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System komputerowego wspomagania treningu – Scatt 

 
Wstęp 

„Złoty medal olimpijski jest wyzwaniem dnia, któremu sprostać może każdy”. 
Zespół Scatt 

 
Rozwój i coraz niższe koszty wdrażania techniki komputerowej przyczyniają się do 

coraz szerszego jej stosowania w różnych dziedzinach życia. Jednym z możliwych jej 
zastosowań jest wspomaganie procesu treningowego. Strzelectwo sportowe jest 
dyscypliną, w której mamy do czynienia z dużą ilością danych występujących w postaci 
łatwej do przetworzenia komputerowego (czas, przemieszczenie, punkty, itd.). Nie dziwi 
zatem obecność w środowisku strzeleckim różnych urządzeń i aplikacji, których 
zadaniem jest możliwie najdokładniejsze diagnozowanie techniki strzeleckiej, zapis 
walki sportowej czy analiza procesu szkoleniowego. 

 
Ogólny opis systemu Scatt 

Firmę Scatt tworzy zespół młodych entuzjastów strzelectwa, którzy zainteresowani 
są strzelectwem na najwyższym poziomie. Doskonałą reputację firma zawdzięcza 
wysoko wykwalifikowanym fachowcom, którzy wiedzą, że osiągnięcie sukcesu 
gwarantuje tylko najwyższa jakość produktu w połączeniu z właściwą jego promocją. 
Stale poszukują oni nowych pomysłów i rozwiązań. 

Idea komputerowego wspomagania procesu treningowego narodziła się w ZSRR 
w późnych latach 60-tych, a pierwszy prototyp stworzono w 1973 r. Początkowe 
ograniczenia w dostępie do komputerów wymuszały wykorzystywanie np. oscyloskopu. 
Wyniki osiągane przez zawodników radzieckich wykazały, że wspomaganie to było 
efektywne. 

System Scatt w obecnej postaci narodził się w 1981 r. Początkowo był wytwarzany 
w Nowogorsku, siedzibie sportu strzeleckiego Federacji Rosyjskiej. Obecnie 
w Zielonogrodzie – głównym centrum badawczo-rozwojowym elektronik użytkowej Rosji. 

Upowszechnienie komputerów osobistych sprawiło, że system Scatt jest popularnym 
narzędziem wspomagającym proces treningowy w wielu krajach (Rosja, Niemcy, USA, 
Szwajcaria, Włochy, Wielka Brytania, Dania, Bułgaria, Polska, Szwecja, Holandia, 
Australia, Japonia, Korea, Kanada, Chiny, i in.). 

Scatt służy do nauczania i rozwoju umiejętności technicznych strzelca. Przy 
projektowaniu tego systemu współpracowało z kadrą narodową Rosji, korzystając 
z doświadczenia wielu zawodników prezentujących najwyższy światowy poziom 
sportowy. Utworzono bazę ponad 400000 zarejestrowanych strzałów, co pozwoliło 
dostrzec pewne prawidłowości i opracować parametry, które dobrze opisują technikę 
strzelecką. Obecnie przy pomocy urządzenia Scatt można rejestrować, a następnie 
analizować prawie wszystkie rodzaje strzelań: strzelania dokładne (karabin, pistolet), 
strzelania do ruchomej tarczy (model Scatt Runner), oraz fragmentaryczne – strzelania 
szybkie z pistoletu (pistolet sportowy i szybkostrzelny – pierwszy strzał). Urządzenie 
Scatt może być stosowane w dowolnym pomieszczeniu zapewniającym dystans 
strzelania 4-12 metrów. To co odróżnia Scatt od innych trenażerów laserowych to 
absolutne bezpieczeństwo – używane promieniowanie podczerwone jest 100% 
nieszkodliwe dla oczu. 
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Zalety wynikające ze stosowania urządzenia Scatt: 
 obiektywny obraz techniki strzeleckiej (wszelkie inne obserwacje mają charakter 

subiektywny i zależą od doświadczenia zawodnika – lub trenera – i od jego 
właściwości psychofizycznych), 

 uniezależnienie od wpływu czynników technicznych (rozrzut amunicji, jakość lufy, 
odrzut po strzale, itp.), 

 skrócenie czasu (ilości powtórzeń) potrzebnego na opanowanie techniki 
strzeleckiej w przypadku zawodników początkujących (lepszy, obiektywny 
sposób przekazania informacji zwrotnej), 

 możliwość zaobserwowania błędów w technice, niemożliwych do stwierdzenia 
w inny sposób (także przez trenera), 

 możliwość zapisu, przeglądania i analizy treningu, co zapewnia komputerowe 
przetwarzanie danych, 

 możliwość porównania techniki strzeleckiej zawodników zaawansowanych 
i początkujących, 

 umożliwienie treningu poza strzelnicą w dowolnym miejscu, 
 oszczędność amunicji i broni (ważne przy szkoleniu z wykorzystaniem broni 

bojowej, której lufy mają małą żywotność, a cena amunicji jest wysoka). 
 

Opis programu trenażera strzeleckiego SCATT 
Poniższy opis działania programu SCATT ma charakter orientacyjny i nie zawiera 

procedury instalacyjnej, ani czynności związanych z technicznym uruchomieniem 
trenażera, ponieważ jest to wyczerpująco opisane w instrukcji obsługi dołączanej do 
tego urządzenia. Wersja programu: SCATT Professional 5.76. 

Po uruchomieniu programu ukazuje się okno powitalne. 

 

Rozpoczęcie treningu lub otwarcie pliku do analizy można realizować na cztery 
sposoby: 
1. klikając na ikonę Start practice (lub Open dokument), 
2. klikając na ikonę Start (lub Open) na pasku narzędziowym, 
3. wybierając odpowiednie polecenie z menu File (Start Practice… lub Open), 
4. korzystając ze skrótów klawiszowych [Ctrl+N] (Rozpocznij trening) lub [Ctrl+O] 

(Otwórz plik). 
 
Trenażer SCATT można wykorzystywać na dwa sposoby: 

1. do bieżącej analizy przebiegu strzelania, 
2. do analizy zarejestrowanych wcześniej plików: 

a) indywidualnie 
b) w porównaniu z innym strzelaniem (tego samego lub innego zawodnika, tzw. 

Model). 
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Część 1. Trening 
Start practice - Rozpoczęcie treningu 

Pierwszą rzeczą jaką należy wykonać jest wprowadzenie właściwych danych 
w oknie pokazanym poniżej. 
 

 

Zamocowanie sensora optycznego: 
Sensor on the bottom - Sensor pod lufą 
Sensor on top - Sensor nad lufą 
Sensor on the left - Sensor po lewej stronie 
lufy 
Sensor on the right - Sensor po prawej 
stronie lufy 
Shooter name - Nazwisko strzelca 
Event - Konkurencja (dopiero po wpisaniu lub 
wybraniu nazwiska) 
(W przypadku strzelania z karabinu pojawia 
się jeszcze monit o wprowadzenie postawy 
początkowej - Initial position) 

Opisywana wersja trenażera SCATT obsługuje 49 tarcz w następujących rodzajach 
strzelań: Air Pistol (pistolet pneumatyczny), Air Rifle (karabin pneumatyczny), Biathlon 
(biatlon), Crossbow (strzelanie z kuszy, dwa rodzaje: International i National), Free 
Pistol (pistolet dowolny), Free Rifle (karabin dowolny), strzelania wojskowe, Running 
Target (ruchoma tarcza), Smallbore Rifle (karabin małokalibrowy), Sport Pistol #1 
(pistolet sportowy, część dokładna), Sport Pistol #2 (pistolet sportowy, część szybka), 
Sport Pistol Final (pistolet sportowy, strzelanie finałowe). 

 
SCATT verification - Rejestracja trenażera 

 

Podczas pierwszego uruchomienia trenażera należy 
zarejestrować go w systemie przez wpisanie kluczy 
(Device Key), poszczególnych urządzeń podłączanych 
do portów USB, które porównywane są z ich numerami 
seryjnymi (Serial number). 

Numery seryjne znajdują się na etykiecie informacyjnej 
urządzenia. 

Klucze rejestracyjne znaleźć można na opakowaniu 
nośnika oprogramowania. 

Do jednego komputera można podłączyć kilka 
trenażerów (w zależności od liczby posiadanych złącz 
USB). 

 

Okno główne programu (przed rozpoczęciem strzałów próbnych) 

Okno programu podzielone jest na dwie części: 
 w lewej wyświetlone zostaną: tarcza zbiorcza dla każdej serii 10-strzałowej i lista 

strzałów wraz z istotnymi szczegółami (opis w dalszej części), 
 w prawej wyświetlona jest tarcza, na której rysowany będzie ślad linii celowania, 

trafienie oraz wybrane przez użytkownika dane liczbowe (długość śladu, wynik 
strzału, zegar). Powiększenie tarczy można zmieniać poprzez kliknięcie na jej 
powierzchni (podwójne kliknięcie lewym klawiszem myszki powoduje zmianę 
odpowiednią do miejsca kliknięcia, kliknięcie prawym - powoduje pokazanie całej 
tarczy) lub naciśnięcie odpowiedniego klawisza numerycznego (np. 8 dla zmiany 
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powiększenia do pierścienia 8-ki). Można także powiększyć dowolny obszar 
tarczy poprzez jego zakreślenie kursorem. Tarcza próbna oznaczona jest żółtym 
narożnikiem. Po prawej stronie tarczy znajdują się dwa wskaźniki: pulsu i nacisku 
na język spustowy - wykorzystywane po podłączeniu odpowiednich sensorów 
(wyposażenie opcjonalne). Nad tarczą znajdują się przyciski szybkiego dostępu 
do arkusza informacji ogólnych na temat przebiegu strzelania i poszczególnych 
wykresów. 

W górnej części okna znajdują się: Pasek Menu i Pasek narzędziowy. 

 

 
Menu programu 
Menu File - Plik 

 

Start Practice – Rozpocznij trening 
Open – Otwórz 
Save – Zapisz 
Open model – Otwórz model (dodatkowy plik do porównania) 
Close model – Zamknij model 
Print – Drukuj 
Print Preview – Podgląd wydruku 
Print Setup – Ustawienia drukowania 
Send to – Wyślij 
Email – pocztą elektroniczną 
Folder – do folderu (odpowiednik komendy Zapisz jako) 
Exit - Zakończ 

 
Menu Edit – Edycja 

 

Hide shot – Ukryj strzał (strzał ukryty można ponownie 
przywrócić) 
Delete sighting shots – Usuń strzały próbne (usunięcie jest 
nieodwracalne) 
Delete all shots – Usuń wszystkie strzały (usunięcie jest 
nieodwracalne) 
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Menu Shooting – Strzelanie 

 

Replay – Odtwarzaj (odtwarzanie animacji wybranego strzału) 
Replay all shots – Odtwarzaj wszystkie strzały 
Adjust Optical Sensor – Wyreguluj sensor optyczny 
Match – Oceniane (przełącza tarczę z próbnej na ocenianą) 
Reset trace target – resetuj tarczę 
Continue – Kontynuuj 
Prone – Postawa leżąca 
Standing – Postawa stojąca 
Kneeling – Postawa klęcząca 
Stop Practice – Zakończ trening 

Menu View - Widok 

 

Advanced mode – Przełącznik trybu wyświetlania (rozszerzony lub 
uproszczony) 
Shot list – Lista strzałów 
Series – Serie 
General info – Informacje ogólne 
Trace – Tarcza (z zarejestrowanym śladem celowania dla wybranego 
strzału) 
Distance graph – Wykres współrzędnych 
Coordination – Wykres koordynacji 
Shift – Wykres przesunięcia czasowego 
Trace Speed – Wykres prędkości 
Time Intervals – Wykres rytmu strzelania 
Probability – Wykres prawdopodobieństwa 
Toolbar – Pasek narzędziowy 
Status Bar – Pasek statusu 
Display sightings – Pokaż strzały próbne 
Display all traces – Pokaż wszystkie ślady celowania 
Display hidden shots – Pokaż strzały ukryte 
Language – Wybierz język 
Full Screen – Pełny ekran 

Menu Tools - Narzędzia 

 

Print target – Drukuj tarczę 
Reset hardware – Reset urządzenia 
Shots parameters – Parametry strzałów 
Options – Opcje programu 

Menu ? - Help 

 

Help – Pomoc 
SCATT on the Internet – SCATT w internecie 
About – O programie 
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Drukowanie tarczy treningowej 

 

Dla celów treningowych można wydrukować 
dowolną tarczę obsługiwaną przez trenażer 
Scatt. 
Event - Konkurencja 
Target type - Wybór tarczy w zależności od 
zastosowanego urządzenia. 
Distance to elektronic target - odległość 
od tarczy trenażera (w metrach) 
Preview - Podgląd wydruku. 

 
Pasek narzędziowy 

 

Przyciskiem Start uruchamia się tryb treningowy programu. 
W trybie tym dokonuje się właściwej rejestracji przebiegu strzelania. 
Przyciskami Open i Open model otwiera się pliki i przechodzi do trybu 

analitycznego programu. 
W tym trybie można przeglądać i analizować zapisane wcześniej pliki. 

Wykorzystanie komendy Open model umożliwia otwarcie dodatkowego pliku 
i porównanie dwóch strzelań (najlepiej, jeśli mają taką samą liczbę strzałów – wówczas 
porównanie jest pełne). 

Wciśnięcie przycisku Print powoduje otwarcie okna dialogowego drukarki, w którym 
można ustawić parametry wydruku. 

Wciśnięcie przycisku Save to catalog powoduje zapisanie pliku bez okna 
dialogowego. 

Przyciskami Shot list (widok listy strzałów z tarczami zbiorczymi) i Series (widok 
tylko tarcz zbiorczych) przełącza się widok lewej części okna głównego programu. 

Przyciskiem Głośnik włącza/wyłącza się dźwięk (komendy lub wyniki głosowe, lub 
dźwięki pomocnicze dla strzelców niewidomych). 

Przed rozpoczęciem pracy z programem SCATT należy ustawić kilka parametrów 
mających istotny wpływ na jego działanie (także na treść zapisanych danych). 
Do tego celu wykorzystuje się ikony: Adjust optical sensor, Shots parameters 
i Changes Scatt program options z paska narzędziowego (lub odpowiednie polecenia 
z właściwego menu). 

Adjust optical sensor - Regulacja sensora optycznego 

   

Na powyższych rysunkach przedstawiono trzy widoki tarczy do regulacji sensora. 
Patrząc od lewej: sygnał za mocny, celowanie i trafienie. Jeśli nie widać punktu 
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celowania, pomocny jest mały czerwony trójkąt poruszający się po obwodzie, który 
wskazuje kierunek celowania (lub strzału). 

Poprawna regulacja sensora polega na: 
a) zapewnieniu właściwego poziomu sygnału (zakres wyznaczony kolorem zielonym), 
b) kontroli właściwego punktu trafienia (wewnątrz mniejszego pierścienia), 
c) ustawieniu właściwej czułości. 
Ad a) ten parametr pracy sensora jest ustawiony fabrycznie na konkretne odległości 

strzelań. Ingerencja może być konieczna przy ich zmianie, np. przy 
wykorzystaniu ramki do strzelań na 50m (karabin, pistolet dowolny) czy podczas 
strzelania z pistoletu na dystansie 25m. Zbyt wysoki poziom sygnału 
uniemożliwia poprawną rejestrację strzałów (wskazania są przeskalowane). 
Pomocne w tym przypadku jest przesłonięcie (najlepiej folią aluminiową) dwóch 
z czterech fotodiod zainstalowanych na ramce. 

Ad b) Poprawne zamontowanie sensora na broni zapewnia skierowanie wiązki mniej 
więcej na środek tarczy. Dokładną regulację przeprowadza się w czasie 
strzelania strzałów próbnych przeciągając punkt trafienia za pomocą myszki na 
właściwe miejsce (kontrolując położenie przestrzeliny podczas strzelania 
ostrego). 

Ad c) czułość ustawiana jest suwakiem Piezo sensitivity. Sygnałem do rejestracji 
strzału dla urządzenia SCATT jest impuls akustyczny przenoszony przez 
metalowe części broni, montaż sensora i jego obudowę. Czułość mikrofonu 
można zmieniać w szerokim zakresie w zależności od tego, czy strzela się na 
ostro z broni dużego kalibru, czy też „na sucho” z pistoletu pneumatycznego. 
Zdarza się, że fala akustyczna dobiegająca po strzale z sąsiedniego stanowiska 
jest wystarczająca do zarejestrowania obcego strzału. 

Ogólna zasada regulacji czułości jest następująca: 
 czułość bliska 0% (najwyższa) - reakcja jedynie na słaby impuls (klik 

bezstrzałowy), 
 czułość bliska 100% (najniższa) - reakcja na silny impuls (strzał z broni 

dużego kalibru) 

Kalibracja sensora polega na oddaniu jednego strzału do tarczy kalibracyjnej. 
Położenie przestrzeliny jest podstawą dla wszelkich dalszych obliczeń i analiz 
dokonywanych przez program. W przypadku konieczności oddania większej 
liczby strzałów, decydujące jest położenie ostatniego. 

 
Shots parameters - Parametry strzałów 

 

Bullet scatt - Rozrzut amunicji 
Shot moment - Moment wystrzału (opóźnienie lub 
przyśpieszenie) 
F Coefficient - Współczynnik F 
Control interval - Czas kontrolny (domyślnie 1 sekunda 
przed strzałem) 
 
Coincide grouping with the center of the target - 
Przenieś środek skupienia do środka tarczy 
(Zaznaczenie tej opcji spowoduje przeniesienie całego 
skupienia przestrzelin w stronę środka tarczy i przeliczenie 
wyników. Nie zmieniają się wykresy i ślady celowania) 
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Rozrzut amunicji - tutaj odległość trafienia w tarczy od aktualnego punktu celowania 
w momencie strzału. Tor lotu wystrzelonego pocisku nie jest dokładnie liniowy, lecz 
nieco spiralny. Ruch spiralny powiększa się w czasie lotu, co w efekcie daje odchyłkę 
trafienia. 

Aby wyznaczyć rozrzut amunicji należy zamocować broń w imadle tak, aby do 
minimum zredukować jej ruchy podczas strzału (nie należy mocować broni za lufę, gdyż 
wpływa to na częstotliwość drgań własnych lufy i prowadzi do niewłaściwych wyników). 
Z jednego zamocowania należy oddać serię strzałów. Odległość [mm] dwóch najdalej 
położonych przestrzelin wyznacza rozrzut broni (dla tej samej serii amunicji). Wartość tę 
należy wprowadzić jako parametr Bullet scatt. 

Uwaga: dla innej broni i amunicji rozrzut należy określić ponownie. 
Shot moment – ułatwia analizę (dla zarejestrowanych treningów) wpływu momentu 
oddania strzału na wynik, przy zachowanym przebiegu śladu celowania (ta sama 
statyka, postawa, wpływ odrzutu broni…). Graficznie wpływ ten przedstawiony jest na 
wykresie przesunięcia czasowego.  
Współczynnik F - określa „dokładność” lotu pocisku, na którą wpływa szereg 
czynników (tj. temperatura, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, zanieczyszczenie 
powietrza, szybkość i kierunek ruchu broni zależnego od pulsu i systemu nerwowego 
strzelca, rodzaj środka miotającego, ciśnienia wywołanego przez środek miotający, 
prędkość i czas przechodzenia pocisku przez lufę). Wpływ tych czynników 
uwzględniany jest przez program SCATT. Obliczenia dokonywane są w oparciu o bazę 
danych SCATT’a, zawierającą ponad 400 tys. strzałów rejestrowanych jednocześnie 
elektronicznie i tradycyjnie. (wg źródeł amerykańskich)  

Wartość tego współczynnika: 
 jeśli rejestracja jest poprawna zachować ustawienia fabryczne, 
 jeśli występują duże odchylenia określić doświadczalnie porównując skupienie na 

monitorze ze skupieniem na tarczy (dla strzelania ostrego). 

Sugerowane ustawienia: 

Konkurencja Wartość współczynnika F Uwagi 

Karabin pneumatyczny (10m) 55 ± 10  

Karabin małokalibrowy (50m) 50 ± 10 Strzelanie bezstrzałowe 

Karabin małokalibrowy (50m) 25 ±10 Strzelanie ostre 

Pistolet pneumatyczny (10m) 25 ± 10  

Pistolet (25/50m) 20 ± 10  

 
Ogólnie: mniejsza wartość współczynnika F oznacza zarejestrowanie strzału 

natychmiast, większa - z opóźnieniem (reakcja sensora na strzał). 
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Scatt program Options - Opcje programu SCATT 

 

General - Opcje ogólne 
Pause between shots replay 1 seconds - 
Przerwa między odtworzeniami 1 sekunda 
(parametr użytkownika) 
Trace replay speed 100% - Szybkość 
odtwarzania śladu 100% (parametr 
użytkownika) 
Display shot result on trace target - Pokaż 
wynik strzału na tarczy (przełącznik) 
Display trace length on trace target - Pokaż 
długość śladu na tarczy (przełącznik) 

Shot list - Lista strzałów 
Shot number - Numer strzału (przełącznik) 
Shot result - Wynik strzału (przełącznik) 
Aiming time - Czas celowania (przełącznik) 
Steadiness in 10,0 (center of the target) - 
Przebywanie w polu 10,0 (środek tarczy) 
(przełącznik) 
Steadiness in 10,5 (center of the target) - 
Przebywanie w polu 10,5 (środek tarczy) 
(przełącznik) 
Steadiness in 10,0 - Przebywanie w polu 10,0 
(przełącznik) 
Steadiness in 10,5 - Przebywanie w polu 10,5 
(przełącznik) 
Trace length - Długość śladu (przełącznik) 
Distance between average aiming point and 
breach - odległość między średnim punktem 
celowania (w czasie kontrolnym) a trafieniem 
(przełącznik) 

Target - Tarcza 
Breach color - Kolor trafienia (parametr 
użytkownika) 
Selected breach color - Kolor wybranego 
trafienia (parametr użytkownika) 
Trace color before shot - Kolor śladu przed 
strzałem (parametr użytkownika) 
Trace color after shot - Kolor śladu po strzale 
(parametr użytkownika) 
Control interval color - Kolor czasu 
kontrolnego (parametr użytkownika) 
Enable trace heading - Zezwalaj na nagłówek 
śladu (przełącznik z możliwością ustawienia 
czasu) 
Additional intervals - Dodatkowe czasy 
(parametr użytkownika) 
Use smooth zoom - Użyj płynnego 
powiększania (przełącznik) 

Practice - Trening 
Firing point - numer stanowiska strzeleckiego 
(tarczy) 
Enable autoreplay 1 seconds after aiming 
conclusion - Zezwalaj na autoodtwarzanie po 
upływie 1 sekundy po zakończeniu celowania 
(parametr użytkownika) (przełącznik) 
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How much aiming trace to store - Jaką długość śladu celowania zapisać  
Store 5 seconds before shot - Zapisz 5 sekund przed strzałem (parametr użytkownika) 
Store 1 seconds after shot - Zapisz 1 sekundę po strzale (parametr użytkownika) 

Automatically switch to trace target when aiming - Automatycznie przełączaj na widok 
tarczy podczas celowania (przełącznik) 
Automatically save file after each 10 match shots - Automatycznie zapisuj plik po oddaniu 
każdych 10 strzałów ocenianych (parametr użytkownika) (przełącznik) 
Display match time counter - Pokaż licznik czasu strzelania (przełącznik) 
Ignore clicks 1.000 sec after shot (biathlon only) - ignoruj kliknięcia (strzały) po czasie 
1,000 sek. (tylko dla biatlonu) 

Print - Drukuj 
All match shots on single target - Wszystkie strzały oceniane na jednej tarczy (przełącznik) 
General information - Informacje ogólne (przełącznik) 
Series of shots with shots details - Serie strzałów z opisami strzałów (przełącznik) 
Coordination graph - Wykres koordynacji (przełącznik) 
Time shift graph - Wykres przesunięcia czasowego (przełącznik) 
Speed graph - Wykres prędkości (przełącznik) 
Time intervals graph - Wykres rytmu strzelania (przełącznik) 
Probability graph - Wykres prawdopodobieństwa (przełącznik) 

Sound generator for blind shooters (experimental) - Generator dźwięku dla strzelców 
niewidomych (funkcja eksperymentalna), umożliwia ustawienie konkretnych częstotliwości 
dźwięku, odtwarzanych przez komputer podczas celowania do poszczególnych pierścieni 
ocenianych. 

 
Rejestracja strzelania 

 

 

Rejestrację strzelania rozpoczyna się od kliknięcia przycisku Start, skalibrowania 
urządzenia i ustawienia wszystkich, opisanych uprzednio parametrów. 

Powyżej przedstawiono typowy (domyślny) układ okna głównego programu. 
Podzielone jest ono na dwie części: Lista strzałów (tarcze dla poszczególnych serii, 
wartości strzałów i ich parametry) i Tarcza (graficzny obraz tarczy wraz z linią śladu 
celowania oraz punktem trafienia). Podział okna można dowolnie regulować. 
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Tarcza uaktywnia się w momencie wejścia promienia emitowanego przez 
promiennik optyczny w obręb ramki tarczy, czyli skierowania broni w stronę tarczy lub 
po wciśnięciu klawisza Enter. 

Pomimo skalibrowania urządzenia zwykle zachodzi konieczność korekty położenia 
przestrzelin. Najwygodniej dokonać tego podczas strzelania strzałów próbnych 
przeciągając przestrzelinę (nie więcej niż trzy pierścienie) za pomocą myszki (jeśli nie 
chcemy korygować przyrządów celowniczych). 
Po zakończeniu strzałów próbnych należy przełączyć tarczę do strzelania ocenianego 
(przyciskiem Match). 

Uwaga: 

Wszelkie statystyki i analizy dokonywane są przez program tylko dla strzałów 
ocenianych i dla zdefiniowanego czasu kontrolnego (standardowe ustawienie 
programu – 1 sekunda przed strzałem). 

 
Strzelanie należy zakończyć klikając przycisk Finish, a następnie zapisać 

przyciskiem Save. 
Urządzenie rejestruje strzelanie ostre i bezstrzałowe. 
 

Operacje na plikach 

 

Okno Eksploratora Windows z widocznymi folderami programu. 
Scatt Catalog - opisany na czerwono jako Folder systemowy - jest tworzony 

podczas instalacji. Na jego położenie w hierarchii plików nie mamy wpływu. Posiada 
własną strukturę folderów - każda konkurencja ma przydzielony własny folder, dla 
każdej konkurencji tworzone są foldery zawodników. Operacje na plikach w tym 
folderze ograniczone są do: Otwórz i Usuń. 

Folder użytkownika jest także tworzony podczas instalacji, ale można wybrać 
miejsce jego położenia i nadać mu dowolną nazwę (tutaj nazwa domyślna: Scatt 
catalog). Przeprowadzać można wszystkie ogólnie dostępne operacje na plikach 
(kopiowanie, przenoszenie, archiwizowanie itd.) 
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Uwaga: Podczas pierwszego wpisywania nazwiska i imienia zawodnika tworzony 
jest dla niego oddzielny folder. Dla każdego następnego treningu można wybrać 
nazwisko z listy. Podczas przenoszenia plików z innego komputera procedura jest 
analogiczna. Zmiana w nazwisku (lub kolejności imienia i nazwiska) powoduje 
tworzenie nowego folderu. Skutek: dla jednego zawodnika może być kilka folderów. 
Późniejsza zmiana nazwy pliku nie ma żadnego wpływu na jego położenie. 

Po każdym uruchomieniu programu w zasobniku systemowym pojawia się ikona 
Scatt catalog. Dwukrotne kliknięcie tej ikony otwiera Eksplorator w Folderze 
systemowym SCATT’a. 

 

Kliknięcie ikony Open (lub wybranie polecenia Open w menu File) w głównym oknie 
programu otwiera okno katalogu systemowego SCATT - Open. 

 

Tutaj można jedynie otworzyć lub usunąć plik. 
 

Część 2. Analiza treningu 

Przy pomocy narzędzi statystycznych wbudowanych w program Scatt można 
analizować kilka istotnych parametrów opisujących technikę strzelecką. Są to 
w szczególności: wynik strzału, ruch broni (opisany współrzędnymi śladu celowania), 
czas oddania strzału, czas przebywania punktu celowania w zdefiniowanym obszarze 
tarczy (10,0 pkt., 10,5 pkt.), wpływ momentu oddania strzału na jego wynik, itd. 

 

General info - Informacje ogólne 
Na tarczy umieszczonej po prawej stronie widać układ całkowitego skupienia. 

Tarcza ta jest aktywna, co oznacza, że można ją przeskalować i wybierać z niej strzały. 
W arkuszu General info podane są następujące informacje: 

a) Shooter name - Nazwisko strzelca, 
b) Comments - Komentarz (można go wpisać podczas treningu lub później), 
c) Shooting event - Konkurencja, 
d) Date, time - Data, godzina, 
e) Number of match shots - Liczba strzałów ocenianych, 
f) Result - Wynik (integer - całkowity, fractional - z dziesiętnymi, average - średnia 

wartość strzału) 
g) Result for the shot group in relation to the center of the target - Wynik możliwy 

do osiągnięcia po przeniesieniu skupienia do środka tarczy (Shots parameters - 
Coincide…), 
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h) Total shooting time - Całkowity czas strzelania (liczony od rozpoczęcia 1 strzału 
do zakończenia ostatniego), 

i) Average time per shot - Średni czas między strzałami (najmniejszy, największy) 
j) Stability of time interwal between shots - Stabilność rytmu strzelania (teoretycznie, 

jeśli czas między kolejnymi strzałami jest taki sam - stabilność wynosi 100%), 
k) Diametrical dispersion (group size) - Odległość między środkami najbardziej 

oddalonych przestrzelin, 
l) Stability of timing - Stabilność celowania (średnica rozrzutu kołowego punktów 

celowania dla zadanego czasu kontrolnego), 
m) Accuracy of shooting - Dokładność strzelania (odległość średniego punktu 

rozrzutu opisanego powyżej od środka tarczy), 
n) Average steadiness In 10,0 - Przebywanie punktu celowania w obszarze 10,0 

podczas zadanego czasu kontrolnego (domyślnie 1 sek. przed oddaniem strzału), 
o) Average lenght of a tracing - Średnia długość śladu celowania (bezwzględna, 

horizontal - w poziomie, vertical - w pionie), 
p) Elliptical factor - Stosunek rzutu średniego rozrzutu strzałów (lub punktów 

celowania) na oś x względem rzutu na oś y (for group - dla strzałów, for tracings - 
dla punktów śladów celowania), 

q) Control interval - Czas kontrolny (zwykle ustawiany na 1 sek. przed strzałem). 

 
 

Series - Widok z tarczami zbiorczymi 10-strzałowych serii 

Ten widok pokazuje skupienia przestrzelin dla poszczególnych serii. Powrót do 
widoku domyślnego z listą strzałów następuje po kliknięciu przycisku Shot list. 
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All traces - Widok tarcz zbiorczych ze wszystkimi śladami linii celowania 
W tym widoku pokazane są wszystkie ślady celowania (dla oceny regularności 

wejścia w rejon celowania czy postawy). 
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Trace - Widok tarczy 

 

Ten widok opisany został na stronie 7 z opisem rejestracji strzelania. Tutaj włączone 
jest wyświetlanie dodatkowych parametrów: wartość strzału (10,3) i długość śladu 
celowania (82,9 mm). 

Podczas celowania, na tarczy wyświetlany jest ślad przemieszczeń punktu 
celowania. Czas celowania nie jest nieograniczony, ale program rejestruje jedynie 
ostatnie sekundy przed strzałem. 

Moment oddania strzału jest prezentowany jako „przestrzelina”, której średnica 
odpowiada wymiarom rzeczywistym. 

Po każdym strzale tarcza jest zerowana – po przerwaniu kontaktu pomiędzy laserem 
i tarczą – a następnie odświeżana przed kolejnym strzałem. Gdy karabin pozostaje 
nieruchomy w postawie leżącej tarcza zostaje wyzerowana po zadziałaniu mechanizmu 
spustowego (uderzenia kurka). Tarczę można także wyzerować ręcznie przez 
naciśnięcie klawisza ENTER. 

Wymiar tarczy wyświetlanej na ekranie można przeskalować Naciśnięcie 
właściwego klawisza numerycznego klawiatury lub podwójne kliknięcie lewego 
przycisku myszy powoduje pokazanie całej tarczy. Jeśli po strzale przestrzelina 
znajdzie się poza widoczną częścią tarczy, jej wielkość zostanie zmieniona 
automatycznie. 

W lewej górnej części okna treningowego znajduje się wykaz oddanych strzałów 
(próbnych i ocenianych). Zawiera on dane statystyczne konkurencji strzeleckiej 
(wybrane parametry dla każdego strzału i statystykę, w której zawarto wartości średnie 
i sumy dla każdej serii i postawy). 

Parametry listy strzałów: 
 #: numer strzału, 
 Result: wynik strzału, 
 Time: czas oddania strzału (od momentu kontaktu z tarczą) 
 10,0: przebywanie w rejonie 10,0 (w procentach) w zadanym czasie kontrolnym, 
 10,5: przebywanie w rejonie 10,5 (w procentach) w zadanym czasie kontrolnym, 
 Lenght: długość śladu celowania (w mm) w zadanym czasie kontrolnym, 
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 bez opisu: odległość między średnim punktem celowania a trafieniem (w zadanym 
czasie kontrolnym). 

Wykaz strzałów i widok tarczy z przestrzelinami są powiązane ze sobą. Wybieranie 
strzału na wykazie (lub tarczy) powoduje jego automatyczne wybranie na tarczy (lub 
wykazie). Jeśli na wykazie wybrana jest postawa (część strzelania), wyświetlone 
zostają wszystkie strzały tej postawy. Jeśli wybrana jest seria, wyświetlone zostają 
wszystkie strzały serii. 

Aby odtworzyć wybrany strzał należy nacisnąć klawisz spacji lub kliknąć podwójnie 
lewym przyciskiem myszy na przestrzelinie lub strzale z wykazu. Możliwe jest także 
automatyczne, kolejne odtwarzanie wszystkich strzałów. 

Program odtwarza ślad celowania w zadanym czasie po każdym strzale. Opóźnienie 
domyślne wynosi 1 sekundę. Jeśli zawodnik potrzebuje więcej czasu po oddaniu strzału 
– np. na odłożenie broni – opóźnienie to można zmienić. 
 
Przypomnienie: 

Czas kontrolny (domyślnie 1 sekunda) można ustawiać w granicach 0,1–10 s.  
W widoku tarczy jest to fragment śladu celowania wykreślony kolorami: żółtym (1 s do 
0,1 s przed strzałem) i niebieskim (0,1 s przed strzałem). Kolory można dowolnie 
definiować (menu Scatt program options / Target). 
Kolor zielony – ślad celowania od momentu kontaktu z tarczą do początku czasu 
kontrolnego. Linia przedstawia przygotowanie do strzału (wejście w rejon celowania, 
stabilizację broni…) 
Kolor czerwony – ślad celowania po oddaniu strzału. Linia ilustruje zachowanie broni 
po strzale (trzymanie broni, postawa, odrzut…) 

Ważnym parametrem z punktu widzenia analizy strzelania jest Lenght (L) – długość 
śladu celowania. 

Za jej pomocą można analizować statykę broni w rejonie celowania bezpośrednio 
przed strzałem. Mniejsza wartość L oznacza lepszą statykę. Przez porównanie dużej 
liczby wysokiej klasy strzelców ustalono, że dla zawodników dobrze przygotowanych 
parametr ten jest stabilny. Wartości referencyjne dla strzelców najwyższej klasy to: 

 dla karabinu pneumatycznego: 7-9mm, 
 dla pistoletu pneumatycznego: 55-75mm. 
 dla postawy leżącej: 20-35mm 
 dla postawy stojącej: 40-50mm 
 dla postawy klęczącej: 30-40mm 
Przez obserwację tego parametru można kontrolować: statykę, zmęczenie, ubiór 

strzelecki, postawę strzelecką. 
 

Distance Graph - Wykres współrzędnych (krzywa odległości) 
 
Na poniższym wykresie pokazane są chwilowe odległości punktu celowania od 

środka tarczy (dla czasu kontrolnego - tutaj 1 sekunda przed strzałem). Górny wykres 
pokazuje odchylenia liniowe od środka tarczy względem osi x (odchylenia poziome) i osi 
y (odchylenia pionowe). Dolny wykres pokazuje odchylenie bezwzględne (promieniowe) 
od środka tarczy. 

Krzywe wykreślane są dla aktualnie wybranego strzału (tutaj zaznaczonego kolorem 
różowym). 

Obserwacja współrzędnych dla obu osi niezależnie może być pomocna przy korekcji 
postawy strzeleckiej. 
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Coordination Graph - Wykres koordynacji 

 

Wykres obrazujący zdolności koordynacyjne strzelca. Stanowi on najważniejsze 
kryterium oceny zdolności strzelca do oddania poprawnego strzału. 

Wykreślona krzywa jest geometryczną sumą krzywych dolnego diagramu z Wykresu 
odległości (opisanego powyżej). Opisuje sumaryczne (dla wszystkich zarejestrowanych 
strzałów) odchylenie punktu celowania od środka tarczy w czasie kontrolnym (tutaj 
1 sekunda przed strzałem) 

Krzywa ta charakteryzuje się: 
a) kształtem - np. płaska: lepsza statyka (mniejszy rejon celowania), 
b) położeniem - np. niżej: lepsza statyka (rejon celowania odpowiada środkowi tarczy), 
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c) przebiegiem - np. opadająca: lepsza statyka w miarę zbliżania się momentu strzału 
(poprawne trzymanie broni, poprawne wyciskanie języka spustowego). 

Szczególnie ważny jest przebieg krzywej wokół punktu „0 sek.” (moment oddania 
strzału). 

Nagłe wzniesienie krzywej tuż przed strzałem, wskazuje na świadome oddanie 
strzału (zwykle przyśpieszenie lub „zerwanie”). 

Zachowanie krzywej po strzale obrazuje poprawność utrzymania broni (trzymanie 
rękojeści, napięcia w obrębie nadgarstka, wytrzymanie po strzale itp.). Przebieg jest 
różny dla strzelań bezstrzałowych (równomierny) i strzelań z użyciem amunicji 
(wznoszący się ku górze). 
 

Shift Graph – Wykres przesunięcia czasowego 

 

Wykres typu „co by było, gdyby” obrazuje zależność wyniku strzelania (sumy 
wszystkich strzałów) od momentu oddania strzałów (w ramach czasu kontrolnego – 
tutaj 1 sek. przed momentem strzału). 

Na powyższym przykładzie oddanie wszystkich strzałów szybciej o około 0,63 
sekundy, spowodowałoby uzyskanie wyniku 599 p. zamiast uzyskanego 594. Tak 
powinno być teoretycznie. W praktyce wymuszenie skrócenie czasu oddawania strzału 
może spowodować popełnienie tych samych błędów, tyle, że szybciej. 

Ustawienie dłuższego czasu kontrolnego (np. 10 sek.) pozwala na pełniejszą 
analizę, szczególnie w przypadku strzelców początkujących. Tutaj właściwy czas 
oddania strzału nabiera zasadniczego znaczenia. 

Wykres pokazuje zależności czasowe dla konkretnego treningu, co oznacza, że nie 
zawsze musi mieć jednakowy przebieg i określa aktualny stan przygotowania strzelca 
do oddania strzału Rejestracja wielu strzelań może wykazać charakterystyczne dla 
danego zawodnika opóźnienia, które można byłoby skorygować. 

Wykres ten związany jest bezpośrednio z parametrem Shot moment ustawianym 
w menu Shot parameters. 

Zmiana wartości tego parametru nie wpływa na przebieg wykresu, ale powoduje 
przeniesienie przestrzelin i przeliczenie związanych z nimi wielkości. 
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Speed Graph - Wykres prędkości 
Wykres obrazuje szybkość przemieszczania się punktu celowania (na diagramie 

górnym – średnią dla wszystkich strzałów, na diagramie dolnym – dla wybranego 
strzału). Przebieg bardziej płaski wskazuje na lepszą stabilność broni lub dla strzelań 
pistoletowych - w obrębie nadgarstka (mniejsze: wibracje, drżenie broni). Ogólnie 
przebieg tej krzywej obrazuje psychomotoryczne zdolności strzelca. 

 

 

Wzrost prędkości tuż przed oddaniem strzału wskazuje najczęściej na świadome 
jego wyzwolenie (błędy wyciskania spustu lub trzymania broni). 

Wykres przydatny także podczas nauki lub analizy strzałów oddawanych między 
uderzeniami serca. 

 
Time Intervals - Wykres rytmu strzelania 

Wykres ten ukazuje przebieg strzelania w czasie. Wysokość słupków określa wynik 
strzału, a odległość pomiędzy słupkami odstępy czasowe. Analiza tego wykresu 
w strzelaninach treningowych jest dyskusyjna. Jeżeli zawodnik podczas treningu 
koncentruje się na poszczególnych elementach techniki strzeleckiej i analizuje je na 
bieżąco, to siłą rzeczy rytm strzelania schodzi na dalszy plan. Jeśli jednak strzelanie ma 
charakter kontrolny, to późniejsza kontrola czasów strzelania (rytmu strzelania) 
i ewentualnych przerw nabiera większego znaczenia (szczególnie przy większej ilości 
strzałów). 
Match shot number - kolejny numer strzału ocenianego 
Date, time - data (treningu), czas (dla każdego kolejnego strzału) 
Result - wynik 
Time elapsed - czas od rozpoczęcia strzelania 
Interwal to the previous shot - czas od poprzedniego strzału 
Interwal to the next shot - czas do następnego strzału 
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Probability Graph - Wykres prawdopodobieństwa (Prognozowanie wyników) 

 

Kolejny wykres typu „co by było, gdyby”. Tutaj pokazano prawdopodobieństwo 
uzyskania konkretnego wyniku przy użyciu amunicji o różnej jakości (wyrażonej przez 
parametr Bullet scatt - rozrzut amunicji). 

System Scatt przedstawia wyniki strzelania pomijając występujący w rzeczywistości 
rozrzut przestrzelin charakterystyczny dla danej broni i amunicji. Podczas rzeczywistego 
strzelania występuje systematyczny błąd, którego nie da się uniknąć. 
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Wykres górny: 
 linia niebieska (górna): „prawdopodobieństwo trafienia” (położenie przestrzelin 

będzie odpowiednie do punktu celowania), 
 linia czerwona: „prawdopodobieństwo nietrafienia” (położenie przestrzelin nie będzie 

odpowiednie do punktu celowania). 
Wykres dolny: 
 linia czerwona cienka: zakres w jakim mieści się uzyskany wynik dla założonego 

rozrzutu amunicji, 
 linia czerwona pogrubiona: średnia zmiana w uzyskanym wyniku dla założonego 

rozrzutu amunicji. 
Przez zmianę parametru Bullet scatt w menu Shot parameters można określić 

wpływ jakości amunicji na rezultat strzelania. 
 

Help - Plik pomocy programu SCATT. 

Pomoc programu SCATT ograniczona jest do pobieżnego wyjaśnienia 
podstawowych danych, które są rejestrowane i analizowane przez to urządzenie. 
Dostępna jest w kilku językach, m.in. angielskim, niemieckim, rosyjskim, tureckim 
i wietnamskim (jako pliki chm w katalogu instalacyjnym programu). 

Przykładowy opis Wykresu koordynacji w pliku Pomocy: 

 

Podsumowanie 
System komputerowego wspomagania treningu Scatt jest profesjonalnym 

narzędziem, które w istotny sposób może zmienić sposób wypracowywania 
i doskonalenia techniki strzeleckiej. Przy jego pomocy zawodnik (lub trener) ma 
pełniejszy wgląd w najistotniejsze elementy złożenia i strzału. Ocena techniki staje się 
bardziej obiektywna. Urządzenie w bardzo precyzyjny sposób rejestruje podstawowe 
parametry strzelania, nie ograniczając przy tym ruchów zawodnika. Można je stosować 
zarówno na stanowisku strzeleckim, jak i poza nim, co umożliwia rozszerzenie zakresu 
stosowanych ćwiczeń treningowych. Pozwala na ożywienie żmudnego treningu, co 
korzystnie wpływa na koncentrację zawodnika. 

Ważną cechą urządzenia jest jego duża elastyczność w dostosowaniu do wymagań 
użytkownika. Konfigurować można: konkurencję strzelecką (liczba strzałów, serii, rodzaj 
postawy), tarcze (wielkość pierścieni ocenianych, zakres czarnego koła), czasy 
kontrolne (wejście w rejon celowania, ostatnia faza strzału, wytrzymanie po strzale), 
osprzęt (rozrzut amunicji, czułość czujnika piezzoeletrycznego, precyzję wskazań tarczy 
elektronicznej). 

Trening z wykorzystaniem systemu Scatt nie może zastąpić rzeczywistego 
strzelania, ale powinien go w dużym stopniu uzupełniać. Najpełniejsze informacje 
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o przebiegu strzelania i strzale można uzyskać przy jednoczesnym wykorzystaniu 
systemu Scatt i tarcz elektronicznych (np. Siuss Ascor) 
 

Informacje o Firmie ZAO Scatt Ltd 

124498 Russia, Moscow, 
Zelenograd, 49/22.2 room 366, ZAO SCATT  
tel: 007(499)7100667  
mobile: 007(915)3528587  
fax: 007(499)7100667  
www.scatt.ru lub www.scatt.com 
E-mail: info@scatt.com 
 
 


