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Esta será a primeira visão do programa assim que o abra, após a montagem da câmara e de todos os componentes.

Nesta apresentação iremos começar por explicar algumas das funcionalidades das caixas atualmente
visíveis, seguindo para algumas informações, de seguida o alinhamento da câmara, o teste Zero e como
abrir uma prova e registar os resultados.
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Informações Gerais (cont.)
De seguida escolher a opção “Rede e Internet” (Fig.2), “Centro de Rede e Partilha” (Fig.3) e “Alterar
definições da placa” que está no lado esquerdo do ecrã (Fig.4).



Informações Gerais (cont.)
Após a abertura da nova janela, carregar duas vezes em “Ethernet” (Fig.5) e carregar duas vezes na opção
“Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4)” (Fig.6). Para terminar, selecionar as opções na figura 7 e de seguida
carregar em OK.



Alinhamento da Câmara

Para alinhar a câmara, a mesma já deve estar à altura que pretendemos. Tem que
se ligar um cabo de rede diretamente da saída IN do transformador ao
computador, desconectando temporariamente os outros cabos. Desligar e voltar a
ligar o programa até a identificação da câmara já não aparecer a vermelho.

Carregar na caixa , esta vai dar uma visão para onde a câmara está a apontar.
Através das 3 rodas na base da câmara, podemos roda-la, inclina-la, desce-la e
subi-la e assim alinhamos a câmara. (Uma roda maior que muda muito mais a visão e
outra mais pequena que muda com mais detalhe)

O objetivo ao alinhar a câmara é que apareça uma imagem na qual a linha esteja
sobre as marcas pretas de todos os corredores, o mais encostada à borda possível
(Fig.8).



Alinhamento da Câmara (Cont.)
Assim que a câmara pareça estar completamente alinhada, para confirmar basta sair desse modo de vista
(carregando novamente no mesmo botão). Carregar no botão vermelho do lado esquerdo que irá mostrar uma
imagem que atualiza constantemente, na qual deve-se ver facilmente as divisões dos corredores (Fig.9).

Se estiver bem visível, a câmara está alinhada! Pode passar-se à próxima fase, o Teste Zero.



Teste Zero
No teste zero será dado um tiro na linha de chegada, para isso é necessário
criar um evento e registar o teste.

Para criar um evento, como já explicado anteriormente, carrega-se no
botão identificado como 1 no 3ºslide. Agora é a altura de dar o tiro.
Momentos antes do tiro ser dado, pressiona-se o botão de captura e grava-
se tudo até depois do tiro.

Procura-se na pista onde o tiro foi dado por uma deformação luminosa e
amplia-se a imagem nessa zona (Fig.10).

Com o cursor do rato carrega-se no 3ºpixel após a deformação, pressiona-
se Enter e obtém-se um resultado na parte superior (A vermelho na Fig.11).



Teste Zero (Cont.)
Mudar a precisão do resultado do teste zero para “Décimos Milésimos” carregando com o lado direito do rato 

no tempo e seguindo os seguintes passos (Fig.12).

Obtém-se o tempo que nos diz se a câmara está operacional ou não para as provas (Fig.13).
Este tempo tem que ser igual ou inferior a 0,001 segundos.

Se deu, de acordo com as regras, o teste zero está feito! Não esquecer de guardar o evento ao sair. 



Abrir e Realizar a Prova
Para abrir uma prova, com a existência de startlist, carrega-se no botão identificado como 3 no 3ºSlide. Carregar
em “Load Schedule” e da lista que aparece em baixo, escolher a prova que vai decorrer.

Se todos os atletas estiverem presentes e não for necessário fazer nenhuma alteração, basta indicar que o vídeo
está pronto ao responsável por dar os tiros e quando os atletas estiverem a passar pela meta, carregar no botão
de captura.

Caso algum atleta não esteja presente ou seja necessário acrescentar outro, basta ver o slide de informações
gerais, que explica rapidamente como o fazer.

Após a prova ter decorrido é necessário registar os tempos dos atletas por ordem de chegada, a parte do corpo
que conta para a cronometragem é a zona peitoral como podemos ver pelos dois exemplos seguintes.



Para terminar, em corridas de cadeiras de rodas, colocamos a linha de medição exatamente no meio da roda da
frente. Em corridas com pessoas com deficiências visuais, em que seja necessária a presença de um guia, a linha
de medição continua a ser no atleta e o mesmo tem que passar a linha de chegada antes do guia.



Fim da Apresentação
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