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ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΕΑΒΑΑ-5, έκδοση 1η 

  
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Χρονομέτρηση με το Simple Test του συστήματος Witty 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το σύστημα χρονομέτρησης Witty της εταιρίας Microgate καλύπτει τις απαιτήσεις χρονομέτρησης σε 
όλες τις μεθόδους και τα πρωτόκολλα εκγύμνασης. Αποτελείται από τη συσκευή-χρονόμετρο Witty 
(σχήμα 1), ζεύγη φωτοκύτταρων-ανακλαστήρων, τρίποδες, φορτιστή με καλώδια USB, τάπητα-διακό-
πτη και σακίδιο μεταφοράς. Ένα ζεύγος φωτοκυττάρου-ανακλαστήρα επάνω σε τρίποδες αποτελεί 
μια πύλη (σχήμα 2). 
 

 
 
 

  
Σχήμα 1. Συσκευή Witty. Σχήμα 2. Πύλη. 

 
Η συσκευή έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ οκτώ συχνοτήτων λειτουργίας, έτσι ώστε να μπορούν 
να χρησιμοποιούνται πολλά συστήματα χρονομέτρησης (χρονόμετρο και φωτοκύτταρα) ταυτόχρονα 
στον ίδιο χώρο. Διάφοροι τύποι προ-αποθηκευμένων τεστ είναι διαθέσιμοι (ατομικό τεστ, ομαδικό 
τεστ, γραμμικά τεστ, μπρος-πίσω, μετρητής sprint κ.ά.), ενώ μπορεί και ο χρήστης να δημιουργήσει 
νέα τεστ και πρωτόκολλα κατευθείαν στο χρονόμετρο. Το χρονόμετρο αποθηκεύει και εμφανίζει ό-
λους τους μετρούμενους χρόνους, οι οποίοι μπορούν να μεταφορτωθούν (download) στη συνέχεια 
σε Η/Υ με τη χρήση του λογισμικού Witty Manager. 
 
Το ενσωματωμένο σύστημα εκπομπής-λήψης έχει εμβέλεια 150 μέτρων. Η συνεχής ραδιοεπικοινωνία 
των φωτοκυττάρων με το χρονόμετρο εξασφαλίζει ότι οι χρόνοι που μετρήθηκαν μεταδίδονται ασφα-
λώς στο χρονόμετρο με ακρίβεια 0,4 ms, ακόμα και αν υπάρχουν παρεμβολές στο σήμα. Το χρονόμε-
τρο αναγνωρίζει από απόσταση τον αριθμό του φωτοκυττάρου, έτσι ώστε να οριστεί, στη συνέχεια, 
ο ρόλος κάθε πύλης: εκκίνησης, τερματισμού ή ενδιάμεση. 

 
Μια ακόμη διαθέσιμη δυνατότητα είναι η χρήση διπλού φωτο-
κυττάρου (π.χ. ένα ψηλά και ένα χαμηλά, σχήμα 3) έτσι ώστε 
μόνο η ταυτόχρονη διακοπή των δύο δεσμών φωτός να παρά-
γει σήμα εισόδου στην πύλη. Αυτή η δυνατότητα εξασφαλίζει 
ότι η είσοδος εκτελείται σωστά, με το στήθος και όχι με το χέρι. 
Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα να χρησιμοποιούμε απεριόρι-
στο αριθμό φωτοκυττάρων για μέτρηση και ενδιάμεσων χρό-
νων. 

 
Σχήμα 3. Συστοιχία πυλών φω-

τοκυττάρων και ανακλαστήρων. 
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
Χειριστής/-ρια, εξεταζόμενος/-η 

  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α/α Είδος Λεπτομέρειες 

1 Χρονόμετρο Witty   

2 3 ζεύγη φωτοκύτταρων-ανακλαστήρων    

3 Ελαστικός τάπητας - διακόπτης  

4 6  τρίποδες Οι 4 βρίσκονται μέσα στο σακίδιο μεταφοράς και 
οι 2 έξω από αυτό. 

5 Φορτιστής με καλώδια USB  

6 Σακίδιο μεταφοράς  

 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

Α/α Είδος Λεπτομέρειες 

1 Φυλλάδιο καταγραφής των επιδόσεων Προαιρετικό. Διαφορετικά μπορούμε να μετα-
φορτώσουμε τα δεδομένα, αρκεί να διαθέτουμε 
το κατάλληλο λογισμικό. 

 
BHMATA 

Α/α Τίτλος Εκτελών/-ούσα Ενέργειες 

1α Τοποθέτηση φωτοκύτταρων και 
ανακλαστήρων στο πεδίο 

Χειριστής/-ρια Ανοίγει το σακίδιο, στήνει 2, 4 ή 6 τρίπο-
δες και προσαρμόζει πάνω τους 1, 2 ή 3 
ζεύγη φωτοκυττάρων-ανακλαστήρων α-
νάλογα με το αν χρειάζεται 1, 2 ή 3 πύλες. 

1β Τοποθέτηση ελαστικού τάπητα Χειριστής/-ρια Σε περίπτωση που χρειάζεται 4 πύλες, 
μπορεί να χρησιμοποιήσει τον τάπητα-
διακόπτη ως αρχική πύλη. Συνδέει τον τά-
πητα ενσύρματα με το χρονόμετρο witty 
(χωρία να χρειάζεται καμία ρύθμιση) και 
τοποθετεί τα υπόλοιπα φωτοκύταρα σε 
άλλα τρία σημεία. 

2 Ενεργοποίηση φωτοκυττάρων 

 

Χειριστής/-ρια Πιέζει παρατεταμένα το κουμπί ενδειξης 
λειτουργίας, που βρίσκεται στο οπίσθιο 
μέρος κάθε φωτοκυττάρου, μέχρι να ανά-
ψει ένα πράσινο φως. Στη (συνηθέστερη) 
περίπτωση που το φωτοκύτταρο δεν εί-
ναι ευθυγραμμισμένο με έναν ανα-
κλστήρα, ακούγεται ένας παρατεταμένος 
οξύς ήχος. 

 3 Ευθυγράμμιση ζεύγους φωτοκυτ-
τάρου-ανακλαστήρα 

Χειριστής/-ρια Ευθυγραμμίζει το ζεύγους φωτοκυττά-
ρου-ανακλαστήρα, ώστε να σταματήσει ο 
ήχος. 
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4 Ενεργοποίηση του χρονομέτρου 

 

Χειριστής/-ρια Πιέζει παρατεταμένα το κίτρινο κουμπί 
πάνω στο χρονόμετρο.  

5 Επιλογή επιθυμητής λειτουργίας  

 
 
 
 

 

 

Χειριστής/-ρια Γενικά, πιέζοντας τα βελάκια, μπορεί να 
μεταβεί από μια λειτουργία σε άλλη. Πιέ-
ζοντας το εικονιζόμενο κουμπί σε κοκκινο 
κύκλο, επιλέγει την επιθυμητή λειτουρ-
γία, ενώ, σε περιίπτωση λάθους, πιέζο-
ντας το εικονιζόμενο κίτρινο κουμπί σε κί-
τρινο κύκλο, πηγαίνει ένα βήμα πίσω. 

6 Επιλογή του simple test 

 
 

 
 

 

Χειριστής/-ρια Πιέζει κατά σειρά: 
 
Press any key, 
 
 
 
 
 
 
 
Test και 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simple Test. 
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7 Έναρξη χρονομέτρησης Εξεταζόμενος/-η Περνά από την πύλη εκκίνησης, οπότε η 
πύλη καταγράφει τη στιγμή του περά-
σματος.  
 

8 Καταγραφή χρόνου 
 

Εξεταζόμενος/-η Περνά από την επόμενη ή τις επόμενες 
πύλες, οπότε καταγράφεται η χρονική 
διαφορά από την προηγούμενη πύλη. 

9 Ανασκόπηση πρόσφατων επιδό-
σεων 

 
 

 

Χειριστής/-ρια Πιέζει το κουμπί F3, ώστε να πάει στα 
Rankings, και το πιέζει άλλη μια φορά, ώ-
στε να πάει στo Trial. Επιλέγει All για να 
δει όλες τις πρόσφατες επιδόσεις. 
 

10 Ανασκόπηση όλων των επιδό-
σεων  

 

Χειριστής/-ρια Επιλέγει Result στο Main Menu για να δει 
όλες τις πρόσφατες επιδόσεις. 

11 Λήψη δεδομένων 
 

Χειριστής/-ρια Μεταβαίνει με τα βελάκια στη χρονομέ-
τρηση που τον/την ενδιαφέρει (η οποία 
ορίζεται από ημερομηνία και ώρα) και 
την επιλέγει, ώστε να δει τα πλήρη στοι-
χεία της. 

12 Εύρεση επιδόσεων 

 

Χειριστής/-ρια Είναι πιθανό να  δυσκολευτεί στην ανεύ-
ρεση μιας επίδοσης, επειδή η συσκευή τις 
καταγράφει με βάση τη χρονική κατάταξη 
(από την καλύτερη προς τη χειρότερη) και 
όχι τη χρονική σειρά. Γι’ αυτό, βρίσκει τη 
χρονική σειρά από την στήλη Num: 1.1, 
1.2, 1.3, 2.1, 2.2 κ.ο.κ. Εναλλακτικά,  μπο-
ρεί να επιλέξει  νέο Simpe Test για κάθε 
εξεταζόμενο, με τον τρόπο που περιγρά-
φεται στο βήμα 6, έτσι ώστε να αποφύγει 
την συνύπαρξη πολλών επιδόσεων σε μία 
καρτέλα.  
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13 Εκτέλεση νέας χρονομέτρησης 

 

Χειριστής/-ρια Πιέζει το κουμπί F1, ώστε να επιλέξει 
New. 

14 Απενεργοποίση του χρονομέτρου 

 
 

 

Χειριστής/-ρια Πιέζει μία ή περισσότερες φορές το κί-
τρινο κουμπί για να μεταβεί στο Main 
Menu. Μετά το πιέζει παρατεταμένα, ο-
πότε εμφανίζεται το Are you sure you 
want to exit? Τότε πιέζει το F1. 

15 Απενεργοποίηση φωτοκύτταρων 

 
 

Χειριστής/-ρια Πιέζει παρατεταμένα το κουμπί ενδειξης 
λειτουργίας μέχρι το λαμπάκι να ανάψει 
κόκκινο. 

 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Α/α Πρόβλημα Αντιμετώπιση 

1 Δεν ανάβει το χρονόμετρο ή το φωτοκύτ-
ταρο. 

Φορτίζουμε τη συσκευή. Τόσο το χρονόμετρο όσο 
και τα φωτοκύτταρα έχουν αυτονομία > 10 ώρες. 

2 Ακούγεται ένας οξύς παρατεταμένος ήχος 
από το φωτοκύτταρο και δεν ξεκινάει η 
χρονομέτρηση. 

Ευθυγραμμίζουμε το ζεύγος φωτοκυττάρου-ανα-
κλαστήρα.  

3 Θέλουμε να ακυρώσουμε μια λανθασμένη 
εκκίνηση. 

 

Πιέζουμε το κίτρινο κουμπί για να κάνει Quit Test 
και επιλέγουμε yes με το κουμπί F1. Στη συνέχεια, 
επιλέγουμε το Simple Test. 
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4 Καταγράφεται επιπλέον χρόνος όταν ξεκι-
νάμε από τον  ελαστικό τάπητα - διακόπτη. 

Ξεκινάμε χωρίς την παραμικρή μετακίνηση ή δι-
πλό πάτημα (π.χ. φτέρνα-μύτη). 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://www.serinth.gr. 
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