
Lornetka posiada wbudowaną w prawym okularze siatkę dalmierza. Pozwala ona na pomiar 

odległości do celu o znanym wymiarze, jak również pomiar wielkości obiektu znajdującego się 

danej odległości od obserwatora.

Pomiar odległości

Podczas pomiaru odległości do obiektu o znanym wymiarze korzystamy z następującego 

wzoru:

Odległość = 1000 x rozmiar obiektu / wielkość obiektu wyrażona jednostkami skali dalmierza 

(skala w miliradianach, MIL)

Przykład: czołg wysokości 2 metrów na skali dalmierza zajmuje 10 jednostek. Korzystając ze 

wzoru odległość do czołgu wynosi:

Odległość = 1000 x 2 / 10 = 2000 / 10 = 200 metrów

Pomiar wielkości obiektu

Podczas pomiaru wielkości obiektu znajdującego się w danej odległości korzystamy ze wzoru:

Rozmiar obiektu = wielkość obiektu wyrażona jednostkami skali dalmierza x dystans do 

obiektu / 1000

Przykład: ogrodzenie znajduje się w odległości 50 metrów od obserwatora; na skali dalmierza 

zajmuje ono 40 jednostek. Korzystając ze wzoru rozmiar (wysokość) ogrodzenia wynosi:

Wysokość = 40 x 50 / 1000 = 2000 / 1000 = 2 metry



Delta Optical Titanium ML 10x50 to profesjonalna lornetka z wbudowaną siatką dalmierczą przeznaczona do ob-

serwacji w najtrudniejszych warunkach środowiskowych. Wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz ergonomią 

użytkowania. Typowe wady optyczne, np.  astygmatyzm, dystorsja, aberracja chromatyczna, koma, winietowanie 

zostały w znacznym stopniu wyeliminowane. Wysoka transmisja światła pozwala użytkować lornetkę w warun-

kach szczątkowego oświetlenia (np. o zmierzchu).

Siatka dalmierza w okularze umieszczona została w pozycji neutralnej dla rozstawu źrenic 65 +/- 1 mm. Poziome 

linie siatki znajdują się w pozycji równoległej, a  pionowe w prostopadłej do płaszczyzny przechodzącej przez środek 

okularów lornetki. Obraz w lornetce odznacza się wysoką rozdzielczością w całym polu widzenia, wysoką sprawno-

ścią optyczną oraz prawidłowym odwzorowaniem bieli. 

Lornetka Delta Optical Titanium ML 10x50 jest odporna na działanie następujących czynników środowiskowych: 

• drgania sinusoidalne - amplituda przyspieszenia 40 m/s2 , 5-80 Hz,

• udary mechaniczne: pojedyncze: 1000 m/s2 i wielokrotne, gdzie czas trwania impulsu wynosi 1-5 ms przy  

przyspieszeniu szczytowym rzędu 150 m/s2;

• obniżona i podwyższona temperatura otoczenia (od -30°C do +50°C);

• podwyższona wilgotność (wilgotność względna 98% przy 35°C)

• zanurzenia w wodzie (min. 1m i 0,5h)

• opady atmosferyczne, nasłonecznienie, zapylenie.

Specyfikacja techniczna

• Powiększenie: 10x
• Średnica obiektywu: 50mm
• Pryzmaty: porro, BaK4
• Katowe pole widzenia: 6,1 stopni
• Liniowe pole widzenia (1000m): 107m
• Odstęp źrenicy: 17 mm
• Regulacja dioptryjna: +/- 5 dioptrii dla każdego z okularów 

z dokładnością do 0,5 dioptrii
• Rozstaw źrenic: 54 – 73 mm z dokładnością do 1 mm
• Odległość ostrzenia: 8 m
• Sprawność zmierzchowa: 22.36
• Jasność: 25
• Siatka dalmierza: w prawym okularze
• System wyskalowania siatki dalmierza: metryczny (MIL)
• Rozstaw źrenic: 65mm 
• Powłoki antyodblaskowe: FMC (Fully Multi Coated)
• Zbieżność kolimacji: <10’
• Rozbieżność kolimacji: <40’
• Skręcenie obrazu: 30’
• Różnica skręceń obrazu: <30’
• Zakres temperatur: -30° C / +56° C
• Maksymalna wilgotność względna: 95%
• Wodoodporność: do 1 metra przy zanurzeniu do 30 min.
• Wymiary: 185 x 185 x 65 mm
• Waga: 1100 g

• Gwarancja: 10 lat

Lornetka jest odporna na parowanie wewnętrzne w podanym zakresie temperatur, dzięki wy-

pełnieniu azotem.

Wymagania dotyczące odporności na działanie czynników środowiskowych zostały potwier-

dzone poprzez wydanie Certyfikatu Zgodności przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbro-

jenia, Centrum Certyfikacji w Zielonce.

Metalowa obudowa lornetki jest sztywna i odporna na odkształcenia i została pokryta gumą. 

Wszystkie elementy metalowe są odporne na korozję. Elementy mechaniczne są odporne na 

uszkodzenia i wykonane precyzyjnie. Elementy regulacyjne działają płynnie bez nadmiernego 

luzu lub oporu.

Konstrukcja lornetki umożliwia łatwą wymianę przez użytkownika takich elementów, jak: osło-

ny okularów i obiektywów, muszle oczne i pasek nośny, które wykonane zostały w sposób sku-

tecznie zapobiegający zagubieniu (osłony okularów i obiektywów są przymocowane do obudowy 

lornetki za pomocą pasków).

Osłony okularów i obiektywów zostały wykonane w sposób umożliwiający ich łatwe i pewne 

założenie/zdjęcie, przy czym nie wypadną samoczynnie podczas standardowego użytkowania. 

Lornetka Delta Optical Titanium ML 10x50 jest na wyposażeniu wszystkich jednostek Straży 

Granicznej w  Polsce.


