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Elektroniczne tarcze strzeleckie 
 
 

Urządzenia do elektronicznej rejestracji strzału stosowane są powszechnie w wojsku 
do ćwiczeń strzeleckich oraz do zastosowań cywilnych w sporcie strzeleckim. Od dawna 
próbowano znaleźć najlepsze rozwiązanie techniczne, które umożliwiłoby dokładny 
pomiar oddanego strzału uwzględniając kaliber pocisku jego prędkość i warunki 
atmosferyczne na strzelnicy. Do tego celu opracowano różne układy urządzeń 
mechanicznych i elektronicznych, które stosowały lub stosują następujące rozwiązania: 
ultradźwięki, promieniowanie podczerwone, ultrafioletowe, zjawisko fotoelektryczne, 
pojemność lub indukcyjność. Urządzenia te mogą rejestrować i oceniać trafienia do celów 
konwencjonalnych (papier, drewno, metal itd.) oraz celów niematerialnych (obraz celu 
wyświetlony na płaszczyźnie cieczy lub dymu). Ze względu na konstrukcję tarczy oraz na 
potrzeby użytkowników dokładność oceny strzału jest różna w zależności od potrzeb 
użytkownika – od potwierdzenia trafienia w cel aż do pomiaru na poziomie setnych 
milimetra. 

Opracowanie zawiera opisy niektórych rozwiązań konstrukcyjnych systemów oceny 
strzału opatentowanych w latach 70 ubiegłego stulecia oraz tych, które są obecnie 
stosowane na całym świecie. 
 
Ultradźwięki 
 

Ultradźwięki wykorzystywane są od dawna w technice do pomiaru głębokości –
echosonda, w okrętach podwodnych – sonary, do pomiaru odległości – dalmierz 
ultradźwiękowy. Jednym z zastosowań jest system lokalizacji trafienia LOMAH (Location 
of Miss and Hit).  

System składa się z listwy pomiarowej z 4 lub 6 mikrofonami ultradźwiękowymi 
ustawionymi tuż przed tarczą lub innym celem oraz zespołu elektroniki, którego zadaniem 
jest obróbka sygnału dźwiękowego i przesłanie koordynat trafienia pocisku X; Y do 
zespołu wizualizacji strzału. (Rys.1) 

System działa wyłącznie z amunicją ponaddźwiękową. Przy użytkowaniu systemu 
należy wziąć pod uwagę fakt, że niektóre rodzaje amunicji opuszczą lufę z prędkością 
ponad dźwiękową, a po przebyciu długiego dystansu tracą prędkość i w momencie 
osiągnięcia celu mają prędkość poddźwiękową. W takim przypadku system LOMAH nie 
będzie działał poprawnie. 

Jak działa system LOMAH? Wystrzelony w kierunku celu pocisk przelatując nad 
mikrofonami generuje falę balistyczną (Fala Macha), której dźwięk wykrywany jest przez 
czujniki (mikrofony ultradźwiękowe) - Rys. 2. Elektronika systemu oblicza koordynaty X;Y 
i przekazuje je do komputera na stanowisku strzelca. Komputer zaznacza punkt trafienia 
na wyświetlanym celu. Cele wojskowe (sylwetki reaktywne) mogą posiadać dodatkową 
funkcjonalność. Jeśli obliczone koordynaty X;Y mieszczą się w obrębie trafienia celu, 
specjalny podnośnik kładzie cel, który znika z oczu strzelca. W zależności od 
zaprogramowania, cel ukazuje się ponownie po ustalonym czasie. Dokładność 
urządzenia to około ±5mm. Jest to wystarczająca dokładność dla zastosowań 
wojskowych oraz do treningu dla strzelców sportowych w konkurencjach karabinu dużego 
kalibru.  
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Rys. 1 System LOMAH 

 
Inną konstrukcję mają tarcze firmy SIUS do strzelania na odległości od 100 do 300 

metrów posiadające akceptację ISSF. Listwa z trzema mikrofonami ultradźwiękowymi 
umieszczona jest w dole tarczy, która zbudowana w ten sposób, że tworzy zamkniętą 
komorę akustyczną. Materiałem, przez który przebija się pocisk jest guma lub plastik. 
 

 
Rys. 2 Fala balistyczna 

 
Po oddaniu strzału pocisk przebija poszycie tarczy wywołując falę dźwiękową. Fala 

dźwiękowa rozchodzi się w zamkniętej komorze akustycznej i dociera do czujników 
(mikrofonów ultradźwiękowych) znajdujących się w dolnej części komory. Mikrofon 
znajdujący się najbliżej punktu trafienia pocisku pierwszy odbiera impuls fali dźwiękowej, 
a pozostałe mikrofony odbierają dźwięk ułamki sekund później. Elektronika tarczy 
rejestruje czasy odbioru impulsów dźwiękowych z poszczególnych mikrofonów i przesyła 
je do komputera znajdującego się przy strzelającym. Komputer oblicza na podstawie 
przesłanych danych koordynaty X;Y punktu trafienia, przypisuje wartość danego strzału, 
aktualizuje wynik całkowity, przekształca dane na obraz przestrzeliny na tarczy itd. 
Wszystko to wyświetlane jest na monitorze strzelca.  
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Rys. 3 SIUS tarcza 100-300m 

 
Na rysunku 3 widoczny jest czujnik temperatury. Jego zadaniem jest dostarczenie 

informacji o aktualnej temperaturze powietrza wewnątrz komory akustycznej tarczy. 
Temperatura powietrza ma wpływ na prędkość rozchodzenia się fali dźwiękowej. 
W powietrzu o temperaturze 15°C, prędkość rozchodzenia się dźwięku jest równa 
340,3m/s o temperaturze 20°C już 344 m/s. Podczas rozgrywania zawodów bywa tak, że 
na początku konkurencji tarcza znajduje się w cieniu, a po pewnym czasie zaczyna być 
oświetlana przez słońce, co natychmiast powoduje ogrzanie powietrza w komorze 
akustycznej. W takiej sytuacji bez kompensacji temperatury wynik strzału byłby 
zafałszowany.  

Ten typ tarczy może być zastosowany do wszystkich rodzajów amunicji 
(poddźwiękowej i naddźwiękowej) gdyż źródłem dźwięku jest guma lub plastik przebijany 
przez pocisk. Dokładność wskazań tego rozwiązania technicznego to 1 do 2 mm 
w środkowej ocenianej części tarczy i do 7mm przy jej krawędziach. Niedogodnością jest 
konieczność częstej reperacji postrzelanej części tarczy lub wymiany całego gumowego 
lub plastikowego pokrycia. Tarcza używana jest przy strzelaniu amunicją centralnego 
zapłonu w konkurencjach sportowych a także, jako tarcza specjalna dla myśliwych. 

Na tej samej zasadzie działają znane prawie wszystkim strzelcom sportowym tarcze 
firmy SIUS na 10 m do konkurencji pneumatycznych i tarcze SIUS 25/50 do konkurencji 
pistoletowych 25m oraz 50m i karabinowych 50m. 

W każdym z czterech rogów tarczy zamontowany jest mikrofon ultradźwiękowy, 
którego zadaniem jest odbiór fali dźwiękowej powstałej po uderzeniu pocisku 
małokalibrowego w papierową lub gumową taśmę. Zarejestrowany dźwięk uderzenia 
przesyłany jest do elektroniki tarczy której zadaniem jest jego wzmocnienie, odfiltrowanie 
harmonicznych (mogą być źródłem błędów) i przesłanie do procesora, który oblicza 
koordynaty uderzenia pocisku X;Y. Dane te są przesyłane do jednostki centralnej gdzie 
po obliczeniach wyświetlana jest wizualizacja oddanego strzału wraz ze statystykami. 
W przypadku, gdy pocisk trafi w metalową obudowę tarczy (chroni ona przed 
zniszczeniem mikrofony, silnik przesuwu papieru/gumy i elektronikę tarczy) fala 
dźwiękowa rozchodzi się po obudowie i trafia do piątego mikrofonu. Sygnał z tego 
mikrofonu dekodowany jest przez elektronikę tarczy jako „0”. 

Dokładność pomiaru strzału to 0,1 mm dla całego obszaru tarczy. Niedogodnością 
korzystania z tego systemu jest konieczność wymiany przestrzelonej papierowej lub 
gumowej części tarczy. W praktyce wykonywane jest to automatycznie przez silnik, który 
po każdym strzale przesuwa taśmę papieru lub gumy o kilka milimetrów.  Mikrofony tarczy 
dostosowane są do częstotliwości ultradźwiękowych – około, 40MHz co wymusza 
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stosowanie wyłącznie oryginalnego papieru lub gumy, która po uderzeniu przez pocisk 
będzie wytwarzała dźwięk odpowiedniej częstotliwości. 

 
Światło 
 

Promieniowanie świetlne w paśmie niewidzialnym ma zastosowanie w konstrukcjach 
tarcz elektronicznych już od dawna. Przykładem tego jest urządzenie o nazwie: 
Ultraviolet Target Hit Scoring System, które zostało opatentowane w 1971 roku przez US 
Navy (Rys. 4). 
 

 

Rys 4 Ultraviolet Target Hit Scoring System 

 
Zasada działania wynalazku jest następująca: dwa źródła światła ultrafioletowego 

o wybranej długości fali są skierowane w poprzek powierzchni sąsiadującej 
z niematerialnym celem w taki sposób, że pocisk uderzając w cel musi przejść przez 
wiązki światła ultrafioletowego. Celem, do którego oddaje się strzał może być 
płaszczyzna kolorowej cieczy lub dymu (16) Rys, 4 Fig.1. Zespół soczewek ogniskuje 
odbite od pocisku światło przechodzące przez odpowiednio cyfrowo zakodowane maski. 
Filtry służą do odrzucenia promieniowania innego niż wybranej długości fala. Światło 
przechodzące przez poszczególne szczeliny w masce uaktywnia czujnik fotoelektryczny. 
Sygnały wyjściowe z czujników fotoelektrycznych są odpowiednio dekodowane, aby 
wskazać ścieżkę pocisku względem celu. Określenie „światło ultrafioletowe” użyto 
w odniesieniu do promieniowania ultrafioletowego niewidzialnego dla człowieka. 

Maski 1a i 2a zawierają szczeliny, które są tak rozmieszczone, aby przepuścić światło 
odbite od pocisku 22 lub 24, gdy przechodzą one przez określone obszary każdej stacji 
pomiarowej 1 i 2. Obszar „trafiony” pokazany, jako zacieniony obszar 18 na tarczy 16 jest 
utworzony przez przecięcie się wiązek promieni θ1. Pocisk 22 przechodząc przez obszar 
zacieniony 18 będzie zarejestrowany na stacjach pomiarowych 1 i 2 jako trafienie. Pocisk 
przechodzący obok obszaru 18, ale wewnątrz obszaru ograniczonego bokiem wiązki θ2 
ze stacji pomiarowej 1 tak jak pocisk 24, będzie zarejestrowany jako chybienie lub 
trafienie o niższej wartości. Pocisk poza obszarem wiązek θ2 obu stacji pomiarowych nie 
jest rejestrowany.  
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Rys. 5. Maska Ultraviolet Target  

Hit Scoring System 
Rys. 6. Złożona maska Ultraviolet Target  

Hit Scoring  System 

 
Prosty przykład maski (1a i 2a) pokazany jest na rysunku 5. Maska 1a zawiera dwie 

szczeliny, krótką 30 i dłuższą szczelinę 40, umieszczone jak na rysunku. Pocisk 
przechodząc przez dwie wiązki promieni w ich obszarach θ1 obu stacji pomiarowych, 
tworzy obraz wzdłuż ścieżki A'B’ a światło przez niego odbite będzie widoczne przez 
szczeliny 30 i 40. Pocisk przechodząc przez wiązkę światła w obszarze θ1 drugiej stacji 
pomiarowej, ale poza obszarem θ1 pierwszej stacji pomiarowej wyświetla obraz wzdłuż 
ścieżki CD i światło przez niego odbite będzie widoczne przez szczelin 40. Czujniki 
fotoelektryczne 1b ( Rys. 4 Fig. 2) odbierają impulsy świetlne widoczne przez szczeliny 
30 i 40 maski. 

W przypadku pocisku 22 czujniki stacji pomiarowych 1 i 2 odbiorą po dwa impulsy. 
W przypadku pocisku 24 czujnik stacji pomiarowej 1 otrzyma jeden impuls a stacji 
pomiarowej 2 – dwa impulsy. Mniejsza ilość impulsów oznacza „pudło”. Impulsy ze stacji 
pomiarowych przesyłane są do układu logicznego gdzie po identyfikacji układ wyświetla 
wynik strzału. Przy bardziej rozbudowanych maskach jak np. na rysunku 6 możliwe jest 
dokładniejsze obliczenie pozycji pocisku na tarczy. 

Innym rozwiązaniem technicznym jest tarcza gdzie nadajniki i odbiorniki światła 
w widmie podczerwonym rozmieszczone są w ramie pomiarowej naprzeciw siebie 
tworząc dwie prostopadłe do siebie płaszczyzny X:Y. Pojedyncza bariera świetlna składa 
się z nadajnika i umieszonego przed nim odbiornika podczerwieni. Zakres pomiarowy 
każdej bariery podczerwieni jest mniejszy od średnicy pocisku. Bariery rozmieszczone są 
w ramie pomiarowej w ten sposób, że przelatujący pocisk powoduje zasłonięcie 
(całkowite i częściowe) trzech barier w każdej osi pomiaru (Fig. 4 Rys. 7 poniżej). Układ 
elektroniki tarczy jest tak dokładny, że może rozróżnić 165 poziomów intensywności 
odbieranego światła podczerwonego. Taka precyzja pozwala na określenie punktu 
przecięcia bariery światła przez pocisk z dokładnością 1/100mm. W zależności od 
wielkości tarczy rama pomiarowa zawiera od 192 do 512 barier rozmieszczonych jak na 
rysunku nr 8. W 1991 roku ten sposób pomiaru został opatentowany przez firmę Meyton. 
Poniżej oryginalne rysunki techniczne z patentu opisujące działanie urządzenia. Od tego 
czasu konstrukcja tarczy jest nieustannie ulepszana. 
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Rys 7. Rama Meyton 1991r. 

Dużym wyzwaniem dla tego typu rozwiązania jest konstrukcja ramy pomiarowej. 
Obecnie firma Meyton stosuje 3 rzędy otworów pomiarowych. 
 

Otwory wykonywane są laserem, aby 
uzyskać dokładność i powtarzalność. Ten typ 
tarczy posiada stały środek (10,9) co z jednej 
strony jest pozytywne dla strzelca – każda 
tarcza ma środek w tym samym miejscu – 
lecz wymaga to dużej dokładności wykonania 
oraz specjalnych materiałów. Rama 
wykonana jest ze stali nierdzewnej o niskim 
współczynniku rozszerzalności pod wpływem 
wysokiej temperatury. Odporność na 
temperaturę ma duże znaczenie gdyż pod 
wpływem ciepła słonecznego metalowa rama 
mogłaby ulec zwichrowaniu, co spowodo-
wałoby przemieszczenie otworów barier 
świetlnych a tym samym przerwy w pomiarach. 
Rama musi być też wytrzymała na uderzenia 
pocisku przy strzale po skosie.  

Innym niekorzystnym zjawiskiem fałszującym pomiar był błąd paralaksy. W ramie 
pomiarowej MF4R1 bariery świetlne są równoległe do powierzchni pomiarowej 
a odległość do kolejnej bariery świetlnej w tym samym rzędzie wynosi 5,4 mm. Rzędy 
fotokomórek są ustawione w odległości 12 mm od siebie. Ponieważ cel znajduje się poza 
obszarem barier świetlnych a odległość między celem a środkiem pola bariery świetlnej 
(obszar pomiarowy) jest większa niż 12 mm istnieje możliwość błędu paralaksy. 

 

Rys. 8. Rama Meyton 2010r 
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W ramie pomiarowej MF5R1 bariery świetlne nie są już równoległe do powierzchni 
pomiarowej, lecz umieszczone diagonalnie - wszystkie bariery świetlne krzyżują się 
w środku (nie w centrum) ramy pomiarowej. Odległości między trzema rzędami świateł 
bariery zostało zredukowane do 8mm. Dzięki temu możliwe jest, przybliżenie środka 
tarczy (czarne koło) do obszaru pomiarowego ramki. Dzięki tej konstrukcji odległość 
pomiędzy celem i strefą pomiarową zmalała do tego stopnia, że występująca paralaksa 
nie jest już istotna. Rys 9 i 10. 
 

  
Rys. 9. MF4R1 Rys.10. MF5R1 

 

Tarcze Meyton dla konkurencji karabinowych i pistoletowych od 25m do 100m posiadają 
768 odbiorników podczerwieni i tylko 26 nadajników. Oznacza to, że jedno źródło 
podczerwieni oświetla około 30 odbiorników a nie jak poprzednio jeden. Spowodowało to 
znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię i uproszczenie konstrukcji. 
Dodatkowo tarcza wykonana jest w klasie ochronnej IP54 – ochrona przed bryzgami 
wody. 
 
Kamera 
 

Zastosowanie kamery do rejestracji trafienia w cel ma długą historię.  Najprostszym 
i stosowanym do dzisiaj sposobem jej wykorzystania jest oglądanie w czasie 
rzeczywistym przestrzelin na tarczy papierowej lub innym celu. Poniżej, (Rys.11) jeden 
z wielu przykładów konstrukcji pozwalającej na pokazanie wyniku strzału na monitorze – 
w tym przypadku monitorze telewizora. Ten sposób wizualizacji strzału został 
opatentowany w roku 1977 w Niemieckim Urzędzie Patentowym. 

Urządzenie (3) emituje wiązkę światła (2) przed płaszczyzną tarczy (1). Kamera (6) 
umieszczona jest w bliskiej odległości naprzeciwko tarczy. Miejsce umieszczenia kamery 
zostało dobrane w taki sposób, aby wykluczyć zniszczenie kamery przez pociski. 
Wystrzelony pocisk (4) tuż przed tarczą zostaje oświetlony wiązką światła. Odbite od 
pocisku światło rejestrowane jest przez kamerę, a obraz pocisku przekazany zostaje do 
układów przetwarzania obrazu (7, 8, 9). Monitor (10) umieszony blisko strzelca wyświetla 
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miejsce uderzenia pocisku.  Ten system nie jest dokładny, jednakże wystarcza do 
prowadzenia szkolenia w wojsku lub policji. 
 

 
Rys. 11 Patent DE19772701042 

Innym, bardziej dokładnym w ocenie strzału rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch 
kamer CCD oraz komputera – Rys. 12. W 2000 roku. patent został zgłoszony 
w Amerykańskim Urzędzie Patentowym pod nazwą Target Scoring System US 6717684 B1.  

Obudowa tarczy (110) zawiera zamocowane dwa elementy odblaskowe światła (114 
i 116). Naprzeciwko każdego z nich znajduje się kamera CCD (130 i 120) wraz ze źródłem 
światła, które skierowane jest wąską wiązką w kierunku odbłyśnika. Obie kamery CCD 
podłączone są do elektronicznego interfejsu. W momencie strzału pocisk lecący do celu 
(146) wchodzi w oświetlony obszar powodując zakłócenie ciągłości światła. Kamery 
rejestrują cień przelatującego pocisku i przekazują sygnały zawierające jego pozycję do 
elektroniki interfejsu gdzie są wstępnie przetwarzane a wynikowe dane przesłane do 
komputera. Komputer na podstawie danych określa dokładne położenie punktu trafienia 
w stosunku do tarczy i wyświetla je na ekranie monitora (160). Innym rozwiązaniem jest 
zamiana elementów odblaskowych na liniowe źródła światła. Zasada działania pozostaje 
bez zmian. 

Komputer (160) może być ponadto zaprogramowany do ignorowania przedmiotów 
poruszających się w obszarze tarczy (142) z prędkością mniejszej niż prędkość 
oczekiwanego pocisku. Może to obejmować sytuacje, w których przelatujący owad 
mógłby zostać zarejestrowany, jako strzał. Dokładność urządzenia zależy od rodzaju 
zastosowanych kamer CCD (ilość pikseli) a także ich kalibracji.  
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Rys. 12. Target scoring system US 6717684 B1 

Laser 
 

Najnowszym trendem w konstrukcji tarcz elektronicznych jest tarcza LS10 
Laserscore. Konstrukcja zawiera trzy źródła promieniowania laserowego (A;B;C) 
w postaci diod laserowych. Promień lasera rozproszony jest przez soczewkę 
(przezroczysty wałek szklany). Rozproszony promień lasera pada na linijkę pomiarową 
złożoną z 30 fotodiod tworząc płaszczyznę bariery fotoelektrycznej.  Tarcza posiada trzy 
zestawy barier fotoelektrycznych leżących w jednej płaszczyźnie, co wystarcza na 
pokrycie powierzchni całej tarczy.  

W momencie przelotu pocisku 
(śrutu) przez tarczę zostaje on 
oświetlony promieniem lasera 
(pasmo podczerwieni) z trzech 
źródeł i pozostawia swój cień na 
każdej z trzech linijek 
pomiarowych. Elektronika tarczy 
po odebraniu informacji oblicza 
współrzędne pocisku i przekazuje 
dane do komputera, który 
wyświetla wynik na monitorze. 
Według producenta jest to 
pierwsza elektroniczna laserowa 
tarcza strzelecka. 
 
 

 
Rys. 13 Sius Laserscore od środka Fot. A.Burda 
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Tarcze hybrydowe 
 
Hybrydscore jest tarczą wykorzystującą dwa systemy pomiaru punktu trafienia 

pocisku – promieniowanie podczerwone i falę dźwiękową. 
Gdy pocisk przechodzi przez środek tarczy (14 - centralny czarny obszar tarczy) jest 

oświetlony przez dwie niezależne wiązki podczerwieni (5a i 5b) emitowane z nadajników 
(3a i 3b). Oświetlony wiązkami podczerwieni pocisk rzuca cień na linijki pomiarowe 
składające się z 72 fotodiod (15). Zastosowana technologia pozwala na wykrycie pocisku 
z wyjątkową dokładnością do setnych części milimetra. W strefie zewnętrznej (R) środka 
tarczy (biała cześć tarczy) znajduje się pięć niezależnych czujników dźwięku (11). Pocisk, 
który nie trafi w centralną część tarczy przechodzi przez gumę (7) wytwarzając falę 
dźwiękową, która dociera do mikrofonów ultradźwiękowych. Mikrofony wysyłają sygnały 
do elektroniki tarczy. Ponieważ pomiar jest dokonywany w jednej płaszczyźnie nie ma 
ryzyka błędów paralaksy podczas strzelania do celu pod kątem. 

Tarcza została zarejestrowana w 2010 roku w Urzędzie Patentowym pod nazwą 
Method for electronically determining the shooting position on a shooting target US 
8570499 B2. 

 
Rys. 14 SIUS hybryda 

Opisane powyżej rodzaje tarcz oraz sposoby rejestracji wyniku strzału mają swoje 
oczywiste zalety, ale też i wady jak te opisane poniżej. 
 
1. Wrażliwość na zmiany temperatury  

Rozwiązania oparte na ultradźwiękach: 
Zmiana temperatury otaczającego powietrza podczas trwania konkurencji 

powoduje przesuwanie się odczytanego punktu trafienia. Zastosowane mają układy 
kompensacji zmian temperatury, co w znaczny sposób redukuje ten problem.  

 
Rozwiązania oparte na promieniowaniu świetlnym: 

Temperatura ma wpływ na metalową ramę tarczy, która podczas nagrzewania się 
może zacząć zmieniać swoje wymiary. Już niewielka zmiana wymiaru tarczy – rzędu 
1 mm ma istotny wpływ na wynik strzału. Fizyczny środek tarczy zostanie 
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przesunięty, a w skrajnym przypadku źródło promieniowania przestanie oświetlać 
fotodiody. W rezultacie system wykaże błędy uniemożliwiające dalsze prowadzenie 
strzelania. Zastosowanie specjalnej stali o niskim współczynniku rozszerzalności 
cieplnej oraz sztywne przestrzenne konstrukcje ramy tarczy redukują ten problem. 

 
2. Wrażliwość na obce promieniowanie świetlne  

Tarcze, w których zastosowano optyczne elementy odbiorcze narażone są na 
zakłócenia spowodowane promieniowaniem słonecznym lub sztucznym 
oświetleniem na strzelnicach zamkniętych. Konstruktorzy umieszczają odbiorniki 
promieniowania głęboko w ramie tarczy stosując dodatkowo osłony z precyzyjnie 
wyciętymi otworami. Ten sposób ogranicza dostęp „fałszywego” światła do elementu 
optycznego. Zastosowanie mają także filtry, które przepuszczają tylko tę część 
widma, która jest używana do pomiaru.  

 
3. Wrażliwość na pył, kurz oraz wilgoć 

Tarcze strzeleckie wystawione są często na ekstremalne dla nich warunki 
atmosferyczne. Nowoczesne konstrukcje zabezpieczone są na wypadek deszczu czy 
wiatru niosącego pył.  Szczególną uwagą należy objąć tarcze z optyczną rejestracją 
strzału. Przykładem jest tarcza LS10 firmy SIUS. Elektronika tarczy zabezpieczona 
jest przed wilgocią i kurzem, zwarciem oraz drobnymi urazami mechanicznymi 
poprzez zalanie jej specjalną masą zalewową. Ceną za tego typu zabezpieczenia 
jest brak możliwości naprawy poprzez wymianę uszkodzonego komponentu 
elektronicznego. 

 
4.  Materiały eksploatacyjne 

Znacznym problemem mogą być materiały eksploatacyjne, a w szczególności ich 
dostępność oraz cena. Zastosowanie materiałów zastępczych nie zawsze jest 
możliwe. Jeszcze do niedawna nie był dostępny zamiennik dla oryginalnej taśmy 
gumowej tarczy SIUS S25/50. Nie udały się próby zastosowania taśmy papierowej 
rodzimej produkcji do tarcz SIUS S10. Widoczny jest trend opracowywania nowych 
rozwiązań technicznych, które nie potrzebują drogich materiałów eksploatacyjnych. 

 
Podsumowanie 

 
Przyszłość należeć będzie do systemów opartych na szybkich kamerach cyfrowych 

wysokiej rozdzielczości, które będą w stanie określić położenie przelatującego pocisku 
z dokładnością do setnych części milimetra. System nie będzie potrzebował żadnych 
materiałów eksploatacyjnych. Obecnie istnieją tego typu kamery, ale ich cena, rozmiar 
i zakres widzenia nie spełniają jeszcze wymagań do zastosowań w strzelectwie 
sportowym. Przy obecnym tempie rozwoju elektroniki jest to tylko kwestią czasu.  

Niniejsze opracowanie nie wyczerpało w całości tematu związanego z tarczami 
elektronicznymi. Autor ma świadomość, że istnieją rozwiązania techniczne, które są w 
trakcie prób i testów lub są niedostępne dla rynku cywilnego. Biura konstrukcyjne firm 
zajmujących się tym tematem cały czas pracują nad unowocześnianiem swoich 
produktów. Wpływ na konstrukcję tarcz mają także firmy zajmujące się produkcją 
komponentów elektronicznych. Powstają nowe układy elektroniczne a niektóre przestają 
być produkowane. Potrzeby użytkowników także mają wpływ na rozwój urządzeń. 
Przykładem jest firma Meyton oferująca od niedawna aplikację na smartfony, tablety 
i laptopy umożliwiającą sterowanie tarczą, diagnostykę i zapisywanie konkurencji 
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strzeleckiej lub treningu przy użyciu aplikacji przeglądarki Internetowej. System, ten 
nazywa się ESTA5 jest obecnie w fazie rozwojowej, dostępny wyłącznie w j. niemieckim.  
Pomimo faktu, że cena elektroniki użytkowej ma tendencję spadkową, tarcze 
elektroniczne nie tracą swojej wartości. Rozwiązania konstrukcyjne chronione są 
patentami a nowe pomysły i rozwiązania nie rodzą się często. W związku z tym trudno 
znaleźć w Polsce kogoś, kto zmierzyłby się z tym tematem i spróbował rozpocząć 
produkcję urządzeń, których jakość i cena byłaby do zaakceptowania przez kluby 
strzeleckie w Polsce.  
 
Źródła internetowe 

1. http://www.meyton.info/ 
2. http://www.sius.com/ 
3. www.airtarget.com 
4. Patent US 6717684 B1 Target Scoring System - http://patft.uspto.gov/ 
5. Patent US 8570499 B2 Method for electronically determining the shooting 

position on a shooting target - http://patft.uspto.gov/ 
6. Patent DE 4115995 A1 Vorrichtung zur Messung der Einschussposition einer 

Kugel - https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/PatSchrifteneinsicht? 
docId=DE4115995A1 

7. Patent US 3624401 A Ultraviolet target hit scoring system http://patft.uspto.gov/ 
8. Patent DE 2701042 A1 Vorrichtung zur fernerfassung von einschuessen auf 

einer zielscheibe  https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/ 
PatSchrifteneinsicht?docId=DE2701042A1 

 
 
 

 
 
 


