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בעידן "מצלמות סרט" ניקון רפלקס המקצועיות
המתינו הצלמים המקצועים  8שנים בממוצע
עד הופעת הדגם החדש והוא התקבל על ידם
בהתלהבות רבה" .מצלמות סרט" רפלקס  35מ"מ
המקצועיות היו בסדרה ) Fהראשונה ,ניקון ,F
הופיעה בשנת  1959והאחרונה ,השישית,
ניקון  ,F6בשנת .(2004
הסיבה לפרק זמן כל כך ארוך עד ייצור דגם חדש
היתה בגלל כל המבחנים הקפדניים אשר עברה
המצלמה במפעל ,במטרה להבטיח לצלמים
המקצועיים חוזק ועמידות לאורך שנים רבות,
ללא תקלות ,גם בצילום בתאי שטח קשים.
עתה ,בעידן הדיגיטלי ,מצלמות ניקון רפלקס הן
כולן בסדרה  .Dלעומת העידן הקודם ) 35מ"מ(,
בעידן הדיגיטלי מופיעים החידושים הטכנולוגיים
בקצב מהיר מאד וכן גם ביצוע מבחני חוזק
ועמידות המצלמה בתנאי שטח קשים.
לפיכך ,פרק הזמן עד ייצור מצלמת ניקון
רפלקס דיגיטלית מקצועית חדשה קצר יותר
והוא תלוי גם בקצב החידושים הטכנולוגיים.
מבחינת חוזק המצלמה ועמידתה בצילום
בתנאי שטח קשים ביותר אין צורך להרחיב,
שהרי ליצרן ניקון כבר מוניטין בקרב יודעי דבר
ודי לציין כי המצלמות רפלקס המקצועיות שלו
נבחרות בקפדנות ע"י משרד הביטחון עבור
מחלקת הצילום בצה"ל ואפילו ע"י NASA
)מנהל האווירונאוטיקה והחלל הלאומי(,
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שהיא סוכנות החלל של ארצות הברית
האחראית על תוכנית החלל האמריקאית
וחקר האווירונאוטיקה והחלל.
במצלמה אטמים )ראה האטמים בצבע צהוב
באיור להלן( למניעת חדירת אבק ,לכלוך
ומים מותזים בצילום בתנאי שטח קשים.

אטמים בגוף המצלמה )מודגשים בצהוב(
על-כן ,בכתבה זו אתמקד יותר בחידושים
הטכנולוגיים וראשית בחיישן הצילום החדש
המאפשר לצלם ברזולוציה  21מיליון פיקסלים,
לעומת המצלמה רפלקס המקצועית הקודמת
 D4sבה רזולוציה  16מיליון פיקסלים ולפניה,
 D3sבה רזולוציה  12מיליון פיקסלים.
יצרן ניקון מציין כי ברכיבים שונים מצוי ציפוי
למניעת החזרי-אור ,בוהק וכפל בבואה.
חשוב מאד לציין גם עבור הצלמים אשר להם
דרישות מחמירות ממצלמות ,כי חיישן הצילום
הוא בפורמט ) FXגודל מסגרת סרט  35מ"מ(.

ציינתי את הרזולוציה  21מיליון פיקסלים
בחיישן הצילום בו התקדמות עצומה,
אולם לא פחות חשוב הוא מעבד התמונה
ובניקון  D5הוא מעבד חדש ""EXPEED 5
בו יכולות משופרות .הוא מתפעל בקלות
נתונים הנקלטים מחיישן הצילום וכמו כן
בביצועים כגון צילום רציף במהירות גבוהה,
קליטת תמונה מהירה יותר בכרטיס הזיכרון,
הסרטה איכותית )4K UHD (3840×2160
בקצב  30תמונות בכל שניה ,הפחתת רעש
ברגישויות ) (ISOגבוהות ועוד .אלגוריתם
מעבד תמונה חדש מנצל תפעול ביצועים אלה
לעיבוד מהיר ובאופן מקיף בתחום דינמי רחב,
תוך שמירת המידע העשיר והמגוון אשר מועבר
מחיישן הצילום .כך גם נוצרים בתצלומים
גוונים עשירים יותר וטבעים יותר.

מעבד התמונה

אז פתרו את הבעיה בדרך הבאה :במקום
תחום אחד צר ,שלושה תחומי מיקוד צר,
אשר יחד מכסים תחום מיקוד רחב ולכך
היתה חשיבות מיוחדת בצילום נושא בתנועה.
אז גם גילו כי המערכת מסוגלת למקד על
נושאים אנכיים וכדי למקד על נושא אנכי,
היו חייבים להחזיק את המצלמה אנכית.
במהלך השנים המשיכו לשפר את מערכת המי־
קוד האוטומטי על-ידי הוספת תחומי מיקוד,
כאשר לפחות אחד היה בצורת צלב ,כך שהוא
יכול למקד על נושאים גם אופקים וגם אנכיים.
מדוע סקירה היסטורית קצרה זו?
כי רק כך יכול כל קורא להבין את הטכנולוגיה
המרשימה של המיקוד האוטומטי בניקון .D5
מערכת המיקוד האוטומטי בה כוללת 153
תחומי מיקוד צפופים ) 55תחומים לבחירה(*
התואמים כל עצמית  NIKKOR AFומספקת
כיסוי שהוא מעל  130%בהשוואה לניקון ,D4
מתוכם תחומים מוצלבים למיקוד נושאים גם
אופקיים וגם אנכיים עם ביצוע זיהוי מעולה.
תחומים אלה ממוקמים ביעילות באזורים מרכזיים
והיקפיים המאפשרים חופש בקומפוזיציה הצילום.
ביצוע המיקוד מדוייק בנושאים באופן כללי,
כולל נושאים קטנים ונושאים בניגודיות נמוכה.

גב המצלמה

בעמוד הקודם ציינתי את המבחנים הקפדניים
אשר עוברת המצלמה במפעל ניקון במטרה
להבטיח לצלמים המקצועיים חוזק ועמידות
לאורך שנים רבות ,ללא תקלות ,גם בצילום
בתאי שטח קשים .אחד המבחנים הוא יחידת
הסגר המורכבת במצלמה .פתיחת הסגר נבחנה
ב 400.000 -מחזורים וזהו מספר צילומים עצום
אשר אכן מבטיח עמידות בשימוש רב מאד
ולאורך שנים רבות ללא תקלות.
ראויה לציון מיוחד טכנולוגיה של תריס קדמי
אלקטרוני הממזער רטט מכני :כאשר רוצים
למזער רטט הנגרם על ידי מנגנון המצלמה,
למשל בצילום נוף בזום רוחק )טלה( גדול,
מפעילים את התריס הקדמי האלקטרוני במצב
העלאת המראה ) ,*(MUPאשר בגלגל שחרור
הסגר משמאל לכוונת בחלק העליון של המצלמה.
אז מופעל חיישן התמונה כמו התריס הקדמי
במישור המוקד לביטול רטט הנגרם על ידי
קפיצת המראה ותנועת התריס הקדמי המכני.
יכולים להשתמש במחשב כדי לעבור למצב זה
גם באמצעות התוכנה האופציונלית .Pro 2
* הערה :לא ניתן להשתמש בתריס הקדמי
האלקטרוני בצילום רציף מהיר בקצב 14
תמונות/שניה ) (CHעם העלאת מראה.
בעת שימוש בתריס הקדמי האלקטרוני ,מהירות
הסגר הגבוהה ביותר הזמינה היא  1/2000שניה
והרגישות הגבוהה ביותר היא .ISO 102,400

טכנולוגיה נוספת חשובה מאד היא בביצוע
המיקוד האוטומטי .היום ,עבור הדור הצעיר,
כל כך טבעי שרק לוחצים על כפתור הצילום
והמערכת ממקדת אוטומטית! הדור שלי,
לעומת זאת ,זוכר היטב כמה שקדו המהנדסים
ללא לאות בשיפור טכנולוגיה המקוד האוטומטי.
בתחילתה ,עסקו בשאלות:
באיזו מידה המיקוד האוטומטי מדוייק? האם
המיקוד האוטומטי אפשרי בכל מצב? ואם לא,
באלו מצבים המיקוד האוטומטי אינו אפשר?
האם עדיף מיקוד ידני על מיקוד אוטומטי?
באיזו מהירות המערכת ממקדת אוטומטית?
האם עדיף המיקוד בתחום צר או בתחום רחב?
נעשה שימוש בשתי שיטות מיקוד אוטומטי:
מיקוד אוטומטי על-ידי זיהוי ניגודיות הנושא;
מיקוד אוטומטי עלידי זיהוי הפרש מופעים.
במקרה הראשון המצלמה אינה מסוגלת למקד
על נושא חלק שאין בו הבדלי ניגודיות .במקרה
השני המצלמה אינה מסוגלת למקד באור חלש
בהתאם לערך החשיפה הזמין ).(EV
ביחס לשאלה :האם עדיף המיקוד בתחום צר או
בתחום רחב? ברור היה כי בתחום צר יהיה מיקוד
מדוייק יותר ואילו בתחום רחב ,כאשר הקומפוזיציה
של הצילום כוללת מספר נושאים במרחקים שונים,
עלולה המערכת למקד על נושא שאינו העיקרי ואז
העיקרי לא יהיה ממוקד.
גם אם בקומפוזיציה הצילום קיים רק נושא אחד,
עלולה המערכת למקד על הרקע מאחוריו ולא על
הנושא שהוא החשוב ואז לא יהיה ממוקד.

* מספר תחומי המיקוד המתפקדים בצורת צלב
יכול להיות שונה בהתאם לעצמית המרכבת
במצלמה ומיפתח הצמצם מקסימלי שלה.
ציינתי לעיל את המיקוד באור חלש בהתאם
לערך החשיפה ) .(EVבניקון  D5פותח מודול
חיישן מיקוד אוטומטי חדש Multi-CAM 20K
לשמירת רעש מינימלי מוחלט והוא מאפשר
מיקוד בערכי חשיפה  -3EVבכל תחומי המיקוד,
ובערכי חשיפה  -4EVבתחום המיקוד המרכזי
בצילום ברגישות ) ISO 100מובן כי ברגישויות
גבוהות יותר ניתן לצלם באור חלש יותר(.
המצלמה ניקון  D5מצויידת גם בשבב מיקוד
אוטומטי חדש המסוגל לבצע חישובים מהירים.
בשילוב בינו ובין מיקרו מחשב מיקוד אוטומטי,
מספר משימות מטופלות במקביל ,הכוללות
בין היתר חישובים ושליטה במיקוד אוטומטי.
התוצאה היא תגובת מיקוד אוטומטי מעולה,
המסייעת בלכידת מעקב אחר נושאים בתנועה
מהירה בצילום רציף בקצב  12תמונות/שניה.
בנוסף ,בשילוב אלגוריתם מיקוד אוטומטי חדש,
מותאמות מגוון פעולות ,הכוללות זיהוי נושא
וניתוח סצנה.
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אמנם ציינתי בעמוד הקודם את הרגישות ),(ISO
אולם לא הרחבתי .מעשית ,במצלמה Nikon D5
לרשות הצלמים טווח רגשויות ) (ISOהרחב
ביותר שהיה אי פעם 100 :עד  102.400והרחבה
הגבוהה ביותר עד .Hi-5 ISO 3.280.000

בגלל הקשר לקצב הצילומים בצילום רציף,
ראשית אציין כי ניקון  D5משווקת בשני דגמים
וההבדל היחיד ביניהם הוא בכרטיס הזיכרון:
ניקון  D5בה שני תאים לכרטיסי זיכרון ;CF
ניקון  D5בה שני תאים לכרטיסי זיכרון .XQD

אני מזכיר לקוראים שאין זה דו"ח מבחן אלא
סקירת המצלמה על-פי הודעת היצרן ,כך שלא
התנסיתי בצילום עם רגישות ISO 3.280.000
כה גבוהה ומאד מסקרן אותי לראות תוצאות.
מכל מקום ,בזכות רגישות  ISOכה גבוהה,
נפתח לרשות הצלמים עולם הזדמנויות צילום
חדשות וזאת ,בשילוב הפיתוחים שציינתי בעמוד
הקודם במערכת  AFהמאפשרת לצלם בערכי
חשיפה  -4EVוכמו כן ,שיפור הפחתת הרעש.
השילוב של הפחתת רעש המשמעותית עם
רגישות  ISOכה גבוהה ,עשוי להניב תוצאות
אשר באות לביטוי בתמונות ברורות בלילה
ובתנאי חשיכה ,שלא ניתן היה לבצע קודם לכן.
דוגמה קיצונית לכך היא יישומי מעקב ואבטחה
בצילום בחשיכה.

קליטת התמונות בצילום בכרטיס זיכרון XQD
מהירה פי  3יותר לערך מאשר בכרטיס זיכרון .CF

ענין שהוא בחשיבות גבוהה מאד במצלמות
בעיקר עבור צלמים מקצועים העוסקים
בצילום עיתונות ,צילום ספורט ,צילום טבע
וכדומה ,הוא צילום רציף בקצב מהיר גבוה
)מספר הצילומים בכל שניה(.

לא זו בלבד ,גם העברת התמונות למחשב מהירה
יותר בכרטיס זיכרון  XQDמאשר בכרטיס .CF
במבחן שנערך על-ידי ניקון בשני הכרטיסים:
העברת  1000תמונות למחשב מכרטיס XQD
נמשכה  35שניות ואילו מכרטיס זיכרון ,CF
נמשכה  115שניות )כמעט  2דקות(.

תא כרטיס XQD

קבע

תא כרטיס CF

המצלמה ניקון  D5מאפשרת צילום רציף
בקצב  12תמונות/שניה עד  200תמונות ,אפילו
באיכות  RAWעם  14ביט ללא אובדן נתונים,
וזאת כאשר המצלמה מצויידת בכרטיס .XQD
מנגנון הרצף החדש ממזער את זמן תגובת
הפתיחה של הסגר ואת זמן העלאת המראה,
בעוד שמעבד תמונה החדש  EXPEED 5מבצע
חישוב מהיר ביותר .בנוסף הורחב מאגר הזיכרון.
כתוצאה של שיפורים אלה מאפשרת המצלמה
צילום רציף עד  200תמונות במהירות גבוהה של
 12תמונות/שניה בכל איכות או רגישות ,ISO
אפילו בפורמט  RAWעם  14ביט.
משך זמן האפלה וטשטוש התמונה בכוונת
קובע את מידת הראות בכוות וזיהוי הנושא.
מנגנון הנעת המראה החדש שפותח מצמצם
משמעותית את משך זמן האפלה ובכך נמשכת
הצפיה בכוונת וגם מופחת טשטוש התמונה.
שיפורים אלה מאפשרים צפיה מדהימה בכוונת
במהלך צילום רציף.
הפחתה רטט ) (VRבמצב ספורט המשולבת בעצמיות
רוחק  NIKKORארוכות מוקד חדשות ואחרות,
יוצרת תמונה יציבה להפליא בכוונת .זו מאפשרת
קומפוזיצה קלה יותר בצילום רציף.
בצילום רציף
התמונות בכוונת יציבות
עם המנגנון החדש
להנעת המראה

מנוע הנעת המראה
מאיץ את תנועתה
מעלה/מטה.
לפני סיום הנעתה
המנוע מאט את
תנועתה מטה כדי
למזער את רטט
קפיצת המראה

צילום רציף  14תמונות/שניה לקליטת רגעים חשובים:
קבע בגלגל שחרור הסגר צילום רציף CH
בקצב  14תמונות/שניה במצב העלאת מראה
וקבע במצלמה מהירות סגר  1/250שניה או
גבוהה יותר ,בכל איכות תמונה או רגישות.
המצלמה במבט מלמעלה

16

הערה :בצילום עם מבזק אין זה אפשרי.

הזנת טקסט בלוח מגע:

במצלמה  Nikon D5יכולים הצלמים גם
להסריט באיכות הגבוהה ביותר .אכן משולבת בה
טכנולוגיה  4Kוהאיכות היא הגבוהה ביותרUHD :
) .(Ultra High Definitionעד לאחרונה היו
רגילים להסרטה באיכות גבוהה  HDובאיכות
גבוהה מאד  Full HDועתה ,במצלמה Nikon D5
איכות ההסרטה היא כבר אולטרה גבוהה.
המצלמה מאפשרת להסריט קטעי וידאו באיכות
) UHD 4K (3840×2160בקצב 30p/25p/24p
ללא דחיסה והם נשמרים בכרטיס הזיכרון.
אפשר גם להפיק מתוכה תצלומים JPEG
ברזולוציה  8מיליון פיקסלים )טכניקה נוספת
לקליטת תצלומים של רגעים חולפים מיידית(.
השילוב הסרטה באיכות כה גבוהה עם הביצועים
הייחודיים במצלמה ,מותחים את גבולות הסרטה
יצירתית ופותחים הזדמנויות צילום חדשות
המנצלות את מלוא הפוטנציאל של המצלמה.
אחת האפשרויות המיוחדות במצלמה היא
הסרטה דולגת-זמן .זו אמנם אינה חידוש,
אך מעניינת ומצויה מצלמות ניקון אחרות.
דוגמה של הסרטה דולגת-זמן למשל היא
תנועת עננים בשמים בה נקלטים השינויים
האיטיים ,וההדרגתיים.
עיבוד ההסרטה במעבד התמונה ,EXPEED 5
תוך ניצול הרזולוציה הגבוהה של חיישן הצילום,
הם גורמים התורמים להסרטה באיכות מדהימה.
יתרה מזו ,מאפשרת המצלמה הסרטה איכותית
כמעט בחשיכה בזכות הרגישות 3.280.000
שלא קיימת כלל אפילו במסרטות מקצועיות.
יתרון נוסף משמעותי על מסרטות מקצועיות,
בכך שבניקון  D5ניתן להסריט במגוון עצמיות
עשיר מאד המאפשרות תוצאות יוצאות-דופן.
על הצלמים להתחשב שמגוון העצמיות כולל
עצמיות  DX, FXוכמו כן ,להתחשב באופציות
איכות ההסרטה הזמינות במצלמה ניקון ,D5
גורמים היוצרים הבדלי קומפוזיציה ופורמטים.
איני רוצה להרחיב ואמחיש רק באיור הסכמטי
של ניקון להלן ,המציג את ההבדלים .יש לזכור כי
פורמט התמונה בהסרטה הוא תמיד .9:16
במצלמה מובנה מיקרופון סטריאו וניתן לקבוע
את רגישותו ולהפחית את רעש הרוח.

במגע אצבע על המקלדת בצג-מגע בלבד,
הזנת טקסט הפכה הרבה יותר קלה לצורך
רישום זכויות יוצרים או כל מידע במהירות,
כמו כן גם את שמותיהם של קבצים ,קבוצות
תיקייה ורשתות ועוד.
בגב המצלמה צג מגע חדש המסוגל להגיב אפילו
כאשר לובשים כפפות .הצג בגודל  8ס"מ עם
רזולוציה גבוהה  2359kנקודות.
מוצגת בו תמונה חדה מאד גם כשהיא מוגדלת,
כך שניתן לבחון את החדות שלה והמיקוד בה.
להפעלת הצג מגע במהלך צפיה בתמונות ,מני־
חים את האצבע על החלק התחתון שלו ויופיע
"סולם התקדמות מסגרת" ,המאפשר לך לגלול
במהירות בין התמונות .תנועת האצבע שלך
קובעת את גלילת מספר התמונות.
אישור תחום המיקוד בצילום רציף או בסצנות
ספורט הוא קל מאד .הקשה כפולה מגדילה את
המקום שאתה נוגע בו.
צפיה בהסרטה ,הפסקתה ,עצירתה ובקרה
עוצמת הקול אפשרית במגע אצבע בלבד.
פעולות בצג-מגע במצב "צפיה חיה ):(live view
אתה יכול להזיז את תחום המיקוד בנגיעה
בכל מקום על הצג .במצב "איזון ללבן נקודתי",
המצלמה מציגה את הנתונים הידניים הקבועים
מראש של המקום שאתה נוגע בו ב"צפיה חיה"
) ,(live viewובכך מאפשרת לך להתאים את
האיזון ללבן על-פי שיקול דעתך.

תקשורת משופרת באמצעות  LANאלחוטית
בעידן של תקשורת אלחוטית ,חשובה מאד
אפשרות זו בין אם באמצעות המצלמה או
המשדר האלחוטי האופציונלי .WT-6/A/B/C
מהירות התקשורת של המצלמה ניקון  D5היא
מעל פי שניים יותר מאשר במצלמה ניקון .D4s
הדבר התאפשר על ידי הגברת מהירות ממשק
התקשורת כמו גם יכולת עיבוד גבוהה יותר
של המרכיבים המרכזיים.
מעשית ,לצורך זה פותח משדר חדש
אלחוטי אופציונלי WT-6/A/B/C
לתקשורת אלחוטית מהירה .LAN
יש לחבר אותו למצלמה D5
לביצוע העברה במהירות גבוהה
של נתוני תמונה מהמצלמה
למחשבים ושרתי  FTPדרך  LANהאלחוטי
)חייבים להוריד ולהתקין מאתרים של ניקון
".("Wireless Transmitter Utility
מרחק התקשורת המקסימלי הוא  200מטרים
לערך עם אנטנה גדולה בנקודת גישה לרשת
 LANאלחוטית )שים לב כי הטווח משתנה עם
עוצמת האות ונוכחות או עדר מכשולים( ושיפור
המהירות הודות לתאימות עם IEEE802.11ac
החדש הסטנדרטי ).(VHT80 2×2
יכולים לשלוח במהירות תמונות שצולמו בשטח
אל מחשבים ,או מאולפנים אל שרתי אחסון.
המשדר האופציונלי  WT-6/A/B/Cהחדש
מאפשר גם שליטה אלחוטית במצלמה מרחוק
ממחשב בו הותקנה התוכנה האופציונלית
"."Camera Control Pro 2
המשדר האופציונלי  WT-5/A/B/Cאף הוא
תואם את המצלמה נקון .D5

סיכום:

הפונקציות והנתונים המתוארים במאמר זה
וודאי עונים לדרישות המחמירות ביותר של
צלמים ברמה מקצועית גבוהה.
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