SOFTWARE: LOGGER PRO

NÍVEL: TODOS

Representação gráﬁca em tempo real e
poderosas ferramentas analíticas
O Software Logger Pro é um conjunto completo de ferramentas para coleta e
análise de dados com versões para Windows e Mac. É adequado para todos os
alunos, dos níveis básico ao avançado.

O Logger pro é o software de coleta e análise de dados mais popular no ensino
de ciências, em todo o mundo. Professores e alunos são unânimes em aﬁrmar que é um
software muito intuitivo e fácil de usar.
Já imaginou coletar todos os dados das atividades em sala de aula ou
laboratório? Fazer diversas análises? O Logger Pro faz isso! Ele pode reunir dados de
várias fontes, incluindo LabQuest 2, LabQuest Mini, LabPro, dispositivos Go!, Balanças
Ohaus, calculadoras gráﬁcas TI compatíveis, espectrômetros, unidades de GPS, e muito
mais. Além disso, o Logger Pro pode compartilhar dados via wireless com iPad, tablets
Android, Chromebook™ e outros dispositivos móveis.

Além disso, através do Logger Pro você pode compartilhar os dados de
experimentos de sensores Vernier para toda a rede local, para computadores, iPads,
tablets, celulares ou quaisquer outros dispositivos móveis.

Desta forma, pode-se realizar experimentos de física, química, biologia,
matemática e engenharia de forma compartilhada, interativa e dinâmica. O Logger
Pro é, sem dúvida, a melhor ferramenta para ensinar ciência e tecnologia e promover
um crescente interesse e envolvimento dos alunos pelas aulas e práticas
experimentais. Não perca tempo! Sua escola precisa conhecer esta ferramenta!

Premiações:
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SOFTWARE: LOGGER PRO

Visualize os dados em
diferentes modos: tabelas,
gráﬁcos, ajuste de curvas e
muito mais.

Refaça o gráﬁco com novos
dados para mostrar novas
relações.

NÍVEL: TODOS

A curva mostra as incertezas nos
parâmetros de ajuste. Escolha a
partir de uma biblioteca de
funções embutidas ou insira
seus próprios parâmetros

Inicializando o Logger Pro com um sensor de temperatura.
Gráﬁco, tabela de dados e medidor. Basta clicar em Coletar,
para começar a funcionar!

Características Básicas
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Totalmente em língua portuguesa
Utilização em sistemas Windows (XP, 7 e 8), Linux ou Mac;
Licença única por escola com permissão de uso para professores e
estudantes em número ilimitado de computadores;
Colete dados instantaneamente a partir de mais de 80 sensores e
dispositivos diferentes.
Exibição de dados em tempo real durante a aquisição através de medidores,
tabelas e gráﬁcos, com possibilidade de exportar dados para Word ou Excel;
Mais de 1000 modelos de experimentos pré-carregados para todos os
sensores;
Identiﬁca automaticamente os sensores conectados diretamente ao
computador ou por meio de interfaces;
Leia valores e inclinação de gráﬁcos utilizando as ferramentas de linha
tangente;
Possibilidade de desenhar previsões de um gráﬁco antes de coletar dados e
construí-lo;
Capacidade de adquirir dados por sensores baseados no tempo, em eventos,
por meio de digitação de valores e por meio de importação de arquivos de
extensão xls e de séries de dados em arquivos texto tipo txt;
Adquire dados de GPS (Sistema de Posicionamento Global) e exporta para
Google Mapas com incorporação de outros dados coletados por sensores;
Adquire ﬁlmes de câmeras digitais de baixa e alta resolução e câmeras tipo
webcam e realiza extração de quadros (frames) de ﬁlmes para análise de
vídeo com consequente geração de gráﬁcos de movimentos registrados;

O Logger Pro cria automaticamente gráﬁcos de referência
para exercícios de correspondência gráﬁca
com o Sensor Go! Motion

Desenhe retas tangentes para encontrar a inclinação local
e ajuste retas por regiões - as ferramentas de análise que
você precisa estão ao seu alcance!

Use o Espectômetro de Emissão Ótica para estudar linhas
de emissão de lâmpadas de descarga.
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NÍVEL: TODOS

Exporte dados sobre a qualidade da água para o Google
Maps e incorpore o resultado em uma página Logger Pro

Características Avançadas
Gráﬁco de dados em diversos tipos, incluindo gráﬁcos XY, gráﬁcos de logs,
gráﬁcos estatísticos, e gráﬁcos de FFT;
Modelo de dados com funções ajustáveis pelo usuário;
Extrair dados de ﬁlmes utilizando a Análise de Vídeo frame-by-frame;
Capture vídeos de câmeras DV e câmeras fotográﬁcas;
Reprodução de ﬁlmes sincronizados com dados do sensor;
Análise de imagens de eletroforese em gel.
Colunas calculadas permitem traçar novos elementos gráﬁcos, como por
exemplo energia cinética;
Possibilidade de inserir dados de data e hora nos gráﬁcos;
Compatível com o Espectrômetro Ocean Optics e o Espectrômetro Vernier;
Suporte para GPS;
Análise de pico de cromatograﬁa gasosa;
Capacidade para criar novos conjuntos de dados calculados a partir dos
conjuntos existentes, a partir de funções matemáticas e estatísticas;
Capacidade de criar e editar caixas de texto de movimentação livre dentro da
área de trabalho do software para descrever o experimento;
Possibilidade de imprimir gráﬁcos e tabelas de dados;
Possibilidade de importar dados de LabQuest e calculadoras gráﬁcas Texas
Instruments;
Apresenta ferramentas para estudo e análise de gráﬁcos, como indicação
instantânea de inclinação (tangente), de coordenadas, de área do gráﬁco
(integral) e realização de regressão linear e não-linear;

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

O Logger Pro possui todas as principais ferramentas de
análise gráﬁca para Windows e Mac. Os dados podem ser
coletados diretamente de sensores, inseridos manualmente
ou importados.

Use um dos nossos sistemas de bioimagem digital, junto com
Logger Pro, para analisar os dados de eletroforese em gel

Licença Logger Pro3
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Uma única licença do Logger Pro 3 pode ser
utilizada por toda a sua escola ou
departamento;
A licença inclui também computadores pessoais
de professores e alunos
Atualizações de Software gratuitas

Windows® 7 (32 or 64-bit) / 8 (32-bit or 64-bit) / 8.1 (32-bit or 64-bit)
Mac OS® X 10.7/10.8/10.9/10.10

Hiperlab Equipamentos Cientíﬁcos LTDA

Analise vídeos no estudo do movimento de objetos
individuais ou múltiplos. Isto vale o preço do Logger Pro
sozinho!

www.hiperlab.com.br

(32) 3371-3191

|

SOFTWARE

3

SOFTWARE: LOGGER PRO

NÍVEL: TODOS

Esteja conectado à ciência da forma
como quiser

Ao iniciar a coleta de dados, o Logger Pro desenha o
gráﬁco em tempo real, com atualização contínua da
tabela de dados e medidor digital.

Baixe facilmente os dados de experimentos realizados com o LabQuest 2 em um
computador para posterior análise com o software Logger Pro 3.

Colete dados de absorvência do Espectrômetro Vernier
UV-VIS, Espectrômetros Ocean Optics, ou SpectroVis
Vernier Plus.

LOGGER PRO É COMPATIVEL COM:
LabQuest 2: Colete dados instantaneamente através do
LabQuest 2 , utilize dados existentes, ou abra arquivos salvos
anteriormente. Compatível com 84 sensores diferentes

Sistema Digital de Bioimagem/ProScope HR: Capture
imagens e estude o DNA com o recurso de análises em gel
no Logger Pro

LabQuest Mini: Colete dados instantaneamente através do
LabQuest Mini e utilize mais de 72 sensores diferentes

Vernier Mini GC Plus: Colete e analise dados de
Cromatograﬁa gasosa com recurso de análise de picos

Vernier LabPro: Conecte um LabPro para obter dados com
mais de 72 sensores.

Calculadoras Gráﬁcas TI: Use um cabo de conectividade TI
para importar dados para o Logger Pro a partir de qualquer
calculadora gráﬁca TI

Go! Temp, Go! Link, e Go! Motion: Conecte qualquer um
de nossos sensores Go! para ter ferramentas de análises
avançadas no Logger Pro

Sensor de GPS Vernier: Importação de longitude e latitude
dos receptores GPS

Wireless Dynamics Sensor System: Veja gráﬁcos de
aceleração, força e dados de altitude em tempo real, via
conexão Bluetooth

Video Clips: Capture vídeo clipes e sincronize com os dados
do sensor ou realize a análise de vídeo.

Espectrômetros: Coleta de dados diretamente dos
Espectrômetros Ocean Optics e Vernier SpectroVis Plus.

Entradas Manuais: Insira os dados manualmente, faça
análises mais aprofundadas, ou escreva relatórios de
laboratório.

Graphical Analysis para iPad e Android: Visualize e analise
dados transmitidos via Logger Pro para múltiplos tablets e
salve automaticamente os dados.

Chromebooks: Visualize e analise dados transmitidos via
Logger Pro em navegadores Chrome e continue trabalhando
posteriormente em modo ofﬂine.
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