M I R R O R L E S S
R E I N V E N T E D

HET NIEUWE OPTISCHE VOORPORTAAL NAAR DE VOLGENDE
STAP OP HET GEBIED VAN CREATIVITEIT
Z is het jaar nul voor de wereld van de beeldverwerking.
Het Z-vattingsysteem van Nikon staat in het teken van mogelijkheden. Het gaat over het voortouw
nemen in de wereld van de systeemcamera en het creëren van nieuwe mogelijkheden, zowel
technologisch als creatief. Het gaat om het bouwen van een nieuw platform voor fotografen
dat in gelijke tred met hun ambities kan groeien en waarmee ze op verfrissende nieuwe manieren
kunnen werken en zich kunnen uitdrukken.
Het geheim van geweldige beeldverwerking is licht. Met een eeuw aan ervaring in optiek
weet Nikon dit heel goed. NIKKOR F-objectieven zijn het resultaat van een lange traditie van
opgebouwde optische expertise en laten licht in de zuiverst mogelijke vorm en met een minimale
vertekening binnen. Ze leveren daardoor zeer nauwkeurige gegevens over het onderwerp aan
de sensor, waardoor beelden met een hoge resolutie en echte diepte mogelijk worden.
De binnendiameter van 55 mm en een flensafstand van 16 mm van de Z-vatting maken de weg
vrij voor een nieuwe generatie van uitzonderlijk krachtige objectieven. Dit nieuwe systeem tilt
optische prestaties en beeldkwaliteit naar een hoger niveau. Het maakt ook de ontwikkeling van
een bredere scala aan objectieven, grotere diafragma's en unieke brandpuntsafstanden mogelijk,
waardoor meer uiteenlopende fotografische uitdrukkingsmogelijkheden binnen handbereik
komen. Doordat via een adapter de uitgebreide nalatenschap aan NIKKOR F-objectieven
beschikbaar blijft, vormt de baanbrekende techniek van de Z-vatting de basis voor een nieuwe
generatie objectieven die uitblinken in snelheid, scherpte en nauwkeurigheid en wordt de weg
vrijgemaakt voor nieuwe objectiefmogelijkheden.
De Z-serie belichaamt Nikon’s langdurige expertise in elk aspect van een uitgebalanceerd
camerasystem. Noch sluit noch wat betreft vernuft in beeldverwerking noch in degelijkheid en
bedieningsgemak compromissen bij het bieden van een zo goed mogelijke beleving bij de diverse
soorten onderwerpen, en dit alles binnen een compact camerasysteem.
Met het Z-vattingsysteem zet Nikon zich verder in voor de toekomstige spiegelloze wereld.
De baanbrekende optiek die centraal staat, helpt gebruikers om nieuwe creativiteit de vrije
loop te laten door te investeren in een traject van toenemende beeldkwaliteit, innovatie en
betrouwbaarheid. Waar onze meest getalenteerde beeldenzoekers ook heen gaan, is ons
doel is daar voor ze klaar te staan.
De toekomst moet nog worden gerealiseerd, maar hoe we elk moment bewegend
of niet-bewegend gaan vastleggen, is duidelijk.
Welkom bij het nieuwe Z-vattingsysteem van Nikon.
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NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
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NIKKOR Z 50mm f/1.8 S
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NIKKOR Z 35mm f/1.8 S
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NIKKOR Z 50mm f/1.8 S
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NIKKOR Z 35mm f/1.8 S
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NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
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Nikon’s eerste 100 jaar en de toekomst van optiek en beeldverwerking
Voor de meeste levende wezens die zich op de aarde hebben ontwikkeld, is licht het eerste en meest
belangrijke gegeven dat hun zintuigen bereikt. Hetzelfde geldt voor camera's. Hoe natuurgetrouw een
objectief aan de camera doorgeeft wat het ontvangt, is behoorlijk van invloed op wat de camera kan
doen. In haar 100-jarig bestaan als producent van optische producten heeft Nikon veel kennis vergaard
door er constant naar te streven echt voortreffelijke objectieven te bieden die onderwerpen kunnen
vastleggen zoals ze er werkelijk uitzien.
Op dezelfde manier waarop het oog van een levend wezen wat het ziet ter herkenning op het netvlies
projecteert, zetten objectieven driedimensionale onderwerpen om naar een tweedimensionaal vlak.
En dat is waar licht een rol gaat spelen. Licht is zichtbaar via reflecties maar het is niet tastbaar. Als we
het konden aanraken, zou het eenvoudiger te buigen en te verlengen zijn. Dat is het moeilijke van licht,
maar de optische technologie van Nikon gaat hier met groter precisie mee om. Licht brengt de levende
wereld talrijke voordelen en optische technologie gebruikt dat licht om ons leven beter te maken.
Door de precisie van dergelijke technologie te vergroten, kunnen we de samenleving zelfs meer geven.

“Nikon is opgericht in 1917 voor de binnenlandse productie
van optiek. We hebben als leider in de optische technologie een
sterk opdrachtgevoel en een sterke trots. Elke werknemer van
Nikon heeft een passie voor het verhaal van de optiek.”

Optiek die nieuwe mogelijkheden voor
beeldverwerking creëert
Proloog:
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Laten we twee voorbeelden bekijken die aangeven hoe nauwkeurig de optiek van Nikon is. Zoals
iedereen weet, worden halfgeleiders in allerlei verschillende moderne technologieën gebruikt, van pc's
en smartapparaten tot auto's en communicatie. Om deze halfgeleiders te produceren, worden
complexe microscopische elektronische schakelingen door Nikon’s lithografiesystemen voor halfgeleiders
verkleind en op siliciumschijven geprojecteerd, waarbij een lens met het meest nauwkeurige oplossend
vermogen in de geschiedenis van de mens wordt gebruikt. Als het hele gebied van de Japanse regio's
Kanto en Koshin’etsu (circa 63.000 km2) zou kunnen worden verkleind en op het formaat van een
gewone postzegel zou kunnen worden geprojecteerd, zou deze lens objecten zo klein als de witte lijnen
van een voetgangersoversteekplaats kunnen weergeven op een niveau waarop ze herkenbaar zouden
zijn. Je zou kunnen zeggen dat de lens een resolutie heeft die scherp genoeg is om een satelliet
die een baan om de aarde beschrijft een voetgangersoversteekplaats in Tokio te laten herkennen.
Een ander voorbeeld is de nauwkeurige curve van het oppervlak van de lens. Scherpe beelden vereisen
een uiterst nauwkeurige controle over licht en om die nauwkeurigheid te bereiken, moet de curve van
het oppervlak van de lens zonder ook maar de minste afwijking precies zo worden gefabriceerd als
is bedoeld. Stel je voor dat één element van een camera-objectief werd vergroot tot het formaat van
het dak van het Tokyo Dome-honkbalstadion: de grootte van de afwijking die we meten zou minder
zijn dan de dikte van één enkele mensenhaar. Nikon realiseert dit niveau van nauwkeurigheid als
een vanzelfsprekendheid, maar streeft er toch naar om steeds hogere standaards te verwezenlĳken.
Een camera-objectief bestaat uit vele optische onderdelen zoals de zojuist genoemde. Het leveren
van uitstekende optische prestaties vereist een zeer hoge precisie bij de verwerking en de fabricage
en Nikon bereikt dit telkens weer.
Beeldverwerking gaat zich in de toekomst verder ontwikkelen naar iets wat realistischer
en veelomvattender is en dat is zelf nog voordat we opkomende technologieën zoals VR (Virtual
Reality) en AR (Augmented Reality) overwegen. De optiek speelt een cruciale rol in deze trend.
Hoeveel de resolutie van beeldsensoren en de prestaties van beeldverwerkingsengines ook worden
verbeterd, het zal niet mogelijk zijn om een 3D-realiteit te bereiken zonder de bijdrage van objectieven
die de oorspronkelijke bron van het beeld (licht) overbrengen. De optische innovaties van Nikon zijn
ontstaan door onze voortdurende ontwikkeling en fabricage van een uitgebreide reeks producten,
inclusief camera's, verrekijkers, telescopen, microscopen, lithografiesystemen voor halfgeleiders,
meetapparatuur, brillenglazen en optisch materiaal. Onze innovaties op al deze gebieden zijn
geïntegreerd in NIKKOR-objectieven, waardoor we met optische technologie toonaangevend kunnen
zijn voor de toekomst van de beeldverwerking.

Yasuhiro Ohmura, General Manager, Optical Engineering Division
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Het Z-vattingsysteem van Nikon brengt de toekomst
van beeldverwerking onder de aandacht
Overal om ons heen leggen mensen beelden vast en delen ze deze als
onderdeel van hun dagelijkse leven. Hoe zullen beelden zich vanaf nu verder
ontwikkelen? Wanneer het maken van beelden zo'n dagelijkse gewoonte
wordt, creëert dit onvermijdelijk een wens voor individualistischer beelden.
Er komen ook duidelijk andere behoeften naar voren: mensen willen beelden
die mooier zijn of die leuker zijn. Welk soort camerasysteem kan alle soorten
beelden leveren die gebruikers willen? Terwijl dit allemaal plaatsvindt,
worden monitoren ook veel scherper omdat ze van 2K naar 4K en 8K gaan.
En terwijl het 'internet van de dingen' (IoT) en de communicatie-infrastructuur
verder worden ontwikkeld, worden er enorme hoeveelheden gegevens met
een ongelooflijke snelheid over de wereld verzonden, wat onze levenswijze
verandert. Het wordt ook mogelijk om beelden weer te geven met een hogere
resolutie dan die van het menselijk oog, wat tot nieuwe expressievormen zal
leiden. Het Z-vattingsysteem is een nieuwe systeemcamera met verwisselbaar
objectief die voor de beeldverwerkingsmogelijkheden van de toekomst
is gemaakt.
Het Z-vattingsysteem maakt nieuwe vormen van beeldverwerking mogelijk
door de technologieën waarin Nikon uitblinkt verder te verbeteren: het
objectief geeft getrouw gegevens door over wat er zich vóór de camera
bevindt en de camera reproduceert getrouw de gegevens die deze
ontvangt. Als een voorportaal voor beeldverwerking gaat het objectief
een nog belangrijker rol spelen bij het ontvangen van licht in een zo zuiver
mogelijke vorm. Nikon heeft een eeuw aan verzamelde optische kennis en
haar uitstekende verwerkings- en de fabricagetechnologieën in het nieuwe
Z-vattingsysteem geïnvesteerd om beelden naar een nieuw tijdperk te leiden.
De ontwikkeling van het Z-vattingsysteem begon met een eenvoudig idee: om
ruimte vast te leggen zoals deze werkelijk is. We streven ernaar om meer dan
alleen een moment vast te leggen en elke scène met een krachtige gevoel
van 3D-realiteit op te nemen. Met de huidige beeldverwerkingstechnologie
kan zelfs zoiets zogenaamd overweldigends als VR (Virtual Reality) alleen die
plat ogende beelden bieden die een gevoel van diepte en realiteit missen.
Omdat de hoeveelheid beeldgegevens echter toeneemt, bijvoorbeeld
bij hogere resoluties, worden beelden nog overweldigender. Er komt
ongetwijfeld een tijd dat de virtuele wereld van de videogames van nu er als
het echte leven uitziet. Wat nu mogelijk lijkt te zijn, wordt dan werkelijkheid.
Het Z-vattingsysteem is ontworpen om voorbereid te zijn op wat er gaat
komen. Of het nu foto's of video's zijn, het nieuwe systeem legt met
een uitzonderlijke natuurgetrouwheid vast wat er zich voor de camera
bevindt en biedt daarmee dezelfde hoge resolutie en toongradaties waarvan
we met onze ogen kunnen genieten. Dat is het Z-vattingsysteem.
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33 medewerkers delen één missie: het

-vattingsysteem van Nikon
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Hoofdstuk 1:
Een innovatieve vatting die beelden
met de toekomst verbindt

“Een binnendiameter van
de objectiefvatting van 55 mm
en een flensafstand van 16 mm:
dit zijn de absolute specificaties.”
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Betrouwbare F-vatting en NIKKOR F-objectieven
Va n a f d e i nt ro d u c t i e va n N i ko n’s e e rs te S L R- ca m e ra
met verwisselbaar objectief in 1959 (de Nikon F) is de F-vatting
59 jaar continu in gebruik geweest en wordt zijn geschiedenis
nog steeds geschreven. We kunnen niet zeggen of de
oorspronkelijk ontwerper de bedoeling had dat de vatting
zo veel jaar zou worden gebruikt, maar het getuigt van de
kracht van het ontwerp van de vatting dat deze het zo lang
heeft uitgehouden. Omdat we de vatting niet hebben gewijzigd,
konden gebruikers hun NIKKOR-objectieven en camerabody's
in elke gewenste combinatie gebruiken. Door deze zeldzame
waarde is de F-vatting niet alleen voor gebruikers maar ook
voor Nikon een kostbare schat.
Toen de F-vatting zijn opwachting maakte met de Nikon
F, moesten de belichting en scherpstelling van de camera
nog steeds handmatig worden bediend. Er is sindsdien veel
vooruitgang geboekt in de cameratechnologieën (automatische
belichting, autofocus, de overgang van film naar digitaal, de
introductie van FX-formaat), maar ondanks het feit dat de
technologische horden hoger werden, is Nikon de F-vatting toch
blijven gebruiken. De technici uit elk tijdperk hebben hun vernuft
ten toon gespreid door met de beperkingen van de vatting te
werken, waardoor er uiteindelijk aan de meest geavanceerde
technologieën kon worden beantwoordt. De D5 biedt
uitgebreide, zeer nauwkeurige geautomatiseerde bediening
maar deelt dezelfde F-vatting met de oorspronkelijke, volledig
handmatige Nikon F.

De geschiedenis van de F-vatting is ook de geschiedenis
van NIKKOR F-objectieven. Als u een van de meest recente
digitale camera's hebt, kunt u vele soorten beelden vastleggen.
Maar tenzij u een aantal verschillende objectieven hebt, kunt
u uw expressiviteit niet vergroten. Wanneer men een grote
collectie NIKKOR F-objectieven ziet, kan men zich gaan
afvragen waarom er om te beginnen zoveel objectieven
bestaan. In tegenstelling tot camerabody's raken objectieven niet
snel verouderd. Of objectieven nu oud of nieuw zijn, ze geven
fotografen elk een unieke en verschillende visie. Hoe meer
objectieven er bestaan, hoe breder het scala aan expressieve
mogelijkheden. De optische ontwerpers van Nikon zijn zelf ook
fotografen. Ze hebben meer dan 500 verschillende NIKKOR
F-objectieven vanuit het standpunt van de fotografen ontworpen
en uitgebracht in een streven naar betere beelden en een
aantrekkelijkere creatieve expressie. En alleen dankzij de steun
van onze gebruikers voor die inspanning heeft de F-vatting
zo lang kunnen voortbestaan.
Nikon deelt een passie voor creatieve expressie met haar
gebruikers. Er zijn waarschijnlijk niet veel andere voorbeelden
van een relatie tussen producent en consument die via één
enkele vatting al zo lang aanhoudt. Het is nooit eenvoudig voor
bedrijven om fabricagetechnologieën en -filosofieën van de ene
generatie over te brengen op de volgende. Maar voor Nikon
is dat de eenvoudigste zaak van de wereld.

“De 59 jaar geschiedenis van de F-vatting omvat de technische
wijsheid van elk tijdperk. De nieuwe Z-vatting biedt meer vrijheid
bij het ontwerpen van optiek. Wij vullen dat in met de wijsheid
en dromen van Nikon.”

Hideki Sasao, Product Planning, DCIL, UX Planning Department, Marketing Sector, Imaging Business Unit
Naoki Kitaoka, Department Manager, UX Planning Department, Marketing Sector, Imaging Business Unit
Hiroyuki Ishigami, Section Manager, Product Planning, IL, UX Planning Department, Marketing Sector, Imaging Business Unit
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Innovatie en continuïteit: van F-vatting naar Z-vatting
De continuïteit van ons camerasysteem heeft al lange tijd de
hoogste prioriteit voor Nikon terwijl we verdere innovaties in
beeldverwerkingstechnologie nastreven. Zelfs wanneer men
speculeerde dat het onmogelijk zou zijn om een beeldsensor
van volledig formaat in een D-SLR met een F-vatting op te
nemen, zijn onze technici nooit van de F-vatting afgestapt en
waren ze in staat om het FX-formaat werkelijkheid te laten
worden. Sindsdien hebben ze talloze objectieven met F-vatting
geïntroduceerd die volledig profiteren van de mogelijkheden van
het FX-formaat.
De wijze waarop we met beelden omgaan, is drastisch
veranderd. Het is nu gemeengoed geworden dat een klein
draagbaar apparaat beelden van redelijk goede kwaliteit kan
produceren, terwijl veel gebruikers foto's en video's als in wezen
uitwisselbaar beschouwen. Monitoren voor het weergeven van
beelden worden groter en ook scherper, waardoor er een vraag

naar een nog hogere beeldkwaliteit en hogere beeldsnelheid bij
video ontstaat. Er is een toenemende behoefte aan een nieuw
systeem dat nieuwe mogelijkheden voor beelden creëert en die
mogelijkheden in de toekomst kan blijven uitbreiden.
Net zoals de F-vatting gelijke tred heeft gehouden met de
nieuwste beeldverwerkingstechnologieën, beantwoordt het
nieuwe Z-vattingsysteem in de komende jaren voortdurend
aan de behoefte om rijkere beelden te creëren. De ongekende
mogelijkheden van de nieuwe vatting stuwen de beeldverwerking
op naar een hoger niveau. En met de speciale vattingadapter
kunnen gebruikers hun bestaande NIKKOR F-objectieven
blijven gebruiken met het nieuwe systeem. De Z-vatting is een
voorportaal naar de nieuwe vormen van beeldverwerking die de
toekomst ons gaat brengen.
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Grote objectiefvatting met een binnendiameter van 55 mm en een korte flensafstand
van 16 mm
16 mm

55 mm

4 verbindingsclips

We hebben onszelf de volgende vraag gesteld: hoe kunnen
we tegelijkertijd voortreffelijke optische prestaties, compactheid
e n g e b r u i k s g e m a k i n e e n ca m e ra s ys te e m b e re i ke n?
Het antwoord waar we voor de Z-vatting op uitkwamen was
het combineren van een binnenste vattingsdiameter van 55 mm
en een flensafstand van 16 mm. Deze combinatie biedt een
enorme flexibiliteit bij het optische ontwerp, waardoor het
Z-vattingsysteem de mogelijkheid in zich heeft om niet alleen
nu, maar ook in de toekomst ruimschoots aan de eisen van de
gebruiker te voldoen.
De mogelijkheid om meer licht via het objectief op te vangen,
is onmisbaar voor het bieden van beelden van hoge kwaliteit
die aan de eisen van het tijdperk kunnen voldoen. Hoe groter
de binnenste vattingsdiameter is, hoe beter deze rol kan
worden vervuld. Een buitensporig grote vatting maakt een
camerasysteem echter te groot om eenvoudig te kunnen
gebruiken. We hebben de wisselwerking tussen deze twee
factoren nauwgezet berekend door eerst de grootte van
de beeldsensor te bepalen en vervolgens te constateren dat
de optimale diameter 55 mm is.
De FX-formaat sensor die door de Z 7 (het eerste model uit de
Z-serie) wordt gebruikt, kan goed uitgebalanceerde verbeteringen
in drie hoofdelementen van de beeldkwaliteit blijven bieden:
resolutie, dynamisch bereik en beeldsnelheid. Als een grotere
sensor dan een FX-formaat sensor wordt gebruikt, zou dat
een groter dynamisch bereik bieden, maar zouden de vereiste
objectieven te groot worden en zou de scherptediepte te klein
worden om eenvoudig te kunnen gebruiken. De FX-formaat
sensor biedt een goede balans tussen een hoge beeldkwaliteit,
een compact formaat en gebruiksgemak.

Hoge snelheid, grote hoeveelheden
communicatie waardoor nauwkeurige
beeld-voor-beeld verwerking mogelijk
wordt gemaakt

Mogelijkheden van de Z-vatting
Nikon is er stellig van overtuigd dat de kracht van het licht de
toekomst kan vormen. De nieuwe Z-vatting beschikt over een
enorm potentieel om te beantwoorden aan wat de toekomst
ons brengt, terwijl er ook aan de huidige eisen wordt voldaan.
Dit potentieel maakt het mogelijk om een objectief met maar
liefst f/0.95 te ontwikkelen. Het maakt het samengaan mogelijk
van baanbrekende optische kenmerken met de compacte
vorm die uniek is voor systeemcamera's. De dingen die u kunt
vastleggen en in beeld kunt brengen, breiden zich als nooit
tevoren uit. Daarnaast neemt de communicatie van gegevens
tussen het objectief en de camera aanzienlijk toe in zowel
snelheid als hoeveelheid. Hierdoor kunnen gegevens over
de status van het objectief, die constant wijzigt, nauwkeurig
26

realtime naar de camerabody worden doorgegeven, waardoor
grote verbeteringen in de nauwkeurigheid van de AF en in
de beeldkwaliteit mogelijk worden. Het effect hiervan is met
name duidelijk bij video-opnamen. U mag verwachten dat elk
beeld van de video dezelfde hoge beeldkwaliteit als een foto
heeft. Alleen een uitmuntend objectief kan beelden produceren
die bruisen van leven. En dat is precies wat de Z-vatting en
het Z-vattingsysteem bieden, en op een niveau dat nooit
eerder is vertoond. Natuurlijk gaat dit alles gepaard met de
betrouwbaarheid die professionele fotografen nodig hebben
wanneer ze in extreme omstandigheden werken. De Z-vatting
verlegt de grenzen van de beeldverwerking en belooft nog
grotere creativiteit in de toekomst.

Objectiefvattingsystemen zijn ontworpen om diverse soorten
gegevens tussen het objectief en de camerabody door te
geven (zoals brandpuntsafstand, afstand van de camera
tot het onderwerp en diafragma) om de beeldkwaliteit
en de nauwkeurigheid van de AF te verbeteren. Omdat
cameraresoluties en beeldsnelheden in de toekomst steeds
hoger worden voor steeds levensechtere beelden, is de sleutel
tot levering van een hogere beeldkwaliteit door het systeem het
snel en nauwkeurig doorgeven van al die gegevens. Dankzij de
mogelijkheid voor snelle communicatie van grote hoeveelheden
gegevens brengt de Z-vatting realtime een verscheidenheid
aan uiterst gedetailleerde gegevens over tussen het objectief
en de camerabody. Hierdoor kan de beeldkracht van het
Z-vattingsysteem vanaf nu tot in de toekomst blijven groeien.
Nikon heeft de beeldkwaliteit voortdurend tot een zeer
precies niveau verbeterd, maar dit soort communicatie van
grote hoeveelheden op hoge snelheid belooft veel meer
indrukwekkende voordelen op te leveren. Als we de meest
effectieve AF-aanpassingen en beeldverwerking op elk beeld
kunnen toepassen, leidt dat tot beelden die veel realistischer
overkomen. En een dergelijke nauwkeurige beeld-voor-beeld
verwerking wordt vanaf nu nog waardevoller omdat de
snelheden van continu-opnamen voor foto's verder toenemen.
Zeer snelle communicatie van grote hoeveelheden gegevens
is ook effectief tijdens video-opnamen. Hoewel bij video veel
hogere beeldsnelheden worden gebruikt dan bij fotograferen
met continu-opnamen, is het mogelijk om zeer nauwkeurige
beeldcorrectie op elk beeld toe te passen. Stelt u zich eens
voor dat u een video opneemt in een scène waarbij u de
camera van een donkere naar een lichte plaats beweegt. Met
nauwkeurige realtime beeld-voor-beeld aanpassingen kunt u
vloeiende en natuurlijke belichtingswijzigingen verwachten, zelfs
als het helderheidsniveau zo sterk verandert. De mogelijkheid
voor communicatie van de Z-vatting biedt een solide basis voor
de toekomstige evolutie van het maken van beelden.

“Een binnendiameter van de objectiefvatting van 55 mm
laat voldoende speelruimte voor objectiefontwerp dat
de voordelen van FX-formaat kan benutten om ongeëvenaarde
beeldverwerking te bereiken. Met een groter maximaal
diafragma wordt het mogelijk om beelden met een nog
mooiere bokeh en een driedimensionale diepte (wat de kracht
van FX-formaat is) te produceren bij zowel foto's als video's.
Omdat een grotere hoeveelheid licht de hoeken van het
beeld en ook het midden kan bereiken, wordt het mogelijk om
objectieven met een uniform scherpe resolutie van rand tot
rand te ontwerpen. Met een binnendiameter van 55 mm kunnen
we ook elke brandpuntsafstand en f-stopcombinatie in een
objectief ontwerpen, niet alleen bij het type objectieven dat
met de F-vatting mogelijk was, maar ook bij objectieven die tot
op heden moeilijk te ontwikkelen waren, zoals video-objectieven
en superteleobjectieven.
De flensafstand is ook nauwkeurig bepaald om binnenkomend
licht van NIKKOR Z-objectieven in de zuiverst mogelijke
vorm naar de sensor over te brengen. Er zitten mechanische
componenten boven op de beeldsensor die niet kunnen
worden verwijderd, zoals filters, een mechanische sluiter en een
glasplaatje om tegen stof te beschermen. Nikon heeft er hard
aan gewerkt om de dikte van elk van deze componenten
tijdens het testen op optische en fysieke precisie en zelfs de
productienauwkeurigheid te verminderen om bij een flensafstand
van 16 mm uit te komen. Hierdoor konden we een nieuw niveau
van optische prestaties realiseren dat maximaal gebruik maakt
van de voordelen van het FX-formaat in een compact en uiterst
gebruiksvriendelijk camerasysteem.

Vier verbindingsclips die een sterke
en soepele bevestiging bieden
We h e b b e n g o e d n a g e d a c ht ove r h et o nt we r p va n
de verbindingsclips die het objectief aan de camerabody
bevestigen. Het gaat in de eerste plaats om kracht. Soms vallen
camera's of stoten ze tegen iets hards. De vatting en de clips
moeten sterk genoeg zijn om bestand te zijn tegen botsingen
vanuit verschillende hoeken en mogen niet makkelijk
vervormd raken. Als de Z-vatting drie clips zou gebruiken
zoals de F-vatting, zouden ze langer en dikker moeten zijn
vanwege de grotere binnendiameter. Het gebruik van drie
clips met een grotere vatting zou ook betekenen dat een
objectief bij het bevestigen en verwijderen meer moet worden
gedraaid. We hebben besloten dat vier clips meer stevigheid
en een eenvoudige bediening bieden.
Daarnaast hebben we ook de optimale positie voor de clips
en de schroeven en ook de ideale dikte van de vatting bepaald.
De vatting en vier clips kunnen schokken vanuit verschillende
hoeken doorstaan door de schok verspreid op te vangen,
waardoor de vatting sterker is dan de F-vatting. De kortere
clips van de Z-vatting verminderen de rotatiehoek bij het
bevestigen en verwijderen van een objectief van circa 60 graden
voor de F-vatting tot circa 40 graden, waardoor bediening
gemakkelijker wordt.
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Hoofdstuk 2:
NIKKOR Z-objectieven leiden
beeldverwerking naar de toekomst

“Er is een nieuw tijdperk van innovatieve optische prestaties
aangebroken op basis van de uitgebreide opgebouwde
technologieën van de F-objectieven.”
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Voor een nieuwe dimensie in het maken van beelden – NIKKOR Z-objectieven
Omdat beeldverwerkingstechnologieën zich ontwikkelen, kan nu
een eenvoudig apparaat als een smartphone u een bepaald
niveau aan beeldkwaliteit bieden. Het apparaat kan echter
geen natuurlijke, driedimensionale uitstraling leveren: de beelden
blijven plat en tweedimensionaal. Dat maakt het moeilijk om een
echte natuurlijke uitdrukking te bereiken, een gebied dat nog
niet volledig is verkend. En dit kan alleen worden bereikt met
uitmuntende optische prestaties. Foto's en video's worden op een
tweedimensionaal vlak gereproduceerd, maar bij het gebruik
van objectieven met hoge optische prestaties kunt u natuurlijke,
indrukwekkende beelden vastleggen die levend lijken en de
indruk van een driedimensionale ruimte wekken. Dit concept
was de basis voor de ontwikkeling van NIKKOR F-objectieven
door Nikon, niet alleen wat betreft het verbeteren van de
beeldresolutie, maar ook met het oog op het vergaren van de
ontwerpkennis om een mooie achtergrondbokeh te creëren.
Grote en natuurlijke bokeh-effecten waarmee onderwerpen
een aanwezige uitstraling en meer diepte krijgen, kunnen niet
met digitale beeldverwerking worden gerealiseerd. Ze kunnen
alleen worden geproduceerd via de prestaties van een objectief

dat lichtstralen nauwkeurig regelt om een beeld weer te geven.
Vergeleken met de binnendiameter van 47 mm van de F-vatting
heeft de Z-vatting een grote binnendiameter van 55 mm die
uitermate geschikt is voor het ontvangen van meer licht. Door
dit voordeel te combineren met de opgebouwde ontwerpkennis
van Nikon kunnen NIKKOR Z-objectieven de lat voor optische
prestaties op meerdere manieren hoger leggen. Een flexibeler
optisch ontwerp betekent op de toekomst voorbereide optische
prestaties, een hogere beeldkwaliteit op korte afstand en
de mogelijkheid om dit alles binnen een compacte body te
verwezenlijken. Door al deze factoren worden de grenzen bij het
opnemen en creëren van beelden verlegd.
Men kan niet om het feit heen dat optische technologieën
essentieel zijn voor het maken van prachtige beelden.
Ontwikkelingen in beeldsensoren en beeldverwerkingsengines
zijn verder versterkt door verbeteringen in de optische prestaties
van objectieven. NIKKOR Z-objectieven zijn aantrekkelijke
hulpmiddelen die een nieuwe dimensie in beeldkwaliteit beloven
via een alsmaar groeiend assortiment.

De filosofie van de NIKKOR F-objectieven vormt de basis voor de NIKKOR Z-objectieven
Onze gebruikers hebben allen een individuele voorkeur wanneer
het op beelden aankomt, voor zowel foto's als video's. Nikon
heeft meer dan 500 typen NIKKOR F-objectieven en een totaal
van meer dan 100 miljoen apparaten geproduceerd om in te
spelen op de diverse voorkeuren en te helpen nieuwe voorkeuren
te ontwikkelen. De ontwerpkennis die gedurende deze lange
historie is ontwikkeld zet zich voort in de Z-objectieven. Een
van de meest belangrijke factoren is betrouwbaarheid. Sinds
de beroemde oorlogsfotografen David Douglas Duncan en
Robert Capa Nikon-apparatuur gingen gebruiken, hebben
we uitstekende betrouwbaarheid geleverd door in ons
optische ontwerp rekening te houden met verschillende
omgevingsomstandigheden zoals temperatuur en vochtigheid.
We hebben op basis van verschillende opnameomstandigheden
van professionele fotografen beoogd producten te creëren die

in de meest barre omstandigheden kunnen worden gebruikt,
waardoor we uiteenlopende kennis voor het bereiken van
praktische duurzaamheid kunnen verzamelen. Nikon legt ook
de nadruk op productiekwaliteit om objectieven te produceren
die de ontwerpspecificaties trouw volgen en betrouwbare
hoge optische prestaties leveren. We streven ernaar om aan
de persoonlijke smaak van elke klant tegemoet te komen door
NIKKOR-objectieven te leveren die voldoen aan de strenge
kwaliteitsnormen van Nikon.
Op basis van de technologieën die we gedurende vele jaren
tijdens het ontwikkelen van NIKKOR F-objectieven hebben
opgebouwd en verfijnd, verleggen NIKKOR Z-objectieven de
grenzen van beelden nog verder.

“Het is erg moeilijk om producten te blijven fabriceren die de NIKKORobjectieven overtreffen die onze voorgangers hebben gemaakt. We staan
hierbij onder hoge druk. Maar ik ben vastbesloten om producten te creëren
die de naam NIKKOR waardig zijn.”

Hiroki Harada, 1st Optical Designing Section, 3rd Designing Department, Optical Engineering Division
Keisuke Tsubonoya, 1st Optical Designing Section, 3rd Designing Department, Optical Engineering Division
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Optische prestaties voor de volgende generatie: S-Line NIKKOR Z-objectief
“Door technologische vooruitgang zal het aantal pixels verder worden
verhoogd en zullen beeldverwerkingstechnologieën verder worden bevorderd.
Dat vergt nog meer geavanceerde optische prestaties. Op basis van deze
aanname hebben we deze objectieven met een uiterst hoog prestatieniveau
ontwikkeld. Dat is de S-Line.”

Bovenaan het assortiment NIKKOR-objectieven met Z-vatting
staan objectieven die zijn ontwikkeld voor om een hoger niveau
van optische prestaties te realiseren: de S-Line. Vooral met de
zeer hoogwaardige Noct worden vormen van beeldverwerking
mogelijk die niemand eerder heeft meegemaakt.
Nikon’s optische ontwerpers voor NIKKOR-objectieven met
Z-vatting onderzoeken in welke mate het mogelijk is om optische
prestaties te verbeteren met een vatting met een grote diameter.
Door te profiteren van de grotere flexibiliteit in optisch ontwerp
die het nieuwe systeem biedt, leveren S-Line-objectieven een
niveau aan optische prestaties dat niet alleen aan de huidige
eisen voldoet, maar ook aan die van de volgende generatie.

S-Line-objectieven bevatten functies en specificaties die
fotografen van een objectief van hoge kwaliteit eisen. Behalve
dat ze aan de strenge MTF-normen voldoen, bereiken ze ook
een uniforme beeldkwaliteit van het midden tot aan de rand van
het beeld. En door de chromatische aberratie te verminderen,
bieden ze enorme verbeteringen in resolutie en brengen ze
een gevoel van diepte over, zodat fotografen beelden kunnen
creëren die met hun bedoelingen overeenkomen. S-Lineobjectieven zijn ontworpen om uitstekende optische prestaties te
leveren, dus fotografen kunnen deze objectieven vol vertrouwen
gebruiken in de wetenschap dat ze tot ver in de toekomst in hun
beeldverwerkingsbehoeften blijven voorzien.

Mami Muratani, 1st Optical Designing Section, 3rd Designing Department, Optical Engineering Division
Yoko Komatsubara, 1st Optical Designing Section, 3rd Designing Department, Optical Engineering Division
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NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct:
reproductie van puntlichten en
een prachtige bokeh bij f/0.95
De eerste Noct had een maximaal diafragma van f/1.2 waardoor
dit het meest lichtsterke objectief in het NIKKOR F-assortiment
is. Maar dat is nog niet alles. De ontwerpers creëerden nog een
voordeel: uitstekende mogelijkheid voor reproductie van puntlichten
bij een maximaal diafragma van f/1.2. Het klinkt wellicht makkelijk
maar het is in werkelijkheid erg moeilijk om sterren als punten te
reproduceren. Bij objectieven met een groot diafragma treden
waarschijnlijk pijlvormige comalichtvlekken op, wat inhoud dat
beelden van sterren aan de randen worden gereproduceerd alsof
ze sporen achter zich aan hebben zoals bij een komeet. Hoewel veel
objectieven die destijds beschikbaar waren het reproduceren van
puntlichtbronnen als punten aankonden wanneer het diafragma
met een aantal stops werd verkleind, corrigeerde de eerste Noct
de aberratie uitstekend en gaf dit objectief zelfs bij het maximale
diafragma beelden weer die hun originele vorm dichter benaderden.
De Noct die naar het woord Nocturne is genoemd, was een krachtig
hulpmiddel voor nachtfotografie.
De nieuwe Noct heeft het ontwerpconcept van het oorspronkelijke
objectief overgenomen en is ontwikkeld als objectiefversie met een
Z-vatting met een grote diameter, maar met een maximaal diafragma
van f/0.95. Hoewel er enkele andere objectieven met f/0.95 op de
markt zijn, levert de nieuwe Noct puntenlichten en een resolutieniveau
zoals niemand die eerder heeft meegemaakt. Ondanks zijn uiterst
grote diameter kan de Noct dankzij een stringente onderdrukking van
objectiefaberraties zowel een superieure reproductie van puntlichten
als een hoog oplossend vermogen bij een maximaal diafragma
bereiken.
Een van de voordelen van een lichtsterk objectief is de mogelijkheid
om een gevoel van ruimte met bokeh-effecten in beeld te brengen.
Het optische ontwerp van de nieuwe Noct benut het diafragma
van f/0.95 optimaal om de mogelijkheden van bokeh verder uit
te breiden, waardoor vlekkeloze overgangen tussen scherpe en
onscherpe gebieden bij portretopnamen mogelijk zijn. Het is mogelijk
om een pupil van het onderwerp tot in het kleinste detail met de huid
enigszins onscherp te weer te geven tegen een achtergrond met een
sterke bokeh. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de zeer kleine
scherptediepte van de Noct en de aangename bokeh-effecten die
dit objectief creëert, kunnen nieuwe expressievormen worden bereikt
door een specifiek detail binnen een scène te benadrukken.
Nieuw ontwikkelde geslepen asferische lenselementen hebben een
belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwerpen van objectieven met
een groot diafragma. Het gebruik van glazen materiaal met een zeer
hoge brekingsindex maakt het mogelijk om zeer nauwkeurig geslepen
asferische lenzen met een zeer grote diameter te fabriceren, waardoor
efficiënte verbeteringen in optische prestaties mogelijk worden.
De pas geïntroduceerde antireflectiecoating ARNEO Coat wordt ook
gebruikt voor het effectief onderdrukken van de beeldschaduwen
en lichtvlekken die vaak optreden bij objectieven met een groot
diafragma, waardoor de hoge resolutie van de Noct wordt vergroot.
De nieuwe Noct is het antwoord op de vraag hoe ver optische
prestaties kunnen worden verbeterd door grondig onderzoek.
Dit objectief laat gebruikers het allernieuwste in optisch ontwerp
ervaren. De Noct is een perfect vervaardigd meesterwerk.
Het objectief is zoals een goed gehard Japans zwaard dat in de
juiste handen ijzer kan doorklieven. Iemand die het objectief intensief
gebruikt, kan waarderen hoe ongelooflijk goed het is. Dit objectief
is de gecombineerde prestatie van al het personeel dat bij het
optische ontwerp, het mechanisch ontwerp en de fabricage- en
test technologieën betrokken is. Het is de ultieme uiting van hun
opgebouwde technieken en stelt een nieuwe gouden standaard voor
prestaties in objectieven met een groot diafragma.
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Een meervoudig scherpstelsysteem voor een hoge beeldkwaliteit op korte afstand
Met de ontwikkeling van beeldverwerkingsapparaten
met een hoger aantal pixels, zoals 4K- en 8K-monitoren
en beeldsensoren met 36 en 45 megapixels, worden beelden
met een extreem hoge resolutie steeds gewoner. Maar wanneer
u opnamen maakt van onderwerpen met een hoog contrast
of subtiel gedetailleerde texturen, veroorzaakt de aanwezigheid
van objectiefaberraties zoals kleurranden dat de resolutie wordt
aangetast waardoor de indruk van een hoge beeldkwaliteit
teniet wordt gedaan. Een van de doelstellingen van het
Z-vattingsysteem is om in een wereld van een steeds groter
aantal pixels een hoge beeldkwaliteit te bereiken. Daarom
maakt deze vatting een gegevensoverdracht met hoge snelheid
en grote capaciteit tussen de camerabody en het objectief
mogelijk, wat leidt tot een uitstekende AF-precisie.
Van aberratie dacht men traditiegetrouw dat het een probleem
was dat vooral voorkomt bij het fotograferen van onderwerpen
op korte afstand. Sommige NIKKOR Z-objectieven gebruiken een
meervoudig scherpstelsysteem dat profiteert van de ruimte die
tijdens het ontwerp tussen de scherpstellenzen is uitgespaard
om een optisch systeem te bieden dat bij fotograferen op korte
afstand superieur is. Daardoor is het mogelijk om zelfs bij close-

ups beelden met een hoge resolutie met minimale aberratie
vast te leggen.
Bij het meervoudig scherpstelsysteem van Nikon worden
meerdere groepen scherpstellenzen tegelijk verplaatst.
Als deze groepen niet synchroon bewegen of niet nauwkeurig
op hun beoogde positie stoppen, is het niet mogelijk om een
nauwkeurige scherpstelling te verkrijgen. Nikon gebruikt een
stappenmotor (STM) om een uiterst nauwkeurige besturing
te waarborgen. De beweging van de lensgroepen wordt
in milliseconden gesynchroniseerd en hun positie wordt
in microns bepaald.
Zo a l s we m et d e g e l i efd e F-va t t i n g h e b b e n g ez i e n ,
is systeemcompatibiliteit een consequent beleid voor Nikon
geweest en ook bij het ontwikkelen van het meervoudig
scherpstelsysteem is daar zorgvuldig rekening mee gehouden.
O m g e l i j ke t re d te h o u d e n m et d e o nt w i k ke l i n g va n
beeldverwerkingsapparaten met een hoger aantal pixels zijn de
algoritmen voor de NIKKOR Z-objectieven zodanig afgestemd
dat het meervoudig scherpstelsysteem zelfs bruikbaar blijft bij
verschillende typen systeemcamera's die in de toekomst worden
geïntroduceerd.

Het bedieningsgemak van het objectief is verbeterd om voor hoogwaardige
video-opnamen te zorgen
In 2008 introduceerde Nikon de eerste camera ter wereld
met een functie voor video-opname in de cameracategorie
spiegelreflex/enkelvoudige lens. Sindsdien is het eenvoudiger
geworden om video's met een hoge kwaliteit en een
cinematografische achtergrondbokeh op te nemen en zijn
D-SLR-camera's populaire hulpmiddelen voor een breed scala
aan videotoepassingen geworden.
Bij de ontwikkeling van het Z-vattingsysteem is de toenemende
belangstelling van filmen meegenomen in het ontwerp. Hierbij
zorgt het bedieningsgemak van het objectief voor vloeiende
opnames. Terwijl een foto wordt voltooid op het moment dat de
ontspanknop wordt ingedrukt, is bij video-opnamen continuïteit
van belang. Het kan soms nodig zijn om het diafragma
en de belichtingsinstellingen aan te passen, het scherpstelvlak
te verplaatsen en in en uit te zoomen. En het is belangrijk om
de relevante aanpassingen aan de camera-instellingen te
kunnen aanbrengen en wijzigingen vloeiend te kunnen bedienen
terwijl de continuïteit behouden blijft.
Elk NIKKOR Z-objectief bevat een nieuwe instelring waar
bepaalde scherpstelfuncties en functies voor belichting aan
kunnen worden toegewezen. Wanneer het diafragma wordt

toegewezen, kan dit niet alleen worden aangepast door
de instelschijf op de body te gebruiken, maar ook door
aan de instelring te draaien. De instelring draait erg soepel
zonder het hoorbare klikken van de instelschijf, waardoor
aanpassing zonder verlies van continuïteit mogelijk is.
Wanneer scherpstelregeling aan de instelring is toegewezen,
kan de scherpstelsnelheid overeenkomstig de draaisnelheid van
de ring worden aangepast. Door de ring langzaam te draaien,
kan er nauwkeurig worden scherpgesteld terwijl bij snel draaien
met slechts een kleine beweging grotere wijzigingen in de
scherpstelling mogelijk zijn. De bediening van de ring is uiterst
stil om te voorkomen dat ongewenste geluiden bij het opnemen
worden opgepikt en de ring heeft een draaipunt dat geschikt is
om voor een soepele draaibeweging te zorgen.
Objectieven die voor fotograferen zijn ontworpen, vertonen soms
verschijnselen zoals variatie in brandpuntsafstand (verschuiving
van de beeldhoek wanneer de scherpstelling wordt aangepast)
die bij video-opnamen onwenselijk zijn. Bij de NIKKOR
Z-objectieven komen deze verschijnselen echter opmerkelijk
minder vaak voor.

De buitenkant van NIKKOR Z die een streling voor het oog is en een genot
om te gebruiken
Nikon maakt al meer dan 70 jaar krachtige camera's die samen
met NIKKOR F-objectieven erg geliefd zijn bij professionele
fotografen. We denken dat onze camera's niet alleen
comfortabele bediening voor professionele fotografen moeten
bieden, maar ook een uiterlijk ontwerp van hoge kwaliteit dat
gevorderde amateurfotografen en beginnende fotografen
kunnen bewonderen.
Dus hoe zou de buitenkant van NIKKOR Z-objectieven eruit moeten
zien? Nikon’s eenduidige ontwerp plaatst de vatting met de grote
diameter in het symbolische midden van het Z-vattingsysteem,
waardoor een innige relatie tussen de camerabody en het objectief
tot stand wordt gebracht die het hoogtepunt van beeldkwaliteit
belichaamt. Hierbij zijn drie punten van belang. Ten eerste: het
kiezen van de kleur en het materiaal voor de basis van het objectief
en het afwerkingsproces voor de buitenkant van het objectief. Ten
tweede: het creëren van een eenduidig assortiment dat een gevoel
van betrouwbaarheid en innovatie geeft. Ten derde: het rekening
houden met de behoefte aan bedieningsgemak van de volgende
generatie gebruikers die zowel fotografeert als video's opneemt.
Voor de behuizing met een vatting met een grote diameter en
voor de basis van de objectieven worden dezelfde kleur, hetzelfde
materiaal en oppervlak en dezelfde glansafwerking gebruikt.
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Daarnaast wordt hetzelfde afwerkingsproces op de basis van
elk NIKKOR Z-objectief toegepast. Alle objectieven hebben
zuivere, rechte lijnen en een metalen textuur om het gevoel van
hun precisie en kwaliteit te benadrukken. Alle S-Line-objectieven
hebben op de objectiefcilinder ook een zilveren lijn die glinstert
wanneer deze vanuit een bepaalde hoek wordt bekeken.
De ribbeling op de bedieningsringen is gedetailleerd gegroefd
om een scherpe indruk te geven. Details zoals de breedte,
diepte en de vorm van de groeven zijn nauwgezet getest
en gecontroleerd om voor een hogere mate van soepelheid
en precisie bij de bediening te zorgen. Objectieven zijn zo
ontworpen dat wanneer de gebruikers hun vinger van de basis
van het objectief naar de voorkant bewegen, de instelring
makkelijk vast te houden is en de vinger dan op een natuurlijke
wijze naar de ronde zoomring wordt geleid.
Door zoveel mogelijk onnodige onderdelen te weg te laten,
is bij het ontwerp van de buitenkant van het Z-vattingsysteem
naar ultieme verfijning gestreefd, zoals het betaamt voor
een camerasysteem dat het hoogtepunt van beeldkwaliteit
belichaamt. Net zoals het licht via het objectief naar de vatting
gaat, wilden we met het ontwerp van de buitenkant ervoor
zorgen de aandacht naar de objectiefvatting uitgaat.
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Vattingadapter FTZ + AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
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Vattingadapter FTZ + AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
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Vattingadapter FTZ + AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR
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Een zeer nauwkeurige vattingadapter FTZ waarmee NIKKOR F-objectieven kunnen
worden gebruikt
De vattingadapter FTZ laat zien hoeveel waarde Nikon aan
de gebruikers van het NIKKOR F-objectief hecht. De NIKKOR
F-objectieven die we in de loop der jaren hebben gefabriceerd
en verkocht, zijn verkrijgbaar in verschillende varianten
zodat ze voor gebruikers waardevolle hulpmiddelen zijn om
zich te kunnen uitdrukken. We ontwierpen de nieuwe vatting
om beeldverwerking naar een hoger niveau te tillen, maar
we vonden het ook belangrijk dat gebruikers van F-objectieven
hun bestaande objectieven naadloos met het nieuwe systeem
zouden kunnen gebruiken. Het is niet de bedoeling om
de geliefde objectieven die gebruikers al bezitten te negeren.
Deze vattingadapter FTZ in ontworpen en ontwikkeld om
een zo optimaal mogelijke compatibiliteit met de F-vatting
te kunnen bieden, zodat gebruikers met het nieuwe systeem
van hetzelfde uitstekende bedieningsgemak, de AF-snelheid en
-nauwkeurigheid en de AE-prestaties kunnen genieten.
Wanneer een G-type of E-type AF-objectief met F-vatting
wordt bevestigd, biedt de vattingadapter AF-prestaties
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die equivalent zijn aan die van de F-vatting door op hoge
snelheid te schakelen tussen de communicatiesystemen van de
F-vatting en de Z-vatting. D-type AF-objectieven moeten met
handmatige scherpstelling worden gebruikt, maar controle van
de scherpstelling met de elektronische afstandsmeter is mogelijk.
Bovendien kunnen de belichtingsstanden P/S/A worden gebruikt
met CPU-objectieven. Deze uitgebreide compatibiliteit wordt
verkregen dankzij de gegevensoverdracht met hoge snelheid en
grote capaciteit tussen de camera en het objectief, wat inhoudt
dat een breed scala aan verschillende NIKKOR F-objectieven
naadloos met het nieuwe systeem kan worden geïntegreerd.
Factoren die tot een verslechtering van de optische prestaties
leiden, zoals de aanwezigheid van beeldschaduweffecten
binnen de adapter, zijn zorgvuldig uitgebannen. En het robuuste
metalen materiaal dat voor de adaptercilinder wordt gebruikt,
is zo ontworpen dat het met de textuur van de buitenkant
van G-type objectieven overeenkomt.
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Zorgvuldig rekening houden met betrouwbaarheid en duurzaamheid
Elke klant hoopt dat zijn/haar apparatuur niet kapotgaat.
Dankzij de ervaring met het leveren van apparatuur aan
professionele fotografen heeft Nikon geleerd om de nadruk
op robuustheid te leggen. Wij vinden duurzaamheid vooral
belangrijk voor fotojournalisten en sportfotografen. Professionele
fotografen moeten onder de meest zware omstandigheden
werken: hun apparatuur kan tegen de uitrusting van anderen
stoten en soms moeten ze blijven fotograferen in hevige regen
en wind. Professionele gebruikers stellen vertrouwen in de
kennis van Nikon die via het F-vattingsysteem is opgebouwd,
omdat we opnameapparatuur kunnen bieden die de prestaties
levert die nodig zijn om werkelijke opnamesituaties succesvolle
opnamen te maken. Door zorgvuldig te overwegen hoe
kan worden voorkomen dat waterdruppels tijdens het
fotograferen in de regen in het elektrische systeem komen
en hoe de apparatuur ook bruikbaar kan blijven nadat deze
is gevallen, heeft Nikon producten ontwikkeld die robuust
genoeg zijn om het tot aan het eind van een moeilijke opdracht
uit te kunnen houden. En deze basisconcepten en kennis
zijn door de NIKKOR Z-objectieven overgenomen.
Omdat gebruikers door de verbeterde videoprestaties
van het Z-vattingsysteem worden aangemoedigd om meer

video's op te nemen, betekent dit dat ze ook het diafragma
en de AF vaker gaan gebruiken. Dus naast het bieden
van verbeterde optische prestaties via de vatting met de
grote diameter heeft Nikon ook de betrouwbaarheid van
de onderdelen voor de bediening van de camera vergroot
door gebruik te maken van strengere testomstandigheden
en te evalueren of duurzaamheid bij gebruik in de praktijk
wordt gegarandeerd.
Nikon handhaaft kwaliteitsnormen in de volgende drie fasen.
Ten eerste: wanneer het product vanuit de fabriek wordt
verzonden. Ten tweede: totdat het product de gebruiker na de
verzending bereikt. Ten derde: nadat het product een lange
tijd is gebruikt. Het is bijvoorbeeld nodig om verschillende
maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat optische
prestaties en nauwkeurigheid van de werking niet worden
beïnvloed, zelfs niet als het product tijdens het transport
te lijden heeft van een schok. Nikon handhaaft een hoog
kwaliteitsniveau via samenwerking tussen alle afdelingen, van
ontwerp tot fabricage en met inbegrip van inkoop en beheer
van onderdelen, assemblage en meting, om uitgebreide
evaluaties uit te voeren.

Kwaliteitscontrole om voor consistente optische prestaties te zorgen
In een ideale cyclus biedt Nikon een stabiele levering van
krachtige producten waarover onze klanten tevreden zijn en
wat voor ons de reden is om telkens betere producten te blijven
maken die aan hun verwachtingen kunnen voldoen. Als we
deze cyclus willen handhaven, moeten we de lat constant
hoger leggen, waarbij we profiteren van onze geavanceerde
ontwerptechnologieën en verfijnde fabricagetechnieken. Nikon
wil een stabiele levering van producten van hoge kwaliteit
waarborgen en houdt daarom bij het ontwerp van producten
rekening met problemen bij vele verschillende aspecten,
zoals hoe we overtollige onderdelen kunnen verminderen,
hoe we een eenvoudige structuur tot stand kunnen brengen
en hoe we producten kunnen maken die nauwkeurig met
het ontwerpconcept overeenkomen. Wanneer we plastic
onderdelen gebruiken die op een zeer nauwkeurig formaat
moeten worden geproduceerd, voeren we gedurende de
ontwikkelingsfase herhaaldelijke simulatietests uit. We voeren ook
productiesimulatietesten uit op basis van de ontwerpspecificaties,
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met de nodige aandacht voor individuele verschillen
in de manier waarop arbeiders kracht uitoefenen en
componenten tijdens de assemblage vasthouden. We maken
liever producten die precies aan onze ontwerpspecificaties
voldoen dan dat we bij de fabricage genoegen nemen
met een acceptabele mate van tolerantie. Vanaf de initiële
ontwerpfase werken technici in de productieafdeling samen
met ontwerpmedewerkers om de vorm en structuur van
onderdelen te bespreken, waarbij rekening wordt gehouden
met verwerkingsflexibiliteit en operationele efficiëntie. Op basis
van feedback van de werkelijke fabriekslocatie worden verdere
onderzoeken uitgevoerd en worden verbeteringen aangebracht
totdat massaproductie mogelijk is. We streven er voortdurend
naar om ervoor te zorgen dat de productie in de diverse fasen,
vanaf ontwerp tot fabricage, precies de ontwerpspecificaties
weerspiegelt om een betrouwbaar systeem te realiseren voor het
bieden van een stabiele levering van hoogwaardige producten
aan onze klanten.
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Hoofdstuk 3:
Nauwkeurige, compacte body die beelden van
een overweldigend hoge kwaliteit produceert

“Perfectie als een hulpmiddel
was van cruciaal belang in het
ontwikkelingsproces.”
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“Het is niet onze bedoeling de markt te verrassen. Dit nieuwe
systeem vertegenwoordigt eerder de verantwoordelijkheid
en vastberadenheid van Nikon. We willen graag het gevoel
overbrengen dat gebruikers in de toekomst nog meer zullen
kunnen genieten van het vastleggen van beelden.”

Het formaat en het gewicht is verminderd terwijl de essentie van een echte camera
wordt bereikt
Een van de voordelen van systeemcamera's is hun compacte
formaat en lichtere gewicht. Zelfs personen die een D-SLR
te log vinden, zullen niet aarzelen om een systeemcamera mee
te nemen wanneer ze de deur uit gaan. De Z-vatting met een
grote diameter en de sluiter vereisen beide echter een grote
opening, terwijl het systeem voor vibratiereductie (VR) in de
camera ook veel ruimte inneemt. Onze technici hebben zoveel
mogelijk overtollige ruimte weggenomen om een kleiner formaat
te bereiken, terwijl er de betrouwbaarheid van het systeem werd
gewaarborgd.
Te veel nadruk op het kleiner maken van het systeem kan
er daarentegen toe leiden dat de essentie van een echte
camera verloren gaat. Wat voor soort camera moet de Z-serie
zijn? Toen we de vraag tijdens de planningsfase bespraken,
hebben we besloten dat het belangrijk is dat het een uitgebreid
fotografiehulpmiddel moet zijn. De rol van een camera is om
de fotograaf en het onderwerp tot elkaar te brengen. Als
fotografiehulpmiddel moet de camera een verlengstuk van
het lichaam van de fotograaf worden die vervolgens geheel
kan opgaan in het maken van beelden. Alleen dan kan dit
hulpmiddel een echte camera worden genoemd. De bediening
van de Z-serie is ontworpen door zorgvuldig rekening te
houden met hoe de camera in de praktijk wordt gebruikt, zodat
eventuele onduidelijkheid bij fotografen wordt voorkomen.

We hebben zoals gewoonlijk de hoogste prioriteit gegeven
aan het bieden van het soort intuïtief bedieningsgemak dat
professionele gebruikers eisen.
Een goed hulpmiddel laat de gebruiker niet wachten.
Systeemcamera's worden soms bekritiseerd vanwege hun trage
elektronische zoeker (EVF) of omdat ze gebruikers laten wachten
terwijl beelden worden verwerkt voordat ze instellingen voor
hun volgende opname kunnen wijzigen. Met de Z-serie zijn de
weergavesnelheid van de EVF en het geheugenbeheer tijdens
continu-opname minutieus ontworpen om fotografen in staat
te stellen om comfortabel in hun eigen tempo te fotograferen.
Nikon is ervan overtuigd dat het gevoel dat een hulpmiddel op
de gebruiker overbrengt ook belangrijk is. Een camera moet
de gebruiker een goed gevoel geven, zelfs wanneer ze deze
alleen maar in hun hand houden, maar dit is geen waarde die
kan worden gekwantificeerd. Onze technici hebben de camera
uitgebreid gebruikt om de body te verfijnen en er een camera
van te maken die aan het gevoel appelleert. Ze hebben elk
detail gecontroleerd, inclusief hoe de greep bij het vasthouden
aanvoelt en hoe het voelt om op elke knop te drukken en de
hendel te bedienen, om het ontwerp te perfectioneren. Mensen
gebruiken camera's als een praktisch hulpmiddel, maar ook voor
hun plezier. Ons streven is dat de Z-serie in beide behoeften
voorziet.

Degelijkheid die opnamen onder verschillende omstandigheden mogelijk maakt

Kazuharu Imafuji, Department Manager, 2nd Development Department, Development Sector, Imaging Business Unit
Kensuke Uchida, Department Manager, 1st Development Department, Development Sector, Imaging Business Unit
Shinsuke Sanbongi, Department Manager, 3rd Development Department, Development Sector, Imaging Business Unit
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Het streven is dat de Z-serie dezelfde betrouwbaarheid biedt
als conventionele D-SLR's, of zelfs een hogere betrouwbaarheid,
zodat de gebruikers er vertrouwen in hebben dat ze van het
lichtere gewicht van het systeem kunnen profiteren en in allerlei
verschillende situaties beelden van hoge kwaliteit kunnen
produceren. De Z-serie scoort even hoog als of hoger dan de
D850 als het gaat om sterkte van de body, bestand zijn tegen
verschillende omgevingsomstandigheden waaronder zeer hoge
en lage temperaturen, en prestaties op het gebied van weeren stofbestendigheid. Gebruik bij lichte regen vormt geen enkel
probleem. De naam Nikon staat gelijk aan betrouwbaarheid
en dat is een kwaliteit die duidelijk aanwezig is in de stijlvolle
buitenkant van de Z-serie.
Er zijn veel punten waar onze aandacht voor detail uit blijkt.
Er zijn herhaaldelijk schokbestendigheidssimulaties uitgevoerd
om een camera te maken die zelf als hij is gevallen, kan blijven
fotograferen. De verbinding met het statief is versterkt voor
momenten waarop de camera ruw wordt behandeld terwijl
deze op een statief is bevestigd en van een zwaar objectief is
voorzien. Het hoofdgedeelte van de body dat de beeldsensor
omvat, is vooral belangrijk. Dus dit wordt tegen verschillende
krachten beschermd. Als de camera te lijden heeft van een

schok, is de buitenste bekleding zo ontworpen dat de schok
wordt opgevangen, zodat deze geen invloed heeft op de
componenten in het hart die beelden vastleggen. Het in de
camera ingebouwde vibratiereductiesysteem (VR) in de eerste
twee modellen van de Z-serie (de Z 7 en Z 6) corrigeren vibratie
door de sensor te bewegen, zodat dit niet bijdraagt aan de
sterkte van de body. Maar de body's zijn ontworpen om de
beeldsensor tegen schokken te beschermen met behulp van
een vergrendelingssysteem voor de beeldsensor dat de sensor
mechanisch vergrendelt wanneer de stroom of de VR in de
camera wordt uitgeschakeld.
Simulaties kunnen een bepaald niveau van betrouwbaarheid
bereiken, maar ze bieden geen totale garantie. We moeten ook
talrijke testen met echte camerabody's uitvoeren om een hogere
betrouwbaarheid te garanderen. Dankzij jaren van communicatie
met onze klanten heeft Nikon een diepgaand inzicht ontwikkeld
in hoe fotografen in het veld met camera's omgaan. Bij het
vaststellen van onze strikte betrouwbaarheidsnormen denken we
aan professionele fotografen en gebruikers die zich in moeilijke
omstandigheden wagen en we streven ernaar om via stringente
simulaties en tests aan die normen te voldoen.
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Beeldsensoren die optische prestaties van een hoger niveau maximaliseren
Nikon heeft gebruik gemaakt van aangepaste beeldsensoren
om maximale optische prestaties van de NIKKOR Z te realiseren
en het volledige potentieel van de objectieven naar boven
te halen. De mooie bokeh van de Noct met zijn open diafragma
van f/0.95 is alleen mogelijk met een beeldsensor die het
binnenkomende licht onder verschillende hoeken kan opvangen.
Dankzij de grote Z-vatting met een binnendiameter van
55 mm en de korte flensafstand van 16 mm is het nu mogelijk
om onderwerpen met een groter gevoel van aanwezigheid
en ruimtelijkheid vast te leggen en ons doel is al die rijkere
gegevens over het onderwerp volledig weer te geven. Onze
technici hebben dit bereikt door de pixelprestaties, optische
prestaties en pixelverdeling van fasedetectie-AF aan te passen.
De beeldsensoren van de Z 7 en Z 6 zijn geoptimaliseerd
om zowel de optische prestaties van het objectief als de
verwerkingscapaciteit, de eerste en tweede stap in het proces
voor het vastleggen van beelden, te maximaliseren. Ze zijn
ontworpen om goed te kunnen werken met elk NIKKOR
Z-objectief dat in de toekomst wordt uitgebracht en om de
pure prestaties daarvan naar boven te halen door samen
met de beeldprocessor in een totaal beeldverwerkingssysteem
te functioneren. Zelfs objectieven met F-vatting kunnen profijt
hebben van de voordelen. De beeldsensoren zijn ontworpen
om licht efficiënt te gebruiken en produceren zelfs in combinatie
met oudere objectieven beelden met een hoge kwaliteit. Dat
is een van de sterke punten van Nikon, dat vele jaren heeft
besteed aan het ontwikkelen van een uitgebreid systeem met
verwisselbare objectieven.
De beeldsensoren gebruiken BSI CMOS-sensortechnologie
die binnenkomend licht efficiënt naar fotodiodes leidt.
De architectuur maakt snelle uitleessnelheden mogelijk door
ruimte te bieden aan flexibele bedrading over de gehele
achterzijde en door plaats te bieden aan meer schakelingen.

Met dezelfde koperen bedrading als in de D850 is zelfs een
snellere uitlezing mogelijk doordat de elektrische weerstand
wordt verminderd.
In tegenstelling tot een D-SLR realiseert de Z-serie AF met behulp
van de beeldsensor. Deze moet aan vele eisen voldoen om
zowel een geweldige beeldkwaliteit als geweldige AF-prestaties
te kunnen bieden. Nikon is gelukkig in staat geweest om een
krachtige sensor te ontwikkelen door uit een enorme hoeveelheid
kennis te putten die in de loop der jaren is verzameld als
antwoord op de ontelbare terugkoppelingen van professionele
fotografen. De sensor vertegenwoordigt nog een van de sterke
punten van Nikon en is gebaseerd op de langdurige ervaring
met het werken met professionele fotografen. We voeren tijdens
de ontwikkeling herhaaldelijk fabricageproeven en evaluaties
uit om aan onze strengste normen kunnen te voldoen, die in
antwoord op eisen van professionele fotografen zijn vastgesteld.
We hebben gaandeweg elk probleem dat zich voordeed
opgelost om een hoge Nikon-kwaliteitsnorm te bereiken.
Nikon’s inspanningen om de reeks opnamesituaties uit
te breiden, zijn ook duidelijk te zien aan de innovaties van
de beeldsensor. De beeldsensor van de Z 7 bereikt bijvoorbeeld
net als de D810 en D850 ISO 64 als basis-ISO. ISO 64 is slechts
een 2/3 stap lager dan ISO 100, wat een wat algemenere basisISO is, maar het vereist 1,6 keer meer signaal om dit bereiken.
En voor een voldoende signaal zorgen zonder het pixelformaat
te veranderen, levert allerlei problemen op. We weten echter dat
er fotografen zijn die een lagere ISO-instelling willen gebruiken,
hetzij om te experimenteren met een lange sluitertijd bij
panningopnamen van sport, hetzij om lichtsterke objectieven bij
daglicht te gebruiken. Zij zullen weliswaar niet in de meerderheid
zijn, maar Nikon probeert aan de behoeften van elke individuele
gebruiker te voldoen door uit al haar expertise te putten.

Krachtige engine die optimaal is voor een beeldsensor met een groot aantal pixels
Een van onze doelstellingen was om de beleving van
het gebruik van de Z-serie meer te laten lijken op de
gebruikservaring van professionele D-SLR-gebruikers. De EXPEED
6-beeldverwerkingsengine die in de eerste modellen van de
Z-serie (de Z 7 en Z 6) wordt gebruikt, is ontwikkeld om dit
te bereiken. De engine verwerkt een reeks gegevens op een
snelle en getrouwe wijze die gebruikers natuurlijker aandoet,
onder meer voor het genereren van het beeld van de
elektronische zoeker (EVF) en ook voor foto's en video's met
een grote aantal pixels. De engine heeft diverse sterke punten.
De EVF is bijvoorbeeld zo ontworpen dat deze een minimale
weergavevertraging heeft, waardoor het gevoel tijdens opnamen
vergelijkbaar is met dat van een optische zoeker (OVF). Beelden
worden verwerkt volgens dezelfde principes als bij D-SLR's
terwijl de prestaties wat betreft resolutie en ruisonderdrukking
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aanzienlijk zijn verbeterd. De Z-serie produceert niet alleen
foto's die er op het eerste gezicht mooi uitzien, maar ook een
beeldkwaliteit die hoog genoeg is om professionele fotografen
zelfs na vergroten, uitsnijden of parameterwijzigingen tevreden
te stellen. Dat is wat het vastleggen van beelden voor Nikon
inhoudt. Onze opgebouwde kennis over beeldverwerking
voor foto's wordt ook overgedragen op videoverwerking, wat
leidt tot video's met een hoge resolutie. Ook zijn de prestaties
van gezichtsherkenning aanmerkelijk verbeterd en zijn AE,
AF en beeldverwerking nu beter geïntegreerd. Vooral met AF
kan de camera diverse gegevens optimaal verwerken terwijl
de positie van het hoofdonderwerp zorgvuldig in de gaten
wordt gehouden voor betere prestaties bij het volgen van het
onderwerp.
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Het Z-vattingsysteem van Nikon bouwt voort op eerdere innovatie
om natuurlijk uitziende beelden te realiseren

“Nikon heeft de basisprincipes van fotografische mogelijkheden tijdens het tijdperk
van de filmcamera ontwikkeld. Digitale camera's hebben unieke voordelen omdat
ze een groot aantal pixels en een hoge ISO-instelling kunnen gebruiken. Natuurlijk
uitziende beelden produceren en tegelijkertijd een goede balans tussen de fotografische
basisprincipes en de voordelen van digitale camera's handhaven, is uitermate moeilijk.
Maar we hebben dit steeds bereikt door simulaties en stringente evaluaties te herhalen.”

Nikon denkt dat een natuurlijke uitstraling belangrijk is in
de fotografie. Terwijl we eraan werkten om tegemoet te komen
aan de diverse eisen van onze gebruikers met betrekking tot
zaken zoals hoge resolutie en minder ruis bij instellingen voor
een hoge gevoeligheid, hebben we ook verkend hoe natuurlijk
we foto's er kunnen laten uitzien.
Het Z-vattingsysteem gebruikt de principes van het vastleggen
van beelden die Nikon tijdens de ontwikkeling van de D-SLR's
heeft ontwikkeld. Deze zijn op hun beurt gebaseerd op
overgeleverd DNA van Nikon uit het tijdperk van de filmcamera's.
Veel van de medewerkers van Nikon hebben op basis van die
kennis een diepgaand inzicht in fotografie en hebben een vaste
overtuiging over hoe een foto eruit moet zien. De passie en
obsessie voor fotografie wordt over generaties heen gedeeld en
is diep in het bedrijf geworteld. Dat is nog een sterk punt van
Nikon. We hebben in de loop der jaren feedback en evaluaties
van klanten verzameld en er hard aan gewerkt om deze in het
werkelijke proces van het vastleggen van beelden te laten
terugkomen. Tijdens ontwikkeling hebben we diverse ideale
beelden voor ogen gehad die het nieuwe systeem moest kunnen

realiseren. Vervolgens hebben we het proces van het vastleggen
van beelden herhaaldelijk aangepast en zorgvuldige evaluaties
uitgevoerd totdat we deze beelden konden realiseren.
Het bieden van een hoge beeldkwaliteit is ook erg belangrijk.
We gaan ervan uit dat sommige gebruikers hun beelden
drastisch uitsnijden en tot 100% vergroten. Dus hebben
we geprobeerd de beeldkwaliteit te verbeteren tot een minutieus
niveau dat veel gebruikers wellicht niet zullen merken en hebben
we tevens de ruisonderdrukking, resolutie en kleurreproductie
van de huid zorgvuldig afgestemd tot een niveau waarbij
het verschil alleen al duidelijk opvalt door het beeld op de
cameramonitor terug te kijken.
Een hoge resolutie is belangrijk om foto's een natuurlijkere
uitstraling te geven, maar het is ook belangrijk om getande
randen en moiré, problemen die uniek zijn voor digitale
fotografie, te verminderen. Nikon bereikt dit door de fijnafstelling
te optimaliseren naar gelang aantal pixels en de kenmerken van
de beeldsensor van elk specifiek cameramodel. We sluiten geen
compromis in ons streven naar een hoge beeldkwaliteit.

Ingrijpend verbeterde beeldkwaliteit voor video's
De kwaliteit van het videobeeld van de D-SLR's van Nikon wordt
hoog gewaardeerd, maar het Z-vattingsysteem probeert het nog
beter te doen. Een video bestaat uit een ononderbroken reeks
foto's. Maar als een conventioneel systeem op elk beeld van
een video dezelfde soort directe beeldcorrectie probeert toe te
passen die ook voor foto's wordt gebruikt, zijn de mogelijkheden
beperkt.
Het Z-vattingsysteem kan een verbeterde beeldkwaliteit bij
zowel foto's als video's bieden dankzij een aantal factoren:
objectieven die een hoge resolutie voor het gehele beeld
bieden, een uitermate nauwkeurig mechanisme dat voor
maximale objectiefprestaties zorgt en nauwkeurige AF-prestaties.
Bovendien kunnen door snelle gegevensuitwisseling met een
hoog volume tussen de body en het objectief gedetailleerde
objectiefgegevens bij de beeldverwerking worden gebruikt,
waardoor de verbeteringen in de beeldkwaliteit als gevolg van
innovatieve optische prestaties worden geconsolideerd.
M a a r h et g a a t n i et a l l e e n ove r b e e l d k wa l i te i t : h et
Z-vattingsysteem verbetert ook de algehele videokwaliteit.
Hoewel de scherpstelsnelheid en het bereiken van de correcte

belichting belangrijk zijn bij foto's, ligt de nadruk bij video´s
meer op hoe vloeiend overgangen zijn. Met dit in gedachten
is het Z-seriesysteem uitgerust met selecteerbare AF-snelheden
en gevoeligheidsinstellingen voor focus-tracking die op basis
van de creatieve bedoelingen van de gebruiker kunnen worden
gekozen. Wanneer handmatige scherpstelling wordt gebruikt,
kan de gebruiker door de scherpstelfunctie aan de instelring
van het objectief toe te wijzen soepel scherpstellen omdat
de functie de scherpstelgevoeligheid en draaisnelheid van
de ring elektronisch stuurt. Diafragmaregeling kan ook aan
de instelring worden toegewezen, waardoor gebruikers het
diafragma handmatig op het objectief zelf kunnen aanpassen.
Bovendien kunnen er in de toekomst mogelijk meer functies aan
de instelring worden toegewezen.
NIKKOR Z-objectieven reduceren ook effectief verschijnselen
zoals variatie in brandpuntsafstand (verschuiving van
de beeldhoek wanneer de scherpstelling wordt aangepast).
En de Z 7 en Z 6 hebben voor het eerst in een Nikon-camera
de mogelijkheid voor 10-bits HDMI-uitvoer in N-Log.

Yuko Hattori, 4th Development Section, 2nd Development Department, Development
Sector, Imaging Business Unit
Machiko Azuma, 4th Development Section, 2nd Development Department,
Development Sector, Imaging Business Unit
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Zeer nauwkeurige hybride AF, effectief voor zowel foto's als video's
De Z-serie maakt gebruik van een hybride AF-systeem dat zowel
bij fotograferen als bij video-opname een combinatie van AF
met fasedetectie in het filmvlak en contrastdetectie-AF gebruikt.
De AF-pixels met fasedetectie zijn effectief over de beeldsensor
verspreid om tijdens het verbeteren van de beeldkwaliteit
accurate AF-prestaties te leveren. Een van de belangrijkste
voordelen van dit systeem is de brede dekking die door
scherpstelpunten in het beeldveld wordt geboden. Bij de D5,
die voorheen van de FX-formaat modellen de breedste dekking
bood, dekken de scherpstelpunten circa 55% van het beeldveld
horizontaal. Bij de Z 7 en Z 6, de eerste Z-serie modellen, is deze
dekking aanzienlijk verhoogd tot circa 90% wanneer enkelpunts
AF wordt gebruikt. De NIKKOR Z-objectieven bieden zelfs aan
de rand al schitterende beeldverwerkingsprestaties en met
nauwkeurige AF kunnen ze onderwerpen in die beeldvelden
scherp weergeven.
De grotere binnendiameter van de objectiefvatting maakt het
mogelijk om ongelooflijk lichtsterke objectieven met een groot
maximaal diafragma te ontwikkelen. Een groter diafragma
vraagt om grotere nauwkeurigheid bij het scherpstellen
omdat de scherptediepte kleiner wordt, zodat het voor de

body van de Z-serie van essentieel belang is om haarscherpe
scherpstelling te bieden. AF wordt bereikt op basis van diverse
gegevens, waaronder de brandpuntsafstand, de opnameafstand
en het diafragma, die voor verbeterde scherpstelnauwkeurigheid
in realtime van het objectief naar de body worden doorgegeven.
Nikon-technici die verantwoordelijk zijn voor het optische
ontwerp, de mechanica en AF hebben schouder aan schouder
gewerkt om voor nauwkeurige AF-prestaties te zorgen. Terwijl
onze technici voor optisch ontwerp hun aandacht richtten
op het verkrijgen van een hoge resolutie aan de randen van
het beeld, hebben onze mechanische technici herhaaldelijk
wijzigingen op microniveau in de flensafstand van 16 mm
aangebracht om optimaal gebruik te maken van de optische
prestaties van het objectief. De camera verkrijgt positiegegevens
van scherpstelpunten rondom het onderwerp om nauwkeurige
scherpstelling aan de randen van het beeld te bieden,
terwijl de aandrijving en het algoritme van het objectief ook
aanzienlijk zijn verbeterd. Het Z-vattingsysteem is ontworpen om
als compleet systeem een zeer nauwkeurige AF te realiseren.

Sterke vergroting, elektronische zoeker met hoge resolutie
die een natuurlijk uitziende weergave biedt
Hoe een scène er door de zoeker van de camera uitziet, is
van essentieel belang om een gebruiker zich op het maken
van opnamen te laten concentreren. Nikon heeft haar rijke
optische technologieën en verschillende weergavetechnologieën
gebruikt om een elektronische zoeker (EVF) te maken die zeer
comfortabel te gebruiken is. Met een vergroting van circa 0,8x
biedt de EVF een brede weergave waardoor gebruikers geheel
in de scène kunnen opgaan.
De zoeker in een systeemcamera vergroot een beeld op
een kleine monitor. Wanneer een sterke vergroting wordt
gebruikt, wordt correctie van de aberratie een probleem wat
vertekening en vervorming van het beeld aan de randen
veroorzaakt. De Z-serie maakt gebruik van de unieke, krachtige,
optische technologieën van Nikon waaronder een asferische
element van glas, hars met een hoge brekingsindex en een
antireflectiecoating. Hierdoor kan een heldere weergave over
het gehele beeld worden geboden, met scherpe details.
Het beschermende glas van het oculair gebruikt een speciale
coating, vergelijkbaar aan een fluorcoat, die vuil afstoot
terwijl beeldschaduwen en lichtvlekken worden verminderd.
Met eenvoudige dioptrieregeling kunnen gebruikers een nog
helderder beeld bereiken. Afhankelijk van de helderheid van het
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onderwerp past de EVF de helderheid automatisch aan om
voor comfortabele weergave bij elke soort verlichting te zorgen.
Daarnaast heeft Nikon de nadruk gelegd op een natuurlijk
uitziende weergave met natuurlijke kleuren en helderheid en een
minimum aan valse kleuren, zodat zelfs na een langdurig gebruik
de ogen minder vermoeid zijn. Omdat het zoekerbeeld met rijke
toongradaties wordt gereproduceerd, zien onderwerpen er zelfs
bij tegenlicht natuurlijk uit. Tijdens handmatige scherpstelling
kunnen gebruikers ondertussen de weergave binnen de zoeker
vergroten om een nauwkeuriger scherpstelling te bereiken.
De E V F wo rd t g e l eve rd m et t we e we e rg a ve s ta n d e n .
Eén daarvan weerspiegelt verschillende camera-instellingen
waardoor de gebruiker vóór het ontspannen kan zien wat het
resulterende beeld zal zijn. De andere stand is afgestemd op
een weergave die vergelijkbaar is met die bij het gebruik van
een optische zoeker. Nikon heeft deze stand ontwikkeld om
rekening te houden met fotografen die de voorkeur geven aan
een weergave die benadert wat ze met hun eigen ogen zien.
We hopen dat velen de kans krijgen om zelf deze krachtige EVF
te ervaren.
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Bedieningsgemak toegelicht
Een compacte en lichte systeemcamera heeft een voordeel
boven een D-SLR-camera als het gaat om handzaamheid, maar
soms gaat dit ten koste van het bedieningsgemak. De Z-serie is
gemaakt om deze twee tegenstrijdige eisen te verenigen: een
handzaam formaat en moeiteloze bediening.
Het formaat van de systeemcamera mag dan kleiner zijn,
maar het formaat van de hand die hem vasthoudt blijft
hetzelfde. Tijdens deze lange geschiedenis van het ontwikkelen
van SLR- en D-SLR-camera's heeft Nikon uitzonderlijk goede
gebruiksmogelijkheden bereikt. Door binnen een kleine body
hetzelfde niveau aan gebruiksmogelijkheden na te streven, zijn
kreeg de Z-serie langzaamaan zijn vorm. Hoewel er dankzij het
kleinere oppervlak minder bedieningsknoppen op de body zitten,
hebben we de camera zorgvuldig ontworpen zodat iedereen die
bekend is met de D-SLR-camera's van Nikon deze camera direct
kan gaan gebruiken zonder de instructiehandleiding te hoeven
lezen.
We moesten bedieningscomponenten zoals knoppen en
instelschijven opnemen en deze binnen een beperkte ruimte
rangschikken om voor een gestroomlijnde workflow te zorgen.
Het was uitermate moeilijk om al deze componenten een
zodanige plaats te geven dat onbedoelde bediening door
gebruikers wordt voorkomen. De kleinste herschikking van één
enkele knop zou de gehele indeling kunnen verpesten.

Elke knop is wat betreft formaat, hoogte en hoek nauwkeurig
aangepast aan de beweging van de vingers om een
comfortabele bediening binnen een beperkte ruimte mogelijk
te maken. Beslissen over de optimale rangschikking van
componenten vereist een grondige kennis van de bediening
van de camera, die mensen alleen hebben als ze de camera
uitgebreid hebben gebruikt. Nikon heeft haar eigen team
voor testopnamen en vraagt ook feedback van professionele
gebruikers om de kennis te verzamelen die nodig is om
een uitstekend bedieningsgemak te waarborgen. Elk lid
van de productontwikkeling benadert de taak op basis van
een gedeeld begrip van die kennis. Als we knoppen en
instelschijven gebruiken, is de voelbare reactie zoals bij drukken
en draaien ook belangrijk. Door een originele aangepaste
rubberen schakelaar voor de knoppen te gebruiken, hebben
we ze comfortabel te bedienen gemaakt en is tevens voor
een stillere werking tijdens het opnemen van video's gezorgd.
Deze uitzonderlijke voelbare eigenschap wordt niet in de
specificaties genoemd, maar is een over een lange periode
opgebouwde uitkristallisering van het DNA van Nikon.

Gebruikersinterface die natuurlijke bediening mogelijk maat
We hebben de gebruikersinterface van de camera verfijnd om
volledig van de kenmerken van de Z-serie te kunnen profiteren,
terwijl we hebben geprobeerd om voor een eenvoudige overstap
te zorgen voor gebruikers voorheen een D-SLR gebruikten.
Een van de meest ingrijpende wijziging is de weergave van
het P-menu waarmee instellingen tijdens het opnemen snel
kunnen worden gewijzigd. Bij D-SLR-camera's was het alleen
mogelijk om vooraf toegewezen items op het P-menu in te
stellen, maar met de Z-serie kunt u het menu nu aanpassen aan
de toepassingen waarvoor u de camera gebruikt. Hoewel de
compactheid en het gestroomlijnde bodyontwerp van de Z-serie
betekent dat er relatief minder knoppen zijn, hebt u toch direct
en flexibel toegang tot alle functies die u nodig hebt. En of u nu
het P-menu tijdens het opnemen met de EVF bedient of op het
informatiescherm op de monitor kijkt, het menu is op dezelfde
manier gestructureerd om de kans op fouten tot een minimum
te beperken.
Wij zijn van mening dat het meest cruciale van de EVF is om
ervoor te zorgen dat zowel het beeld als het informatiescherm
eenvoudig weer te geven zijn. We moeten ervoor oppassen dat
de weergegeven informatie niet van het beeld afleidt, zodat
de gebruiker zich op de opname kan concentreren. De EVF
maakt het mogelijk om veel flexibeler dan bij het gebruik van
een optische zoeker informatie weer te geven en instellingen
te wijzigen. De gebruiker moet de zichtlijn echter aanzienlijk
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verplaatsen om in het hele weergavegebied van de EVF rond
te kijken. Daarom hebben we de instellingenweergave midden
onder in het beeld geplaatst, waar de gebruiker er op een
natuurlijke wijze naar kan kijken. Dit heeft minder vermoeide
ogen en een soepele workflow tot gevolg.
Met de Z-serie is het eenvoudiger dan ooit om video's op te
nemen. Omdat het tijdens video-opnamen nodig is om te
bevestigen of er zich ongewenste onderwerpen in het beeld
bevinden, hebben we ervoor gezorgd geen onnodige informatie
weer te geven die van het beeld zou afleiden. Gebruikers
kunnen instellingen voor de weergave van het P-menu
en aangepaste knoppen apart voor foto's en video's opslaan,
voor een naadloze overgang tussen deze instellingen.
Een ander aspect van de gebruikersinterface waar we vooral
aandacht aan hebben besteed, is kijkcomfort bij een breed scala
aan verlichtingssituaties. Gebruikers kunnen de monitor zelfs bij
fel licht of in een omgeving met weinig licht zoals het theater
bedienen. We hebben met name het contrast van elk van de
elementen in het menu verbeterd en de informatiestructuur
vereenvoudigd. We hebben ook diverse subtiele verbeteringen
aangebracht zodat de gebruiker de camera naar eigen
wens kan bedienen, bijvoorbeeld door een weergave toe te
voegen om informatie over de belichting tijdens de weergave
te bevestigen.
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“Het Z-vattingsysteem is het ‘echte artikel’. Het is een
over een lange periode opgebouwde uitkristallisering
van het DNA van Nikon. Het Z-vattingsysteem
is de geconcentreerde essentie van de toekomst.”

Makoto Imamizu, Product Design, Industrial Design Department, Imaging Business Unit
Kenji Baba, Section Manager, Product Design, Industrial Design Department, Imaging Business Unit
Kanoko Terashima, Graphic Design, Industrial Design Department, Imaging Business Unit

Een streling voor het oog, een genot in het gebruik. Ontwerp

Het verpakkingsontwerp drukt de toekomst uit van het

en vormgeving van de behuizing van de Z-serie van Nikon

Z-vattingsysteem van Nikon dat licht gebruikt

De vatting met de grotere diameter is de kern van het nieuwe
systeem en biedt een nieuw niveau aan optische prestaties.
We hebben de vatting symbolisch als het hart van het ontwerp
behandeld om het grotere potentieel van het nieuwe systeem
zo tastbaar mogelijk te maken. Vervolgens hebben we andere
componenten zoals de EVF en de greep vervaardigd met een
optimale grootte en vorm om het algeheel bodyontwerp te
creëren. De EVF-eenheid steekt uit aan de achterzijde van de
camera om te voorkomen dat de neus van de gebruiker en het
scherm elkaar hinderen tijdens het kijken door de zoeker. Zo kan
de gebruiker zich volledig op de opname concentreren. En het
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formaat van de Z-serie is gecreëerd door naar de 'essentie'
van spiegelloos te streven. Door de bovenkant van de greep
hoger dan de rest van de body te maken, kan de camera
comfortabel worden vastgehouden en is er zelfs ruimte voor
de pink, terwijl een algeheel compact formaat behouden blijft.
De vatting gebruikt een metalen ring met dezelfde structuur als
de objectiefbasis, wat symboliseert dat de vatting met een grote
diameter de kern van het systeem vormt en wat tegelijkertijd
uitdrukking geeft aan de spectaculaire prestaties die door
de synergie van het objectief en de body worden bereikt.

We hebben al meer dan 50 jaar een gouden kleurenschema
voor de verpakking van analoge SLR- en D-SLR-camera's van
Nikon gebruikt. We hebben in het kader van het uitbrengen
van het nieuwe Z-vattingsysteem de verpakking van de body’s
voor zowel de D-SLR-camera als de Z-serie vernieuwd, als
uitdrukking van onze vastbeslotenheid om in de toekomst
verbeteringen te blijven aanbrengen. Het ontwerpmotief is
'licht' – onze kerncompetentie – weergegeven in geel. Het licht
straalt van de onderkant van de verpakking uit, die nu zwart
is, en omhult het product. Hierdoor wordt de indruk versterkt
dat gebruikers een nieuwe en rijkere beeldverwerkingsbeleving
kunnen verwachten. Deze gele gradatie geeft ook weer dat

Nikon in de toekomst doorgaat met ontwikkelen, terwijl door het
nieuwe vereenvoudigde ontwerp het Z-logo in het oog springt.
Hoewel het beschermen van het product de belangrijkste rol
van de verpakking is, willen we ook graag dat de gebruiker een
idee krijgt van de betrouwbaarheid, integriteit en verfijning die al
lange tijd kenmerken van Nikon zijn, en van de toonaangevende
technologie die het Z-vattingsysteem biedt en de toekomstige
verbeteringen die door het nieuwe ontwerp worden beloofd.
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Connectiviteit
De Z-serie bevat een communicatiefunctie voor het overbrengen
van beelden naar een smartapparaat of computer via
Wi-Fi en Bluetooth. Hoewel het op dit moment mogelijk
is om beelden op te nemen, over te brengen en te delen,
is de communicatieomgeving snel aan het veranderen en zullen
in de toekomst nieuwe functies worden toegevoegd die de
beeldverwerkingsbeleving verder uitbreiden. Naast de bestaande
functie voor automatische beeldoverdracht kan de camera
bijvoorbeeld automatisch de beelden selecteren die gebruikers
afhankelijk van hun voorkeur nodig hebben en deze naar een
smartapparaat of computer verzenden, of kan de camera de
bestemming afhankelijk van de opnamesituatie wijzigen. Wat
voorheen een eenrichtingscommunicatie was, wordt in de
toekomst bovendien mogelijk interactiever omdat de technologie
zich blijft ontwikkelen.
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Uitbreidingsmogelijkheden van het systeem
Omdat de foto-opnamemogelijkheden waar Nikon altijd trots
op is geweest een relatief beperkt assortiment accessoires
vereisen, waren de originele accessoires van Nikon voldoende
voor uiteenlopende opnametoepassingen. Maar veel gebruikers
willen accessoires waarmee ze hun creatieve grenzen kunnen
verleggen. Om aan deze behoeften te kunnen voldoen,
zijn uitbreidingsmogelijkheden van het systeem, inclusief
apparatuur en accessoires, volgens ons essentieel.
Net als met conventionele D-SLR-camera's is het mogelijk om
accessoires zoals Speedlight-flitsers en stereomicrofoons met
de Z-serie te gebruiken. Video-opname gaat gepaard met
meer processen dan fotograferen en vereist afhankelijk van de
workflow van de gebruiker een breder scala aan combinaties
van apparatuur en accessoires. Omdat video-apparatuur uiterst

gespecialiseerde technologie gebruikt, is het voor ons van
belang om met specialistische fabrikanten samen te werken
in plaats van zelf het hele assortiment te produceren.
Met betrekking tot randapparatuur en accessoires selecteren
we partners om een betrouwbaar systeem te bedenken dat
gebruikers de mogelijkheid biedt om veel meer creatieve
dingen te doen. En wanneer het op functies aankomt die direct
op het uiteindelijke beeld van invloed zijn, streven we ernaar
om via onze eigen producten voor kwaliteit te zorgen zodat we
de tevredenheid van de gebruiker kunnen garanderen.
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