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Резюме: Оптико-електричните методики първо са използвани в метрологията – за измерване на линейни 
и ъглови величини и техните производни, а също по-късно и за измерване на интервали от време с цифрови 
броячи, на основана на които работят цифровите уреди за измерване на интервали от време, отговарящи 
на изискванията за точност. Прилагани широко в различни области, закономерно същите са адаптирани 
и  използвани в спорта. Примерно откриваме представители при измерването на показателите свързани 
с двигателното качество „гъвкавост“ чрез оптически гониометри или подобно измерване при контрол  на 
двигателното качество „ловкост“ чрез системи с фотоелектрични преобразуватели. Направеното е с цел за 
се подобри обективността на процеса. От тази позиция в настоящата публикация се представя как техноло-
гичният трансфер е довел до съвременни решения при изследвания свързани с качеството „ловкостта“ чрез 
различни оптико-електрични методики - Quick Board, reactive agility test и други. 
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1. Въведение
Оптическите средства за измерване са тези, 

в които основната функция се изпълнява от 
оптична или оптико-електронна система.

В зависимост от измерваната геометрична 
величина оптичните измервателни средства се 
разделят на две основни групи – за измерване 
на линейни величини и техните производни 
и за измерване на ъглови величини и техните 
производни. Същите могат да служат за измер-
ване и на времето. Измерването на интервали 
от време по принцип може да се реализира и с 
обикновени, механични часовници – хрономе-
три, например измервания свързани с части от 
календарното време. При тях прякото влияние 
на човешкият фактор определящ началото – 
старт и края – стоп на измерването, не води до 
съществени грешки. Такива хронометри стават 
неприложими с намаляване на интервалите 
на времето, при увеличаване скоростта на из-
следваните събития и намаляване на времето 
между тях. Цифровите броячи, на основата на 
които работят цифровите уреди за измерване на 
интервали от време, отговарят на изискванията 
за точност и решават задачите за измерване в 
областта на стотни, хилядни, мили, микро се-
кундният обхват. [4]

Всички оптико-електрични методи са съз-
дадени въз основа на физичните свойства и 

химични въздействия на светлината. В спорта, 
за измерване на „време“ се използват системи 
с  електроконтактни и фотоелектрични прео-
бразуватели. Първите действат на принципа 
на промяна на електрическото съпротивление 
от 0 до безкрайност, вторите могат да бъдат 
фотодиоди, фотосъпротивления и фототранзис-
тори действащи на различни приниципи. Фо-
тодиодите са  активни преобразователи, които 
превръщат светлинната енергия в електрическа. 
Притежават еднопосочна проводимост. Фото-
съпротивленията се основават на вътрешния 
фотоефект, при който се увеличава електри-
ческата проводимост на полупроводниците 
при облъчването им със светлина. Фототран-
зисторът се състои от фотодиод и транзистор. 
Фотодиодът е осветената част на прехода база -  
колектор. Заедно с транзистора той образува 
интегрален блок за превключване. 

В спорта посочените фотоелектрични пре-
образуватели се използват  при измерване на 
постиженията  в леката атлетика, плуването, ал-
пийските ски и сноуборда като спират времеиз-
мервателна система, при пресичане на финала. 
Принципа и апаратурата са широко приложими 
и за измерване и при контрол на двигателни 
качества, в това число и на ловкостта. [1]

„Ловкостта“ това е двигателно качество , 
което често се разглежда като съществен еле-
мент на много спортове и дейности. При бокса 
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избягване на удар, в балета или фигурното 
пързаляне завършване на пирует, борецът който 
изпълнява някаква хватка, всичко това може да 
се счита, като пример за „ловкост“. 

Въпреки това лицата трениращи за развива-
не и усъвършенстване на спортното постиже-
ние често възприемат ловкостта като умение на 
опорно-двигателният апарат, при което спор-
тиста променя посоката си в пространството. 
Този тип движения често се наблюдава при 
отборните спортове футбол, американски фут-
бол, баскетбол, лакрос и други. В тази връзка 
ловкостта се определя като бърза и ефективна 
комбинация от кратко бягане, спиране, промяна 
на посоката и ускорение отново. [6,9,10]

Спортист, който показва добри резултати 
при измерване на ловкостта, най-вероятно ще 
притежава и други двигателни характеристики 
като например динамично равновесие, прос-
транствено съзнание, ритъм, както и визуална 
обработка. [7]

Изследването на качеството „ловкост“ из-
исква измерване на времето за изпълнение на 
посочените упражнения и последваща коли-
чествена оценка. [1]

Необходимостта от адаптирането на тези ме-
тодики е свързан с намаляване на субективният 
фактор при измерването – човека. Освен това, 
резултатите веднага се запазват на компютър, 
таблет или смартфон, което ги прави лесни за 
съхранение и последваща обработка, може да 
бъде следено състоянието на даден спортист 
в продължение на години, благодарение на 
съвременните софуерни продукти.

2. Цел и методика на изследването
Целта на теоретичното изследване е да се 

представи адаптацията на оптико-електрични 
методики от индустрията към спорта, по при-
мера на съвременни апаратурни комплектации, 
чрез които може да се изследва двигателното 
качество ловкост.

Обект на изследването е процес на техноло-
гичен трансфер в областта на спорта,.

Предметни  области на изследване са: 
- Съвременни оптико-електронни методики;
- Контрол на двигателното качество ловкост;
- Актуалният подход при измерване на дви-

гателното качество ловкост;
- Методологичните аспекти при технологи-

чен трансфер на технологии;

Като научни методи бяха приложени:
- информационно проучване по проблема;
- анализ на документи;
- теоретичен анализ и синтез;

3. Получени резултати и анализ
Систематизирането и анализите на проце-

са на технологичен трансфер при контрол на 
двигателното качество „ловкост“ води до обоб-
щението, че могат да се разграничат три етапа.

Първият - преди внедряване на оптико-елек-
тричните методики. 

В миналото за измерване на двигателното 
качество ловкост са се използвали различни 
средства, първоначално стрелкови, а с напред-
ване на технологиите започнали да се използ-
ват електронни хронометри. Примерно при 
изследвания с теста „Илинойс“ в началото са 
прилагани  за измерване на времето механични 
хронометри, като разстоянието между конусите 
е измервано с ролетка. [5] Механичните хроно-
метри за измерване на времето в спорта намират 
приложение до 60-те години на миналият век. 
След това се внедряват все повече в практиката 
електронните хронометри, които все още на-
мират приложение при измерване на времето 
в малки спортни клубове и училища.

Вторият етап се свързва с внедряване на 
нови методики с цел намаляване на субектив-
ността и по-лесна регистрация на резултатите. 
От гледна точка на повишаване точността на 
измерване се прави технологичен трансфер 
на съвременни средства, при които човешката 
намеса се свежда до минимум. Пример, който 
можем да се даде се свързва с “Т-тест“. При 
него за измерване на времето се използва вре-
меизмервателна система, която се поставя на 
старта/финала, а отстрани се поставя таймер. 
[3] Тези методи се използват и до днес, но по-
стоянно се усъвършенстват и подобряват.

Третият етап е свързан с анализа и оцен-
ката на постиженията на всеки изследван. 
Това е възможно благодарение прилагането 
на съвременни оптико-електронни апаратурни 
комплектации. Ще представи някои от тях: 

В момента има редица фирми като „Omega“, 
„Fusion Sport“, „Alge-timing“, „Beam Trainer“, 
„Brower Timing“ и други, които създават и 
прилагат времеизмервателни системи. Всяка от 
тях е с различни параметри, характеристики, ка-
чество и цена. Продуктите на „Fusion Sport“ се 
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сочат като Световен лидер в телеметричното из-
мерване. Те предлагат три времеизмервателни 
уреди за тренировка и контрол на „ловкостта“, 
като всеки от тях е с различни характеристики –  
трите са посочени на фиг.1, фиг.2 и фиг.3

Представяме „Smartspeed PRO“ (фиг.1)– под-
ходящ за професионални отбори, елитни тре-
нировъчни центрове, изследователски сектори 
в университети. Този продукт е с неограничени 
възможности за тренировка и тестиране на спор-
тисти. Системата не просто измерва разстояние 
от 40 метра бягане, тя може да разчлени на по-
вече интервали и в същото време да анализира 
бягането на изследваното лице. Може да се из-
мерва времето при смяна на посоката, вземане 
на решения и времето за реакцията. Може да се 
интегрира с видео зансемане, свързване с екрани 
и монитори. Със специална платформа, може да 
се измерва височината на отскока. Регистрирани-
те количествени изменения на показатели като 
времето и точността на изпълнение на теста се 
явяват обективен критерии за оценка състояние 
на качеството „ловкост“.

На практика, фирмата представя тези про-
дукта, с различни характеристики, които да са 
достъпни за потребители с различни финансови 
възможности. От спорта за високи постижения, 
през училищният спорт и спорта за всички. 
Продуктите се използват изключително в спорт-
ната практика. Има лесен и удобен софтуер, 
който позволява визуализиране на резултатите 
веднага след тестуването ( възможно е свърз-
ване с компютър или директно със смартфон). 
[11] При всеки един тест за ловкост, свързан с 
измерване, контрол и поставяне на количест-
вена оценка, е необходимо и целесъобразно 
да се използват такива нови измервателни ус-
тройства, които подобряват качествено два от  
критериите за информативност на тестовете 
– „обективност“ и „стандартност“.

Reactive agility test (фиг.4) са тестове, при 
които се използва най-съвременна оптико-елек-
трични апаратурни методики – фотоконтактни 
датчици, проектор или монитор, таймер и др, 
които са свързани и действат в пълен синхрон 
(софтуерен продукт). Тестовете се свързани с 
предварително записани видео движения за 
съответният спорт. При достигане на специ-
ално обозначено място, състезателя трябва да 
реагира адекватно на видео записа – да избегне 
противника или да се опита да тръгне на там 
на където е насочена топката (в ляво или в 

дясно). Тези тестове са свързани с внезапна 
промяна на ситуацията за спортиста, която е 
много подходяща при контрол и последваща 
оценка на двигателното качество „ловкост“. 
Използвате се предимно при отборни спортове 
като: футбол, баскетбол, нетбол, хокей на лед 
или на трева и други. Хубавото е, че може да 
се провежда тестуване директно на терена – 
близко до истинската игрова ситуация.

 
Фиг.1 Smartspeed PRO

 
Фиг.2 Smartspeed LITE

 
Фиг.3 Smartspeed PT
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Фиг.4 Reactive agility test

Друга съвременна апаратура, чрез който мо-
жем да контролираме ловкостта това е „Quick 
Board“ – съвременна апаратура, използвана от 
професионалисти, университети и любители 
спортисти по целия свят за тренировка, тест-
ване и рехабилитация. Системата позволява 
на треньора да вижда данните на спортиста, 
също така може да се наблюдава напредъка, 
предпазва от състояние на претренираност и 
има общия свързана със създаване на програма 
за възстановяване след травми.

В тази връзка, проучване от университета 
„The University of Memphis’ Human Performance 
Laboratories“ посочва, че е „Quick Board“ е 
точен и надежден инструмент за измерване 
скоростта на стъпалото и времето на реакцията. 

Апаратурата работи по следният начин: 
чувствителният сензор за докосване проследява 
постоянно контакта на спортиста със специфич-
ната част на дъската. В реално време резултата 
се прехвърля на специален контрол панел за 
лесна и обективна оценка (фиг.5)

 
Фиг.5 Quick Board

Тъй като представяме възможностите на 
уреда за контрол на „ловкостта“ ще се спрем 
накратко и на тях. Софуреният продукт има за-
дадени програми, чрез които за определено вре-
ме 10, 20, 30 или повече секунди, колко грешки 
са допуснати при преместване на краката на 
специалното табло. Теста, така е направен, че 
след определен период от време може да бъде 
изпълняват отново от същото лице със същата 
последователност на стъпките. Ползи от обу-
чението – технологията изисква спортиста да 
се ,фокусира върху контролният панел, който 
се намира пред тях – усъвършенстван начин 
за подобряване на ловкостта и бързината на 
реакцията на долните крайници, като имитира 
игрова ситуация. Ползи от рехабилитацията –  
сравняване на постиженията на спортистите 
преди и след контузията (с въвеждане на данни 
на състезателите, техните резултати се запазват) 
при ловкостта и бързината на реакцията на 
долните крайници. Ползи от тестирането –  
осигурява дългосрочно, обективни данни в 
обучителни следи за това дали се подобрява 
бързината и ловкостта. 

При изследванията със студенти от универ-
ситета се е стигнало до следното заключение, 
четири седмична тренировка на уреда е довела 
до подобряване на цялостната ловкост. [8]

4. Изводи 
1. Направеният ретроспективен анализ дава 

основание да посочи, че са формирани три 
етапа при навлизането на оптико-електричните 
методики в сферата на спорта– първият свързан 
със стрелковите и електронните хронометри, 
вторият свързан с навлизането на времеизмер-
вателната система и третият етап свързан с 
анализ и оценка на всеки изследван, чрез които 
можем да измерваме двигателното качество 
„ловкост“.

2. Установява се, от направеният опит за 
характеристика на технологичен трансфер на 
оптико-електрични методики от индустрията 
към спорта, че процеса се характеризира с из-
ключително бързото навлизане на посочените 
методики в спорта за контрол – измерване, 
сравняване и оценка.

3. Установява се, че по отношение контрола 
на технологичният трансфер създава предпос-
тавка за внедряване на все повече нови апа-
ратурни комплектации, чрез които може да се 
измерва обективно състоянието на показатели 
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като време и точност, които характеризират 
двигателната качество „ловкост“
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