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Montagem da Câmara APRESENTAÇÃO  
DO MATERIAL



1. Ligar a 
Energia

Precisamos de ter uma extensão 

de rolo (Fig.1) à qual vamos ligar a 

bateria referida no slide anterior. 

Na parte de trás da bateria ligamos 

uma extensão pequena. Para ligar 

a bateria basta pressionar o botão 

até a luz azul se acender (Fig.2).

2. Ligar Componentes
Ligar tanto o computador como o Switch à extensão pequena, e
juntar o botão de captura ao seu transformador (Fig.3) e ligar ao
computador (Nem todas as portas são aceites inicialmente e pode
ser necessário ir trocando de porta USB até dar para abrir o
programa sem dar o erro na Fig.4).

Para terminar esta parte, basta ligar o computador ao Switch 
através de um cabo de rede.



3. Montagem Câmara
Montar a base da câmara (Fig.5) no suporte de metal. Encaixar a
câmara na base. Retirar a tampa que se encontra na lente da
câmara.

Para colocar a câmara no sitio basta olhar para o encaixe dos dois
lados, colocar o primeiro lado (Fig.6) e ao descer o lado oposto uma
peça deverá ajustar-se e prender a câmara (A amarelo na Fig.6).

O cabo que vem da câmara liga-se atrás, na entrada “Remote
Control”. Pegando agora no adaptador da câmara (Fig.7), liga-lo à
extensão pequena e depois na entrada que diz OUT (vermelho na
Fig.7), liga-se um cabo de rede à câmara, na entrada IN (verde na
Fig.7) liga-se um cabo ao switch.



3. Montagem Câmara (Cont.)

Para terminar a montagem falta apenas ligar o recetor de tiro
(Fig.8) à câmara (é necessário verificar se o mesmo tem a antena
colocada no topo).

Para o recetor não ficar a fazer muita pressão para baixo, pode ser
enrolado à volta do suporte de metal para ficar suportado.

Agora que já está tudo montado, é possível ver como alinhar na
apresentação de Software Interface e Funcionalidades.



Montagem Células
Para a montagem das células, começa-se por alinhar os postes na linha da
meta, logo a seguir instalam-se as duas células no poste que não tem o
refletor.

De seguida passa-se às ligações, atrás de cada uma das células pode-se
observar que têm um circulo preto e outro verde. As ligações são as

seguintes:

-Fio com uma ponta preta e outra verde (a ponta preta do fio liga-se ao
circulo preto da célula de cima e a ponta verde ao círculo verde da célula de
baixo) – Fig.9;
-Fio com duas pontas verdes (uma ponta liga-se ao círculo verde da célula de
cima e a outra ao círculo verde do recetor) – Fig.10;
(O recetor de chegadas é o que aparece “STP” depois de aparecer “TYP” no
ecrã.)
-Fio com duas pontas pretas (uma ponta liga-se ao círculo preto da célula de
baixo e as outra ao círculo preto do recetor) –Fig.10;
-Para terminar falta apenas ligar o carregador ao recetor e às duas células
(Fig.11).

Mais uma vez, tem de se colocar a antena no recetor de chegadas, e ligá-lo
apenas carregando no botão ON/OFF.



Quadros de Meta APRESENTAÇÃO  
DO MATERIAL



Quadros de Meta (Cont.)

Para começar, colocar os dois quadros lado a lado, no topo existe
uma indicação de como devem ser posicionados (Fig.12).

As ligações que devem ser feitas para o correto funcionamento são
(imagens na página seguinte):
-Ligar um cabo de rede e um de energia entre os dois painéis, nas
entradas mais próximas;
-No painel que diz “Rede” num dos cantos superiores, ligamos um
cabo de rede que vai ser ligado à caixa na entrada mais isolada;
-Ligar um cabo de energia no mesmo lado do cabo de rede e ligar à
caixa;
-Ligar um cabo de energia da extensão ao painel oposto ao da
entrada de rede;
-Ligar um cabo de rede da caixa ao switch.

Atenção, os painéis não se ligam à bateria, ligam-se através da
extensão de rolo.



Quadros de Meta (Cont.)



Montagem Anemómetro APRESENTAÇÃO  
DO MATERIAL



Montagem Anemómetro (Cont.)
Para começar, montar o tripé e colocar o anemómetro em cima de
modo a que fique bem fixo (Fig.13).

Onde posicionar o anemómetro?
Deve ser posicionado na reta da meta, a 50 metros da linha de
chegada, a 2 metros da pista 1 e a uma altura de 1.22m.

Após colocar no sitio, verificar se o desenho com a seta no topo está
virado para o sentido da corrida.

Ligar a extensão ao anemómetro e de seguida liga-la ao
transformador.

O transformador tem 3 saídas, que se ligam todas à câmara, o jack
banana preto e vermelho ligam-se às entradas que têm a mesma
cor e a outra saída liga-se à entrada que diz “Serial” mesmo ao
lados das entradas coloridas.

Assim fica montado o anemómetro, para saber como utilizar, deve
ver a apresentação de Software Interface e Funcionalidades.



Câmara de Dorsais APRESENTAÇÃO  
DO MATERIAL



Câmara de Dorsais (Cont.)

Montar o tripé e colocar a câmara de dorsais no topo bem fixa
(Fig.14).

Ligar o transformador à extensão pequena e, tal como com a
câmara de vídeo, ligar um cabo de rede da câmara ao
transformador através da saída OUT e ligar o outro cabo do
transformador ao switch na saída IN.

Agora basta posicionar a câmara de modo a captar a chegada dos
atletas, por norma atrás dos Quadros de Meta, apontada para as
pistas, mais especificamente para a pista 1.



Visão Final da Câmara de Vídeo



Fim da Apresentação

Tiago Oliveira
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