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BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ 
 
Luneta celownicza składa si� z nast�puj�cych sekcji (licz�c od obiektywu): 
- soczewek obiektywu 
- układu regulacji paralaxy (dotyczy lunet sportowych) 
- mechanizmu regulacji krzy�a w pionie i poziomie 
- układu odwracaj�cego 
- układu regulacji powi�kszenia 
- pod�wietlenia siatki celowniczej 
- okularu 
 
 
 
 

 
 
 
R – układ regulacji powi�kszenia  - jest zespołem dwóch soczewek a regulacja powi�kszenia dokonuje 
si� poprzez ich zbli�anie i rozsuwanie. Regulacja nast�puje za pomoc� obrotu pier�cienia  R. W 
przypadku lunet z regulacj� powi�kszenia układ ten - wraz z soczewk� umieszczon� przed nim - 
spełnia tak�e rol� układu odwracaj�cego. 
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układ regulacji paralaxy – na pokr�tle oznaczonym cyfr� X (wyst�puje z lewej strony tubusu – na 
zdj�ciu znajduje si� pod przekrojem i dotyka podło�a) zamontowany jest mimo�rodowo popychacz (a 
wła�ciwie korbowód K), który przesuwa tulej� z układem soczewek S do przodu i do tyłu zmieniaj�c 
ogniskow� układu a co za tym idzie przesuwaj�c miejsce powstawania pozornego obrazu celu 
(chcemy aby zawsze znajdował si� w płaszczy�nie krzy�a - je�eli ten obraz tworzy si� przed lub za 
krzy�em to mo�emy mówi� o bł�dzie paralaxy. Na zdj�ciu doskonale widoczna jest tak�e zapadka Z 
w wie�yczce regulacji krzy�a w pionie. Dzi�ki tej zapadce regulacja krzy�a odbywa si� skokowo 
(klikni�cia). 
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Układ regulacji powi�kszenia razem z krzy�em jest umieszczony wewn�trz tulei T regulowanej w 
pionie i poziomie za pomoc� pokr�teł w wie�yczkach. Aby umo�liwi� ruch wahliwy tuleja 
uło�yskowana jest na ło�ysku Ł. 
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To zdj�cie przedstawia widok mechanizmu pod�wietlenia siatki celowniczej: 
D – dioda pod�wietlenia lunety. Jak wida� dioda nie znajduje si� w �rodku krzy�a ale na jego obr�bie i 
działa jak latarka która go o�wietla. Na rysunku wida� dobrze ło�ysko Ł mocuj�ce tulej� układu 
odwracaj�cego.  Prosz� zwróci� uwag� jak luneta jest starannie wyczerniona w �rodku (aby zapobiec 
wewn�trznym odbiciom �wiatła). 
 
W przypadku tej lunety krzy� został umieszczony w 2giej płaszczy�nie obrazu zwanej tak�e 
płaszczyzn� okularu. W konsekwencji pozostaje niezmieniony w całym zakresie powi�ksze� lunety. 
Rozwi�zanie to ma jednak pewn� wad� – najdrobniejsze niedoskonało�ci mechaniki regulacji 
powi�kszenia wpływaj� na zmienianie si� punktu trafienia przy zmianie powi�kszenia. Luneta musi 
by� najwy�szej klasy aby to zjawisko nie wyst�powało. 
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Dzi�ki temu elementowi mo�liwe jest skokowe ustawienie regulacji nat��enia pod�wietlenia krzy�a 
(Z- zapadka). W miejscu baterii na przekroju umieszczona jest spr��yna. 
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Wida� tu dokładnie z ilu soczewek składa si� okular. Zespół pierwszej soczewki jest poł�czeniem 
soczewki wkl�słej i wypukłej. Takie rozwi�zanie jest powszechnie stosowane tak�e dla układu 
soczewek obiektywu (achromat) i umo�liwia korekt� bł�dów optycznych. Soczewki wykonane s� z 
ró�nego rodzaju szkła a wi�c inaczej załamuj� �wiatło wzajemnie koryguj�c bł�dy optyczne. 
 
Jak wida� na przekroju obrót zewn�trznego pier�cienia regulacji powi�kszenia jest przenoszony na 
obrót tulei układu odwracaj�cego za po�rednictwem �ruby S. W efekcie obrotu rowki naci�te spiralnie 
w tulei za po�rednictwem rolek (białe kr��ki) przekładaj� obrót tulei na ruch osiowy soczewek 
wymuszaj�c ich zsuwanie i rozsuwanie w zale�no�ci w któr� stron� regulujemy. 
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Jako P oznaczony został zewn�trzny pier�cie� regulacji powi�kszenia. 
 
Prosz� zwróci� uwag� jak cienki jest tubus lunety – szczególnie w miejscu przej�cia �rodkowej, 
cylindrycznej cz��ci tubusu w sto�ek okularu. Zdarza si� czasami �e tubus nie wytrzymuje zbyt 
silnego dokr�cania obejm i ulega deformacji – wgnieceniu a nawet p�kni�ciu. Jak wida� nawet 
niewielkie wgniecenie tubusu mo�e mie� negatywny wpływ na poprawne funkcjonowanie 
mechanizmów wewn�trznych (wewn�trz lunety jest stosunkowo „ciasno”). Aby unikn�� zagniecenia 
tubusu zachowuj�c jednocze�nie mocne poł�czenie lunety z obejmami (sztucery mocnych kalibrów) 
zaleca si� stosowanie kleju który oprócz wzmocnienia poł�czenia spowoduje równie� zmniejszenie 
napr��e� jednostkowych poprzez wnikni�cie w nierówno�ci ł�czonych powierzchni. 
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To zdj�cie przedstawia budow� obiektywu – podobnie jak w przypadku okularu tutaj tak�e wyst�puj� 
sklejone razem dwie soczewki wypukła i wkl�sła - jest to obiektyw typu achromatycznego. Aby 
umo�liwi� regulacj� układ ten umieszczono wewn�trz nagwintowanej tulei umo�liwiaj�c tym samym 
przesuwanie soczewek w osi lunety. 
 


