
Jak uÏ bylo fieãeno, na celosvûtovém
trhu noãního vidûní se pfiístroje
podle kvality rozdûlující do tfií ge-

nerací. V USA dokonce fiadí pfiístroje s tzv.
autogated, coÏ je automatická regulace
jasu proti pfiesvícení obrazu, do genera-
ce 4. První byla generace 0, to uÏ je v‰ak
historie. Díky neustálému v˘voji a vy-
lep‰ování EOM, zejména u generací 1 a 2,
do‰lo k tomu, Ïe bylo zapotfiebí odli‰it
inovované zesilovaãe tûchto generací
od tûch stávajících. Proto vznikly nové ge-

vaãÛ v˘raznû vyspûlej‰í. Mezi hlavní
rozdíly bychommohli zafiadit fotokatodu
s vy‰‰í spektrální citlivostí, vyuÏití elek-
trostatického pole a velkou distorzi ob-
razu. Pokud s noãním vidûním nemáte
dostatek zku‰eností, doporuãujeme si po-
fiídit nejdfiíve právû generaci 1+.
Noãní vidûní generace 2+ jsou pfiístro-

je pro pokroãilej‰í a na kvalitu obrazu ná-
roãnûj‰í uÏivatele. ZároveÀ je zde vÛãi ge-
neraci 1+ nejv˘raznûj‰í kvalitativní rozdíl,
kter˘ generaci 2+ dostává do úplnû jin˘ch
úrovní. Hlavní rozdíl spoãívá v pfiidání de-
stiãky s mikrokanálky, zpravidla oznaão-
vané zkratkou MCP. Destiãka funguje
jako zesilovaã toku elektronÛ a je umís-
tûna pfiímo za fotokatodou. MCP se sklá-
dá z milionÛ krátk˘ch paralelních skle-

nûn˘ch trubiãek. KdyÏ trubiãkami pro-
cházejí elektrony, jsou dále nû-
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nerace 1+ a 2+. V dne‰ní dobû patfií i ge-
nerace 1 a 2 dominulosti, i kdyÏ jejich v˘-
roba byla ukonãena jen pfied nûkolika lety.
My se pokusíme co nejpfiesnûji specifi-
kovat a rozdûlit aktuální generace, se kte-
r˘mi se mÛÏete bûÏnû setkat.
Stále oblíbená a nejÏádanûj‰í na trhu

jsou zafiízení generace 1+, a to zejména
kvÛli cenové dostupnosti. Ceny pfiístro-
jÛ této generace se pohybující maximálnû
do 20 000 korun a na rozdíl od jejich pfied-
chÛdcÛ generace 0 a 1 je kvalita zesilo-

V minulém pokraãování jsme si ujasnili nejdÛleÏitûj‰í kritéria správné
volby noãního vidûní, které by mûlo vyhovovat ve‰ker˘m poÏadavkÛm a potfiebám
uÏivatele. Je v‰ak také velmi nutné vybírat pfiístroj podle jeho zesilovaãe jasu,
instalovaného uvnitfi tûla. Zesilovaã je „motor“ noãního vidûní, nejdraÏ‰í ãást celého
zafiízení tvofiící pfiibliÏnû 2/3 ceny pfiístroje, ale zároveÀ dle parametrÛ a pouÏitého
materiálu a technologií je elektrooptick˘ mûniã hlavní souãást, díky které ihned
zjistíme, o jakou generaci se jedná a jak kvalitní je dan˘ v˘robek.

Pfiístroje
noãního vidûní (3)

Z nabídky noãního vidûní na ãeském trhu: Oblíben˘ monokulár Night Storm gen 1+ patfií mezi vy-
hledávané pozorovací pfiístroje. Je zcela vodotûsn˘, jeho objektiv má zvût‰ení 3,5x, jednoduché di-
gitální ovládání a celosklenûnou optiku s mnoha ochrann˘mi vrstvami, která zaruãuje v˘jimeãnû jas-
n˘ obraz. Night Storm se vyrábí v ãerném ãi Ïlutém provedení a je jedniãka nejen pokud jde o funkã-
nost a pomûr v˘kon/cena, ale zejména v oblasti kvality. VyuÏívá nejmodernûj‰í technologie. Díky pfiís-
n˘m nárokÛm na kvalitu a pfiesnost pfii v˘robû je Night Storm robustní, ale zároveÀ lehk˘ a plnû vo-
dotûsn˘ pfiístroj, kter˘ zaruãuje ‰piãkovou optickou kalibraci. Jedním z hlavních cílÛ v˘voje byla re-
voluce na trhu s pfiístroji noãního vidûní. Byla také pfiidána fiada dal‰ích funkcí. âerné ãi Ïluté ele-
gantní tûlo, tvarované pro snadné drÏení, skr˘vá siln˘ zesilovaã optického obrazu 1. generace, kte-
r˘ poskytuje aÏ 35 000násobné zesílení svûtla. Jakmile se ocitnete v absolutní temnotû,
kde není vÛbec Ïádné zbytkové svûtlo, bude se vám hodit vesta-
vûná technologie Total Darkness, kterou zajistí infraãerven˘
pfiísvit. Jednotka má také voliteln˘ adaptér pro upevnûní
fotoaparátu nebo kamery, coÏ umoÏní promûnit obyãejn˘
fotoaparát ve fotoaparát pro noãní vidûní.
Night Storm je speciálnû navrÏen pro potfieby policejních
jednotek, ale je také správnou volbou pro pozorování zvû-
fie, pobytu v pfiírodû, vodních sportech nebo ochranû ma-
jetku. A pokud by vám náhodou upadl do vody, zÛstane
plavat na hla-
dinû.


