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Relva optikaseadme liikuv osa on 
erector tube (edaspidi ET), mida 
saab nihutada kõrgus- ja tuu-

lekruvi keerates. Kui 
materjalide pealt on 
kokku hoitud, ei ole 
tihti ka ET piisavalt 
tugev ning lasušokk 
kipub optikat lõh-
kuma. Ka tuleb teha 
vahet eri kaliibriga relvade optika-
seadmete vahel – nõuded nende tu-
gevusele on erinevad, seega erineb 
ka valitud materjal. 

HIND JA MATERJAL

Odavates optikaseadmetes kasuta-
takse ET liigutamiseks lihtsamaid, 
samas vähem vastupidavamaid 
mehhanisme, nagu lihtne lehtvedru 
ja pehmest metallist või plastikust 
hammastik (ehk see tuntav klikk). 
Kallimates seadmetes on täpsemad 
mehhanismid (need on ka paremast 
materjalist, nt terasest), mis on sta-
biilsemad ja tagavad optika korra-
tavuse, st mingi arvu klikke ühele 
poole ja siis sama palju tagasi kee-
rates vaatab optika kindlalt samasse 
punkti mis algul. Odavamate sead-
metega ei ole see sageli reegliks.

Odav versus kallis optika
Odavaid optikaseadmeid eristab kallistest materjalide ja tehnoloogia valik

Optika üheks kallimaks komponen-
diks on läätsed. Oluline on siinkohal 
läätsematerjali valik: kas odav klaas 
või kõrge kvaliteediga püsivate op-
tiliste näitajatega materjal. Kvali-
teetoptikas on iga lääts täppistoode 

– täpselt paika aetud 
raadiusega (vähen-
damaks mitmesu-
guseid pildihäireid), 
enamjaolt kasutusel 
ka kaheläätseliste süs-
teemidena, mis tähen-

dab, et optikaseadmes on vähemalt 
kaheksa kõrgekvaliteedilist läätse.

Läätsedel kasutatakse ka erinevaid 
pinnakatteid, paranda-
maks pildikvaliteeti ja 
vähendamaks valgus-
kadusid (mis esinevad 
enamjaolt tagasipeegel-
dumisena läätse pinnalt). Tavalisest 
klaasist lääts põhjustab valguskao 
~5% läätse kohta, seega kaheksa 
läätse korral on kogukaoks 40%. 
Samas on kvaliteetläätse kadu ~1% 
(kogukadu 8–10%), seetõttu on pilt 
hea ja selge ka hämaramates tin-
gimustes. Selliste pinnakatete val-
mistamine on keerukas ja kulukas 
protsess, sest sadestatav kiht peab 
olema ühtlane ja kindla paksuse-
ga. Mida rohkem (3–7) katteid ühel 
läätsel on, seda rohkem selline lääts 

ka maksab. Kui võtta kvaliteetläät-
se hinna suurusjärguks paar tuhat 
krooni, annab see tubli lisa hea op-
tikaseadme hinnale.

Üks pisidetail on ka niitristik. Odava-
tel optikaseadmetel on traadist ristik, 
sest see on odav (tegemine ja mater-
jal). Tagantvalgustuse korral peegel-
dab see aga pisut vastu, seega ei ole 
ristik must ja kontrastne. Traatristikul 
on ka oht lasušoki tulemusel katkeda 
(liiga habras materjal või ajaga kaas-
nev väsimus). Kallimatel optikasead-
metel on klaasi söövitatud ristik, sest 
see on kontrastne ja kestab sama kaua 
kui seda kandev lääts, lisaks annab 

söövitamine võimaluse 
teha täpselt oma soovide-
le vastavat ristik. Söövitus-
protsess on aga tehniliselt 
keerukam, seega on selli-

ne optika kallim.

KAITSEJÕUDUDES ON “SÄÄSTUOPTIKA” 
RAISKAMINE

Kõiki neid asjaolusid arvestades on 
ilmne, miks mitte ühegi lääneriigi 
kaitsejõud ei kasuta Aasia sihikuid. 
Enamik täpsuspüsside sihikutest 
on valmistatud Saksamaal, Šveit-
sis, Austrias, Inglismaal. Mõni tu-
hat krooni maksev “säästuoptika” 
ei anna sama tulemust kui korralik 
ja kvaliteetne, st kallis optika ning 
kaitsejõududes “säästuoptikat” ka-
sutada ei tohiks, sest selle ostmine 
on tegelikult raiskamine. 

Täpsuslaskur suudab tabada ainult 
neid sihtmärke, mida ta näeb. Kui 
ülesanne jääb täitmata, sest sihik 
on tolmu või veeauru täis ega pais-
ta läbi, pole sellest midagi kasu. Just 
töökindlus ja vastupidavus äärmus-
likes tingimustes on see, mis eraldab 
mänguasjad kvaliteetoptikast. Lää-
ne-Euroopas valmistatud kvaliteet-
sed optikaseadmed peavad kauem 
vastu kui nende Aasia või Vene pä-
ritolu “analoogid”, seega tasuks ing-
laste kombel arvestades jõuda aru-
saamiseni, et ka eestlased ei ole nii 
rikkad, et osta odavaid asju. KK!

Optika üheks 
kallimaks kompo-

nendiks on läätsed.

Just töökindlus ja vastupi-
davus äärmuslikes tingi-

mustes on see, mis eraldab 
mänguasjad kvaliteetoptikast.

Israeli täpsuspüss Galil Snaiper andis Eesti kaitsejõududele võimaluse hakata täpsuslasku-
reid ühtsetel alustel välja õpetama. Korraliku hoolduse korral teenib relva optikaseade kasu-
tajaid tänagi, kuid küllap on ostulepingute sõlmijad nüüd targemad tegemaks vahet, milline 
optika on lihtsalt hea ja milline parim.


