Generelt indtryk

Pentacon er et østtysk mærke, som begyndte
produktionen tilbage i 1959 – bl.a. som fussioner
mellem eksisterende fabrikanter. I 1968 blev
virksomheden omdømt til VEB Pentacon. Og det var
lige efter, at en anden berømt østtysk
objektivfabrikant, Meyer-Optik Görlitz, blev
fusioneret ind i selskabet. Meyer var den
oprindelige udvikler af en række meget populære
objektiver. De gik under navne Orestogon, Lydith,
Oreston, Primotar og Trioplan m.fl. Alle disse
objektiver blev omdøbt til Pentacon. Pentacon
50mm f/1,8 er faktisk en Meyer Oreston 50mm
f/1,8. For at gøre tingene endnu mere forvirrende,
overtog Carl Zeiss Jena et par gamle Meyer designs og eksporterede dem til de vestlige lande under 'aus
Jena"-navnet.
Pentacon 50mm f/1,8 er et nydeligt, ældre objektiv med en diameter på bare 49 mm. Det måler blot 5 cm i
længden, når der er fokus på miniumsgrænsen (som er 33cm) og lidt under 4 cm, når fokus er uendeligt. På
trods af metal og glas er det ikke tungt, bare 250 gr. Det ligger godt hånden, virker meget solidt bygget og
fylder ikke alverden i tasken. Hører du til dem, som helst skal have et kæmpe objektiv på dit kamera, så kan
du trygt lister forbi Pentacon 50 mm f/1,8.
Objektivet har M42 fatning. Det kræver derfor en adapterring for at kunne bruges på DSLR’ere. Det er fuldt
manuelt, men takket være særlige adapterringe, kan man opnå fokushjælp. Fokushjælp betyder, at
kameraet giver et biiip fra sig, når fokus rammes. Det er en rar hjælp. Sådanne særlige ringe kan fås på eBay
til en meget overkommelig penge – og ikke bare til M42. f.eks. også til konverterringe fra Olympus’s OM til
fourthirds.
Når der stilles fokus, drejer objektivets ende ikke med. Dvs. hvis der bruges pol-filter, så forsvinder
indstillingen ikke, når der fokuseres.
Det er et prime – dvs. fast brændvidde.
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Når der stilles fokus, er der masser af omdrejning i objektivet. Der er omdrejning på næsten 360 grader fra
tættest til uendeligt – det gør det let at ramme det fokuspunkt, som man ønsker sig. De 180 grader fordeles
over 33cm – 60cm. På trods af det fornuftige diamant-gummimønster på fokusringen, så er fokusringen dog
ikke altid lige let at få fignerne i/om. Gumminringen er blot 1 cm bred. Ringen går i øvrigt meget lækkert.
Stramt og præcist.
Lysfølsomheden er god. Rigtig god. Blænden går fra f/1,8 til f/16. Blænderingen er temmelig tynd og lidt
svær at få fat. Men nu er det naturligvis ikke den, der bliver brug mest. Så det går. Objektivet har en
omskifter mellem manuel blænde og automatisk blænde. Stiller man omskifteren til automatisk, så
frakobles blænde-ringen på objektivet. Objektivet har seks lameller.

Teknik
Jeg har fundet objektivet på bl.a. slrlensreview.com og der beskrives objektivet sådan:

Linserne er indlagt i objektivet sådan:
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Her er en anden, som har anmeldt objektivet: http://slrlensreview.com/web/misc-slr-lenses-146/pentaconslr-lenses-149/533-pentacon-auto-50mm-f18-mc-m42-lens-review.html
I ovenstående anmeldelse konkluderes det, ”Det er svært at finde en grund til hvorfor nogen skulle vælge
Pentacon 50mm f/1.8 over for de mange moderne og ikke så moderne 50mm linser derude”. Det er
naturligvis ikke en særlig positiv konklusion og kritikken går især på manglende skarphed. Det, der trækker
lidt op, siges det, er objektivets prisbillighed.
Pris
Objektivet har en del år på bagen; men mit eksemplar er alligevel i 100% tiptop form. Der er ingen
brugstegn på det. Linserne er perfekte og rent og lamellerne er rene og tørre. Prisniveauet for dette
objektiv er særdeles rimeligt. Priser omkring £20 er ikke sjældne; hertil lidt i transport.

Billederne
Alle billeder er skudt med Olympus E-520. Der er skudt håndholdt.
Først spanske margeritter ved forskellige blændetal (og lukkertider, naturligvis). I mine øjne har objektivet
en fin håndtering af bokeh. Ikke redigeret.
f/1,8

f/2,8

f/4

f/8
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f/11

f/16

Et landskabsbillede – f/5,6.
Her er jeg især glad for
bokeh’en, som er fin og
glidende. Desuden syntes
jeg, at kontrasterne er fine.
Billedet er redigeret ved
udtrækning af gråtoner.

Muren fortæller, at der er en lille smule
tøndeeffekt; men ikke meget.
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Ovenstående igen tæt på nærhedsgrænsen og denne gang med f/8. En yderst lækker gengivelse af de gule
og orange nuancer. Billedet er redigeret bl.a. med udtræk af gråtoner.
Til venstre endnu et bed og
en fin håndtering af
farverne:
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Jeg har også skudt et par gange på nærhedsgrænsen efter min gamle linial. I følge DOFmaster, så burde
DOF være: near limit 32,9 cm, far limit 33,1 cm altså total DOF på 2 mm. Det passer jo meget fint med mine
skud.
Til venste ses hele billedet, til højre 100% crop og det viser dels noget uskarphed, dels at objektivet hurtigt
får produceret nogle fine prikker (støj) i bokeh’en, som lidt støjbehandling godt kan tage, men som man
skal bruge tiden til at fjerne. Billederne er uredigerede. Der er brugt f/1,8

Foranlediget af de kritiske
ord, som jeg har læst om
objektivet, har jeg valgt at
skyde en serie billeder til
test af skarpheden.
Her til højre kan opstillingen
ses. En flaske whiskey på
altanbordet i sollys. Dette
billeder er blot resized.
Den grønne firkant viser,
hvor meget 1000 x 175
pixels i 100% fylder ud af
det samlede billede – og det
er det udsnit, som jeg har
bygget min vurdering af
skarpheden op omkring.

Det er et lidt skuffende resultat. Som det fremgår , er vil det være en overdrivelse at overhovedet tale om
skarpghed ved f/1,8. Faktisk begynder ordet først at give mening ved f/4 og giver først god mening ved
f/5,6. Ved f/8 er objektivet flot skarpt, men allerede ved f/11 udfordres skarpheden igen. Dette er langt fra
de første indtryk, som jeg fik af objektivet.
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Den gode lysfølsomhed kan altså, med andre ord, ikke rigtig bruges til så meget.
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Synd med skarpheden, for
når et billede med f/5,6
resizes, så ser det meget
pænt ud. Se bare de spanske
marguritter.

Samlet
Jeg har forelsket mig lidt i at fotografere med gamle objektiver. Det indrømmer jeg gerne. Men jeg har ikke
forelsket mig i at fotografere med objektiver, der ikke holder en ”vis” standard – og selvom Pentacon
50mm f/1,8 er dejligt at arbejde med, så lever objektivet ikke op til mine forventninger mht til skarphed.
Farvehåndteringen og objektivets byggekvalitet trækker op. Det gør den lave pris også.
Men jeg må alligevel revurderer min tidligere karakter til objektivet. Jeg har tidligere givet 3,5 til objektivet.
Men efter min skarphedstest og en striber flere skud, så har jeg besluttet at skære toppen af den karakter.
Så Pentacon 50mm f/1,8 ender i denne omgang med at få:
Karakter ud af fem: 2,5
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