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Резюмe: В бързоразвиваща се оръжейна индустрия, развитието и усъвършенстването автоматизираните оптични устройства и системи
за стрелба изискват и „смарт – мишени и системи“ за поразяването на цели и тактическата стрелкова подготовка на изпълняващите я.
В специализираните звена в Българската армия
и Министерство на вътрешните работи се работи целенасочено за оптимизацията на упражненията и сценариите при подготовката
на военнослужещите и служителите, което от

своя страна предполага и внедряването на нови
„смарт – системи“. Много корпорации и фирми
разработващи технологии свързани със стрелбата решиха да разработват системи, които да се
наложат на пазара като ефективни. До преди
десетилетия не се предполагаше за тези понятия
„Умен-стрелец“ – “Smart Shooter”, “Smart target
systems”, “Train shot” и “Shot marker”, “SMASH
2000” бяха непознати, както за обществеността, така и за правоприлагащите органи. С развитието на федерации като IPSC и Т-Class системите постепенно набират популярност сред
специализираните звена в България и в чужбина.
Ключови думи: тактическа стрелкова подготовка, смарт-таргет системи, смарт-мишени,
умни оръжия, IPSC, T-Class, smart-target.

OPTIMIZATION OF TACTICAL SHOOTING SYSTEMS IN
STATIC AND DYNAMIC CONDITIONS
Yovko YOVKOV

Abstract: In the fast-growing weapons industry,
the development and refinement of automated optical devices and firing systems also requires “smart
targets and systems” for marksmanship and tactical shooting training of the performers. The specialized units in the Bulgarian Armed Forces and
the Ministry of Interior Affairs are working purposefully to optimize the exercises and scenarios for the training of servicemen and employees,
which require implies of new “smart systems”.
Many corporations and companies developing
shooting technologies have decided to develop sys-

tems that will be well received in the market because of their effectiveness. Several decades ago,
these concepts were “Smart Shooter”, “Smart target systems”, “Train shot” and “Shot marker”,
“SMASH 2000” were unknown to both the public and law enforcement. With the development of
federations such as IPSC and T-Class systems the
popularity among specialized units in Bulgaria
and abroad growing fast.
Key words: tactical shooting training, smart target systems, smart targets, smart weapons, IPSC,
T-Class.
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България, която е и родината на Т-Class спорта и един от основоположниците на „умните системи“ за далечна стрелба. Чрез своите „гонг-системи“ отчитащи попаденията с точност.
Федерациите
развиващи
и
използващи „смарт-системите“:
IPSC е International Practical Shooting
Confederation (IPSC) е стрелкови спорт, базиран
на принципите на приложната стрелба. IPSC е също така и името на международната организация
регулираща едноименния спорт. Основана е през
месец май 1976 г. в Мисури. Много страни имат
собствени организации включени под общата шапка на IPSC. Състезанията се провеждат с бойни
пистолети с калибър над 9 мм. Пистолетите често са специално модифицирани за състезателните
цели. Често се случва объркване с името, което на
български е прието да се превежда не като „практическа“ (което означава друго), а като „приложна“ стрелба. С учредяването на Българска Федерация по Динамична Стрелба се постига съгласие от
всички практикуващи да се използва „динамична“
за да се избегнат съпоставки с предишни тълкувания на спорта. Определени са приетите от IPSC
дивизии: Прозводствена, Стандартна, Модифицирана и Свободна (Production, Standard, Modified,
Open). 1
Международната конфедерация T-Class
(ITCC), основана през 2014 г., популяризира стрелковия спорт на T-Class, който е фокусиран основно
върху състезания с прецизни системи за пушки за
различни разстояния на къси, средни и дълги разстояния, които могат да бъдат или известни, или
неизвестни. Седалището е в България и с цел популяризиране на спорта в международен план организацията предлага набор от правила, който регулира дизайна и управлението на състезанията.
Състезанията се състоят от няколко етапа и състезателите трябва да се придвижват между различни
части на сцената с ограничение във времето, бързо да заемат стабилни или нестабилни позиции на
стрелба и да използват теоретичен опит, за да направят прецизно далечни удари. Основната идея
на T-Class е да се създадат реалистични състезания
по стрелба на дълги разстояния, които да бъдат отворени за граждански спортни стрелци, полиция и
военни сили. Голям акцент е поставен върху безопасното боравене с огнестрелно оръжие.
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Състезанията са разделени на шест основни дисциплини:
• Далечен / Тактически снайперист. Прецизни
системи за пушки (снайперски пушки) се използват за възпроизведени, но реалистични
етапи с разстояния от 10 до 1000 метра.
• Изключително дълги разстояния. Прецизна
стрелба с пушка на разстояния от 1000 до
1600 метра.
• Ултра дълъг обхват. Прецизна стрелба с
пушка на много големи разстояния от 1600
метра или повече.
• Multigun. Всеки от етапите може да комбинира множество огнестрелни оръжия, като прецизни пушки, полуавтоматични пушки със
среден обсег и / или пистолети.
• Поддръжка и архивиране на огнестрелни
оръжия. Стрелба с пистолети и полуавтоматични пушки със среден обсег.
• Rimfire. Стрелба с целева пушка с пушки калибър. 22LR.
Всяко състезание е разделено на три модула
от етапи, които тестват и оценяват качествата на
състезателя по стрелба - прецизност, бързина, физическа и психическа устойчивост. Състезанията
могат да се провеждат като индивидуални предизвикателства или предизвикателства за работа в
екип. Състезанията за работа в екип включват отбори от двама души, в които резултатите и класирането на двамата състезатели се оценяват заедно
като отбор.
Система за оценяване:
Точките се присъждат чрез измерване на
всяка цел във всяко упражнение в милирадиан
(mrad), което отчита нейния размер и разстояние.
Има и мишени без стрелба, които в случай на попадане налагат наказания. Системата mrad позволява използването на практически всички видове
стрелби, като хартиени, стоманени или глинени
мишени, топки за голф, кутии за сода и др. Точкуването се извършва с точки, отнесени към ъгловите измервания на целта според предварително дефинираните таблици. Обикновено всеки етап има
фиксирано време, но за някои етапи от Модул 2
и 3 вместо това се прилага оценка на Comstock
(фактор на удара), като резултатът върху целите
се разделя на времето, използвано на този етап.

Точкуването на всеки модул се изчислява чрез
добавяне на резултати от всички етапи на модула. Състезателят с най-висок обобщен резултат се
награждава със 100 процента. След това оценката
за останалите състезатели се изчислява като пропорционален процент по отношение на най-високата обобщена оценка, с изчисление до два знака след десетичната запетая. Изчислената сума в
проценти от трите модула накрая събира класирането на мача и показва победителя.2
Smart Shooter разработва модерни системи
за управление на огъня за малки оръжия, които
значително повишават точността и леталността
на оръжията при задействане на статични и движещи се цели, на земята и във въздуха, денем и
нощем. С доказана прецизност „Един изстрел един удар“, нашата продуктова линия SMASH дава сили на отбраната и сигурността, като увеличава максимално ефективността на пушката срещу
вражески цели, като същевременно минимизира
приятелски жертви и допълнителни щети. Въз основа на технологиите за изкуствен интелект, компютърно зрение и машинно обучение, SMASH е
проектиран също така да се свързва с други оперативни ресурси, за да формира микротактическа
мрежа, която предоставя информираност за ситуацията в реално време.3
Системата SMASH 2000 – е доказана в битка система за управление на огъня, която е създадена, за да гарантира, че всеки кръг намира целта си, както в дневни, така и в нощни условия,
както и за запазване на приятелските сили в безопасност. Патентовани алгоритми за събиране и
проследяване на цели са интегрирани с усъвършенстван софтуер за обработка на изображения
в здрав хардуерен разтвор, предоставящ лесно за
използване и рентабилно решение, което създава
необходимото преодоляване. Решенията за контрол на огъня на SMARTSHOOTER са създадени,
за да дадат на войниците и служителите на реда
решаващо тактическо предимство в почти всеки
оперативен сценарий, като максимизират леталността на силите и оперативната ефективност по
време на всеки ангажимент или поставена задача
на тактически екип.3
SMASH 2000 PLUS се основава на системата
SMASH 2000, но включва Counter UAS Mode, който осигурява кинетично елиминиране на малки,
ниско летящи безпилотни летателни апарати.

Спецификации на Системата Smash 2000
- Има множество оперативни режими: Прозрачен
рефлекс (червена точка) за бърз огън. Изстрели с
асистиран контрол на огъня в дневен режим с помощта на прожектирани маркери. Нощен режим,
подпомагане на управлението на огъня (стрелбата) с помощта на слаба светлина. Видео дисплей,
интегриран компютър за управление на „огъня“.
Потребителски избор на балистични данни за различни видове пушки и / или боеприпаси. Надграждаеми балистични формати, външна добавка към
оръжия в експлоатация. Понастоящем поддържани
оръжия и боеприпаси (избираеми от потребителя):
M4 оръжие (5,56 мм) - M193 / M855 акумулаторна
батерия - 72 часа или до 3 600 SMASH-асистирани
NIR фенер (активиране по избор).
Значително подобрена коефициент на точните попадения на стрелящия. Повишено осъзнаване на ситуацията, позволяващо точно прицелване
с използване на двете очи. Избягва допълнителни
щети, като удря само определени цели. Намалява
времето, необходимо за 1-ви кръг на целта, времето за прицелване. Икономична поддръжка на
жизнения цикъл на системата за стрелба (минимално обучение, поддръжка и боеприпаси). С допълнение Smash 2000 plus – има висок успех по
свалянето на безпилотни летателни апарати.3

Таблица 1. Показва честотата на ударите от
1-ви кръг по движещи се цели. От положение прав
без опори и стабилни стрелкови позиции. Разликите между тренирани и нетренирани.
https://www.smart-shooter.com/wp-content/
uploads/2021/02/SMASH-2000-V6.12.20.pdf
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Смарт Системата Trainshot – Позволява
работа с множество цели едновременно, чрез системата може да настройват целите на различни
места, които са свързани с приложението за да получите зададени различни зони за попадение. Има
различни опции за състезание чрез „мултишотер
режим“. Електронното устройство обработва сигналите от целта и изпраща данните във смарт телефон, таблет, лаптоп или настолен компютър. Смарт
устройството присвоява команди според избрания
режим на обучение от вградените LED светлини.
Устройството е покрито с непробиваема защитна
обвивка Hardox 500, поради което е изключително
издръжливо. Сигнализиращите светлини са лесно
сменяеми. Картонената мишена има уникален патент, който позволява на модела да открива попадения върху повърхността. Той е свързан с електронния блок на системата Trainshot и изпраща
сигналите на зоните на попадение, докато е просто
прикрепен към металния корпус. Целта (мишената) може да издържи до 300 изстрела, преди да бъде
заменена. Удобното за употреба приложение, съвместимо с операционните системи iOS и Android,
осигурява ключовата връзка между системата и
потребителя (стрелеца) налична в като приложение в Google Play. Може да се избират от различни
режими на обучение и подобни на игра сценарии,
които могат да бъдат допълнително коригирани
според личните предпочитания. Към приложението могат да се добавят 16 или повече броя мишени
към едно или повече смарт устройства. Прецизната система може в реално време да показва време на реакция, милисекунди между изстрелите и
точните попадения като има възможност и за запазване на попадения за бъдещ анализ и статистика на стрелеца или стрелците както и корекция на
„боя на оръжието“. Както и времето и бързината
на реакция на стрелеца след като се смени зоната
за стрелба. Предлагат се четири модела и типа мишени, които производителя е разработил като образец. Подходящ за „прострелка“ на всякакъв вид
оръжия. Съобразено е с обучението и различното
ниво на подготовка на стрелящия подходящ както
за начинаещи така и за напреднали. Приложението предлагата разнообразни тренировки, независимо дали се тренира с една или няколко цели. Оптимизира рефлексите, прецизността при стрелба и
боравенето с оръжие. Технологията за свързване
се основава на Bluetooth. Като удобен вариант за
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стрелбища, се предлага метален удължител, който
може лесно да се монтира на всяка конструкция.
Основната му функция е да предпази устройството от повреда, като държи целевата платка по-далеч от устройството. Системата е подходяща за открити и закрити стрелбища като конструкцията
му позволява работа при всякакви метеорологични условия. Системата разполага и устройство наречено „bridge” за далечни разстояния. Елиминира
разстояния и прави стрелбата с пушки по-удобна
и спестява проверката на попаденията след всяка
стрелба като предоставя възможността да се наблюдава в реално време през смарт телефон или
друго устройство. Тази настройка включва модул
за радиокомуникация с голям обсег, монтиран на
устройството, радиомост, свързан към вашето интелигентно устройство и защитен удължител, което го прави подходящ за обучение на снайперисти.
Системата за интелигентна цел PRO е предназначена за стрелбища на закрито и на открито. Това
са много навързани мишени система «всичко в едно» с вградени LED светлини, които целеуказват
конкретната мишена, която трябва да се порази по
сигнал. Системата е защитена с 8 мм стоманена
плоча ARSOO и може да се монтира чрез окачване от система за изтегляне или дървени / метални
стълбове. Акумулаторните батерии с голям капацитет захранват системата за няколко дни. С вграден PAR таймер за удобство на стрелеца предварително може да настрои максимално време за
изпълнение на дадено упражнение или сценарии.
Радиовръзка с устройството „Bridge” на дълги разстояния ще осигури стабилна връзка с таблет или
смарт телефон на позицията за стрелба на стрелеца. Тези мишени са идеално водоустойчиви, което
ги прави надеждни при всяко време. Те изискват
малко или никаква поддръжка. Trainshot предлагат
и роботизирана система, с смарт софтуер, които
позволява определяне на движението на „Робота“.
Предварително може да се определи маршрута му
на придвижване като е съвместим с по-горе описаните системи за стрелба. Може паралелно да се използва с повече от 16 статични мишени като да се
движи между мишените докато не бъде улучен т.е.
свален. Системата може да се ползва и за цивилни
и любителски цели като Airsoft. Интелигентните
мишени ни дават основание да гледаме в бъдещето и предположим какви системи биха се наложили при подготовката на служителите и военнослу-

жещите за усъвършенстване на специализираната
им стрелкова подготовка.5

Снимка 4. Показва спецификациите на роботизирана система. https://www.trainshot.com/

Снимка 1. Показва комуникацията между
смарт системата и устройството.4
https://www.trainshot.com/

Системата ShotМarker - ShotMarker променя начина, по който се стреля на далечно разстояние. Чрез прикрепяне на сензорите
в ъглите рамката
за мишената, се
получава незабавна обратна връзка на мобилното ви устройство,
във всеки честотен
диапазон,
стига куршумът
да е свръхзвуков
при целта. Използвайки 8 броя
високопрецизни
MEMS микрофона, поставени в четирите
ъгъла на рамката, ShotMarker прецизно измерва точката на удар и скорост надолу по
обхват на всеки изстрел, така че да може
да се анализират групите изстрели за корекция на оръжието и за развитие на стрелковата подготовка.
• Безпроблемна осигуряване чрез мрежа до
250 цели в обхвата на устройството
• LoRa дълъг обхват RF (radio frequency)
осигуряваща надеждна безжична връзка
във всеки диапазон
• Площ на сензора до 8 метра за полево развръщане
• Вътрешните, акумулаторни батерии работят в продължение на няколко дни, с възможност за зареждане

Снимка 2. Показва паралелно навързани системи към едно смарт устройство
https://www.trainshot.com/

Снимка 3. Показва предварително подредена
тренировъчна сцена със статични мишени
https://www.trainshot.com/
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• Скъсява времето за прострелка на оръжието
и увеличава продължителността на стрелбата
• Компонентите за подмяна, са евтини и лесни
за поддръжка дори и от любители
• Съвместим с всеки телефон или таблет с уеб
браузър и достъп до интернет
• Компактен и преносим калъф за носене

Снимка 5. Показва развърната мишена на разстояние от 1100 метра

След поставяне на „скоба-датчика“ чрез магнит се държи сензора към рамката във четирите ъгъла. В средата се поставя мишената, която се
визуализира на приемащото сигнала устройство
след, което се прави връзка между LoRa – сензорен хъб устройството с помощта на стандартен
1/8» стерео аудио кабел, които предава сигнала от
изстрела. Ако един от сензорите бъде прострелян,
системата ще алармира и даде предупреждение като ще продължи да работи и да предава попаденията в реално време. Ударната вълна на свръхзвуков куршум се измерва, докато преминава през
рамката, а Сензорният хъб предава измерването с
помощта на LoRa 900mhz RF към линията на приемащото устройство (433mhz в Европа). LoRa е с
много ниска мощност, безжичен протокол с дълъг
обхват, предназначен за изпращане на малки количества сензорни данни на разстояния до 100 км.
Използването на тази технология е основната причина, поради която ShotMarker поддържа до 250
цели, батерията продължава 100 часа и тя може да
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работи на всякакво разстояние, дори и без директна зрителна линия. Сензорите са способни да измерват всеки изстрел в рамките на 1mm, в идеални
метеорологични условия. Технологията е тествана
при сложни метеорологични условия като обилен
снеговалеж, силен дъжд както и при висока скорост на вятъра в България. На практика точността зависи от физическите фактори, като например
правотата на рамката, движението на сензорите и
условията на вятъра. С добре конструирана, плоска, и стабилна рамка при леки ветрове, средната
грешка трябва да бъде в рамките на 2-3 мм. С увеличаването на ветровете грешките ще се увеличат,
но така ще се увеличи размерът на групата, както и
способността на стрелеца да чете промени в вятъра, да интерпретира обратната връзка и да се регулира. С подходяща инсталация грешките ще бъдат
статистически незначителни на всяко разстояние
отвъд 300 ярда с рамка 6x6, или в рамките на 300
ярда върху рамка 4x4. Възможността за подредба
на 250 стрелци в огнева линия и вързани през една и съща мрежа могат да гарантират безопасното провеждане на тренировъчни стрелби дори и
със смяна на позицията за стрелба. Всички цели
в диапазона, до 250, ще се свържат автоматично с
единната Точка за достъп на диапазона. Не е необходимо да се изтегля приложение, всяко мобилно устройство с уеб браузър може да избира между различните мишени и да управлява и преглежда
някоя от целите. Софтуерът е предназначен да бъде лесен за използване от стрелците без предишен
технически опит. 6

Снимка 6. Показва софтуерния интерфейс
на смарт системата ShotMarker
В базата данни на софтуера, са включени в
стандартни размери и форми на мишени. Включени са някои общи цели на хартията, както и точ-

ки и пръстени с общо предназначение. Системата
може да бъде коригирана според изискванията на
ползвателя и да се изпратят предложения за усъвършенстване на различните компоненти и подобряване на софтуера, различни размери и форми
на мишени след контакт с производителя. Батерията на Sensor Hub издържа до 100 часа, а батерията на LoRa - Точката за достъп издържа 18 часа.
Пълното зареждане отнема около 12 часа от всеки
стандартен USB източник. Компонентите са водоустойчиви и могат да бъдат оставени навън 24/7.
Можете да поддържате батериите заредени с помощта на слънчев панел с USB изход. ShotMarker има
за цел да бъде идеалното приложение на акустична
технология за електронна цел за всички стрелци и
техните предпочитания. Тя е достъпна, мащабируема, надеждна, и точна. Предназначена е за физически лица, големи и малки стрелкови клубове, полицейски и военни организации. 7
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Заключение
С развитието на технологиите и оптимизацията на методите и средствата за усъвършенстването
на тактическите действия и стрелба налагат развитието на смарт таргет системи в сектор „Сигурност“ и структурата на Министерството на отбраната. Системните тренировки и системите, които
предлагат усложняването на различни сценарии в
прости (статични) и сложни (динамични) условия
повишават ефективността на тактическите екипи
и специализираните подразделения от състава на
Българската армия и Министерство на вътрешните работи. В България се произвеждат мишени
със светлинна система при попадение в метален
гонг посредством вибрационен датчик. Работещи
на близки, средни и дълги разстояния. Внедряването на такива системи в правоприлагащи институции биха повишили и нивото на националната
сигурност и опазването на териториалната цялост
на България.
Използвана литература.
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