Past dit objectief op mijn camera.
bijgewerkt op 24 februari 2013

Je kunt ergens een oud tweedehands Nikkor objectief kopen. Hou weet je nu of het
objectief een beetje werkt op je digitale Nikon reflex camera. Kijk naar de omschrijving of
vraag de verkoper naar het serie nummer. Met het serienummer en de omschrijving van het
objectief ga je naar de website van Roland Vink uit Nieuw Zeeland. Z’n naam klinkt
Nederlands, maar Roland beheerst alleen Engels.
Z’n site heet: Nikon Lens Serial Nos en is hier te vinden:
http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/serialno.html
Zo ziet de pagina er uit:

Het allereerste objectief in de lijst is een 6.2/5.6
Fish-eye 220 F NKJ prototype. Zoiets zul je dus
niet gemakkelijk tegen komen. Klik je nu op de
blauwe omschrijving dan zie je de foto die hier
naast staat.
In de eerste kolom staat een F, Roland Vink
bedoeld daarmee dat dit objectief alleen geschikt is
voor de eerste F bajonet. Het gaat dus om een
Niet-AI objectief.
Wat naar beneden zie je andere 6 millimeter
objectieven en vanaf 1977 zijn deze objectieven Ai.
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In de rechter kolommen vindt je specificaties, zoals het aantal schroeven waarmee de
bajonet aan het objectiefhuis vast zit, het soms fictieve eerste serienummer en de
serienummers die Roland is tegen gekomen. Daarachter nog de productie data en het
aantal dat er van een bepaald objectief gemaakt zou zijn.
Wil je meer specificaties of weten welke tas, filter en dergelijke bij een bepaald objectief
horen, klik dan op de andere tabbladen.
Vindt je nu een 6 mm objectief met een serienummer tussen 628030 en 629435 dan kun je
dat manueel gebruiken (ook in de A stand) op een D100, 200, 300, D700, D7000, D1, D2 of
D3. Met een lager serie nummer loop je de kans dat je de elektronische contacten in de
camera beschadigd. Niet doen dus.
Bij de omschrijvingen van objectieven op Marktplaats en dergelijke sites is de omschrijving
veelal niet compleet en dan weet je niet direct of het op je camera past. Soms kom je met
een foto al wat verder, maar dit is ook niet altijd duidelijk.

Deze foto is behoorlijk duidelijk. Je ziet de letters “AF-S” en
“DX” en met behulp van de 2 tabellen hieronder kun je
uitzoeken of je Automatische Lichtmeting en of Automatische
Focussing (AF) op je camera hebt.

Recent kwam ik dit tegen: “Nikon - Nikkor 105 mm lens F2,5. manual focus. Deze oude lens,
ziet goed uit en werkt perfect. Vraagprijs 40 euro.” Er stond geen foto bij en dan weet je dus
niet waar je aan toe bent. Want dit objectief komt bij Roland Vink voor als zijnde F, C, K, Ai
of Ai-S. Een serienummer geeft dan de ultieme oplossing.
De beroemde Nikkor f/2,8 80-200
millimeter wordt veel en in vele
variaties aangeboden. Roland Vink
kent 14 verschillende 80-200 variaties
en 7 daarvan zijn in een f/2,8
uitvoering. Op de foto zie je een
schuifzoom model en dan gaat het bij
Roland Vink om een AF versie uit
1987 of 1992. Latere versies hebben
een statief aansluiting of zijn zelfs
AF-S. En dan werken ze ook met AF
op een D5000 of vergelijkbare
camera. Nu gaat het in deze
publicatie niet om de vraagprijs van
een dergelijk 80-200 objectief. Maar
als je nu weet welke versie het
precies is, kan dat wel een indicatie geven. De 1987 versie had in 1991 een adviesprijs van
942 euro. De AF-S versie uit 1998 had in 2004 een adviesprijs van 2.552 euro
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Roland Vink gebruikt in de eerste kolom de volgende omschrijvingen:
omschrijving:

past en werkt met automatische lichtmeting op welke camera:
D70 is ook D70S, D2 is ook D2X of D2H etcetera.

F3 AF

Pronea
S,
Pronea
600i

G camera’s
D40, D60,
D3000, D3100,
D3200, D5000,
D5100, D5200,

G camera’s
D50, D70,
D80, D90,
D7000,
D7100,

AI camera’s
D100, D200,
D300, D600,
D700, D800,
D1, D2, D3, D4

C; F; K; N
(non AI)

niet
doen

niet
doen

nee

niet doen

niet doen

Ai; Ai-S, E

ja

nee

nee

nee

ja

AF; AF-S, AI-P

nee

ja

ja

ja

ja

DX 1

nee

ja

ja

ja

ja 2

F3AF

ja

nee

nee

nee

nee

IX

nee

ja

nee

nee

nee

omschrijving:

past en werkt met automatische focussing (AF) op welke camera:
D70 is ook D70S, D2 is ook D2X of D2H etcetera.

F3 AF

Pronea
S,
Pronea
600i

G camera’s
D40, D60,
D3000, D3100,
D3200 D5000,
D5100, D5200

G camera’s
D50, D70,
D80, D90,
D7000,
D7100

AI camera’s
D100, D200,
D300, D600,
D700, D800,
D1, D2, D3, D4

C; F; K; N

nee

nee

nee

nee

nee

Ai; Ai-S, E

nee

nee

nee

nee

nee

AI-P

nee

nee

nee

nee

nee

AF

nee

ja

nee

ja

ja

AF-S

nee

ja

ja

ja

ja

DX 1

nee

ja

ja

ja

ja 2

F3AF

ja

nee

nee

nee

nee

IX

nee

ja

nee

nee

nee
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In de eerste kolom staat bij Roland Vink geen DX. Er is wel een aparte groep met alle DX
objectieven (onder het midden van de tabel). Op het objectief staan altijd wel de letters
DX

2

Als het om een FX (full frame) camera gaat, dan zal deze camera het opname formaat
wijzigen in DX.
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Let op. Als verzamelaar streef ik volledigheid na. Het leuke van Nikon is dat zoiets niet echt
mogelijk is.
Als er D70 staat, bedoel ik ook de D70s, D40 is ook D40X, D300 is ook D300S, etc
Een van de objectieven die je misschien per
ongeluk tegenkomt is de Nikkor P 105 f/4,0.
In de omschrijving staat “Nikon Nikkor-P
4/105 mm voor balgapparaat en Nikon F,
enz. In zeer goed werkende staat met weinig
gebruiksporen: lenzen krasvrij, zonder
oliesporen”.
Het gaat hier om een redelijk zeldzaam
objectief waarvan er volgens Roland Vink
hooguit 3401 exemplaren van gemaakt zijn.
Gelukkig staat deze “kop” zelfs in twee
variaties in de lijst en aan de hand van de
foto’s zie je dat het om variatie 2 (1972-74) gaat.
Ook de omschrijving geeft een goede indicatie, een
“kop” gebruik je alleen op een balg. Het werkt dus
niet op een camera.
Het ligt niet aan Roland dat hij in de eerste kolom
andere omschrijvingen geeft dan andere
verzamelaars dat doen. Zelf onderscheid ik de F
serie objectieven in A, C en K.
Pak je er nu de boeken van Peter Braczko er bij
dan heeft Peter het ook over A, C en K, maar bij
nieuwere objectieven gebruikt Peter weer andere
indelingen dan Roland.
Al die verschillende omschrijvingen komen door
Nikon. De Nikon Corporation in Japan heeft alleen
een grove indeling van de objectieven. Voldoende
voor een indruk. Maar onduidelijk. Het zijn de
verzamelaars die een betere indeling hebben
gemaakt. En de verzamelaars zijn het onderling niet
eens. Dat maakt het voor de gewone gebruiker dus
moeilijk, en voor de verzamelaar dus leuker.

Om te oefenen AI of non-AI?
Link met comptabiliteit camera’s + objectieven:
http://www.nikonspecialist.be/images/compatibiliteitstabel_lenzen.pdf
Kunnen objectieven met handmatige scherpstelling worden gebruikt met
spiegelreflexcamera's met automatische scherpstelling?:
http://nikoneurope-nl.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2934/c/241/sort/4%2C2/r_id/150289
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Een Nikkor O f/3,5 135 mm uit 1950 of 51 met S bajonet en adapter op
een Panasonic Lumix DMX FZ18 camera

De meeste foto’s “waarbij alles past”, laten zien dat je een Nikkor altijd kunt
gebruiken. Hier een pancake AI-P f2,8 45mm op een Sony Nex camera. Soms zie
je ook Zeiss, Voigtlander of Leica objectieven.
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Waarom geen oudere (non-AI) objectieven op een AF of Digital camera?
Meerdere redenen. Als Nikon zegt dat je het niet moet doen, hou je dan daar aan.
Hier een bijdrage van Nikon USA.
In 1978 werd de non-AI lichtmeter
koppeling op de objectieven herkenbaar
aan het pinnetje-en-vorkje opgevolgd
door de AI-vatting. Bij de AI camera
verdween het pinnetje dat in het vorkje
van het objectief past. Op het AI objectief
kwam een nokje aan de camera zijde en
dat nokje kan een AI palletje (zie de foto
van de “Ai lever on a Nikon FM2n” uit de
link hierboven) mee nemen. Dat palletje
uit 1978 zit ook op de D7000, D600,
D100, D200, D300(s) D1, D2, D3, D4.
Aanvankelijk (van FM tot en met de F4)
kon je die palletjes omklappen (zie de
foto van de "Ai lever on a Nikon FM2n" uit
de link hierboven) zodat een non-AI
objectief op een AI camera geen schade
veroorzaakt. Maar bij alle AF en D
camera’s zal bij gebruik van een
non-AI-objectief de AI-koppeling van de
camera in de weg zitten en of
beschadigen.
De goedkopere "instapcamera's" (van het
G type - Geen AI-vatting en geschikt voor
G objectieven) hebben geen AI-nokje
meer op de camera. Je hebt het dan over
de D40, D50, D60, D70, D80, D90,
D3xxx, D5xxx serie. Een non-AI objectief
kan dan de camera niet beschadigen bij
het AI-nokje, want er is geen AI-nokje.

Omklapbaar AI-nokje op een FM-2 camera.

Geen AI-nokje. Een G camera.

Dan is er nog het palletje dat het hoogste
diafragma aan de camera doorgeeft.
Bij een normaal non-AI-objectief steekt
de rand van de diafragmaring ongeveer
één millimeter uit, over de bajonet heen.
Bij een non-AI objectief en tevens
niet-Nikkor, zul je geheid de elektrische
contacten boven in de objectiefmond van
de de camera beschadigen. Maar ook bij
enkele Nikkor’s heb ik wel eens gezien
dat de opstaande rand van de bajonet
Wel een AI-nokje, een AI camera.
wat hoger is. Veelal zal deze rand
conisch zijn afgeslepen, als dat niet het
geval is, beschadig je de elektrische contacten. Bekijk ze eens, en als er krassen of groeven
in zitten dan heb je een probleem. Op een gegeven moment zal een AF objectief niet meer
werken. Pas op voor non-AI objectieven van Vivitar, Sigma of Tamron.
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Helaas, dit kan het gevolg zijn.

Links:
http://www.barthworks.com/nikon/lenscompatibility.htm
http://www.aiconversions.com/compatibilitytable.htm
http://www.kenrockwell.com/nikon/compatibility-lens.htm
http://resources.nikonians.org/reviews?alias=nikon-slr-camera-and-lens-compatibility
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