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- STRELECTVO

v polovníckej optike
Od roku 2000 som pri hodnotení pol'ovníckej optiky v odbornej stre-
leckej literatúre okrem iného našiel niekol'ko mylných pojmov a mý-
tov, ktoré si, myslím, treba objasnit. Uvádzam aspon niekol'ko ne-
správnych formulácií autorov z problematiky pol'ovníckej optiky.

1. Puška striel'a, ale puškohl'ad triafa...
V strelectve platí, že hlaven striel'a, ale

pažba triafa! Je to v streleckej literatúre
uznávané pravidlo, ktoré platí vo vztahu
k strelcovi a pažbe. Vyjadruje, že ak stre-
le9 nemá pažbu doslova "ušitú na mieru"
(dlžka, lomenie, vyhnutie), tak sa mu s nou
bude horšie triafat. Stále je však subjek-
tom strel'by strelec ako fyzická osoba, kto-
rý striel'a z hlavne strelnej zbrane uloženej
v pažbe. Parodovat toto pravidlo a prisúdit
subjekt strelby iba samotnej zbrani s puš-
kovým dalekohl'adom bez strelca sa mi zdá
jemne povedané "pritiahnuté za vlasy".

2. VariabiIné puškové d'alekohl'ady...
sa lež vyznacujú tým, že zmenou zväc-
šenia sa casto zväcšuje aj rozptyl zása-
hov.

Tak ako je to s tým triafanímpuškových
dalekohl'adov?So stabilným zväcšením
triafa a s variabiInýmzväcšenlm nie? Do-
konca zvyšuje rozptyl? Nie je to pravda!
Autorzrejmezvolilzrúštylizáciu,že pri nie-
ktorýchpuškovýchdalekohl'adochs varia-
biIným zv&cšením sa so zmenou zväcšenia'
zmeníaj nastreleniezbrane(nierozptyl).

3. Všetci tiež dobre poznáme rozdiel
vo výkone svetelnosti starších puško-
hl'adov Zeiss Jena. Puškohl'ad typu 4 x
32 bol omnoho svetelnejší ako puško-
hl'ad Zeiss Jena 6 x zväcšujúci, pretože
mal priemer výstupnej pupily 8 a puško-
hl'ad typu 6 x 32 už len 5,33.

Nazákladevyhodnoteniaiba jednej ve-
liciny,t. j. priemeruvýstupnejpupilyoboch
puškovýchdalekohl'adovvyslovil autor ne-
správnyzáver,pretožepravdaje v skutoc-

nosti práve opacná. Pozrime sa na obidva
puškové dalekohl'ady komplexne s vyhod-
notením všetkých velicín z pohl'adu optickej
výkonnosti. Z vypocítaných (relatívnych)
optických velicín (parametrov) v tabul'ke 1,
ktoré majú vplyv na posúdenie optickej vý-
konnosti porovnávaných dalekohl'adov, jed-
noznacne vyplýva opak autorovho tvrdenia.

Puškový dalekohl'ad 4 x 32 s priemerom
výstupnej pupily 8 mm má napriek väcšej
svetelnosti 64 pri prvom výpocte výkonnosti
za šera rovnakú optickú mohutnost ako da-
lekohl'ad 6 x 32 s 1 024 jednotkami, ale pri
druhom výpocte je lepší o 64 jednotiek (192
mínus 128 = 64) a pri tretom výpocte, ktorý
sa používa najcastejšie a je to smerné cís-
lo výkonnosti dalekohl'adu za šera, ktorému
hovoríme aj koeficient stmievania, je lep-
ší o 2,7 jednotky smerného císla. Ak to vy-
jadríme v percentách, pri prvom výpocte je
to u oboch 100 % (1 024 = 1 024). Pri dru-
hom výpocte je dalekohl'ad 6 x 32 o 33,3 %
a pri tretom o 19,3 % výkonnejší ako dale-
kohl'ad 4 x 32, ktorý je pri prvom výpocte
rovnocenný, ale pri druhom výpocte dosa-
huje iba 67,7 % a pri tretom 80,7 % výkon-
nosti dalekohl'adu 6 x 32 preto, že má pri
rovnakom priemere šošoviek objektívu (32
mm) väcšie zväcšenie. Práve preto ho všet-
ci pol'ovníci zbehlí v problematike optiky po-
užívali za zhoršených svetelných podmie-
nok. Rozdielna percentuálna vel'kost názor-
ne poukazuje na relatívnost optickej výkon-
nosti zistenej matematickými výpoctami,
pretože v každom výpocte (1 až 3) sa po-
stupuje rôznym spôsobom. V praxi sa pri-
radujú dalšie vplyvy, ktoré sa nedajú vyjad-
rit matematicky, ale podstatne vplývajú na
optickú výkonnost dalekohl'adov. Napríklad
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použitie najkvalitnejších materiálov na výro-
bu šošoviek a tmelov na ich spojenie (ka-
nadský balzam), rôzne antireflexné vrstvy,
slnecné clony a podobne.

Z matematických výpoctov v optike platí,
že cím väcšie zväcšenie pri rovnakom prie-
mere vstupnej pupily objektívu, tým väcšia
optická mohutnost - výkonnost pri zhorše-

ných svetelných podmienkach.
Uvedený príklad tiež jednoznacne potvr-

dzuje nevyhnutnost porovnávania optických
velicín komplexne. Preto sa všetci, ktorí po-
rovnávajú optickú výkonnost iba na zákla-
de jedného parametra dopúštajú chýb. Na
základe jednej optickej veliciny nemožno
správne vyhodnotit výkonnost optickej sú-
stavy.

4. Svetelnost je najdôležitejší údaj
puškového d'alekohl'adu...

V optike poznáme viacero matematic-
kých velicín, pricom svetelnost dalekohl'adu
(geometrická svietivost) je iba jedným z po-
rovnávacích parametrov výkonnosti optic-
kej sústavy.

Zvýraznením dôležitosti iba jednej velici-
ny z celku viacerými autormi vznikol dote-
rajší "optický galimatiáš", alebo priam "my-
tológia", s ktorou sa musíme vysporiadat.

5. Dalším vel'mi dôležitým paramet-
rom je koeficient stmievania, nazývaný
tiež výkon puškového d'alekohl'adu za
šera.

V prvom rade treba znova zdôraznit
správnu terminológiu. Výkonnost (nie vý-
kon, napríkladpracovnýza smenu,ale vý-
konnost športového strelca) dalekohl'adu
za šera je dalšou optickouvelicinou- po-
rovnávacím parametrom použitia daleko-
hl'adupri zhoršenýchsvetelnýchpodmien-
kach. Pokial'ide o koeficientstmievania,je
to smernécíslo výkonnostidalekohl'aduza
šera.

6. Definícia svetelnosti z geometrickej
optiky je v poriadku a jej praktická inter-
pretácia tiež, ale len v urcitej definicnej
oblasti.

Kedže v optike od vypocítania objektí-
vu naším slávnym rodákom Petzwalom zo
Spišskej Belej pracujeme stále s matema-
tickými velicinami, tak to predchádzajúce
tvrdenie znamená asi tol'ko, že 42 = 16, ale
"v urcitej definicnej oblasti" to, mierne pove-
dané, neplatí! Tu treba jednoznacne pove-
dat, že každá definícia platí stopercentne
a matematika v tom nepripúšta žiadne po-
chybnosti. Nakoniec autor to sám potvrdzu-
je v dalších riadkoch: Ak je priemer výstup-
nej pupily dalekohl'adu menší než priemer...
(zrenice),... Pripravili sme sa teda o cast
zvyškového svetla a v takom prípade treba
naozaj zvolit iný dalekohl'ad, ktorého zná-
my pomer priemeru objektívu k zväcšeniu
nám zabezpecí výstupnú pupilu s minimál-
ne takým (alebo väcším) priemerom, ako
má zrenica nášho oka.

A sme doma. Chyba bola v našej zlej
volbe a nie v dalekohl'ade a jeho výstup-
nej pupile. A už vôbec nie v definícii alebo
v matematike.

7. Lenže po štyridsiatke sa vo vel'kej
casti populácie zacína objavovat nielen
d'alekozrakost vo forme "krátkych rúk"
(odborne presbyopia), ale aj dúhovka
stráca pružnost a prispôsobivost a v Ii-

Tabul'ka 1

Dalekohl'ad Priemer výstupnej Svetelnost Výkonnost za šera
pupily (mm) výpocet 1 výpocet 2 výpocet 3

4x 32 8 64 1 024 128 11,3
6 x 32 5,333333333 28,44444444 1 024 192 14,0

rozdiel -2,666666667 -35,5555555 O +64 +2,7
rozdiel 0% + 33,3 % + 19,3 %

Tabul'ka2

Dalekohl'ad Priemer výstupnej Svetelnost Výkonnost za šera
pupily (mm) výpocet 1 . výpocet 2 výpocet 3

7x 42 6 36 1 764 294 17,1
8 x 56 7 49 3136 448 21,2

rozdiel +1 +13 +1372 +154 +4,1
rozdiel +6,4% + 43,8 % + 34,4 % + 19,3%
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teratúre sa uvádza, že pri nízkych osvet-
leniach sa neroztiahne do priemeru väc-
šieho než 5 až 6 mm (neveriaci nech po-
rovná v tmavom lese schopnosti vide-
nia mladého a starého pol'ovníka, i ked
trénovanost a tým aj dobrá kondícia dú-
hovky môže urobit svoje a rozdiely...

Napriek tomu, že v tejto vete sa slovo
dúhovka používa dvakrát, som presvedce-
ný, že autor iba v "zápale boja" nedodržal
správnu štylizáciu a vynechal slovko zreni-
ca v spojení: ...že pri nízkych osvetleniach
sa zrenica neroztiahne... Dúhovka (krulJová
farebná cast oka) má totiž viacmenej kon-
štantnú vel'kost, ale jej stredová kruhovo
sústredná cast zrenicka reaguje na zvýše-
nú (2 až 3 mm) alebo zrenica zníženú (5
až 7 mm) viditel'nost. Priemer výstupnej pu-
pily a konštrukcia dalekohl'adu sa prispôso-
bili maximálnemu priemeru zrenice I'udské-
ho oka pri zhoršenej viditel'nosti. Literatúra
uvádza 5 až 7 mm a nie ako uvádza autor
5 až 6 mm. Rozdiel jedného milimetra pri
pružnosti zrenice I'udského oka, tobôž pri
jej hornej hranici od 6 do 7 mm predstavuje
v optike vel'a. Porovnajme napríklad dva da-
lekohl'ady 7 x 42 a 8 x 56, ktorých výstupné
pupily sú 6 a 7 mm, ciže rozdiel 1 mm na
hornej hranici rozpätia: svetelnost 36 a 49
jednotiek; výkonnost za šera pri prvom vý-
pocte 1 764 a 3 136 jednotiek, pri druhom
294 a 448 jednotiek a pri tretom 17,1a 21,2
jednotiek smerného císla. Pre názornejšie
pochopenie to usporiadajme do tabul'ky 2.

Z tabúl'ky vyplýva, že oko s priemerom
zrenice 6 mm využije iba dalekohl'ad 7 x
42. Oko s priemerom zrenice 7 mm už vy-
užije obidva dalekohl'ady. Lenže druhý da-
lekohl'ad je o 13 jednotiek svetelnosti (+ 6,4
%), 1 372 jednotiek výkonnosti za šera (+
43,8 %) pri prvom výpocte; o 154 jednotiek
(+ 34,4 %) pri druhom výpocte a o 4,1 jed-
notiek smerného císla (+ 19,3 %) pri tretom
výpocte opticky mohutnejší, teda aj výkon-
nejší za zhoršených svetelných podmie-
nok. Pri dalekohl'ade s variabiIným zväcše-
ním napríklad 8-20 x rozdiel 1,1 mm prie-
meru výstupnej pupily od 6,3 do 2,5 mm,
vychádza až zo sedemnásobného rozpätia
zväcšenia od 14 do 20 x. Pre názornejšie
pochopenie si tento príklad zostavme tiež
do tabul'ky 3.

Z tabul'ky vyplýva aj pomerné zvýšenie
rozpätia od 700 do 1 000 jednotiek výkon-
nosti za šera pri druhom a od 26,5 do 31,6
jednotiek smerného císla pri tretom výpoc-
te, pricom výkonnost,za šera pri prvom vý-
pocte je rovnaká 2 500 jednotiek.

Nuž a požitie výrazu nízke osvetlenie len
potvrdzuje autorov "zápal boja" a tým aj nie
celkom správnu štylizáciu. Existuje pri níz-
ko položenej lampe, ale to nemá nic spo-
locné so zníženou (zmenšenou) intenzitou
svetla pri zhoršenej viditel'nosti.

Zároven odporúcam, aby sa každý pol'ov-
ník pri holení lepšie pozrel do zrkadla a vši-
mol si vel'kost svojej zrenice v oku a usiloval
sa jej priemer odhadnút v milimetroch. Po-
tom v rámci možností znížit, ale aj zvýšit in-
tenzitu osvetlenia a znovu si odhadnút prie-
mer zrenice (roztiahnutá - zväcšená), zre-
nicky (stiahnutá - zmenšená). Je to podl'a
mna najlepšia metóda, ako si urcit vel'kost
(priemer) vlastnej zrenice a potom sa tým
riadit pri výbere dalekohl'adu.

, 8. ...je še ro a zrenica pozorovatel'ovho
oka má priemer 6 mm. Máme dva tech-

nologicky kvalitatívne podobné prístro-
je so základnými parametrami 4 x 32 a 6
x 42. Hodnoty ich svetelnosti sú úmer-
né priemerom výstupných pupíl, ktoré
sú 8 a 7 mm.Je prvý dalekohl'ad so sve-
telnostou 64 lepší než druhý so svetel-
nostou 49?' V tomto prípade nie, preto-
'že na sietnicu oka sa dostane v oboch
prípadoch to isté množstvo svetla dané
zrenicou s priemerom 6 mm. V druhom
prípade však bude pozorovaný predmet
bližšie.

V tomto prípade sa stretli až dve chyby,
ktorých sa dopustil autor. Prvá je, že opät
porovnáva iba jednu velicinu - svetelnost
64 a 49, vyrátanú z priemerov výstupných
pupíl 8 a 7 mm. Ak sa znova pozrieme na
oba dalekohl'ady komplexne z pohl'adu
optickej výkonnosti, dostaneme jednoznac-
nú odpoved, že v každom prípade je druhý
dalekohl'ad napriek menšej svetelnosti lep-
ší, pretože má väcšievzväcšenie, ale aj väc-
ší priemer objektívu. Dalekohl'ad predsa ne-
môže za to, že ho použil pozorovatel', ktoré-
ho zrenica oka je menšia ako výstupná pu-
pila dalekohl'adu. Druhá chyba je, že porov-
náva dva technologicky kvalitatívne úplne
nepodobné (!) prístroje, aj ked sú si hod-
notami svetelnosti blízke. V tabul'ke 4 uve-
dené rozdiely v jednotkách sveteinosti, ale
aj v percentuálnom vyjadrení výkonnosti za
šeratojednoznacnedokumentujú. '

Správny záver autora je iba v konštato-
vaní, že pri pozorovatel'ových ociach s prie-
merom zreníc 6 mm, prenikne do jeho ocí
rovnaké množstvo svetla pri použití oboch
dalekohl'adov, pricom pri použití dalekohl'a-
du s väcším zväcšením, bude pozorovaný
predmet bližšie.

9. Zdá sa, že fyzikálna definícia sveteI-
nosti z oblasti geometrickej optiky ne-
vystihuje celkom dobre vlastnosti da-
lekohl'adu pri jeho praktickom použiti
v medzných situáciách a preto sa zavie-
dol výstižnejší parameter, ktorým je koe-
ficient stmievania.

A opät sme pri nesprávnej štylizácii. Autor
opakovane spochybnuje definíciu sveteInos-
ti, pricom ju spojil s definíciou výkonnosti za
šera (optickou mohutnostou), ktorej výsled-
kom pri tretom spôsobe výpoctu je smer-
né císlo, ktorému sa tiež hovorí koeficient
stmievania. Nakoniec sám skonštatoval, že:

10. ...vychádza pri hodnotení podla
koeficientu stmievania dalekohl'ad 6 x
42 z uvedeného príkladu lepšie ako da-
lekohl'ad 4 x 32 (15,9 voci 11,3), hoci ten
druhý má lepšiu svetelnost.

Totokonštatovanieautora iba potvrdzuje
predchádzajúcezávery, že pri porovnáva-
ní výkonnostidalekohl'adovnemôžemevy-
chádzat len z jednej veliciny.
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Tabul'ka 3

0 vstupnej 0 výstupnej Svetelnost výkonnostzašera(optickámohut.)
Typdalekohl'aduZväcšenie pupily-objek- pupily-oku- (relatívna- výpocet1 výpocet2 výpocet3
svariabilným tfvuv mm láravmm ' geometrická)koeficient koeficient smerné
zväcšením (šošoviek) (šošoviek) výkonnosti výkonnosti clslo

zašera zašera koe/ic.stm.

8x 6,3 39,1 2500 400 20

9x 5,6 30,9 2500 450 21,2

10x 5 25 2500 500 22,4

11x 4,6 20,7 2500 550 23,5

Fornei, 12x 4,2 17,4 2500 600 24,5

Minolta, 13x 50 3,8 14,8 2500 650 25,5

Tasco 14x 3,6 12,8 2500 700 26,5

15x 3,3 11,1 2500 750 27,4

16x 3,1 9,8 2500 800 28,3

17x 2,9 8,7 2500 850 29,2

18x 2,7 7,8 2500 900 30

19x 2,6 6,9 2500 950 30,1

20x 2,5 6,25 2500 1000 31,6

Sumár: 8-20x 50 2,5-6,3mm 6,25-39,1mm 2500 400-1000 20-31,6

Tabul'ka 4

Dalekohl'ad Priemer výstupnej Svetelnost Výkonnost za šera
pupily (mm) výpocet 1 výpocet 2 výpocet 3

4 x 32 8 64 1024 128 11,3
6 x 42 7 49 1 764 252 15,9

rozdiel - 1 - 15 + 740 + 124 + 4,5
rozdiel +42% + 49,2 % + 28,5 %


