
Tempo de photogate 

1 evento = 1 bloqueio ou um desbloqueio (equivale a uma alteração do estado da porta) 

 

 

Modos de aquisição 
 

Tempo de movimento  
Aplicações mais comuns deste modo: Picket fence, bar tape, roldana… (objectos opacos e 

transparentes repetidos num padrão) 

Dados a inserir: distancia entre bloqueado a bloqueado 

 

 
 

O que mede:  ∆tempo entre dois estados bloqueados consecutivos (T1) 

 

 
 

Colunas da tabela de dados adquiridos: 

 

 

Distância 

 

Linha em cima: porta desbloqueada 
 

Linha em baixo : porta bloqueada 

 



 Tempo : tempo decorrente da aquisição de dados (a contar desde o inicio da aquisição 

de dados) 

 Estado: estado da porta (bloqueado/desbloqueado) 

 B2B: ∆tempo entre dois bloqueamentos consecutivos da porta 

 Distância: distancia percorrida a partir do primeiro bloqueio 

 V: A velocidade é calculada entrando em consideração com 3 pontos; assim a 

velocidade no ponto 2 é: 

 

 
onde  

 

 
 

 

 Acc: a aceleração no ponto 2 por sua vez é dada por: 

 

 
 

Porta  
Dados a inserir: comprimento do objeto 

Aplicações mais comuns: velocidade de um carrinho  

O que mede:  ∆tempo entre bloqueado/desbloqueado (T1) 

 

 
Colunas da tabela de dados adquiridos: 

 

 
 

 Tempo: tempo decorrente da aquisição de dados (a contar desde o inicio da aquisição 

de dados) 



 Estado: estado da porta (bloqueado/desbloqueado) 

 B2U: tempo entre um bloqueamento e um desbloqueamento consecutivos 

  V: a velocidade é dada por: 

 

𝑣 =
𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜

∆𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑎𝑑𝑜/𝑑𝑒𝑠𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑎𝑑𝑜(𝑩𝟐𝑼)  
 

 

Pulsação 
Dados a inserir: distância entre 2 photogates 

Aplicações mais comuns: 2 photogates: velocidade média numa rampa de um carrinho 

O que mede:  ∆tempo entre o bloquear do primeiro photogate e o bloquear do segundo 

photogate 

 

Colunas da tabela de dados adquiridos: 

 
 

 Tempo: ∆tempo decorrente da aquisição de dados (a contar desde o inicio da 

aquisição de dados) 

 Estado: estado da porta (bloqueado/desbloqueado) 

 B2B: ∆tempo entre o bloquear da primeira porta e o bloquear da segunda porta. 

 V: a velocidade média dada por: 

 

𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑔𝑎𝑡𝑒𝑠

∆𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑎𝑟 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑒 𝑜 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑎𝑟 𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 (𝑩𝟐𝑩)
 

 

Pêndulo 
Aplicações mais comuns: Período do pendulo 

O que se mede: ∆tempo entre o primeiro bloquear e o terceiro bloquear da porta (T1) 

 

 
 

 

 



Colunas da tabela de dados adquiridos: 

 

 
 

 Tempo: Tempo decorrente da aquisição de dados (a contar desde o inicio da aquisição 

de dados) 

 Estado: estado da porta (bloqueado/desbloqueado) 

 Período: Intervalo de tempo entre bloqueado e o segundo bloqueado seguinte 

(BUBUB) 

 

Porta e pulsação 
Dados a inserir: comprimento do objecto 

Aplicações mais comuns: 2 photogates – velocidade nos photogates e aceleração entre os 

photogates 

O que mede:  ∆tempo entre bloquear/desbloquear dos dois photogates (T1 e T3) e o ∆tempo 

de passagem entre os dois photogates (T2) 

 

 
 

Colunas da tabela de dados adquiridos: 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

  



 

 Tempo: Tempo decorrente da aquisição de dados (a contar desde o inicio da aquisição 

de dados. 

 Estado: estado da porta do primeiro photogate (bloqueada/desbloqueada)  

 Estado2: estado da porta do segundo photogate (bloqueada/desbloqueada) 

 B2U: ∆tempo entre bloquear/desbloquear (primeiro photogate) 

 B2UMid: primeiro photogate - dado por: 

tempo de aquisição em bloqueado +  tempo de aquisição em desbloqueado

2
 

 Ocultar: guarda valor B2UMid (tempo de aquisição médio em que passou no primeiro 

photogate) 

 V: a velocidade no primeiro photogate é dada por: 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜

∆𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑎𝑑𝑜/𝑑𝑒𝑠𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑎𝑑𝑜(𝑩𝟐𝑼)
 

 B2U2: ∆tempo entre bloquear/desbloquear (segundo photogate) 

 B2UMid2: segundo photogate - dado por: 

tempo de aquisição em bloqueado +  tempo de aquisição em desbloqueado

2
 

 Ocultar2: guarda valor B2UMid2 (tempo de aquisição médio em que passou no 

segundo photogate) 

 V2: a velocidade no segundo photogate é dada por  

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜

∆𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑎𝑑𝑜/𝑑𝑒𝑠𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎𝑜(𝑩𝟐𝑼𝟐)
 

 deltaV: diferença entre as velocidades de passagem do primeiro photogate e do 

segundo  photogate  (𝑽 − 𝑽𝟐) 

 Acc: Aceleração entre os photogates dada por : 

𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑉

𝑂𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑟 − 𝑂𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑟2
 

 

Apenas estado de porta  

O que mede: estados da porta 

 

Este modo apresenta o tempo de aquisição corrente e o estado da porta quando existe uma 

alteração. 

 

 

 

 

 


