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Základnéoptickéveliciny
d'alekohladov TOMÁŠ KRIVJANSKÝ

Abysme sa vyhli nesprávnostiam a rozlicným mýtom
pri posudzovaní optickej výkonnosti d'alekohl'adov,
musíme si ujasnit základné optické veliciny, ktorými sú:
zväcšenie, zorné pole, svetelnost a výkonnost
za šera (optická mohutnost).

Uvedené optické veliciny sú vypocíta-
né zo základného oznacenia dalekohl'a-
dov, ktorým je súcin zväcšenia a prieme-
ru (šošoviek) objektívu v mm. Ciže súcin
8 x 42 = zväcšenie 8 x a priemer objektí-
vu 42 mm. Za súcinom uvádzajú niektorí
výrobcovia dalšie písmená, ktorými zvý-
raznujú vlastnosti ich výrobku. Naprík-
lad: 8 x 40 DCF HP WP.

Písmeno D - (po nemecky Dachkant-
prismen) znamená, že sú v triédri po-
užité optické. hranoly so strechovitými
hranami, tzv. "strešné hranoly". Písme-
ná CF - (po anglicky Central Focusing)
znamenajú centrálne zaostrovanie. Pís-
mena HP - (po anglicky High eyepoint)
lnamenajú zväcšený odstup výstupnej
pupily okulára od oka, co je výhodou pri
používaní okuliarov. Písmená WP - (po
anglicky Waterproof) znamenajú vodo-
tesnost. Dalej to môžu byt písmená IF -
(po anglicky Individual Focusing), ktoré
znamenajú jednotlivé zaostrovanie oku-
lárov. Nakoniec pre pol'ovníkov najzau-
jímavejšie: písmeno G - znamená, že
objektív je vyrobený technológiou G -
Lens a vyznacuje sa velkou svetelnos-
tou, zarucuje špickovú kvalitu a. optickú
výkonnost s vynikajúcim vykresl'ovaním
detailov. Dosiahne sa použitím šošoviek
zo skla s anomálnou disperziou (AD
- Anomalous dispersion) alebo použi-
tím asférických šošoviek; písmená GA-
znamenajú spojenie významu písmena
G s pogumovaným povrchom; písme-
ná RA - (po anglicky Rubber armoured)
znamenajú pogumovaný povrch daleko-
hl'adu a písmená WF - (po anglicky Wi-
de field of view) znamenajú vel'ké zorné
pole.
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~VÄCŠENIEDALEKOHt.:ADU
Umožnuje rozpoznat v pozorovanom

obraze viac podrobností, ktoré zrakom
neregistrujeme. Platí to cez den, ale aj
v noci. Udáva kolkokrát dalekohlad pri-
bližuje pozorovaný predmet. Konkrétne
dalekohl'adom 10 x 50 vidíme v obraze
pod príslušným zorným uhlom predmet
vzdialený od nás 150m tak, ako by sme
ho videli volnými ocami bez dalekohl'adu
vo vzdialenosti 15m (150 : 10 = 15).

Z matematických výpoctov vyplýva,
že zväcšeniu dalekohl'adu je nepriamo
úmerná svetelnost a priamo úmerná vý-
konnost za šera (optická mohutnost), ci-
že viditel'nost pri zhoršených svetelných
podmienkach. Neodporúca sa však na
dosiahnutie lepšej viditel'nosti, ktorá má
svoju fyziologickú hranicu (prispôso-
bivost ocných zreníc) a môžu ju maxi-
málne využit len vekovo mladší pol'ovní-
ci, rozhodnút sa pre väcší a zárovpn taž-
ší dalekohl'ad s vel'kým zväcšením (sta-
bilným aj variabiIným), ci už pozorovací
alebo puškový (obr. 3).

Zväcšenie však nemožno zvyšovat
bez obmedzenia. Zmenšuje sa tým zor-
né pole a chvenie rúk sa prejaví rozos-
trením obrazu a znacným rozkolísaním
zamierovacej osnovy, co takmer zne-
možní zamierenie.

fZORNÉPOLE
Je to vlastne úsek krajiny, ktorý vidí-

me dalekohl'adom pri pozorovaní alebo
zamierení na.ciel'. Vyjadruje sa v stup-
noch (uhloch), metroch, prípadne v per-
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centách na vzdialenost 1 000 m pri po-
zorovacích a 100 m pri puškových dale-
kohl'adoch. Väcší rozsah zorného pol'a
umožnuje pozorovat väcší priestor. Pri
puškovom dalekohlade umožnuje rých-
lejšie nájst ciel', ciže aj rýchlejšie zamie-
rit.

Ak nie je rozsah zorného pol'a daleko-
hl'adu udaný v prospekte alebo katalógu,
môžeme ho zistit tak, že zamierime dale-
kohl'ad na centimetrové meradlo umiest-
nené vo vzdialenosti 10m od dalekohl'a-
du. Šírku odcítaného pol'a v cm násobí-
me desiatimi a dostaneme rozsah zorné-
ho pol'a vo vzdialenosti 100 m (obr. 1).

Pre lepšie pochopenie problematiky
sa treba oboznámit aj s dalšími pojma-
mi z optiky. Pri zväcšovaní ohniskovej
vzdialenosti je zorné pole menšie a kon-
centrovanejšie na jednotlivé objekty. Sú-
casne je však celý obraz viac plochý. Pri
narastajúcej ohniskovej vzdialenosti ob-
jektívu sa popredie, pozorovaný objekt
a pozadie zdanlivo približujú a splýva-
jú do jednej roviny. Ohnisková vzdiale-
nost je vzdialenost ohniska objektívu od
stredu optickej sústavy objektívu.

Ohnisko objektívu je bod, v ktorom
sa stretávajú svetelné lúce prechádzajú-
c~ objektívom.

Objektív je predná - vstupná sústava
šošoviek dalekohl'adu, ktorou vstupujú
cez okulár svetelné lúce do oka a ktorá
vytvára obraz.

Okulár je zadná - výstupná sústava
šošoviek dalekohl'adu, ktorou sa ocnicou
prikladá k oku.

Podla díŽky ohniskovej vzdialenosti
rozdel'ujeme v optike objektívy na štan-
dardné, okolo vzdialenosti 50 mm. Per-
spektíva ich zobrazenia vel'mi presne
zodpovedá perspektíve videnej ocami.
Širokouhlé objektívy majú ohnisko-
vú vzdialenost kratšiu ako 50 mm (16-35
mm). Uhol ich záberu, ako už napovedá
samotný názov, je širší ako zorný uhol
I'udského oka. Charakteristickou vlast-

. nostou týchto objektívov je dojem väc-
šej priestorovej hfbky obrazu. Objektívy
s ohniskovou vzdialenostou väcšou ako
50 mm (85-200 mm) sa volajú teleobjek-
tívy. Umožnujú dobré pozorovanie vzdia-
lených objektov. Skracovanie vzdialenos-
ti a relatívne malá híbka ostrosti, ktorými
sú tieto objektívy charakteristické, pomá-
hajú izolovat pozorované objekty od po-
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Ve/kost zrenice oka pri dobrej vidite/'nosti 2,5 mm (hore) a pri znfženej vidite/'nosti 3,5 mm dole
a rovnakej ve/kosti výstupnej pupily oku/ára dá/ekoh/ádu 6 mm.
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zadia, a preto sú teleobjektívy ideálne na
pozorovanie detailov.

Superteleobjektívy s ohniskovou
vzdialenostou nad 300mm až do 600mm
umožnujú pozorovat také detaily, ktoré
sú I'udským zrakom takmer neviditel'né
najmä za zníženej viditel'nosti v tmavých
lesných porastoch.

Pre názornost uvádzam uhly zorného
pol'a pri jednotlivých ohniskových vzdia-
lenostiach objektívov vo fotografii: 16
mm - 180°; 17 mm - 104°; 20 mm - 94°;
24 mm - 84°; 28 mm - 75°; 35 mm - 63°; .
50 mil - 47°; 85 mm - 28,300;'100mm
- 24°; 135mm - 18°; 200mm - 12,30°;
300mm - 8,10°; 400 mm - 6,10°; 500mm
- 5°; 600 mm - 4,10°.

ISVETELNOST DALEKOHLADU
L..

Svetelnost dalekohl'adu (relatívna
geometrická svietivost) je schopnost
optickej sústavy dalekohl'adu prepus-
tit urcité množstvo svetelných lúcov. Je
priamo závislá od vel'kostipriemeru ob-
jektívu a nepriamo závislá od zväcše-
nia. Platí pravidlo,že cím je väcšie zväc-
šenie pri rovnakom priemere objektívu,
tým je menšia svetelnost a naopak, cím
je väcší priemer objektívupri rovnakom
zväcšení, tým je svetelnost väcšia. Od
svetelnosti závisí použitel'nost daleko-
hl'aduv zhoršených svetelných podmien-
kach. Je daná druhou mocninouprieme-
ru výstupnej pupily,zisteného z pomeru
priemeru objektívua zväcšenia. Zdravé
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I'udské oko so zretel'om .na vel'kost zre-
nice (nie zornice, co je další mýtus, lebo
na oblohe je zornicka a' poznáme tiež aj
ranné zore) môže za šera využit najviac
7 mm priemeru výstupnej pupily oku-
láru, co zodpovedá 49 jednotkám sveteI-
nosti. Vyššiu svetelnost dalekohl'aduI'ud-
ské oko nie je schopné využit.. To zna-
mená zistit si pred kúpou dalekohl'adu
vel'kost zrenice za zhoršenej viditel'nosti
a nekúpit dalekohl'ad s menším prieme-
rom výstupnej pupily ako má naše oko
(obr. 2).

Výstupná pupila je kruhová plôška,
ktorú vidíme, ak sa pozrieme do dale-
kohl'adu zamierenému proti svetlu ale-
bo oblohe zo vzdialenosti asi 30 cm od
oka. Väcší zväzok svetelných lúcov (vni-
kajúci do dalekohl'adu cez vstupnú pupi-
lu objektívu a vystupujúci z dalekohl'adu
cez výstupnú pupilu okuláru), než môže
vstupná pupila oka - zrenica prijat, ne-
znamená väcšiu jasnost, t. j. svetelnost
obrazu. Najväcšia úcinnost sa docieli, ak
sú obidve 'pupily rovnaké, t. j. priemer vý-
stupnej pupily dalekohl'adu v mm = prie-
mer vstupnej pupily oka - irenice. Pri
vzájomnom súlade dostane sietnica oka
tol'ko svetla, kol'ko ho dalekohl'ad prepúš-
.ta.

Ocná pupila - zrenica sa u cloveka
rozširuje s ubúdaním svetla a v najlep-
šom prípade dosiahne priemer 7 mm.
U zdravého cloveka v strednom veku má
zrenica oka pri dobrej viditel'nosti cez
den priemer 2-3 mm. Pri zníženej vidi-
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tel'nosti podl'aveku a zdravia cloveka 5-
7 mm. éím je clovek starší, tým sú zreni-
ce menšie, co je nevýhodou najmä star-
ších pol'ovníkov, ktorí nemôžu nikdy vy-
užit maximálnu svetelnost dalekohl'adu.
Na pol'ovníckeúcely pozorovania a strel'-
bu pri zníženej viditel'nosti je treba, aby
mal pozorovací aj puškový dalekohl'ad
priemer výstupnej pupily minimálne 5-7
mm, t. j. svetelnost od 25 do 49.

[V!KONNOSTZA ŠERA
Hovorí sa jej aj optická mohutnost a je

dalšou optickou velicinou - porovnáva-
cím parametrom použitia dalekohl'adupri
zhoršených svetelných podmienkach. Je
priamo závislá od zväcšenia aj prieme-
ru objektívu. To znamená, že pri zvyšo-
vaní zväcšenia alebo priemeru objektívu
sa zvyšuje jej hodnota.

Vyjadruje optickú mohutnost daleko-
hl'adupri zníženej viditelnosti:

1. ráno (úsvit, svitanie);
2. cez den (zamracené, hmlisto, šero

v lesnom poraste, šero pred búrkou, za-
tmenie slnka atd.);

3. podvecer (súmrak) a v noci (me-
sacný svit a spln mesiaca).

Vypocíta sa tromi spôsobmi:
1. Ako súcin svetelnosti a druhej moc-

niny zväcšenia. Tento výpocet sa pokla-
dá za najvýstižnejší. Napríklad pri dale-
kohl'ade 7 x 50 je výpocet nasledovný:
Priemer vstupnej pupily objektívu 50 :
7 zväcšenie = 7,142857143priemer vý-
stupnej pupily okulára, ten umocnený na
druhú 7,1428571432= 51,02040816sve-
telnost x 72zväcšenie umocnené na dru-
hú = 49 t. j. druhá mocnina zväcšenia =
2 500.

2. Pri dalekohl'adochz dovozu je vy-
pocítaná a uvádzaná v niektorých kata-
lógoch ako súcin zväcšenia a priemeru
objektívu - 7 zväcšenie x 50 priemer ob-
jektívu = 350.

3. Najcastejší je tretí spôsob výpoc-
tu, vyjadrený smerným císlom ako dru-
há odmocnina súcinu zväcšenia a prie-
meru objektívu. Výpocet - zväcšenie 7
x 50 priemer objektívu = 350 súcin, z ne-
ho druhá odmocnina z 350 = 18,7 t. j.
smerné císlo. Uvedenej hodnote sa tiež
hovorí koeficient stmievania. Všetky tri
výsledky sú koeficientom výkonnosti
dalekohladu za šera.
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