
ŁATWIEJ I LEPIEJ.

Cyfrowe celowniki Yukon Sightline.

Śledząc  ewolucję  urządzeń  optoelektronicznych,  można  zauważyć pewną
regularność  –  funkcjonalność każdego  kolejnego  modelu
celownika/monokularu  noktowizyjnego  lub  termowizyjnego  jest  coraz
większa.

W kontekście  rozwoju elektroniki  jest to logiczne. Obecny myśliwy i myśliwy  z
początku XXI wieku to różni  ludzie.  Wielu myśliwych obecnie  chce  nie  tylko
zlokalizować i celnie strzelić ale także nagrać czy udostępnić film online - czyli



posiadać  dodatkowe  możliwości,  które  do  niedawna  postrzegane  były  jako
egzotyczne.

Jednocześnie wzrost funkcjonalności zwykle implikuje wzrost ceny, a możliwość
przejścia  urządzenia  elektrooptycznego  do  trybu  online  nie  zwiększa
prawdopodobieństwa celnego strzału podczas polowania.

Porównując  wolumeny  sprzedaży  urządzeń  Pulsar  i  Yukon  z  zaawansowaną
funkcjonalnością  (czyli  termowizorów  i  cyfrowych  noktowizorów,  które  mogą
łączyć się ze smartfonami) z liczbą pobrań dedykowanej aplikacji mobilnej Stream
Vision, Yukon doszedł do wniosku, że integrację urządzeń optycznych i urządzeń
mobilnych nie wszyscy użytkownicy uważają  za konieczne. Dlatego opracowano
lunetę z mniejszą liczbą dodatkowych funkcji, które nie wpływają na skuteczność
urządzenia, ale doskonale spełniają podstawowe zadania - pomoc w znalezieniu i
wykryciu zwierzęcia oraz oddaniu celnego strzału podczas polowania.

Sightline ... Celownik nie ma wbudowanego nagrywania wideo ani modułu Wi-Fi
do integracji ze smartfonem. Jeśli chodzi o czułość w nocy, możliwość wykrycia i
oceny zwierzęcia na polowaniu, to urządzenie jest najwyższej klasy: wykorzystuje
ten sam sensor i wyświetlacz, co i w celownikach nocnych Digex i Digisight Ultra,
flagowych modelach Yukona.

Można powiedzieć, że Yukon łamie logikę rozwoju własnej linii modelowej przez
pojawienie  się  celowników Sightline?  Jest  raczej  przykładem zorientowania  na
klienta, trafniej spełniającym oczekiwania znacznej części klientów.

Linię  celowników  Sightline  reprezentują  cztery  modele  -  Sightline  N450S
(obiektyw F50/1.2, powiększenie 4-16x, wbudowany oświetlacz podczerwieni (IR)
dalekiego  zasięgu  o  długości  fali  850  nm),  Sightline  N455S  (F50/1.2,  4-16x,
oświetlacz IR 940 nm), Sightline N470S (F70/1.2, 6-24x, oświetlacz IR 850 nm) i
Sightline N475S (F70/1.2, 6-24x, oświetlacz IR 940 nm).

Celowniki  wyróżniają  się  przede  wszystkim  poprawą  jakości  podzespołów
elektronicznych w porównaniu z poprzednimi modelami z serii Yukon. Jest kilka
poważnych zmian. Po pierwsze, znacznie zwiększono rozdzielczość sensora - w
Sightline  zastosowano  sensor  HD  o  rozdzielczości  1280x720  pikseli  oraz
wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości  1024x768.  Wyświetlacz  charakteryzuje
się  wysokim  kontrastem  i  krótkimi  czasami  reakcji  w  pracy  w  niskich
temperaturach  -  to  ważna  zaleta  podczas  używania  celownika  w mroźne  zimy
Europy Wschodniej lub Skandynawii.





Po drugie, Sightline ma ultra-wysoką czułość nocną, najlepszą w serii  Yukon i
jedną z najlepszych na rynku w ogóle (pod tym parametrem tylko celowniki Digex
i  Digisight  Ultra  firmy  Pulsar  konkurują  z  Sightline).  Im  wyższa  czułość  w
zakresie podczerwieni widma, tym rzadziej  (lub później) występują sytuacje,  w
których konieczne jest włączenie oświetlacza IR. W trybie pasywnym Sightline
gwarantuje najgłębszy zmierzch, nocne polowanie na otwartych przestrzeniach bez
oświetlenia (wystarczy ćwierć księżyca).

Oświetlenie jest potrzebne w nocy, w całkowitej ciemności, w przypadku braku
lub niewystarczającego księżyca na niebie. Sightline dorównuje najwyższej klasy
celownikom cyfrowym Yukon (Digex, Digisight Ultra) pod względem możliwości
pracy w nocy i znacznie przewyższa modele z tego segmentu cenowego.

Sightline charakteryzuje  się  szerokim  zakresem  zmian  powiększenia  -
rozdzielczość sensora pozwalała na uzyskanie 4-krotnego zoomu bez krytycznego
wpływu na jakość obrazu nawet w maksymalnym zakresie. Dzięki funkcji „Picture
in  Picture”  realizowana  jest  możliwość  bardzo  precyzyjnego  celowania  przy
jednoczesnej kontroli całego pola widzenia.

W zależności  od modyfikacji, zasięg detekcji w nocy dla celowników Sightline
wynosi  350  -  500  m.  Dane  paszportowe  z  reguły  odzwierciedlają  pomiary
odległości  wykrycia  wykonane  w  idealnych  warunkach  nocnych  na  sylwetce
dużego zwierzęcia (dzika, łosia lub jelenia). Praktyka pokazuje, że w zwykłą noc
przy  pracach  merytorycznych  z  takimi  obiektami  łowieckimi  można  spokojnie
liczyć na 50-70% deklarowanych zasięgów, tj. metrów o 200-300, niezależnie od
warunków oświetlenia nocnego.



Znaczące ulepszenia zostały wprowadzone w zakresie znaczników celowniczych.
Po pierwsze, stały się cieńsze. Po drugie, teraz część znaków jest balistycznych,
które  są  skalowane,  zmieniając  swój  rozmiar  proporcjonalnie  do  zmiany
powiększenia. Znak działa poprawnie niezależnie od powiększenia ustawionego na
celowniku, co przy pewnej wprawie pozwala szybko określić odległość do celu i
obliczyć  niezbędną  korektę.  Jeśli  myśliwy  ma  z  tym  trudności,  możesz  użyć
dalmierza  stadiometrycznego  –  dynamicznej  skali,  która  z  akceptowalną
dokładnością pozwoli oszacować odległość od zwierzęcia o znanej wysokości (w
linii wzroku przewidziane są pomiary do celu 1,7 m. (jeleń), 0,7 m (dzik) i 0,3 m
(zając)).

Sightline umożliwia utworzenie trzech profili strzeleckich (po 10 miejsc pamięci w
każdym),  w  których  można  przechowywać  współrzędne  strzelania  na  różne



odległości  z  powiązaniem  z  wieloma  jednostkami  broni.  Skok  znacznika  przy
maksymalnym  powiększeniu  jest  mniejszy  niż  0,1  MOA  (1,8  mm  na  100  m
odległości) - możliwe jest idealne strzelanie.

Możliwość podłączenia dodatkowego okna u góry wyświetlacza, który wyświetla
powiększony obszar ze strefy celowania, umożliwia myśliwemu większe widzenie
celu, dokładniejsze celowanie i kontrolowanie całego dostępnego pola widzenia w
tym samym czasie.

Szyna  do  montażu  wspornika  to  "Pulsar",  podobna  do  zastosowanej  w
celownikach Digisight Ultra. W związku z tym wszystkie wsporniki oferowane dla
Digisight  Ultra  są  odpowiednie  dla  Sightline,  w  tym  od  innych  producentów,
takich jak Innomount, MAK, Contessa i tak dalej.

Jak widać, element strzelniczy Sightline jest na wysokości. Krótko zastanówmy się
nad właściwościami operacyjnymi. 

Od razu zwraca uwagę szybki czas włączenia - Sightline jest w pełni funkcjonalny
po 3 sekundach od naciśnięcia przycisku. Prosta funkcjonalność - prosta obsługa.
Włączanie / wyłączanie celownika i oświetlacza IR jest wyświetlane na osobnych
przyciskach,  za  wszystkie  inne  funkcje  (zoom,  strzelanie,  zmiana  ustawień,
przełączanie znaków celowniczych itp.) odpowiada enkoder – koło z przyciskiem,
naprawdę  wygodne  w  obsłudze.  Dalmierz  stadiometryczny,  szeroki  zakres
temperatur pracy, wskazanie blokady bocznej, odporność na uderzenia na dużych
gwintowanych  i  gładkolufowych  kalibrach,  konfigurowalne  automatyczne
wyłączanie to zdecydowanie przydatne funkcje.

Domyślnie  celownik  jest  zasilany  standardowym  zestawem  akumulatorów
(podobne, sprawdzone w czasie rozwiązanie jest stosowane w celownikach Yukon
z linii Photon RT i obrazach termowizyjnych Pulsar Quantum). Akumulator jest
szybko wyjmowany, wymiana zużytego na naładowany zajmie tylko kilka sekund.
Specjalny płatek na pokrywie pozwoli na prawidłowe ustawienie baterii nawet w
warunkach  zerowej  widoczności.  Szybka  bateria  i  ładowarka  są  zawarte  w
podstawowym pakiecie Sightline, ale można je również kupić osobno - dodatkowa
bateria w kieszeni nie będzie zbyteczna. Jako akcesorium dostępny jest również
pojemnik do montażu akumulatorów AA.

Sightline sprawia wrażenie niezawodności, której tak często brakuje nowoczesnym
produktom.  Jest  to  celownik  dla  tych,  którzy  stawiają  maksymalne  wymagania



dotyczące poziomu realizacji priorytetów optyki nocnej – wykrywania celu, jego
odpowiedniego rozpoznania, a także logiki operacyjnej.




