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CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN TỬ VIỄN 
THÔNG THÁI THẮNG 

Trụ sở chính: Số 12, ngõ 151 đường Hồng Hà, p. Phúc Xá, q. Ba Đình, 
tp. Hà Nội 
CN HCM:      Số 200 đường Nguyễn Cư Trinh, Q1, tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:     0437.17.18.18 – Fax: 043 717 3325 
Hotline:          0912 245 244 (Mr. Sơn) – 097 4444 097 (Mr. Lâm) 
Email:             thaithangvncompany@gmail.com 
Website:         www.dientuthaithang.com 

 

NIkula 7x50mm 

 
Ống nhòm quân sự Nikula 7x35 được thiết kế theo tiêu chuẩn quân sự với khoảng hội tụ 

dài và thị kính lớn  có thể chống va đập và chống thấm nước. 
Thông số kỹ thuật: 
Loại : 7 X  50 
Độ phóng đại : 7 lần. 
Đường kính 50mm. 
Trường nhìn: (ở 1000m hoặc ở 1000 yds): 124m/372ft. 
Góc trường nhìn : 7.1° ± 5% 
Khoảng hội tụ : 24.0mm 
Khoảng nhìn gần : 7m 
Thông lượng ex : Φ7.0mm ± 10% 
Khoảng hội tụ : 24.0mm 
Độ sáng tương đối : 49 
 
Sử dụng thước đo li giác: 
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1. Công thức tính khoảng cách từ chỗ đứng ngắm tới vật ngắm: 
Biết trước: 
+ Chiều cao vật ngắm. 
+ Khoảng tỷ lệ đọc ngắm (Range Finder Scale Reading): đọc trên thước đo li giác 
trong máy. 

 
H1. Thước đo li giác trên ống nhòm 

 

 퐾ℎ표ả푛푔	푐á푐ℎ = 	 	 ề 	 	 ậ 	 ắ
ả 	 ỷ	 ệ	đọ 	 ắ

 

 
Đơn vị tính là M (mét) 

Ví dụ: + Vật cao 20m. 
 + Khoảng tỷ lệ đọc ngắm (như hình vẽ) = 4. 
Ta có: 
퐾ℎ표ả푛푔	푐á푐ℎ = 	 	  = 500 (m) 
 

2. Tính chiều cao vật ngắm khi biết trước khoảng cách từ điểm đứng ngắm tới 
vật ngắm và khoảng tỷ lệ đọc ngắm: 

퐶ℎ푖ề푢	푐푎표	푣ậ푡	푛푔ắ푚 =
Khoảng	cách	x	Khoảng	tỷ	lệ	đọc	ngắm

100
 

 
II. Đọc phương hướng: 
Dựa vào bảng chia độ khi nhìn vào ống nhòm có thể xác định được phương hướng: 
 Hướng Bắc (North) thì vạch chia chỉ 360  
 Hướng Đông (East) thì vạch chia chỉ 90  
 Hướng Nam (South) thì vạch chia chỉ 180  
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 Hướng Tây (West) thì vạch chia chỉ 270  
 

III. Xác định vị trí hiện tại: 
Kết hợp ống nhòm, 1 bản đồ và thước đo độ có thể xác định được chính xác vị trí mà bạn 
đang đứng. 
Ví dụ: Một chiếc thuyền đang chạy như theo hình 4 dưới: 

 
H4 

 
H5 
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Từ thuyền dùng ống nhòm tới phao tiêu đọc được 190 . (H5) 
Từ phao tiêu tới thuyền tính theo công thức : 190 - 180  = 10  

 
Để tính chính xác vị trí của thuyền cần phải dùng mục tiêu ngắm thứ 2, ở đây sử dụng 
ngọn hải đăng. Hình 6 
Tương tự dùng ống nhòm xác định được từ thuyền tới ngọn hải đăng là 300 . 
Tính toán được hướng từ ngọn hải đăng tới thuyền là: 300  - 180  = 120 . 
Khi đó xác định được vị trí của thuyền bằng cách: 
Dùng thước đo độ vạch lên bản đồ 1 góc 120  với gốc tọa độ là ngọn hải đăng. 

 
 

120  

Vị trí thuyền dò trên bản đồ 

Phao tiêu trên biển 

Hải đăng 


