, so ≤e bolj zanimive
za ogled.

DESNO
Zanimiv efekt, ki nam lepo
ponazori, da obrnimo
stran v reviji. Ali pa da na
letaku prikaæemo, kaj je
na drugi strani, recimo,
knjige, Ëe bi spodaj pod
zavihek dodali naslednjo
sliko. Takπen efekt
naredimo v PHOTO
SHOP-u zelo enostavno.
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za obdelavo fotografij

