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Anotácia:
Elektronický terč slúži na tréningové strelecké účely pre
strelnice. Pozostáva z troch vrstiev, kde predná vrstva je
grafickým návrhom aspoň jednej zásahovej zóny a je tvorená elektrovodivým náterom (1) na strednej vrstve izolantu (2), za ktorou nasleduje zadná elektrovodivá vrstva
(3). Zapojenie automatickej detekcie a notifikácie zóny
zásahu elektronického terča je riešené tak, že predná
vrstva elektronického terča, ktorá je grafickým návrhom
aspoň jednej zásahovej zóny a ktorá je tvorená elektrovodivým náterom (1) je cez rezistor snímača (5) pripojená
na jeden pól batérie (8) a zadná elektrovodivá vrstva (3)
elektronického terča je pripojená na druhý pól batérie (8).
Výstup zo snímača (5) je prepojený s procesorom (6).
Výstup procesora (6) je prepojený s rádiomodulom (7)
a/alebo s modulom svetelnej signalizácie (9). Rádiomodul (7) je bezdrôtovou komunikačnou sieťou prepojený
s koncovým periférnym zobrazovacím zariadením.
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Oblasť techniky
Vynález sa týka elektronického terča a zapojenia automatickej detekcie a notifikácie zóny zásahu elektronického terča. Vynález patrí do oblasti vojenskej a civilnej streleckej techniky.
5

Doterajší stav techniky
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V súčasnosti existuje viac systémov so schopnosťou identifikácie zásahu terča či lokalizácie dopadu projektilu. Existujúce systémy pracujú na viacerých princípoch lokalizácie zásahu terča kovovým projektilom.
Sú známe viacvrstvové terče, kde napr. v zverejnenom dokumente US 3580 579 A je riešený trojvrstvový
terč (vodivá vrstva-izolant-vodivá vrstva), pričom prvá vodivá vrstva je elektrovodivým náterom, ale tejto
trojvrstve je predradený grafický návrh (motív) zásahovej zóny, bez ktorého by len trojvrstva neplnila svoju
funkciu. Tento predradený grafický návrh (motív) zásahovej zóny je len obyčajná (čiernobiela) tlač na papieri, zvyčajne sú to sústredené kruhy. Kovový projektil v okamihu priestrelu vytvorí spojením elektrické prepojenie medzi prednou a zadnou plochou, čím vyvolá elektrický impulz, ktorý je následne spracovaný elektronickou jednotkou. V stave techniky je známa identifikácia zásahu terča projektilom, ktorá je opísaná v zverejnenom dokumente US 2016/334195 A1. Nevýhodami uvedených riešení je, že výroba týchto terčov s kovovými vrstvami je finančne náročná a nie je dostatočne variabilná na rôzne grafické návrhy terčov.
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Podstata vynálezu
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Uvedené nedostatky odstraňuje konštrukcia elektronického terča a zapojenie automatickej detekcie a notifikácie zóny zásahu elektronického terča podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva
z troch vrstiev, kde predná vrstva je grafickým návrhom aspoň jednej zásahovej zóny a je tvorená elektrovodivým náterom na strednej vrstve izolantu, za ktorou nasleduje zadná elektrovodivá vrstva. Stredná vrstva
izolantu je z papiera, kartónu alebo z plastu a zadná elektrovodivá vrstva je z elektrovodivej fólie, elektrovodivého náteru alebo kovovej platne. Predná vrstva tvorená elektrovodivým náterom je rozdelená aspoň
na jednu zásahovú zónu.
Zapojenie automatickej detekcie a notifikácie zóny zásahu elektronického terča je riešené tak, že predná
vrstva elektronického terča, ktorá je grafickým návrhom aspoň jednej zásahovej zóny a ktorá je tvorená elektrovodivým náterom, je cez rezistor snímača pripojená na jeden pól batérie a zadná elektrovodivá vrstva elektronického terča je pripojená na druhý pól batérie. Pritom výstup zo snímača je prepojený s procesorom. Výstup procesora je prepojený s rádiomodulom a/alebo s modulom svetelnej signalizácie s LED alebo RGB
prvkami. Rádiomodul je bezdrôtovou komunikačnou sieťou prepojený s koncovým periférnym zobrazovacím
zariadením. V okamihu priestrelu sa dočasne pomocou kovového projektilu vytvorí elektrické spojenie cez
izolant so zadnou elektrovodivou vrstvou, ktorá je pripojená na opačný pól napájania – batérie. V tomto
okamihu sa zmení napätie na zasiahnutej zóne, ktorá je vytvorená elektrovodivým náterom. Toto napätie zóny je spracované procesorom v reálnom čase, ktorý zasiela dáta o zónach zásahu rádiomodulom do koncového periférneho zobrazovacieho zariadením, ako je smartfón, tablet alebo počítač.
Výnimočnosť a výhoda elektronického terča s automatickou detekciou zásahovej zóny podľa vynálezu
spočíva práve v použití elektrovodivého náteru so schopnosťou viesť elektrický prúd s cieľom zaznamenať
zóny dopadu kovového projektilu a určenia rýchlosti reakcie strelca pomocou elektronickej jednotky. Hlavná
výhoda systému je v jednoduchosti, nízkych produkčných nákladoch a variability výroby terča, pretože akýkoľvek ľubovoľný návrh terča je vytlačený na izolant, napríklad kartón, plast alebo papier, a na zadnej časti
izolantu je nalepená elektrovodivá plocha, napríklad kovová fólia, elektrovodivý náter. Terče slúžia ako spotrebný materiál a po výmene sa pripínajú k vyhodnocovacej elektronickej jednotke. Vzhľadom na doterajší
stav techniky konkurenčné systémy používajú namiesto elektrovodivého náteru kovové fólie, prípadne kovové platne. Tento výrobný postup zvyšuje cenu a znižuje možnosť variability výroby rôznych terčov, pretože
sa nedajú jednoducho vytlačiť. Riešenie podľa tohto vynálezu obsahuje menej vrstiev terča napr. v porovnaní
s riešením v dokumente US 3580 579 A, v ktorom je opísaný trojvrstvový terč (vodivá vrstva-izolant-vodivá
vrstva), ale tejto trojvrstve je predradený grafický návrh (motív) zásahovej zóny ako štvrtá vrstva, bez ktorého by len trojvrstva neplnila svoju funkciu. Naproti tomu terč podľa tohto vynálezu je len trojvrstvový terč,
kde prvá vodivá vrstva tvorená elektrovodivým náterom je zároveň aj grafickým návrhom (motívom) zásahovej zóny. Zapojenie automatickej detekcie a notifikácie zóny zásahu elektronického terča slúži na elektronické automatické vyhodnocovanie výkonu strelca v reálnom čase. Tento systém rieši problém zložitého optického vyhodnocovania zóny zásahu bežných papierových terčov na väčšiu vzdialenosť. Strelec pri streľbe
na rôzne vzdialenosti nemusí používať ďalekohľad a manuálne vyhodnocovať presnosť, prípadne rýchlosť
streľby, ale je vďaka systému priebežne informovaný a hodnotený. Zapojenie automatickej detekcie a notifi-

2

SK 288890 B6

5

kácie zóny zásahu elektronického terča podľa tohto vynálezu má jednoduchšiu konštrukciu samotného terča,
z čoho vyplýva aj jednoduchšie zapojenie samotnej automatickej detekcie a notifikácie zóny zásahu v porovnaní s dokumentom US 2016/334195 A1, kde je terč konštrukčne odlišný od riešenia podľa tohto vynálezu.
Riešenie podľa vynálezu sa využíva na účely tréningu streľby na strelniciach, prípadne na automatické vyhodnotenie streleckých súťaží.
Prehľad obrázkov na výkresoch
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Konštrukcia elektronického terča a zapojenie automatickej detekcie a notifikácie zóny zásahu elektronického terča podľa vynálezu bude opísaná, s odkazom na priložené výkresy, v ktorých obr. 1 ilustruje zloženie
elektronického terča a jeho jednotlivé vrstvy. Obr. 2 ilustruje zloženie elektronického terča a jeho jednotlivé
vrstvy v 3D izometrickom pohľade. Obr. 3 znázorňuje schematickým spôsobom elektronické zapojenie terča
v reze a blokovú schému vyhodnocovacej jednotky.
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Príklady uskutočnenia vynálezu
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Príklad 1
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísaná konštrukcia elektronického terča, ako je znázornená na obr. 1 a 2. Elektronický terč pozostáva z troch vrstiev, kde predná vrstva je grafickým návrhom aspoň
jednej zásahovej zóny a je tvorená elektrovodivým náterom 1 na strednej vrstve izolantu 2, za ktorou nasleduje zadná elektrovodivá vrstva 3. Stredná vrstva izolantu 2 je z papiera, kartónu alebo z plastu a zadná elektrovodivá vrstva 3 je z elektrovodivej fólie, elektrovodivého náteru alebo kovovej platne. Elektronický terč
podľa obr. 1 a 2 má prednú vrstvu tvorenú elektrovodivým náterom 1 rozdelenú na päť zásahových zón. Výroba elektronického terča je taká, že elektrovodivým náterom 1 sa na elektricky nevodivý materiál, teda izolant 2, napríklad kartón, vytlačí terč ľubovoľného tvaru, rozmerov a počtu samostatných zásahových zón.
Následne sa na zadnú časť izolantu 2 nanesie elektrovodivá vrstva 3, napríklad hliníková fólia.
Príklad 2
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísané zapojenie automatickej detekcie a notifikácie zóny
zásahu elektronického terča, ktoré je znázornené na obr. 3. Predná vrstva elektronického terču, ktorá je grafickým návrhom aspoň jednej zásahovej zóny a ktorá je tvorená elektrovodivým náterom 1, je cez rezistor
snímača 5 pripojená na jeden pól batérie 8 a zadná elektrovodivá vrstva 3 elektronického terča je pripojená
na druhý pól batérie 8. Výstup zo snímača 5 je prepojený s procesorom 6. Výstup procesora 6 je prepojený
s rádiomodulom 7 a/alebo s modulom svetelnej signalizácie 9. Rádiomodul 7 je bezdrôtovou komunikačnou
sieťou prepojený s koncovým periférnym zobrazovacím zariadením, ako napr. smartfón, tablet alebo počítač.
V prípade, že kovový projektil 4 prestrelí elektronický terč v oblasti, kde je nanesený elektrovodivý náter
1, tak v momente priestrelu (moment, kedy kovový projektil 4 vytvorí elektrické spojenie zadnej časti s prednou častou terča) spojí túto zafarbenú plochu elektrovodivého náteru 1 so zadnou fóliou elektrovodivej vrstvy
3, a tým vznikne na tejto zóne elektrovodivej farby zmena elektrického napätia. Zóny terča natreté elektrovodivým náterom 1 sú pripojené k procesoru 6, ktorý vyhodnocuje zásahy v reálnom čase na základe zmeny
elektrického napätia na týchto zónach. Procesor 6 môže generovať svetelné, prípadne akustické signály, ktoré
vyzývajú strelca k streľbe. Výsledky streľby môžu byť rádiomodulom 7 prenášané na zobrazovaciu jednotku
(napr. smartfón, tablet alebo počítač).
Priemyselná využiteľnosť

50

Predkladaný vynález elektronického terča a zapojenie automatickej detekcie a notifikácie zóny zásahu
elektronického terča je možné zaviesť do akejkoľvek vnútornej alebo vonkajšej strelnice pre zbrane. Údaje
o streľbe získané systémom môžu byť zobrazené a archivované akýmkoľvek výpočtovým zariadením, ako
napr. smartfónom, tabletom alebo počítačom.
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PATENTOVÉ NÁROKY
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1. Elektronický terč, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z troch vrstiev, kde predná vrstva
je grafickým návrhom aspoň jednej zásahovej zóny a je tvorená elektrovodivým náterom (1) na strednej
vrstve izolantu (2), za ktorou nasleduje zadná elektrovodivá vrstva (3).
2. Zapojenie automatickej detekcie a notifikácie zóny zásahu elektronického terča podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že predná vrstva elektronického terča, ktorá je grafickým návrhom aspoň
jednej zásahovej zóny a ktorá je tvorená elektrovodivým náterom (1), je cez rezistor snímača (5) pripojená
na jeden pól batérie (8) a zadná elektrovodivá vrstva (3) elektronického terča je pripojená na druhý pól batérie (8), pričom výstup zo snímača (5) je prepojený s procesorom (6); výstup procesora (6) je prepojený s rádiomodulom (7) a/alebo s modulom svetelnej signalizácie (9), pričom rádiomodul (7) je bezdrôtovou komunikačnou sieťou prepojený s koncovým periférnym zobrazovacím zariadením.
3 výkresy
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