
Nazwa: obiektyw fotograficzny
Typ: stałoogniskowy
Producent: 7artisans Lens
Rodzaj: makro
Ogniskowa: 60 mm
Stabilizacja optyczna: NIE
Współpraca z autofokusem: NIE / ostrzenie manualne
Kompatybilność dla matrycy: APS-C
Kompatybilność dla pełnej klatki: NIE
Maksymalna przesłona: f 2.8
Minimalna przesłona: f 16
Podziałka przysłony: TAK / f 2.8 / f 4 / f5.6 / f 8 / f 11 / f 16
Regulacja przysłony: płynna bez skoku
Minimalna odległość ostrzenia: 26 cm
Zakres ostrości: 26 cm / nieskończoność
Podziałka dystansu ostrzenia: TAK

• w metrach i stopach angielskich:
◦ metry: 0,26 / 0,27 / 0,28 / 0,29 / 0,3 / 0,35 / 0,4 / 0,5 / 0,6 /  0,8 / 1 / 3 / nieskończoność
◦ stopy angielskie: 0,9 / 1 / 1,2 / 1,5 / 2 / 3 / 8 / nieskończoność

Podziałka skali odwzorowania: TAK / 1:1 / 1:15 / 1:2 / 1:3 / 1:4 / 1:5
Maksymalne powiększenie: 1:1
Kąt widzenia: 25°
Liczba listków przesłony: 10 / okrągły otwór
Dodatkowe powłoki soczewek: prawdopodobne / brak danych
Konstrukcja: 8 elementów w 7 grupach
Średnica filtra: Ø 39 mm
Wymiary: 100 mm długość / 66 mm średnica
Materiały: 

• korpus, pierścienie przysłony i ostrości – stop metalu
• elementy wewnątrz korpusu – tworzywo sztuczne
• bagnet – chromowany stop metalu

Dostępne kolory: tylko czarny
Waga: 550 g
Dostępne mocowania bagnetowe:

• Sony
• Canon
• Fujifilm
• Olympus
• Panasonic
• Nikon Z
• Leica L Mount

Zawartość zestawu: 
• obiektyw
• tylni i przedni dekielek
• metalowa przedłużka / tuleja dla obiektywu
• instrukcja obsługi po angielsku i chińsku
• kartonowe opakowanie
• pokrowiec z mikrofibry z logiem marki

Gwarancja: TAK / producenta / 12 miesięcy
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Polski serwis: przy zakupie w Polsce 
Polski dystrybutor: www.interfoto.eu

Zakupiono: Chiny / internetowa platforma handlowa AliExpress
Cena w chwili zakupu: 143,10 $ / 543,78 zł (dla ceny dolara US 3,80 zł)
Średnia cena w sprzedaży krajowej: od 719 do 749 zł

Tytułem wstępu – dylematy fotografujących...
Świat fotografii makro ma niezwykłą moc przyciągania, działając na naszą wyobraźnie, kusząc tym czego na
co dzień nie widzimy. Jest światem nieodkrytym, światem pełnym tajemnic, do którego prędzej czy później

każdy pasjonat fotografii zechce zajrzeć.  Jedni w nim przepadną, inni nie odnajdą tam dla siebie miejsca, a
jeszcze inni, w tym również ja, będą chcieli go odwiedzić od czasu do czasu, gdy jest okazja, czas, lub taka
potrzeba. Tak czy inaczej, bez względu na to jak długo zechcemy w nim pozostać, kluczem umożliwiającym do
niego dostęp jest odpowiedni obiektyw, lub rozwiązania pośrednie w postaci pierścieni pośrednich, odwrotnego
mocowania, wszelkiej maści soczewek i konwerterów.

Świat fotografii makro ma niezwykłą moc przyciągania, działając na naszą wyobraźnie, kusząc tym czego na co dzień nie widzimy… oba zdjęcia wykonane aparatem FUJIFILM XT20 +
obiektyw Fujifilm Fujinon XC 16-50 mm f/3.5-5.6 OIS z założonym pierścieniem pośrednim marko marki MeiKe model MK-C-AF3B 16 mm

Jako że w tym opracowaniu przyjrzymy się jednemu z obiektywów dedykowanych do fotografii  makro, o
rozwiązaniach pośrednich nie będę tu szerzej się rozpisywał, dość powiedzieć że każde z nich ma swoje wady i
zalety, wśród których najważniejszą jest na pewno znacznie niższa cena od tej jaką przyjdzie nam zapłacić za
obiektyw makro. W dziale SPRZĘT, były już takie rozwiązanie omawiane, notabene wciąż i od długiego czasu z
nich korzystam, jak choćby pierścienie pośrednie marki MeiKe model MK-C-AF3B (<<recenzja>>), lub konwerter

marki RAYNOX model DCR-250 (<<recenzja>>), zainteresowanych również i tymi rozwiązaniami zapraszam do
lektury.

Świat fotografii marko jest światem nieodkrytym, pełnym tajemnic, do którego prędzej czy później każdy pasjonat fotografii zechce zajrzeć… tu po lewej i prawej zdjęcia wykonane aparatem
FUJIFILM X-M1 po lewej z założonym obiektywem FUJINON XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS, po prawej z obiektywem FUJINON XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS, oraz z założonym konwerterem marki

RAYNOX model DCR-250.
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Mocno uogólniając za prawdziwy obiektyw makro można uznać modele o skali odwzorowania rzędu 1:1. Nie
zagłębiając się w zawiłe wątki techniczne, gdyż nie one są tu tematem recenzji a niniejszy wstęp ma jedynie
przybliżyć  jego  złożoność  w  kontekście  wyboru  obiektywu,  najkrócej  mówiąc  skala  1:1  oznacza

odwzorowanie  wielkości  fotografowanego  obiektu  w  jego  naturalnych  wymiarach,  czyli  na  przykład

zarejestrowany obraz owada wielkości jednego centymetra, dokładnie tyle będzie miał na matrycy aparatu.

Wiemy już od czego znacząc, pora wybrać więc obiektyw – klucz do świata makro… i tu zaczynają się zwykle
problemy. 

Fotografia makro jest niezwykle wymagającą dziedziną, wymagającą od fotografującego nie tylko wiedzy, ale i odpowiedniego sprzętu. Istnieje kilka różnych typów rozwiązań pośrednich
zastępujących obiektywy makro, jednym z nich są pierścienie pośrednie, najlepiej wyposażone w styki zachowujące pełną zgodność pomiędzy automatyką obiektywu i body, jak choćby

widoczne powyżej używane przeze mnie pierścienie marki MeiKe model MK-C-AF3B 16 mm (<<recenzja>>)

Ceny dedykowanych do danych systemów, producenckich obiektywów potrafią dosłownie zwalić z nóg… sam
pracuję od lat na systemie bezlusterkowców FUJIFILM, wcześniej modelu X-M1, obecnie T-X20. Obiektyw który

faktycznie można nazwać mianem „makro” tej marki dla bagnetu FUJI X, tudzież model FUJIFILM Fujinon XF

80 mm f/2.8 R LM OIS WR Macro, o skali odwzorowania 1:1 kosztuje bagatela około 5000 zł, czyli półtora

tysiąca  więcej  niż  samo  body  aparatu  FUJIFILM  T-X20…  nieco  tańsze  modele  są  dostępne  do

bezlusterkowców marki  SONY i  Canon,  ale  nadal  ich cena zamyka się  w kwotach od 2500 do 3500 zł.

Problem ten dotyczy w szczególności użytkowników aparatów bezlusterkowych, inaczej systemowych (błędnie
nazywanych kompaktami), mimo wszystko wciąż dopiero zadamawiających się na szerszym rynku, co uderza
w dostępność obiektywów do nich, w szczególności firm trzecich zgodnych z automatyką danego body.

Innym możliwym rozwiązaniem problemu braku obiektywu marko jest używanie konwerterów makro, jak widoczny po lewej stronie model japońskiej marki RAYNOX DCR-250
(<<recenzja>>). W świecie niezwykle małych obiektów, pracując z niewielką głębią ostrości, gdzie przesunięcie poniżej milimetra może zniweczyć nasze wysiłki z całą pewnością przydadzą

się nam sanki nastawcze montowane do głowicy statywu, umożliwiające szybką i precyzyjną korektę odległości aparatu od obfotografowanego tematu, tu użytkowane przeze mnie sanki
marki FOTGA model SKU062900 (<<recenzja>>)

Nic więc dziwnego że zderzając się ze ścianą wąskiego wyboru, oraz astronomicznych cen tych które są

dostępne, rozglądamy się za alternatywnymi rozwiązaniami. Tu na scenę wkracza Chińska firma 7artisans,

której obiektyw gościł już w dziale SPRZĘT, z bardzo udanym stałoogniskowym obiektywem o ogniskowej 25

mm i jasnością f/1.8 (<<recenzja>>), który przyznam podbił moje serce, a jedna z zarejestrowanych nim prac
przyniosła mi nawet nagrodę w konkursie fotograficznym. Marka 7artisans skupia się wyłącznie na produkcji

manualnych  obiektywów  stałoogniskowych,  bazujących  silnie  na  dawnych  konstrukcjach  analogowych.
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Próżno niestety było wśród nich szukać obiektów marko, aż około rok temu w ofercie pojawił się wreszcie
model dedykowany do takiej fotografii, oczywiście manualny, stałoogniskowy obiektyw 7artisans 60 mm f/2.8.
Po długich miesiącach przyglądania się mu oraz zapoznawania się z dostępnymi (wciąż niestety skąpymi) w
sieci materiałami, stałem się niedawno jego właścicielem. Jak zaprezentował się ten obiektyw, czy utwierdził
mnie w dotychczas bardzo dobrej opinii na temat marki, wreszcie jak wypada pod kątem jakości oferowanego
zbliżenia i ogólnej zdjęcia? Odpowiedź jak zawsze w tekście recenzji, zapraszam do lektury. 

Moim pierwszym kontaktem z produktami marki 7Artisans był obiektyw 25 mm f/1.8 po prawej założony na moich leciwym aparacie FUJIFILM X-M1

Kilka słów o marce...
Zanim  przejdziemy  do  omówienia  samego  obiektywu,  zwyczajowo  kilka  słów  o  samej  marce,  tudzież
7artisans.  Część  ta  jest  w  znaczniej  mierze  powtórzeniem  z  recenzji  wspomnianego  stałoogniskowego
obiektywu 25 mm f/1.8, w związku z czym osoby które miały się już okazję z nią zapoznać mogę przejść do
dalszej części opracowania, innych zachęcam do zapoznania się niniejszymi informacjami. 

W przypadku chińskich marek różnie bywa z ich podejściem do kwestii obecności w internecie, nie mówiąc

już o bardziej rozbudowanym marketingu. Firma 7artisans jest tu jednak chlubnym wyjątkiem, ich strona jest

wysoko lokowana przez  przeglądarki,  a  sama jej  funkcjonalność i  estetyka na  bardzo dobrym poziomie,

funkcjonuje ona w dwóch wersjach językowych chińskim i angielskim. Do niedawna możliwe było dokonanie
bezpośredniego zakupu wybranego obiektywu za pośrednictwem strony, w chwili obecnej możliwość ta jednak
znikła. Wydaje się że marka (i słusznie) postawiła w tej kwestii na rozwój globalnej sieci dystrybutorów. Nie
uniemożliwia  to  jednak  zakupu w ich  sklepie  na  platformie  handlowej  AliExpress,  gdzie  te  same modele
dostępne są bez marż nakładanych przed dystrybutora na dany kraj, w przypadku Polski na poziomie około 50
– 65% ceny w Chinach.

Praktycznie nie znana w naszym kraju, odwrotnie stosunkowo popularna w krajach azjatyckich, niszowa firma 7artisans ma w swojej ofercie kilkanaście typów obiektywów, o różnych
ogniskowych, dedykowane zarówno do matryc w rozmiarze APS-C, jak i pełnej klatki. Bardzo ważnym ich atutem jest dostępność kilku typów mocowań, w tym do FUJI X, oraz niskie ceny,
tu od przykładowe modele marki, odpowiednio od lewej: format APS-C, 25mm f1.8 / format APS-C, obiektyw typu „fish-eye” 7,5mm f2.8  / 35mm f2.0 – model dedykowany do współpracy z
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matrycami w formacie pełnej klatki.
zdjęcia powyższych modeli obiektywów zostały pobrane ze strony marki 7artisans wyłącznie w celu przybliżenia omawianego tematu i są jej wyłączną własnością - www.7artisans.com

Ogólnie poziom informacji prezentowanych o danym produkcie na stronie marki jest przyzwoity, acz często
pojawiają się klasyczne dla takowych dziury, brak na przykład szczegółowych informacji o typie obecnych
bądź nie, powłok na soczewkach obiektywu, jak choćby właśnie w przypadku omawianego teraz obiektywu 60

mm f/2.8  Macro.  Pozwolę sobie jednak tutaj  na wyrażanie pewnej  przestrogi,  pomimo że obiektywy i  ich
potencjonalne możliwości są na stronie prezentowane bardzo dobrze,  w dobie magi obróbki cyfrowej, oraz

braku możliwości weryfikacji czy dane zdjęcie zostało wykonane tym konkretnym szkłem, nie należy się

kierować nigdy w ich ocenie takimi firmowymi samplami, dotyczy to zresztą nie tylko niszowych firm, ale

również,  a  może  i  przede wszystkim,  dużych marek.  Właśnie  dlatego zawsze  korzystniej  jest  poszukać

materiałów niezależnych, publikowanych przez osoby postronne.

Kolejne przykłady obiektywów marki 7artisans, tu od lewej: format APS-C, 35mm f1.2 / format APS-C, 50mm f1.8  / format APS-C, 55mm, f1.4
zdjęcia powyższych modeli obiektywów zostały pobrane ze strony marki 7artisans wyłącznie w celu przybliżenia omawianego tematu i są jej wyłączną własnością - www.7artisans.com

Wróćmy jednak do samej marki, w oparciu o dostępną na ich stronie informację dowiemy się że stworzyła ją
grupa entuzjastów fotografii, którzy podczas spotkani na kolacji wymieniali się uwagami na temat obiektywów
różnych  marek,  ostatecznie  z  tej  dyskusji,  oraz  ich  pasji  zrodził  się  projekt  7artisans,  którego  celem

nadrzędnym jest stworzenia dobrych jakościowo obiektywów dostępnych w niskiej cenie. Do końca 2016
stworzono pierwsze sto sztuk kilku rodzajów prototypowych obiektywów, z których następnie powstały modele
produkcyjne dostępne dziś na rynku. W chwili obecnej oferta marki obejmuje kilkanaście obiektywów i wciąż
jest  rozbudowywana.  Szalenie istotną cechą tych obiektywów jest  dostępność dla szerokiego wachlarza

bagnetów, w tym właśnie dla FUJIFILM X, poniżej lista dostępnych w chwili obecnych obiektywów:

• obiektywy dla matryc pełno klatkowych: 
◦ 7Artisans 28mm F1.4 Leica
◦ 7Artisans 35mm F2.0
◦ 7Artisans 35mm /f1.4
◦ 7Artisans M50mm F1.1
◦ 7Artisans M75mm F1.25

• obiektywy dla matryc w formacie APS-C:
◦ 7Artisans 7.5mm F2.8 APS-C Fisheye
◦ 7Artisans 12mm F2.8 
◦ 7Artisans 25mm F1.8 (<<recenzja>>)
◦ 7Artisans 35mm F1.2
◦ 7Artisans 50mm/F1.8
◦ 7Artisans 55mm/F1.4 
◦ 7Artisans 60mm F2.8 MACRO (omawiany)

Obiektyw –  pierwsze wrażenia i materiały...
Odczekawszy zaledwie 10 dni zakupiony na platformie AliExpress obiektyw dotarł za sprawą kuriera do moich
drzwi. Do chwili otwarcia przesyłki zawsze gdzieś z tyłu głowy pozostaje ta wątpliwość płynąca nie tyle z
samego zakupu,  tu można wyłącznie chwalić wysoką kulturę chińskich sprzedawców, oraz jakość ochrony
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zakupów jaki zapewnia rzeczowa platforma (produkt który nie dotarł, lub dotarł uszkodzony podlega pełnej
refundacji), ale tego jak przetrwał odległą przecież podróż… no i jak na jej wyzwania zabezpieczył towar sam
sprzedawca.

Po grubości paczki którą trzymałem w rękach wnosiłem że ten ostatni starannie wywiązał się ze swego

zadania  i  faktycznie   po  nacięciu  foli  zewnętrznego  opakowania  zobaczyłem  wielowarstwowe,  grube

zawiniątko z pianki poliuretanowej. Pod nimi kolejna warstwa z folii bąbelkowej i dopiero wówczas mogłem
zobaczyć swój wyczekiwany i tak długo oglądany w sieci obiektyw 7artisans 60mm f/2.8 Macro. Typowo dla
marki  jest  on sprzedawany w twardym, estetycznym kartonie  w kolorze czarnym matowym, z dodatkowo
punktowo nadrukowaną warstwą błyszczącego laminatu na nazwie marki i  jej  logu. Wszystkie ikony, oraz
naniesione informacje są nadrukowane białą farbą. 

Po grubości paczki którą otrzymałem wnosiłem że ku mojej uldze sprzedawca zadbał o odpowiednie zabezpieczanie zakupionego obiektywu przed trudami długiej podróży – po nacięciu
zewnętrznej foli zobaczyłem wielowarstwowe, grube zawiniątko z pianki poliuretanowej...

Całość cechuje ascetyczny elegancji design, sugerującym że mamy do czynienia z dobrej klasy produktem.
Pod tym względem opakowania  marki  7artisans  przypominają  te  obecne w produktach firmy  FUJIFILM,

szczególnie z bagnetem FUJI X.  Brzegi kartonu zaklejone są po obu bokach plombami gwarancyjnymi, raz

odklejone  nie  dadzą  się  już  ponownie  nakleić. Na  górnej  części  kartonu  nadrukowano  tylko  grafikę
przedstawiającą sam obiektyw, oraz informację o modelu, jak i minimalnym odległości ostrzenie, tudzież 26
cm, informację o skali odwzorowania 1:1, oraz typ bagnetu danego obiektywu, w moim przypadku FX (FUJI X).

Opakowania obiektywów marki 7Artisans cechuje ponadczasowa elegancja, wykonane z grubego kartonu pokryto matowym papierem w kolorze czarnym z naniesionymi w niekrzykliwy
sposób wszystkimi ważniejszymi informacjami. Tu przypomina to nieco wygląd opakowań marki FUJIFILM X. Wraz z zakupionym obiektywem otrzymałem od sprzedawcy gratis miękki

piankowy, wyścielany syntetycznym futerkiem futerał na obiektyw, ściereczkę z mikrofibry, oraz gadżet marki 7Artisans – naklejany na pierścień obiektywu klips z podparciem dla palców
ułatwiający operowanie pierścieniem (zdjęcie po lewej).

Boki zasadniczo pozostawiono czarne, natomiast na spodzie nadrukowano ponownie grafikę przedstawiające
rzeczowy  obiektyw,  ale  i  zastosowany  w  nim  układ  optyczny.  Prócz  nich  dodano  dwa  kody  QR,  jeden

prowadzący  do  prowadzący  do  chatu  działu  pomocy  marki  7artisans,  wymaga  on  jednak  posiadania

zainstalowanego chińskiego komunikatora WeChat, drugi natomiast przenosi nas na oficjalny profil marki na
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portalu Facebook. W dolnym lewy rogu dodano jeszcze adres strony internetowej, nazwę modelu jaki karton
zawiera, oraz dane kontaktowe do firmy.

Brzegi kartonu zaklejone są po obu bokach plombami gwarancyjnymi, raz odklejone nie dadzą się już ponownie nakleić. Na tylnym panelu opakowania znajdziemy ikonografię
przedstawiającą uproszczony schemat budowy optycznej obiektywu 7Artisans 60mm f/2.8 Macro, jak i jego korpusu, dane adresowe, modelu, oraz dwa kody QR, jeden prowadzący do

chatu w panelu pomocy marki (wymaga zainstalowanej aplikacji WeChat), drugi do oficjalnego profilu marki na portalu Facebook.

Dobrze zostawmy już kwestię opakowania, najwymyślniejsze z nich nie gwarantuje bowiem równie wysokiej
jakości zawartości… po nacięciu naklejek gwarancyjnych i otwarciu kartoniku możemy wreszcie zajrzeć do
jego wnętrza. Pierwszą z rzeczy jaką zobaczymy nie będzie jednak sam obiektyw, lecz skrócona instrukcja
obsługi,  w języku angielskim i  chińskim.  Pod nią  znalazłem  kartę  gwarancyjną  marki  7artisans,  wraz  z

certyfikatem jakości i numerem kontrolera dopuszczającym dany egzemplarz do sprzedaży, a dalej etui na

obiektyw w kolorze stalowym, wykonane z dobrej jakości, grubej mikrofibry, z nadrukowanym logiem i nazwą

marki.  Pod  rzeczowymi  akcesoriami  spotkamy  się  z  ostatnią  barierą  oddzielającą  nas  od  obiektywu  –
przekładką z czarnej gąbki. Po jej podniesieniu w profilowanym łożu z takiej samej gąbki, grubej na 1,5 do 2,5
cm, znalazłem zawinięty w folię, zaklejoną kolejną naklejką gwarancją obiektyw. Tu pierwszy plus dla marki

za dbałość o zabezpieczenie produktu, oraz estetykę jego prezentacji.

Po otwarciu plomb gwarancyjnych i dostaniu się do wnętrza kartonu wpierw natrafimy na skróconą instrukcję obsługi w języku chińskim i angielskim, kartę gwarancyjną z numerem
inspektora który dokonał kontroli danego egzemplarza dopuszczając go do sprzedaży, a pod nimi futerał na obiektyw wykonany z mikrofibry z nadrukowanym logiem i nazwą marki.

Z całą pewnością pierwszą z rzeczy jaka zwróci nasza uwagę po wzięciu obiektywu 7artisans 60 mm f/2.8

Macro jest jego waga. Owszem są to dane dostępne w specyfikacji, jednak jak zawsze zupełnie czym innym
jest zapoznać się wirtualnymi danymi, a czym innym poczuć fizycznie wagę w dłoni.  Według specyfikacji

obiektyw  wraz z przednim i tylnym dekielkiem waż aż 550 g, co pozostaje zgodne ze stanem faktycznym. Dla

porównania dodam że body mojego aparatu, tudzież FUJIFILM X-T20 wraz z baterią i kartą pamięci waży…

383  g,  czyli  znacznie  mniej  od  omawianego  obiektywu.  W  przypadku  korzystania  z  lekkiego  body
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bezlusterkowców, warto pamiętać o tej różnicy, gdyż  po podpięciu obiektywu 7artisans 60 mm f/2.8 Macro
środek ciężkości przenosi się do przodu.

Obiektyw spoczywa wewnątrz kartonu otulony profilowaną dobrze izolującą go pianką, w zamkniętym kolejną plombą gwarancyjną woreczku z logiem marki. Zakupiony obiektyw 7Artisans
60 mm f/2.8 Macro od pierwszej chwili zrobił na mnie jak najlepsze wrażanie, cechuje go bezkompromisowa budowa z wysokiej jakości materiałów, oraz… równie wysoka waga wynosząca

aż 550g co wynika właśnie z tego że cały korpus wykonano z metalu.

Waga obiektywu, wynika z zastosowanych w nim materiałów, oraz  wielkości układu optycznego. Korpus

malowany na kolor czarny matowy wykonano w całości z grubego metalu. Tu jednak właśnie pojawiają się
wspomniane wcześniej dziury w specyfikacji, marka nie podaje z jakiego typu stopem mamy do czynienia,
zważając jednak na wagę wydaje się mało prawdopodobne aby było to lekkie aluminium. 

Korpus cechuje zwarta,  mocna bryła.  Ścianki  są grube na około milimetr,  nie ma mowy o jakimkolwiek

uginaniu, czy trzeszczeniu. Jego bryła zasadniczo podzielona jest na dwie części, szerszą o średnicy 210 mm i
wysokości  60  mm biegnącą  od  przedniej  soczewki  do  połowy  korpusu,  gdzie  znajduje  się  lekkie  ścięcie
zwężające  go  do  średnicy  200  mm  i  wysokości  (do  krawędzi  bagnetu)  40  mm,  kończące  się  kolejnym
podcięciem zwężającym średnicę korpusu do rozmiaru bagnetu wieńczącym obiektyw, łączna długość korpusu
bez wysuniętego tubusu licząc z bagnetem to 108 mm (bez niego 100 mm). Natomiast całkowita długość z
wysuniętym do skrajnej pozycji tubusem bez dodatkowej tulei to 115 mm bez i 123 mm z bagnetem.

Wszystkie elementy korpusu obiektywu wykonano z metalu, z wyłączaniem jedynie tylnej korony zamykającej go w rejonie bagnetu. Całkowita długość obiektywu wraz z bagnetem wynosi
108 mm (bez niego 100mm), przy skrajnie wysuniętym tubusie 122 mm, a wraz z dołączana do zestawu metalową tuleją 170 mm.

Górna, szersza część korpusu (wysoka na 60 mm) jest w całości ruchoma, z zaznaczonym szerokim na 25
mm  wzdłużnym rowkowaniem wyznaczającym wygodny w użytkowaniu pierścień.  Służy on do regulacji
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ostrości,  oraz  skali  powiększenia. O  tej  ostatniej,  oraz  minimalnej  odległości  ostrzenia  wyrażanej  w
centymetrach i stopach angielskich informuje nadrukowana białą farbą skala, obejmująca odpowiednio zakresy
dla:

• skali odwzorowania:
◦ 1:1 / 1:15 / 1:2 / 1:3 / 1:4 / 1:5

• skala ogniskowej:
◦ metry: 0,26 / 0,27 / 0,28 / 0,29 / 0,3 / 0,35 / 0,4 / 0,5 / 0,6 /  0,8 / 1 / 3 / nieskończoność
◦ stopy angielskie: 0,9 / 1 / 1,2 / 1,5 / 2 / 3 / 8 / nieskończoność

Pod ruchomym pierścieniem z naniesioną opisaną powyżej skalą znajduje się kolejny nieruchomy pierścień,

szerokości 12 mm z nadrukowanym 7 liniami, z których środkowa najdłuższa wyznacza punkt odniesienia do

powyższej skali odwzorowania, oraz dystansu. Pozostałe trzy ulokowane po jej bokach określają skalę głębi
pola ostrości, wyrażoną w metrach, odnosząc się do znajdującego poniżej kolejnego ruchomego pierścienia,
regulującego wartość przysłony, również o szerokości 12 mm. 

Pierścień  ten  podzielono  na  dwie  6  mililitrowe  części,  bliższą  bagnetu  pokryto  rowkowaniem,  stanowiąc
podparcie dla palców podczas jego regulacji, natomiast na drugiej gładkiej części nadrukowano skalę zadanej
wartości przysłony w odniesieniu do wyznacznika pozycji neutralnej (opisanego powyżej). Obiektyw 7artisans

60mm f/2.8 Macro umożliwia regulację przysłony w zakresie od f/2.8 do f/16 z zaznaczonymi wartościami: f

2.8 / f 4 / f5.6 / f 8 / f 11 / f 16, przy czym ruch jest bezstopniowy, co oznacza możliwość ustawienia dowolnej

wartości przysłony zawierającej się w przytoczonym przedziale.

 9                                                                                                                                                                                                            CC - Attribution Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel
Prawa autorskie –  można wykorzystywać  nieodpłatnie  wyłącznie  w  zastosowaniach  niekomercyjnych,  oraz  z  uznaniem i  zachowaniem  autorstwa,  zgodnie  z  licencją  Creative  Common  3.0  –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license
– www.creativecommons.org

Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium,

wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu. Niniejsza recenzja nie
powstała na zamówienie firm trzecich, nie była również przez takowe sponsorowana.



Poniżej opisanego znajduje się ostatni na korpusie nieruchomy pierścień ścięty od spodu, gdzie zwęża się jego
średnica do średnicy bagnetu z którym się łączy. Jego całkowita wysokość wraz podcięciem również wynosi 12
mm.  W osi wyznaczającej pozycję neutralną nadrukowano na nim taki właśnie znacznik, nazwę oraz logo

marki 7artisans, jak i typ obiektywu, tudzież 60 mm f/2.8. Pierścienie pracuję gładko z poprawnym oporem.

Jak łatwo policzyć z sumy ich szerokości skorelowanej z całkowitą długością korpusu, szpary pomiędzy nimi
wynoszą poniżej 0,5 mm. Spoglądając raz jeszcze na górny szeroki pierścień, w centralnej części pozbawionej
rowkowania natrafimy jeszcze  na nadrukowany napis  „macro”.  Ostatnie informacje  jakie  nadrukowano na
korpusie dostrzeżemy spoglądając na obiektyw od przodu, gdzie na panelu zaślepki tubusu pomiędzy soczewką
przednią, a jego rantem nadrukowano ponownie nazwę modelu, logo i nazwę marki, oraz typ obiektywu.

Korpus obiektywu 7Artisans 60 mm f/2.8 Macro podzielony jest zasadniczo na dwie części, górną szerszą o średnicy 210 mm i wysokości 60 mm biegnącą od przedniej soczewki do połowy
korpusu, gdzie znajduje się lekkie ścięcie zwężające go do średnicy 200 mm i wysokości (do krawędzi bagnetu) 40 mm, kończące się kolejnym podcięciem zwężającym średnicę korpusu do
rozmiaru bagnetu wieńczącym obiektyw.  Górna, szersza część korpusu jest w całości ruchoma, z zaznaczonym szerokim na 25 mm  wzdłużnym rowkowaniem wyznaczającym wygodny w

użytkowaniu pierścień. Służy on do regulacji ostrości, oraz skali powiększenia. W dolnej części dodano drugi węższy pierścień służący do zmiany wielkości przysłony. Wzdłużenie
zaznaczono również punkt odniesienia / wyznaczający oś obiektywu. Oba pierścienie posiadają poprawiające wygodę użytkowania rowkowanie.

Wewnętrzny tubus na którym porusza się konstrukcja optyczna, również wykonany jest z metalu, jedynym

widocznym elementem wykonanym z tworzywa sztucznego jest stopniowana korona po stronie bagnetu. Ten

ostatni również wykonany jest z metalu i pokryty chromem o wykończaniu na wysoki połysk. Na bagnecie
dopasowanym  do  danego  systemu,  nadrukowano  jeszcze  punk  określający  miejsce  mocowania,  oraz
wygrawerowano informację o typie bagnetu (w moim oczywiście jest to „FX mount”). Bagnet wieńczy, obecny
w zestawie plastikowy dekielek.
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Wewnętrzny tubus na którym porusza się konstrukcja optyczna, również wykonany jest z metalu, jedynym widocznym elementem wykonanym z tworzywa sztucznego jest stopniowana
korona po stronie bagnetu. Ten ostatni również wykonany jest z metalu i pokryty chromem o wykończaniu na wysoki połysk. Tubus z przednią soczewką wysuwany jest poza obrys

obiektywu na długość 15 mm – po lewej na górze tubus całkowicie wsunięty (ustawiony na nieskończoność), po prawej maksymalnie wysunięty (skala odwzorowania 1:1).

Właściwy  tubus  z  układem optycznym obiektywu  wysuwa się  na  około  półtorej  centymetra.  Wieńczy  go

gwintowany rant umożliwiający zakładanie na obiektyw filtrów o średnicy 39 mm. Tu też natrafimy na pewną

ciekawostkę. Obiektyw wyposażony jest w dokręcaną do wymienionego gwintu tuleję przedłużającą jego

wysokość o 49 mm (47 bez gwinta). Również ten element wykonano w całości z metalu, oraz pomalowany na
kolor matowy czarny. Wnętrze tulei pokrywa gwintowanie co ma minimalizować potencjalne ryzyko łapania
odbłysków przez ten element (stąd też właśnie malowanie na kolor matowy).  Faktura malowania tulei jest
lekko chropowata co ułatwia jej zakładanie i demontaż. 

Dolny pierścień regulacji przysłony pomimo że stosunkowo wąski, dzięki zastosowaniu głębokiego rowkowania podobnie jak szeroki służący do regulacji ostrości, jest wygodny w
użytkowaniu, cały korpus posiada matowe malowanie w kolorze czarnym, a wszystkie dodatkowe informacje nadrukowano farbą białą.

Tuleja  ta  pełnić  może  kilka  funkcji,  po  pierwsze  zbliżoną  do  klasycznego  tulipana,  chroniąc  przed
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niepożądanymi odbłyskami, po drugie chroniąc przed zabrudzeniem samą przednią soczewkę i po trzecie,

według  marki  umożliwiając  fotografowanie… po  wodą.  Oczywiście  maksymalne  wówczas  zanurzenie  nie
może przekraczać długości tubus z pewną rezerwą, gdyż sam obiektyw nie posiada żadnych uszczelnień. Po
oględzinach modelu wydaje się jednak że przyczyna obecności w obiektywie tego nakręcanego tubusu jest
zgoła inna, o czym jednak więcej za chwilkę. Tubus posiada tą samą średnicę 39 mm, na nim znajdziemy
dekielek  z  tworzyw sztucznego  z  nadrukowanym  logiem marki.  Po  skrajnym wysunięciu  tubusu  wraz  z

założoną tuleją długość całkowita obiektywu wynosi 162 mm do i 170 mm wraz z bagnetem.

Wraz z obiektywem otrzymujemy w zestawie (już założoną) dokręcaną do przedniego gwintu tubusu tuleję przedłużającą jego wysokość o 49 mm (47 bez gwinta). Element wykonano w
całości z metalu, oraz pomalowany na kolor matowy czarny. Wnętrze tulei pokrywa gwintowanie co ma minimalizować potencjalne ryzyko łapania  odbłysków przez ten element. Po lewej

widok od przodu, po prawej tylni gwint którym wkręcamy tuleję do tubusu obiektywu.

Pomimo że obiektywowi trudno doprawdy odmówić elegancji, esteci mogą mieć tu podwód do narzekania.
Matowe z lekkim połyskiem malowanie korpusu łatwo łapie odciski, a zabrudzenia które wejdą pomiędzy

zręby radełkowania trudno usunąć.  Nie jest to jednak cecha właściwa tylko i wyłącznie tej konstrukcji, ale
skutek  zastosowanych  rozwiązań  i  materiałów,  takie  same  problemy  występując  w  zacznie  droższym
obiektywie którego używam FUJIFILM Fujinon XF 18-55 mm f/2.8-4 OIS.

Nakręcana tuleja posiada tą samą co tubus obiektywu średnicę 39 mm, po jej założeniu i skrajnym wysunięciu  długość całkowita obiektywu wynosi 162 mm do i 170 mm wraz z bagnetem.
Długość tulei dobrano tak aby założona w całości mogła się schować we wnętrzu obiektywu.

Podsumowując  pierwszy  kontakt  z  obiektywem  7artisans  60  mm  f/2.8  Macro,  począwszy  od  jego

opakowania, przez wygląd i ogólnie wysoką kulturę wykonania, po zastosowane w nim materiały robi jak

najlepsze wrażenie. Od razu widać że mamy do czynienia z konstrukcją mocną, by nie powiedzieć pancerną,
bardzo  dobrze  rokującej  pod  względem  trwałości,  z  cała  pewnością  obiektyw  będzie  się  też  doskonale
prezentował na każdym body aparatu fotograficznego. Na plus na pewno należy tu jeszcze zaliczyć znakomitą

wygodę  w  operowaniu  pierścieniami,  ich  rowkowanie  czyni  chwyt  pewnym skutecznie  przeciwdziałając

ślizganiu się korpusu w dłoni.
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Obiektyw globalnie prezentuje się wyjątkowo elegancko, zwracając uwagę swym wysokiej jakości wykonaniem, jednym mankamentem może być tendencja do palcowania, wynikająca z
charakterystyki zastosowanych materiałów i malowania. Tu po lewej obiektyw 7Artisans 60 mm f/2.8 założony na aparacie FUJIFILM X-T20, po prawej omawiany model wraz z drugim

posiadanym przeze mnie stałoogniskowym obiektywem 7Artisans 25 mm f/1.8 (<<recenzja>>). Oba odznaczają się charakterystycznym dla marki silnym odwołaniem do dawnych
manualnych konstrukcji, śmiało czerpiąc z ich ponadczasowej elegancji...

 

Budowa optyczna i dziury w specyfikacji…
Obiektyw  7artisans  60  mm  f/2.8  Macro jak  już  wiemy  wylegitymował  się  znakomitym,  precyzyjnym
wykonanie  z  dobrej  klasy  materiałów,  pomówmy  teraz  o  jego  budowie  optycznej,  wszak  to  te  cechy
determinuje jakość uzyskanego obrazka.  Układ optyczny modelu składa się z ośmiu soczewek w siedmiu

grupach. Układ pozostaje zamknięty w wewnętrznym ruchomym tubusie. Jego ruch widać dobrze podczas
operowania pierścieniem ostrości.

Obiektyw 7artisans 60 mm f/2.8 Macro posiada układ optyczny składający się z ośmiu soczewek w siedmiu grupach. Układ pozostaje zamknięty w wewnętrznym ruchomym tubusie.
(grafika powstała na podstawie danych ze strony 7Artisans - www.7artisans.com)

Cały układ pracuje na spiralnej prowadnicy widocznej po wewnętrznej stronie korpusu, a stabilizowany jest

przez biegnący wzdłuż niego metalowy trzpień. W pozycji wsuniętej tylna krawędź tubus wyrównuje się z
wysokością bagnetu, natomiast obie soczewki, przednia i tylna, są cofnięte względem krawędzi o około 5 mm
(w szczycie mniej ze względu na dużą wypukłość). Tu pora powrócić do obecnej w zestawie tulei. Marka jak
wiemy twierdzi że pełni on funkcję podobną to klasycznej osłony przeciwsłonecznej, chroni przedni element
przed zabrudzeniem, jak i umożliwia płytkie zanurzenie w wodzie. Wszystko to jest prawdą, jednak myślę że
pierwotnym powodem jej dodania spowodowane było potrzebą zamaskowania wnętrza korpusu po wsunięciu

do jego wnętrza tubusu.

Układ  optyczny  aby  mógł  się  płynnie  poruszać  we wnętrzu  korpusu  jest  pokryty  na  zewnątrz  tubusu  i

wewnątrz  korpusu  warstwą  smaru.  Pozostawianie  tego  miejsca  otwartym narażać  go  na  błyskawiczne

zabrudzenie  lub  zapiaszczenie.  Warto  tu  wspomnieć  że  obiektyw nie  jest  uszczelniany i  łatwo może to
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wszystko prowadzić do przedostania się zanieczyszczeń do samego układu optycznego. Mam tu zbyt małą
praktykę  z  obiektywami  makro  aby  móc stwierdzić  jak  to  rozwiązanie  wypada  na  tle  innych,  ale  z  całą
pewnością nie jest szczęśliwe, może szybko stać się przyczyną kłopotów. Właśnie dlatego sądzę w zestawie
znalazła się od razu rzeczowa tuleja i również dlatego wskazane jest z niej korzystanie.

Układ optyczny obiektywu 7artisans 60 mm f/2.8 Macro pracuje na spiralnej prowadnicy widocznej po wewnętrznej stronie korpusu, a stabilizowany jest przez biegnący wzdłuż niego
metalowy trzpień. Tu na górze po lewej i prawej tylna soczewka obiektywu w pozycji wysuniętej i wsuniętej – ze względu na charakterystykę budowy szkoda że pomyślano tu o takim

zaprojektowaniu obiektywu aby tylną ruchomą soczewkę oddzielała od matryca dodatkowa stała, co uniemożliwiłoby przedostanie się ewentualnych zabrudzeń z wnętrza korpusu
obiektywu do komory matrycy w aparcie. Na dole po lewej i prawej przednia tubus z przednią soczewką w pozycji skrajnie wysuniętej i wsuniętej.

Taka budowa z głęboko wchodzącym do wnętrza tubusem pociąga za sobą kolejne problemy. Po ściągnięciu

tulei nie mamy możliwości założenia przedniego dekielka bezpośrednio na przednią soczewkę,  gdyż nawet

gdyby było to możliwe po wsunięciu tubusu dekielek powędrowałby do wnętrza korpusu, co zniosłoby jego

działanie ochronne dla jego wnętrza. W całej tej nieco irracjonalnej sytuacji dobrze choć że nie zapomniano o
dodaniu możliwości pracy z filtrami.

Niepokój wzbudza budowa samego mechanizmu ruchu tubusu z układem optycznym, poruszający się po spiralnej prowadnicy, stabilizowany przez wzdłużny metalowy trzpień pozostaje
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łatwo dostępny dla zabrudzeń, a obecna na mechanizmie warstwa smaru dodatkowo nasila problem. Po prawej na górze widok na odsłonięty opisany mechanizm po wsunięciu tubusu do
wnętrza korpusu.

W  miejscu  tym  pora  też  wspomnieć  o  innym  stwierdzonym  mankamencie.  Obiektyw  który  otrzymałem

posiada  kilkanaście  paprochów  wewnątrz  układu  optycznego.  Są  one  bardzo  dobrze  widoczne  po

przymknięciu przysłony, szczególnie przy jej skrajnej wartości f/16. Szkoda że przy tak licznych zaletach

obiektywu, niskiej cenie, dobrych materiałach i precyzji budowy nie zadano sobie wystarczającego trudu by

zadbać o czystość podczas składania układu optycznego. Szkoda też że mimo wszystko nie pomyślano o
dodatkowych uszczelnianiach tego ostatniego, tak aby zabrudzenia gromadzące się na smarze wewnątrz

korpusu nie mogły się przedostać do wnętrza układu optycznego.

Obiektyw który otrzymałem posiada kilkanaście paprochów wewnątrz układu optycznego. Są one słabo, lub wcale nie widoczne przy otwarciu przysłony do f/2.8 – f/4, ale już od f/11 do f/16
stają się bardzo zauważalne, wymagające korekty w postprodukcji. Tu na dole celowo skrajnie podbite wartości kontrastu zdjęć ujawniających rzeczowy problem, po lewej f/2.8 po prawej

f/16...

Przednią i tylną soczewkę wydają się pokrywać dodatkowe powłoki,  niestety marka milczy na ten temat.

Sytuacja jest o tyle kuriozalna że ich obecność powinna być powodem do chwalenia się a nie ukrywania…
dlaczego tak postąpiono? Cóż nie mam pojęcia, choć nauczyłem się że chińscy producenci nie zawsze potrafią
skutecznie  i  w  pełnym  zakresie  wykorzystywać  potencjał  marketingowy  danego  produktu,  lub  odwrotnie
uwypuklają nie to co jest najważniejsze. Być może właśnie tak było w tym przypadku, gdzie skupiono się
przede wszystkim na informacji dotyczącej maksymalnego powiększenia. W każdym razie jaki by tego powód
nie był wydaje się wysoce prawdopodobne że na przedniej soczewce mamy do czynienia z powłokami typu
Multi Coated, ewentualnie HD, wydaje się to możliwe tym bardziej że właśnie dokładnie takie obecne są w

innych obiektywach marki:

• MC /  Multi  Coated – wielowarstwowe powłoki  obniżające straty  świetlne na jednej powierzchni do
około 0,6%, najlepsze tego typu powłoki są w stanie obniżyć straty światła na jednej soczewce do tylko
0.25%

• HD / High Definition – wielowarstwowe powłoki zapewniające wysoką przepuszczalność światła,  co
powinno przekładać się na wyższą rozdzielczość, ostrość, zarejestrowanego obrazu uzyskać
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Pozostaje zagadką dlaczego marka postanowiła nie informować jakiego typu powłoki zastosowano na soczewkach omawianego obiektywu, w przeciwieństwie do modelu 7Artisans 25 mm
f/1.8 widocznego powyżej gdzie informacje takie nadrukowano już na korpusie...

Jeśli spojrzymy na przednią soczewkę pod kątem dostrzeżmy odbicia w kolorze fioletowo – złotym, natomiast

na tylnej widać odbicia w kolorze zielonkawym. To oczywiście wyłącznie spekulacje, właśnie dlatego w

rzeczowej  kwestii  zwróciłem  się  do  oficjalnego  polskiego  dystrybutora  marki  7artisans  –  sklepu

fotograficznego InterFoto.eu (www.interfoto.eu). Tu pragnę serdecznie podziękować za poświęcony czas, oraz

przesłanie pomocnych materiałów na temat omawianego obiektywu. Niestety również oni nie są w posiadaniu
innych od przedstawianych na stronie marki 7artisans informacji,  tym samym oznacza to  brak możliwości
określenia  z  jakimi  powłokami  mamy  do  czynienia.  Pozostaje  nam  zweryfikować  ich  jakość  w  testach

praktycznych, które opisano w dalszej części.

Nie podlega wątpliwości ze przednia i tylna soczewka omawianego obiektywu 7artisans 60 mm f/2.8 Macro została pokryta jakimiś powłokami przeciwodblaskowymi, oceniając tylko po
wyglądzie wydaje się realne że mamy do czynienia z podobnymi powłokami jak w przypadku mniejszego brata o ogniskowej 25 mm - MC - Multi Coated i lub HD - High Definition, przy czym

są to wyłącznie spekulacje ze względu na brak możliwości uzyskania potwierdzenia takich informacji… świadczy o tym charakterystyczne zabarwienie odbijanego od soczewek światła.

Winietowanie i   geometria...  
Dużym  problemem  licznej  grupy  obiektywów  są  silne  zaburzenia  geometrii  obrazu,  oraz  tendencja  do
winietowania poza centrum kadru. W gwoli ścisłości dodam że problem ten dotyczy nie tylko tańszych modeli
niszowych  marek,  ale  również  tych  znanych.  Naturalnie  nasila  się  on  w  przypadku  obiektywów
zmiennoogniskowych,  tudzież  wszelkiego  rodzaju  zoom-ów,  a  spada  w  przypadku  obiektywów
stałoogniskowych jak omawiany 7artisans 60mm f/2.8 Macro. Nasila się jednak również w przypadku niskiej
jakości elementów układu optycznego. Przyjrzymy się teraz jak pod tymi względami wypada recenzowany
obiektyw,  rozpoczynając  od  analizy  zaburzeń  geometrii.  Poniższe  zdjęcia  testowo  wykonano  dla  czterech
wartości  odległości  ostrzenia,  rozpoczynając  od  3m,  następnie  1m,  0,8m i  0,55m,  kolejno  dla  przysłon  o
wartości: 2.8 / 4 / 5.6 / 8 / 11 / 16.
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7artisans 60mm f/2.8 Macro – pliki wywołane z RAW / odległość ostrzenia 3 m / od lewej zdjęcie w skali dalej wycinek tła

odległość 3 m / od lewej przysłona: f/2.8 i f/4

odległość 3 m / od lewej przysłona: f/5.6 i f/8

odległość 3 m / od lewej przysłona: f/11 i f/16

odległość 3 m / od lewej przysłona: f/8 – linie prowadzące obrazujące zaburzenia geometrii

7artisans 60mm f/2.8 Macro – pliki wywołane z RAW / odległość ostrzenia 1 metr
od lewej od góry przysłona: 2.8 / 4 / 5.6 / 8 / 11 / 16
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odległość 1 m / przysłona: f/11 – linie prowadzące obrazujące zaburzenia geometrii

7artisans 60mm f/2.8 Macro – pliki wywołane z RAW / odległość ostrzenia 0,8 metra
od lewej od góry przysłona: 2.8 / 4 / 5.6 / 8 / 11 / 16
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odległość 0,8 m / przysłona: f/11 – linie prowadzące obrazujące zaburzenia geometrii

7artisans 60mm f/2.8 Macro – pliki wywołane z RAW / odległość ostrzenia 0,55 metra

od lewej od góry przysłona: 2.8 / 4 / 5.6 / 8 / 11 / 16

odległość 0,8 m / przysłona: f/11 – linie prowadzące obrazujące zaburzenia geometrii
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Jak widzimy fotografie ukazują pewna zaburzenia geometrii obiektywu 7artisan 60mm f/2.8 Macro. Wykazuje
on  problem  z  lekką  dystorsją  beczkowatą  przy  odległości  ogniskowania  300  centymetrów,  następnie
przechodzą  w lekką dystorsję poduszkową utrzymującą mniej więcej ten sam poziom przy dystansach 100  i
80 centymetrów, po czym spada do minimalnej przy odległości 55 centymetrów. Ze względu na brak takiej
możliwości w domu, testy dla ogniskowej ustawionej na nieskończoność przeprowadziłem w terenie. W takiej
konfiguracji pojawiała się lekka dystorsja poduszkowa, jednak jej skala była bardzo mała. Reasumując można

przyjąć  że  obecne  niewielkie  zaburzenia  geometrii  początkowo  mające  formę  dystorsji  poduszkowej

(nieskończoność), następnie beczkowej (300 cm), przechodzą w dystorsję poduszkową zmniejszając się wraz

ze  wzrostem  skali  odwzorowania,  tudzież  skrócenia  dystansu  ostrzenia. Podsumowując  warunkując  typ
obiektywu, oraz jego cenę,  obiektyw zaprezentował całkiem niezłą jakość geometrii  obrazu, a występujące
niewielkie problemy, łatwo można wyeliminować w postprodukcji.

Obiektyw 7Artisans 60 mm f/2.8 Macro cechuje bardzo poprawna geometria obrazu w całym zakresie ogniskowania. Drobne problemy pojawiają się przy nieskończoności, oraz ostrzeniu do
3m, gdzie mamy do czynienia z lekko przesuniętą względem osi optycznej dystorsją poduszkową, tu po lewej żółte linie wyznaczają poprawne 

osie pionowe, czerwone zarejestrowane na plikach RAW – po prawej te same pliki po konaniu korekty geometrii.

7artisans 60mm f/2.8 Macro – pliki wywołane z RAW / kontrola tendencji do winietowania
od lewej od góry przysłona: 2.8 / 4 / 5.6 / 8 / 11 / 16
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Również  w  przypadku  testów  pod  kątem  tendencji  do  utraty  jasności  poza  centrum  kadru,  tudzież

winietowania nie ma powodów do narzekania. Właściwie w całym zakresie ogniskowych tendencja ta jest
wyeliminowana, z wyjątkiem skrajnej przysłony f/16, gdzie faktycznie spadek jasności jest zauważalny, lecz
również  i  tu  wyłącznie  w  przypadku  fotografii  jasnych  płaszczyzn  jak  testowa,  w  przypadku  codziennej
fotografii nie będzie ona dokuczliwa.

Zdjęcia marko wykonane obiektywem 7artisans 60mm f/2.8 Macro cechuje piękna plastyczność i duże bogactwo detali. Oba zdjęcia wykonano aparatem FUJIFILM X-T20, po lewej dodano w
postprodukcji winietę.

Ostrość, rozdzielczość obrazu i aberracje...
Szalenie istotną cechą determinującą w dużym stopniu jakość uzyskanego obrazka jest ostrość i rozdzielczość
obrazu  jaki  umożliwia  zarejestrowanie  dany  obiektyw.  Częstą  zmorą  tanich  szkieł  (znów nie  tylko)  jest

tendencja do „mydlenia” tudzież szybkiej utraty nie tylko jasności ale i ostrości poza centrum kadru. Cechy
tej nie należy mylić z naturalnym zmniejszeniem głębi ostrości wynikającym z przesunięcia wartości przysłony.
Chodzi o  cechy powtarzalne w każdej z  wartości  przysłon ujawniające niską jakość układu optycznego.

Spójrzmy zatem jak wypada tu 7artisan 60mm f/2.8 Macro…

7artisans 60mm f/2.8 Macro – pliki wywołane z RAW / tablice kontrolne ostrość obrazu w zakresie pełnego kadru
odległość ostrzenie 0,70 metra / f16 – w środku i po prawej wycinek z tablicy po lewej

odległość ostrzenie 0,70 metra / f11 – w środku i po prawej wycinek z tablicy po lewej
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odległość ostrzenie 0,70 metra / f8 – w środku i po prawej wycinek z tablicy po lewej

odległość ostrzenie 0,70 metra / f5.6 – w środku i po prawej wycinek z tablicy po lewej

odległość ostrzenie 0,70 metra / f4 – w środku i po prawej wycinek z tablicy po lewej

odległość ostrzenie 0,70 metra / f2.8 – w środku i po prawej wycinek z tablicy po lewej

Cóż jest  tak jak należało się spodziewać, im bardziej przymykamy przesłonę, osiągając wartość skrajną

tudzież f/16 tym jakość obrazu staje się gorsza. Wydaje się że szczytową ostrość obrazu testowany obiektyw

osiąga w graniach f/8 do f/11, po czym następuje gwałtowne pogorszenie, utrata szczegółów i pojawienie się
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typowego  „siana”  wynikające  z  nasilającej  się  dyfrakcji.  Warto  pamiętać  że  problem  z  narastającym
zjawiskiem dyfrakcji w przypadku fotografii w dużej skali odwzorowania rośnie wraz ze zwiększaniem tej
skali. Inaczej mówić im większe powiększenie tym szybciej narasta dyfrakcja, stając się dokuczliwa przy coraz
niższych  wartościach  przysłony,  gdyż  rzeczywista  jej  wartość  będzie  znacznie  wyższa  od  nominalnej.
Rzeczywistą jej wartość możemy policzyć według wzoru (X+1) x Y gdzie:

• X to mnożnik powiększenia
• Y to wartość przysłony

Tu bazując na omawianym obiektywie 7artisan 60mm f/2.8 Macro o maksymalnej skali odwzorowania 1:1,
przy wartości zadanej przysłony f = 16, uzyskujemy: (1+1) x 16 = 2 x 16 = 32. Oznacza to więc że faktyczna
wartość przysłony przy ustawieniu jej na wartość f/16 i pracy przy skali odwzorowania 1:1 wynosi aż 32! Z
tego punktu widzenia przestaje dziwić że najwyższą jakość obrazu przy maksymalnym powiększeniu możemy
uzyskać w graniach f8 do f11, gdyż w takim przypadku mamy do czynienia odpowiednio z f = 16 i 22.

Obiektyw 7artisans 60mm f/2.8 Macro odznacza się licznymi zaletami jakości obrazu, brak przy tym tu typowych problemów tanich obiektywów jak utrata jasności na brzegach kadru,
tendencja do łapania odbłysków, jak i niska rozdzielczość, ta ostatnia wynikająca ze zjawiska dyfrakcji narasta wraz ze skalą odwzorowania i wielkością przysłony, warto bowiem pamiętać
że w przypadku fotografowania w skali 1:1 przy przysłonie f/16 jej rzeczywista wartość wynosi aż 32! Na wykresie zaznaczono po lewej przysłonę zadaną, a na górnej belce rzeczywistą dla

skali odwzorowania 1:1, po prawej wycinek zdjęcia 1:1 f/16 gdzie wyraźnie widać degradację detali spowodowaną przez dyfrakcję przy f/16 (w rzeczywistości f=32)

W przypadku ostrzenia na nieskończoność nawet f/16 w codziennej fotografii prezentuje akceptowalny poziom,
jednak nadal najkorzystniej  wypada przedział  f/8 do f/11.  Nie można też nic szczególnie zarzucić ostrości
obrazu w przedziale f/8 do f/5,6 natomiast już przy f/4 do f/2.8 pojawia się klasyczne mydlenie wynikające z
małej głębi ostrości, nie wady układu optycznego.
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Zjawisko dyfrakcji jest obecne w każdym układzie optycznym, narasta wraz z przymykaniem przysłony obiektywu, w zależności od jego klasy i typu może wystąpić w niższych, lub
wyższych jej wartościach. Tu przykładowy wpływ dyfrakcji na zmniejszenie ilości rejestrowanych detali, w przypadku obiektywu marki FUJIFILM FUJINON XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS, po

lewej na górze fotografia wykonane przy przesłonie f/9 po prawej jej wycinek (zaznaczony czerwonym polem na zdjęciu po lewej) – widać że ilość detali jest duża, są one wyraźne i czytelne,
na dole to samo ujęcie wykonane z przysłoną f/22 – na wycinku z prawej widać utratę ostrości, oraz detali, pojawia się klasyczne mydlenie spowodowane dyfrakcją.

7artisans 60mm f/2.8 Macro – pliki wywołane z RAW / tablice kontrolne ostrość obrazu w zakresie pełnego kadru / skala powiększenia 1:4
f/16 – po prawej wycinek z tablicy

f/11 – po prawej wycinek z tablicy

f/8 – po prawej wycinek z tablicy
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f/5.6 – po prawej wycinek z tablicy

f4 – po prawej wycinek z tablicy

f2.8 – po prawej wycinek z tablicy
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Przyjrzymy się teraz jak wypada optyka pod kątem tendencji  do występowania aberracji  chromatycznej,

przyznam  że  tu  ponownie  obiektyw  bardzo  miło  zaskakuje! Pod  tym  względem  okazuje  się  lepszy  od
użytkowanego przeze mnie krótkiego zoom-u marki  FUJIFILM z serii  XF 18-55 mm,  gdzie układ optyczny
wykazuje  bardzo  dużą  tendencję  do  łapania  aberracji  chromatycznych.  Tak  wiem,  że  to  dwa  różne  typy
układów optycznych,  gdyż omawiany to  model  stałoogniskowy  a  ten  drugi  to  zoom,  jednak  zważając  na
przepaść cenową jaka dzieli oba obiektywy, uważam że 7artisan 60mm f/2.8 Macro zaprezentował znakomity
poziom na tle konkurencji. 

Problemy z aberracjami nie są domeną wyłącznie tanich obiektywów, jednym z rozczarowań na tym polu była silna tendencja do ich rejestrowania przez nie należący do najtańszych
obiektyw marki FUJIFILM model FUJINON XF 18-55mm f/2,8-4 R LM OIS – tu przykłady zdjęć wykonanych aparatem FUJIFILM X-T20 ujawniające liczne zarejestrowane aberracje sferyczne...

...tu z kolei zarejestrowane tym samym obiektywem i apartem aberracje chromatyczne. Na górze i dole po lewej całe zdjęcie, po prawej jego wycinek.

Właściwie  bez  względu  na  sytuację  zdjęciową,  czy  to  fotografując  pod  światło,  mocno skontrastowane

obiekty, pod dużymi kątami, w całym zakresie przysłony nie doszło do pojawiania się istotnych aberracji
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zarówno  chromatycznej  jak  i  sferycznej,  także  i  tu  kolejny  plus  dla  modelu.  Zresztą  dodam  już  jako
ciekawostkę że tak samo dobrze wypadł pod tym kontem jego mniejszy brat  7artisan 25 mm f/1.8, stąd być
może kupując omawiany obecnie nie miałem już na tym polu szczególnych obaw.

7artisans 60mm f/2.8 Macro – pliki wywołane z RAW / powiększenie 1:2 / aberracje chromatyczne / zdjęcia wykonane z intensywnym

światłem padającym pod dużym kontem na obiektyw z boku, oraz dwa dodatkowe źródła na tablice kontrolną.
f/16 – po prawej wycinek z tablicy

f/11 – po prawej wycinek z tablicy

f/8 – po prawej wycinek z tablicy

f/5.6 – po prawej wycinek z tablicy
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powstała na zamówienie firm trzecich, nie była również przez takowe sponsorowana.



f/4 – po prawej wycinek z tablicy

f/2.8 – po prawej wycinek z tablicy

Bez względu na kąt i siłę wiązki światła, obiektyw 7artisans 60mm f/2.8 Macro nie przejawia istotnych tendencji do powstawania aberracji, jego „tajemnicze” powłoki jako że nie wiemy z
jakimi mamy tak naprawdę do czynienia, dobrze radzą sobie również z odbiciami światła, od metalicznych i lustrzanych powierzchni.
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7artisans 60mm f/2.8 Macro – zdjęcia testowe / po lewej cały kadr, w środku i po prawej jego wycinki – zdjęcie wykonane z ręki pod światło naturalne lub sztuczne, ujawniające brak
aberracji chromatycznej czy sferycznej.

Głębia ostrości i r  ozmycia tła...  
Bardzo  mocnym  atutem  wszystkich  obiektywów  marki  7artisan  jest  budowa  ich  przysłony.  Cechuje  je

złożona konstrukcja,  oparta o ponadprzeciętną ilość listków, co zawsze ma bardzo pozytywny wpływ na

jakość rozmycia tła. Znów podeprę się tu mniejszym bratem omawianego tudzież obiektywem 25mm f/1.8

którego przysłona posiada ich aż dwanaście. W przypadku omawianego 7artisan 60mm f/2.8 Macro obiektyw
wyposażono w dziesięciu listkową irysową przysłonę, co pozwala na uzyskanie efektownego rozmycia. 
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Bardzo mocnym atutem wszystkich obiektywów marki 7artisan jest budowa ich przysłony. Cechuje je złożona konstrukcja, oparta o ponadprzeciętną ilość listków, co zawsze ma bardzo
pozytywny wpływ na jakość rozmycia tła. W przypadku omawianego mamy do czynienia z 10 listkową przysłoną irysową – po lewej przysłona przymknięta do f/11, po prawej do f/8

7artisans 60mm f/2.8 Macro – pliki wywołane z RAW / rozmycie tła
po lewej f/2.8 – po prawej f/4

po lewej f/5.6 – po prawej f/8

po lewej f/11 – po prawej f/16
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po lewej f/16 – po prawej f11

Jak  widzimy  dziesięciu  listkowa  przysłona  zapewnia  praktycznie  okrągły  otwór,  co  przekłada  się  na

efektowny bokeh, szczególnie ładnie się prezentujący w przypadku otwarcia przysłony w wartościach od

f/2.8 do f/5.6, fotografując obiekty na tle punktowych świateł, lub migoczących elementów sceny, jak np. krople
rosy na trawie. Efekt ten oczywiście silnie powiązany jest z zagadnieniem głębi ostrości, gdyż im większa
przysłona (od f/2.8 do f/8) tym będzie ona płytsza, a im mniejsza (od f/8 do f/16) tym głębia ostrości będzie
większa.

Dziesięciu listkowa przysłona irysowa obiektywu 7artisans 60mm f/2.8 Macro posiada okrągły otwór, skutkujący pięknym rozmyciem tła i plastycznym efektem bokeh. Tu celowo rozmyta
ostrość na kroplach wody i światełkach LED ujawniająca kształt otworu przysłony dla przysłony równej f/4

7artisans 60mm f/2.8 Macro – pliki wywołane z RAW / rozmycie tła
po lewej f/16 – po prawej f/11

po lewej f/8 – po prawej f/5.6
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po lewej f/4 – po prawej f/2.8

po lewej f/2.8 – po prawej f4

po lewej f/5.6 – po prawej f8
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po lewej f/11 – po prawej f/16

 Zwróćmy uwagę jak wraz z przymykaniem przysłony od f/2.8 do f/16 zmienia się ilość detali na zdjęciach, widocznych po lewej stronie kadru tu na przykładzie
malutkiego okrętu zamkniętego w szklanej butelce.

W przypadku obiektywów makro, jak omawiany, wpływ głębi ostrości na ilość zarejestrowanych szczegółów
ma  walne  znaczenie,  im  jest  ona  mniejsza  tym  większe  problemy  z  wykonaniem  ostrego  obrazu  całego
obiektu…

7artisans 60mm f/2.8 Macro – pliki wywołane z RAW / rozmycie tła
po lewej f/16 – po prawej f/11
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po lewej f/8 – po prawej f/5.6

po lewej f/4 – po prawej f/2.8

Maksymalne powiększenie…
Pora pomówić o tym co właściwie jest  powodem zakupu takiego obiektywu, czyli zdolności do uzyskania
maksymalnego powiększenia rejestrowanego detalu. Według specyfikacji obiektyw 7artisan 60mm f/2.8 Macro

zapewnia maksymalne odwzorowanie na poziomie 1:1, inaczej mówiąc rejestruje fotografowany przedmiot w
jego naturalnej skali. To powiększenie które pozwala nam już zajrzeć w tajemniczy świat makro fotografii,
wiążą się z tym jednak również liczne problemy, jak właśnie szybko nasilająca się dyfrakcja wraz z wzrostem
wartości przysłony, oraz utrudnione panowanie nad głębią ostrości. 

Przyjrzymy się teraz jak wypada omawiany model pod kątem ilości rejestrowanych detali dla całego zakresu
przysłon począwszy od f/2.8, skończywszy na f/16, przy maksymalnym możliwym do uzyskania powiększeniu,
oraz przy powiększeniu 1:2…
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 7artisans 60mm f/2.8 Macro f/8 skala 1:1 – maksymalne uzyskane powiększenie, po prawej wycinek kadru z lewej strony

 7artisans 60mm f/2.8 Macro, od lewej: f/8 skala 1:4 / f5.6 skala 1:5

Podobnie jak uwidoczniły to wcześniejsze przykłady maksymalną sprawność optyczną i optymalną głębię

obiektyw  uzyskuje  w  zakresie  przesłony  od  f/8  do  f/11,  jeśli  nam  zależy  jednak  na  płytszej  głębi  aby
fotografowany obiekt wydobyć z tła również w zakresie f/4 do f/5.6 obraz cechuje bardzo duże bogactwo
detali. Przy fotografii z maksymalnie otwarta przysłoną tudzież f/2.8 i powiększeniu 1:1 głębia ostrości staje

się jednak już tak mała że zapanowanie nad nią „z ręki” jest bardzo trudne, nie mówiąc o wykonaniu ostrego
zdjęcia całego modela.

 7artisans 60mm f/2.8 Macro f/8 skala 1:1
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 7artisans 60mm f/2.8 Macro f/11 skala 1:1 – maksymalne możliwe do zarejestrowania powiększenie

 7artisans 60mm f/2.8 Macro f/2.8 skala 1:1 – praca w tak dużych zbliżeniach z tak małą głębią ostrości bywa bardzo trudna, zdjęcie ukazuje jak niewielki obszar
kadru przy skrajnie otwartej przysłonie jest faktycznie ostry, szczególnie gdy kształt / położenie obiektu nie przebiega równolegle do układu optycznego

7artisans 60mm f/2.8 Macro f/8 skala 1:1 – to samo ujęcie z przysłoną przymkniętą do f=8 pokazuje jak duży wpływ na ilość rejestrowanych detali, głębię ostrości
ma wartość przysłony, po lewej na górze i dole pełne ujęcie, po prawej ich wycinki
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7artisans 60mm f/2.8 Macro – skala 1:1 przysłona f/8

Wszystko jednak zależy od tego jaki efekt chcemy uzyskać, oraz oczywiście wielkości modela i jego położenia
względem płaszczyzny odwzorowania.  Obiekty płaskie,  ustawione równo względem obiektywu nawet przy
przysłonie f/2.8 cechować będzie dobra ilość detali, natomiast sytuacja zmienia się radykalnie gdy mamy do
czynienia z obiektem ustawionym pod kątem, lub o dłużej głębi.  W takim przypadku można jednak posłużyć

się  techniką  Focus  Stacking,  czyli  wykonania  kilku  klatek  tego  samego obiektu  z  przesunięciem punktu
ostrości, po ich złożeniu (o ile nasz model oczywiście nie przemieścił się w tym czasie) powinniśmy uzyskać
ostry obraz fotografowanego modela, czy przedmiotu. 

Problem z zapanowaniem nad małą głębią ostrości, przy równoczesnym braku możliwości zwiększanie przysłony choćby ze względu na wydłużenie czasu
otwarcia migawki, jak i zjawisko dyfrakcji, można częściowo obejść stosując technikę obrazowania Focus Stacking. Zdjęcia tego typu powstają z połączenia kilku

do kilkuset nawet kadrów, gdzie każde kolejne posiada przesunięty punkt ostrości. W tym przykładzie wystarczyło ich tylko sześć, po dwa na monetę, po lewej
plik wyjściowy 7artisans 60mm f/2.8 Macro f/4, po prawej plik finalny złożony z sześciu klatek o tej samej wartości przysłony z różnymi punktami ostrości…

...praca w technice Focus Stacking wymaga doświadczenia, oraz specjalnego oprogramowania, które umożliwi nam montaż klatek w jedno ujęcie z likwidującą rozmyć na brzegach obiektu,
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doskonale sprawdza się w tej roli Adobe Photoshop, jednak można wykonać podobne ujęcie również w programie Helicon Focus. Tu fotografia w skali wykonana obiektywem 7artisans
60mm f/2.8 Macro w skali 1:1 przy przysłonie f/2.8, po lewej plik wyjściowy widać liczne nieostre obszary w lewej części wysokiej na około centymetr figurki, po prawej efekt finalny, zdjęcie

to powstało z nałożenia na siebie 16 klatek.

Należy  jednak  pamiętać  że  praca  z  tak  dużym powiększeniem,  oraz  małą  głębią  ostrości,  szczególnie  że
mówimy o obiektywie pozbawionym stabilizacji (mniej będzie to istotne w tandemie z aparatem wyposażonym
w stabilizowaną matrycę, której nie posiadają FUJIFILM), zawsze będzie wymagać użycia stabilnego statywu,

a jeszcze lepiej statywu i sanek nastawczych do fotografii makro. Jedne z takich sanek były również przeze

mnie  recenzowane,  tudzież  Chińskiej  marki  FOTGA model  SKU062900 (<<recenzja>>), za  pomocą  których
wykonałem  część  opublikowanych  tu  ujęć.  Brak  dobrego  podparcia  podczas  pracy  z  tak  dużymi
powiększeniami, oraz bez wsparcia autofokusu może często prowadzić do utraty ostrości, wystarczy że nasze
dłonie drgną o milimetr aby doszło do przemieszczenia punktu ostrości, warto o tym pamiętać decydując się

na zakup manualnego obiektywu makro, bez wsparcia autofokusu, oraz stabilizacji optycznej.

Należy pamiętać że praca z tak dużym powiększeniem, oraz małą głębią ostrości, szczególnie że mówimy o obiektywie pozbawionym stabilizacji, zawsze będzie wymagać użycia stabilnego
statywu, a jeszcze lepiej statywu i sanek nastawczych do fotografii makro. Jedne z takich sanek były również przeze mnie recenzowane, tudzież Chińskiej marki FOTGA model SKU062900

(<<recenzja>>) / tu podczas jednej z sesji testowych omawianego obiektywu 7artisans 60mm f/2.8 Macro – jak widać nie zawsze trzeba pracować w dużych doskonale oświetlonych
studiach, również w domu, w szczególności w przypadku fotografii marko, z powodzeniem można zainscenizować mini atelier, jednak warunkiem niezbędnym ku temu jest posiadania

dobrego statywu, oraz sanem nastawczych do fotografii marko, tu aparat FUJIFILM X-T20 z obiektywem 7artisans 60mm f/2.8 Macro, zamontowany na szynach sanek  FOTGA SKU062900,
oraz na statywie TRIOPO C-158, jako ciekawostkę dodam ze oba akcesoria również są chińskich marek.

Nawet lekkie – niewyczuwalne przesunięcie obiektywu przy powiększeniu w skali 1:1 jak powyżej skutkuje natychmiastową utratą ostrości, jak widać na wycinku zdjęcia po prawej...
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Problem z zapanowaniem nad głębią ostrości narasta gdy obiekt ustawiony jest pod kątem względem płaszczyzny obrazowania, w takim przypadku w zależności od zadanej przysłony ostra
będzie tylko część kadru tu obiektyw 7artisans 60mm f/2.8 Macro skala powiększenia 1:1 f/5.6

Obiektyw  7artisan  60mm  f/2.8  Macro  podczas  testów  weryfikujących  jego  zdolność  do  uzyskania

maksymalnego  powiększenia,  w  całej  rozciągłości  potwierdził  deklaracje  marki  faktycznie  uzyskując

maksymalne odwzorowanie na poziomie 1:1, a nawet je lekko przekraczając. Tu jednak kryje się też pewien

minus, otóż prawdą jest że minimalna odległość ostrzenia dla skali odwzorowania 1:1 jest 26 cm, to powinno

umożliwić podejście do fotografowanego obiektu bez jego spłoszenia powinno… faktycznie jest jednak nieco

inaczej. Przytaczana wartość 26 cm jest liczona dla całkowitej odległości od modela do matrycy aparatu, to

zaś oznacza że przy skrajnie wysuniętym tubusie z założoną dodatkową tuleją gdzie długość obiektywu

wynosi aż 16,2 cm, plus dystans do matrycy powiedzmy 1,5 cm daje nam łącznie około 17,7 cm to z kolei
oznacza  że  faktyczna  odległość  pomiędzy  fotografowanym  obiektem  a  początkiem  obiektywu  (tulejką)

wynosi zaledwie 8,3 cm!

Specyfikacja obiektywu 7artisans 60mm f/2.8 Macro dostępna na stronie marki i jego sprzedawców informuje że minimalna odległość ostrzenia w skali odwzorowania 1:1 wynosi aż 25 cm,
jest to prawdą, niestety nie sprecyzowano już tu że mowa nie o 26 cm liczonych od krawędzi obiektywu do fotografowanego elementu, lecz od matrycy do niego... oznacza to że przy

skrajnie wysuniętym tubusie z założoną dodatkową tuleją gdzie długość obiektywu wynosi aż 16,2 cm, plus dystans do matrycy powiedzmy 1,5 cm daje nam łącznie około 17,7 cm to z kolei
oznacza że faktyczna odległość pomiędzy fotografowanym obiektem a początkiem obiektywu (tulejką) wynosi zaledwie 8,3 cm!

Dystans ten można nieco zwiększyć odkręcając rzeczową tulejkę zyskując na jej długości 4,7 cm, co łącznie

oddali nas od obiektu na 13 cm – to jednak wciąż nie jest 26 cm,  warto z pewnością o tym pamiętać że
podawana liczba 26 cm dotyczy całkowitego dystansu od matrycy do obiektu, a nie od przedniej krawędzi
obiektywu. Marka postąpiła tu jednak sprytnie, podając wartość 26 cm nie powiedziała wszakże nieprawdy,
gdyż nie uściślała jakiej dotyczy odległości, tym nie mniej są to praktyki naganne, mogące wprowadzać w błąd
nabywcę.

 39                                                                                                                                                                                                            CC - Attribution Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel
Prawa autorskie –  można wykorzystywać  nieodpłatnie  wyłącznie  w  zastosowaniach  niekomercyjnych,  oraz  z  uznaniem i  zachowaniem  autorstwa,  zgodnie  z  licencją  Creative  Common  3.0  –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license
– www.creativecommons.org

Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium,

wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu. Niniejsza recenzja nie
powstała na zamówienie firm trzecich, nie była również przez takowe sponsorowana.



7artisans 60mm f/2.8 Macro – maksymalna skala odwzorowania 1:1 po lewej przysłona f/5.5 po prawej f4

7artisan informuje o możliwości używania dodatkowych pierścieni pośrednich, lub konwertera z omawianym
obiektywem w celu zwiększenia skali odwzorowania nawet do 3:1, przy czym należy pamiętać że wszystkie
opisane problemy wynikające z pracy z tak dużym powiększeniu ulegną dalszemu nasileniu.  Podsumowując

pod kątem rzetelności podawanej skali maksymalnego odwzorowania również i tu model wypada na plus, a

informacje deklarowane przez markę są w pełni rzetelne, acz cieniem kładzie się tu nieco brak rzetelnej
informacji o minimalnej odległości ostrzenia od krawędzi obiektywu.

Fotografia pod światło   i portretowa  ...  
Podczas przeszukiwania sieci za dostępnymi informacjami na temat recenzowanego obiektywu 7artisan 60mm

f/2.8 Macro zdarzało mi się trafiać na opinie iż sprawdza się on również dobrze w fotografii portretowej. Sam
po wykonaniu szeregu testów mam tu nieco mniej radykalne poglądy, uważam że owszem obiektyw ten dobrze
sobie radzi w takim zadaniu, acz daleko mu jednak do klasycznej „portretówki”. Rozmycie tła przy ostrzeniu na
nieskończoność  jest  zdecydowanie za małe nawet  dla  przysłony f/2.8,  lepiej  natomiast  prezentują się  jego
możliwości przy krótszym ogniskowaniu i maksymalnie otwartej przysłonie…

Obiektyw pomimo że dedykowany jest do fotografii makro i w tej roli z całą pewnością sprawdza się najlepiej, również w przypadku okazjonalnych fotografii terenowych, jak i portretowych
potrafi zarejestrować bardzo dobry obraz...

Powyższe zdjęcia wykonane z odległości niecałych dwóch i półtorej metra od modelki, tu mojej Żony, przy
wartości przysłony f/2.8 i f/4, co wystarczyło na uzyskanie ładnego rozmycia tła oddalonego od niej o około 60
cm. Przy zwiększeniu przysłony do f/8 spada również oczywiście rozmycie głębi,  acz nadal prezentuje się
dobrze,  pozwalając  wyodrębnić temat  główny z tła.  Ilość detali  zarejestrowanych w obu przypadkach  jest
naprawdę duża, brak też problemów z spadkiem jasności w rogach, czy utratą ostrości poza centrum kadru
innego niż wynika z wielkości przysłony.  Reasumując nie jest to klasyczny obiektyw wielofunkcyjny,  ani

typowy  do  fotografii  portretowej,  ale  jeśli  zdarzy  się  nam  okazja  lub  konieczność  do  takiego  jego

wykorzystania również i tu poradzi sobie bardzo dobrze. 
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7artisans 60mm f/2.8 Macro – od lewej: przysłona f/11 i f/8

7artisans 60mm f/2.8 Macro – przysłona po lewej i prawej  f/5.6

Świat  fotografii  makro  rządzi  się  własnymi  prawami,  często  nieintuicyjnymi,  jak  choćby  wzrost  wartości
przysłony powyżej wartości zadanej przy rosnącemu powiększeniu, co jak już wiemy jest powodem szybko
narastającego problemu dyfrakcji. Jednak istnieje też wiele wymagań uniwersalnych któremu obiektyw musi

podołać bez względu na jego typ. Z całą pewnością jednym z nich jest właśnie zdolność do radzenia sobie z

odbłyskami światła.

Jedynie w wyjątkowo specyficznych sytuacjach gdy promienie padają na układ optyczny obiektywu pod ostrym kontem z góry, przy skierowanym obiektywie wprost na źródło światła może
dojść do powstania poziomych odblasków o charakterze flary (zdjęcie na górze po lewej), jest to jednak zjawisko całkowicie marginalne, którego pomimo prób nie udało mi się potem w

innych warunkach powtórzyć...

Również pod tym względem jak widzimy na powyższych przykładach obiektyw radzi sobie nieźle, jedynie w

wyjątkowo specyficznych sytuacjach gdy promienie padają na układ optyczny pod ostrym kontem z góry,
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przy skierowanym obiektywie wprost na źródło światła może dojść do powstania poziomych odblasków o

charakterze flary. Problem ten jest jednak incydentalny. Podczas testów terenowych, fotografii pod słońce, jak i
w domowym studio nie doszło do innych tego typu sytuacji. Model radzi on sobie również dobrze z odbiciami
światła  od  błyszczących  przedmiotów,  co  uwidaczniają  zdjęcia  mocno  naświetlanych  kropel  wody  na
błyszczącej płaszczyźnie czarnego pleksiglasu.

...na co dzień szczególnie podczas pracy z małymi obiektami obiektyw doskonale radzi sobie z odbłyskami, jak i światłem odbitym od powierzchni metalicznych i lustrzanych (zdjęcie po
lewej i prawej na górze). Model doskonale poradzi sobie jednak również podczas okazjonalnych zdjęć w plenerze, czy to zachodu słońca jak na dole po lewej, czy rzek światła na

wypełniających wieczorem i nocą ulice miasta, w każdych z tych warunków nie doszło do pojawiania się flary czy komy. Tym bardziej w świetle tak dobrej charakterystyki dziwi fakt że
marka nie informuje z jakiego typu powłokami mamy do czynienia na przedniej i tylnej soczewce.

Wszystko to,  jak i  wygląd układu optycznego,  wskazuje dobitnie na obecność dobrej  jakości  powłok na

przedniej  i  tylnej  soczewce  obiektywu.  Tym  bardziej  zdumiewa  fakt  że  producent  nie  chwali  się  ich

obecnością, całkowicie pomijając te informację. Pozostaje tu oczywiście jeszcze kwestia jakości / trwałości
tych powłok, jednak bazując na blisko już dwu letnim doświadczeniu z pracy z obiektywem 7artisan 25 mm

f/1,8 nie spodziewam się tu większych problemów, gdy w tym ostatnim przypadku nie wykazują one żadnych
śladów uszkodzenia, choć oczywiście ostatecznie kwestię tę zweryfikuje dopiero czas.
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7artisans 60mm f/2.8 Macro / po lewej przysłona f/8 po prawej f/5.6 – skala odwzorowania 1:1 bez względu na typ powierzchni i kąt padania światła nie doszło do pojawiania się komy, lub
flary, widoczne po lewej odbicia nie są błędem optyki omawianego obiektywu, lecz odbiciami światła w szybie zegarka.

Warto, czy nie... kilka słów na zakończenie
Podsumowanie… cóż tym razem nie jest  ono tak oczywiste i proste jakby mogło się początkowo zdawać.
Obiektyw 7artisan 60mm f/2.8 Macro wylegitymował się licznymi ważnymi zaletami, jednak zaliczył też kilka

wpadek.  Nie  do  przecenienia  jest  bardzo  dobra  ogólna  jakość  układu  optycznego,  wolnego  od  takich

problemów jak mydlenie, tudzież duża utrata ostrości poza centrum kadru, nie wykazuje również tendencji

do zaburzeń geometrii obrazu, czy tez winietowania. Na plus na pewno należy zaliczyć obecność, pomimo że
anonimowych,  dodatkowych  powłok  na  przedniej  i  tylnej  soczewce,  skutecznie  eliminujących  ryzyko
powstania  komy i  flary,  dobrze  radzi  sobie  też  obiektyw z  odbiciami  od  powierzchni,  oraz  nie  wykazuje
tendencji do rejestrowania aberracji chromatycznej i sferycznej w całym zakresie przysłony.

Znakomite wykonanie, metalowy korpus, płynny praca, ponadczasowe wzornictwo czerpiące z dawnych analogowych obiektywów, oraz znakomita przysłona irysowa z ponadprzeciętną
ilością listków – to cechy wspólne obiektywów marki 7Artisans… choć nie są one z pewnością wolne od wad, liczba ich zalet w korelacji z niską ceną sprawia że są atrakcyjną alternatywą

wobec bardzo drogich modeli znanych marek. Tu recenzowany przeze mnie wcześniej obiektyw 7Artisans 25 mm f/1.8 (<<recenzja>>), oraz omawiany obecnie 60 mm f/2.8 Macro

Warto też z pewnością podkreślić jego znakomite wykonanie, z wysokiej klasy materiałów, brak tu tanich

tworzyw sztucznych, nic nie trzeszczy, nie ma absolutnie żadnych luzów, pierścienie pracuję z wyczuwalnym

oporem. Wyposażenie  ich  w  dodatkowe  radełkowanie  pozwala  na  łatwe  operowanie  nimi  w  każdych
warunkach. Również pod kątem estetyki obiektyw prezentuje się bardzo dobrze, odwołując się do klasycznych
rozwiązań w dawnych obiektywach stałoogniskowych.
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Posiadane przeze mnie obiektywy powiększyły się o kolejny, pomimo stwierdzonych kilku przywar, bardzo udany obiektyw marki 7artisans model 60mm f/2.8 Macro – który otworzy przede
mną mam nadzieję zupełnie nowe możliwości w fotografii makro...

Na wszystkich tych zaletach cieniem kładzie się nieco sama budowa korpusu, tudzież otwarte jego wnętrze

po skrajnym wsunięciu układu optycznego, bez założonej dodatkowej tulejki. Sprzyja to przedostawaniu się
zanieczyszczeń do wnętrza obiektywu, z  czasem mogąc nawet  prowadzić do zatarcia  mechanizmu zmiany
wartości powiększenia.  Nie można też przemilczeć faktu że w moim egzemplarzu już po zakupie wewnątrz

znalazło  się  sporo  śmieci, wyraźnie  widocznych  przy  domknięciu  ogniskowej  do  skrajnych  wartości.
Zastrzeżenia  można  również  mieć  do  sposobu  prezentacji  wartości  minimalnej  odległości  ostrzenia,

wynoszącej 26 cm, gdyż faktycznie dotyczy od odległości liczonej od matrycy do obiektu, a nie od krawędzi

obiektywu. 

7artisans 60mm f/2.8 Macro – przepustka do świata marko, nie wolna od wad, jednak w korelacji z ceną jest niezwykle atrakcyjną propozycją…

Problemem  może  być  też  bardzo  silna  dyfrakcja  pojawiająca  się  już  powyżej  wartości  przysłony  f/11,
osiągająca postać skrajną przy f/16, tej jednak cechy nie można zliczyć do minus danego obiektywu, gdyż jest
wynikową jego typu, problem ten występuje we wszystkich obiektywach makro, nie tylko w omawianym,
należy być tego jednak świadomym.  Podobnie w przypadku braku stabilizowanej matrycy, jak właśnie w

przypadku aparatów marki FUJIFILM problemem staje się brak stabilizacji optycznej. Tu bezwzględnie więc
wskazana jest praca na stabilnym statywie wyposażonym najlepiej w dodatkowe sanki nastawcze do fotografii
marko.
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zdjęcia przykładowe wykonane obiektywem 7artisans 60mm f/2.8 Macro

Globalnie  jednak  sumując  wszystkie  ważkie  zalety  i  znacznie  mniej  liczne  wady,  co  najważniejsze  nie

wpływające, z wyłączeniem zanieczyszczenia wnętrza obiektywu, na jakość obrazu uważam że obiektyw

7artisan 60mm f/2.8 Macro wylegitymował się znakomitym stosunkiem ceny do jakości, szczególnie na tyle

bardzo drogich markowych obiektywów makro. Jest udanym kompromisem pomiędzy możliwościami a ceną,
umożliwiając nam rozpoczęcie przygody z fotografią świata makro. Decydując się jednak na jego zakup trzeba

być świadomym wad i  zalet  wynikających z  takiego kompromisu.  Najważniejszy test  dla  tego obiektywu
wciąż pozostaje jeszcze przed nim, co związane jest z aktualną porą roku, dopiero gdy w naturze na nowo
odrodzi się po zimowej szarudze życie liczę że pokaże on na co go stać. Fotografie powstałe w tegoż pokłosiu
będą na bieżąco zamieszczane w galerii na stronie recenzji.

Zalety:
• dobry stosunek ceny do jakości

• bardzo niska cena
• elegancki ponadczasowy wygląd czerpiący z dawnych obiektywów manualnych
• precyzyjne wykonanie z dobrej jakości materiałów
• dostępność wielu typów mocowań bagnetowych
• dobra ostrość obrazu zarówno w centrum kadru jak i poza nim
• 10 listków przysłony
• brak istotnych zaburzeń geometrii
• wysoka plastyczność obrazu / piękny efekt bokeh
• duża ilość rejestrowanych szczegółów przy przesłonie od f/8 do f/11
• rzetelna maksymalna skala odwzorowania 1:1
• wygodne radełkowanie pierścieni ostrości i przesłony
• płynna i precyzyjna praca
• brak aberracji chromatycznej jak i sferycznej
• brak tendencji do powstawania komy
• niska tendencja do powstawania zjawiska flary

Wady:
• konstrukcja korpusu sprzyja przedostawaniu się zabrudzeń do jego wnętrza
• wrażliwość na zapiaszczenie / zabrudzenie mechanizmu prowadzącego układ optycznym
• brak możliwości założenia dekielka na przednią soczewkę bez założonej przedłużającej tulei
• w testowanym egzemplarzu liczne paprochy w układzie optycznym
• bardzo duża dyfrakcja przy skrajnych wartościach przysłony od około f/13 do f16
• brak informacji o zastosowanych powłokach przeciwodblaskowych na soczewkach
• tendencja do palcowania i łapania zabrudzeń przez korpus
• wprowadzająca w błąd podawana minimalna odległość od fotografowanego obiektu 26 cm przy skali odwzorowania 1:1 gdyż 

w rzeczywistości dotyczy ona odległości liczonej nie od końca obiektywu, ale od matrycy aparatu do fotografowanego obiektu 
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Przydatne linki: 
• oficjalna strona marki 7artisans: www.7artisans.com 

• recenzje obiektywu 7artisan 60mm f/2.8 Macro na stronie firmowej: 

◦ https://www.7artisans.com/en/h-nd-132.html#_np=119_1170  

◦ https://www.7artisans.com/en/h-nd-131.html#_np=119_1170  

◦ https://www.7artisans.com/en/h-nd-130.html#_np=119_1170  

• oficjalna strona marki / opis obiektywu 7artisan 60mm f/2.8 Macro – https://www.7artisans.com/en/h-col-244.html 

• oficjalna strona marki / zdjęcia przykładowe wykonane obiektywem 7artisan 60mm f/2.8 Macro: https://www.7artisans.com/en/h-col-245.html 

• profil marki 7artisans na portalu Facebook: https://www.facebook.com/7artisansph/

• sklep marki 7artisans na platformie AliExpress: https://7artisans.aliexpress.com/store/2789182?

spm=a2g0o.productlist.1000002.3.106d6824Q3zGE5 

• sklep marki 7artisans na portalu eBay: www.ebay.com/usr/7-artisans

• polski dystrybutor marki 7artisans – www.interfoto.eu 

Opracowania powiązane opracowania w dziale „SPRZĘT”:
◦ obiektyw 7artisans 25 mm f/1.8  
◦ szyny nastawcze makro FOTGA model SKU062900  
◦ pierścienie pośrednie marki MeiKe model MK-C-AF3B  
◦ aparat FUJIFILM X-T20  
◦ aparat FUJIFILM X-M1  
◦ obiektyw FUJIFILM FUJINON XF 18-55mm f/2,8-4 R LM OIS  
◦ obiektyw FUJIFILM FUJINON XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS  
◦ obiektyw FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS  
◦ konwerter makro RAYNOX DCR-250  
◦ statyw fotograficzny TRIOPO C-158  

oficjalna strona marki 7artisans:

www.7artisans.com

specjalne podziękowania dla polskiego dystrybutora marki 7Artisans
sklepu fotograficznego www.interfoto.eu

za pomoc w opracowaniu recenzji

www.interfoto.eu

opracowanie i zdjęcia z wyłączaniem innych od omawianego
modeli obiektywów, z wyłączeniem 7artisans 25mm f/1.8:

Sebastian Nikiel
20.02.2020

www.zyciepisanegorami.pl

e-mail: zyciepisanegorami@gmail.com

Fotografie modeli obiektywów marki 7artisans z wyłączeniem omawianego i modelu 25 mm f/1.8,  pobrano ze strony marki  7artisans – www.7artisans.com, która jest ich
wyłącznym właścicielem, posiadającym pełnie praw do rozporządzania  nimi.  Rzeczowe fotografie  zaprezentowano w opracowaniu  zgodnie  z  art.  29  ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, jako ograniczenie majątkowych praw autorskich na rzecz dozwolonego użytku, zgodnie z nowelizacją rzeczowej ustawy z 2015 roku,
wyłącznie w celu prezentacji i szerszego zobrazowania poruszanych tematów, pozostających w ścisłym związku z jego tematem.
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