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DATA Software – ODG Instruments 

 

1. Instalação do Software 

 

Os requisitos mínimos para a instalação desse sistema são: 

 

 Processador de 1GHz; 

 256MB de memória RAM; 

 Sistema Operacional Windows XP ou superior; 

2. Tela Inicial 

 

O DATA Software – ODG Instruments é uma ferramenta desenvolvida para sua maior 

comodidade na visualização e manipulação dos dados adquiridos utilizando-se o Datalogger ODG. 

Além disso, ele também é utilizado na configuração e definição de parâmetros para o sistema de 

aquisição de dados. Sua tela inicial é mostrada abaixo. 
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3. Criando arquivo de configurações (Alt + C + C) 

 

Para criar um arquivo de configurações (imprescindível para o funcionamento do sistema de 

aquisição de dados) o usuário deve clicar no ícone da engrenagem (     ), que está localizado na 

barra de ferramentas da tela principal do programa. 
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A janela abaixo será mostrada. 

 

 Nessa tela há 11 abas para configurações dos canais. Para configurá-los o usuário deve: 

 Clicar na aba correspondente; 

 Indicar um nome para o canal; 

 Escolher uma sigla que o identificará no Datalogger; 
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 Selecionar a unidade de medida (caso a unidade não esteja na lista pré-definida de 

unidades o usuário poderá digitar a mesma com até três caracteres); 

 Setar o sensor como Linear ou Não Linear; 

 Fornecer os dados que compõe a reta de calibração do sensor utilizado (fornecido pelo 

fabricante do sensor); 

 Desmarque a caixa “Desativado”. 

Finalizada toda a configuração clique no botão (                ), selecione o local que deseja 

salvar o arquivo de configurações e clique “Salvar”. 

 3.1 Sensores Lineares 

 

São sensores cuja tensão de saída é proporcional a grandeza medida, sendo o tipo mais indicado. 

Para a sua configuração são necessários apenas dois pares de valores, normalmente os valores de 

IMPORTANTE: O ARQUIVO DE CONFIGURAÇÕES DEVE OBRIGATORIAMENTE 
CHAMAR-SE ODG_CONF.CDL (maiúsculo) PARA O FUNCIONAMENTO DO 
DATALOGGER. 
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início e fim de sua escala. Na figura abaixo segue um exemplo da configuração de um Sensor 

Linear. 

 

 3.2 Sensores Não-Lineares 
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Os sensores não-lineares são sensores cuja variação de saída não é proporcional a variação 

de entrada. Por esse motivo são necessários mais pares de valores para que o sistema possa 

determinar uma curva por interpolação, portanto, para essa opção, o usuário deve preencher de 

três a seis pares de valores como mostrado abaixo. 
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 3.3 Aba Setup (Taxa de Amostragem/Configuração do Sistema de 
Ignição) 

 

 

A configuração na aba Setup é de grande importância para o sistema. Nela devem ser 

configuradas a taxa de amostragem (normalmente 50 amostras por segundo é suficiente para a 

maioria das aplicações) a ser utilizada no dispositivo e a especificação do sistema de ignição do 

veículo (necessário para o correto funcionamento do canal de RPM). 

Também é possível inserir e visualizar uma identificação do veículo (nome) no sistema, que 

será exibido no display do aparelho e no software, permitindo identificar de qual carro é cada 

arquivo. 

DICA IMPORTANTE: OS FABRICANTES FORNECEM TABELAS COM OS 
PARÂMETROS DOS SENSORES. CASO ESTEJA DISPONÍVEL UMA TABELA COM 
MAIS DE SEIS VALORES, O IDEAL É PEGAR VALORES ESPALHADOS, QUE 
REPRESENTEM TODA A FAIXA DE OPERAÇÃO. 
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 3.4 Botão Novo 

 

Ao clicar no botão “Novo” todos os campos do configurador serão zerados e as informações 

contidas não serão salvas. 

 3.5 Botão Reabrir 

 

Essa função abre a última configuração salva, de modo a facilitar pequenas alterações. 

Depois de ser alterada a nova configuração deve ser gravada através do botão (                    ). 

 3.6 Botão Abrir 

 

Com o botão (      ) é possível abrir qualquer arquivo (ODG_CONF.CDL) 

 de configuração gerado com o configurador, além da possibilidade de abrir um arquivo de log para 

que a sua configuração seja modificada. 
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4. Alterando configurações de arquivo log existente 

 

Supondo que um arquivo LOG_XXX.ODG tenha sido criado, porém a configuração do 

aparelho estava incorreta, nesse caso os dados gravados (logados) podem ser aproveitados, bastando 

apenas editar os dados de configuração desse arquivo depois de sua criação. 

Para isso proceda da seguinte forma: 

 Abra o programa Data Software; 

 Abra o arquivo que deseja alterar, como no procedimento descrito na seção 6; 

 Clique no ícone do configurador (      ); 

 Clique no botão (                   ); 

 Selecione o tipo de arquivo para ODG Log File (*.ODG); 

 Selecione o arquivo que deseja alterar; 

 Na janela do configurador irá aparecer a configuração do arquivo, agora basta alterá-la e 

clicar em (                  ), altere o tipo do arquivo para ODG Log File (*.ODG) e salve o 

arquivo com o mesmo nome sobrescrevendo. 

 Os gráficos na tela do programa irão ser redesenhados utilizando a nova configuração. 
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Não se esqueça de, se caso estiver mesmo errada a configuração, também alterá-la no arquivo 

ODG_CONF.CDL e carregá-lo novamente no Datalogger. 

5. Abrindo arquivo LOG (Alt + A + A) 

 

Para abrir um arquivo Log clique no ícone (       )  e selecione algum arquivo LOG_XXX.ODG. 

Os gráficos serão automaticamente mostrados. Serão mostrados também na área do gráfico o 

caminho do arquivo LOG e a data de criação do arquivo. Para ocultar todas as linhas do gráfico 

clique no ícone (       ). 
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Na barra de status, na parte inferior do programa, aparece a marcação de tempo do cursor, a taxa 

de amostragem utilizada pelo sistema, data e hora de criação do arquivo e o caminho do arquivo 

aberto. 

 

 

5.1 Movimentação do cursor 

 

 Para movimentar o cursor basta clicar com o botão esquerdo do mouse sobre a área do gráfico, 

segurar e arrastar. O cursor seguirá o ponteiro do mouse e os valores instantâneos dos canais são 

mostrados nos retângulos na parte superior da tela. A posição de tempo ocupada pelo cursor é 

mostrada na barra de status, na parte inferior da tela, e na barra de ferramentas, no alto da janela. 
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5.2 Exibir/Ocultar Nome do Arquivo (Alt + E + N) 

 

 Para exibir/ocultar o nome do arquivo que aparece no gráfico vá a Exibir -> Nome do Arquivo. 

O check irá indicar que ele está visível. 

5.3 Exibir/Ocultar Data e Hora do Arquivo (Alt + E + D) 

 

 Para exibir/ocultar a data e à hora do arquivo que aparecem no gráfico vá a Exibir -> Data do 

Arquivo. O check irá indicar que ele está visível. 

5.4 Exibir/Ocultar Legenda (Alt + E + L) 

 

 Para exibir/ocultar a legenda que aparece no gráfico vá a Exibir -> Legenda. O check irá indicar 

que ela está visível. 

5.5 Exibir/Ocultar Parciais (Alt + E + P) 
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 Com a inclusão de observações no arquivo log, cursores serão exibidos indicando as principais 

marcas de uma prova de arrancada. Para exibir/ocultar as parciais que aparecem no gráfico vá a 

Exibir -> Parciais. O check irá indicar que elas estarão visíveis. 
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6. Escolha da escala (eixo vertical) 

 

Depois de aberto o arquivo, é possível selecionar qual grandeza deve estar representada no eixo 

vertical do gráfico. Para isso há o comando “Escala” na barra de ferramentas do programa, no qual 

estão listados todos os canais. 
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Por padrão a escala é fixada em “Rotação”. Basta escolher o nome de um canal na lista para que 

a escala seja alterada. 

7. Inserindo e visualizando observações do arquivo LOG 

 

Para melhor organizar os arquivos gerados e evitar que as marcas alcançadas sejam esquecidas, 

o usuário pode inserir no arquivo log, observações como: local, data, tipo de prova, tempos 

alcançados e velocidades atingidas. Além disso, também possui um campo para comentários gerais. 

Para o caso de uma prova de arrancada os dados preenchidos serão utilizados para o 

posicionamento de cursores no gráfico, que auxiliam na visualização dos tempos de 60 pés, 100 

metros, 201 metros e 402 metros. 

Com o arquivo aberto clique em Arquivo -> Incluir observações, uma tela abrirá contendo as 

observações correntes do arquivo, como mostrado abaixo. Para alterar basta escrever o novo texto e 

clicar em “Gravar”. 
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8. Navegando no arquivo 

 

É possível selecionar no programa o número de amostras a serem mostradas a cada quadro do 

gráfico. Para isso é utilizado o comando “Amostras” na barra de ferramentas. 

 

 

 

 As setas representadas na barra de ferramentas são responsáveis por avançar (      ) ou retroceder 

(       ) a quantidade de amostras indicadas no comando “Amostras”. 

 Por exemplo, caso tenha-se uma taxa de amostragem de 100 amostras/s e esteja constando no 

comando “Amostras” 1000 amostras, tem-se uma representação de 10 segundos no gráfico. Ao 

avançar serão representadas no gráfico as próximas 1000 amostras, ou seja, de 10 a 20 segundos. 

 Caso o gráfico não avance ou retroceda ao clicar nos botões de navegação, significa que foi 

alcançado o começo ou o fim do arquivo. 

 Também é possível avançar até o final do arquivo e retroceder ao início utilizando os botões       

(      ) e (      ), respectivamente. 



21 

 

9. Zoom 

 

Para utilizar a ferramenta de zoom clique com o botão direito do mouse sobre o gráfico e 

selecione “Zoom”. Um check irá aparecer na frente da opção mostrando que ele está ativado. Para 

desabilitá-lo basta executar o mesmo procedimento, retirando o check da opção. 

No gráfico, clique com o botão esquerdo do mouse e arraste para baixo e a direita, um retângulo 

vermelho mostrará a área selecionada para zoom, como mostrado abaixo. Para voltar à dimensão 

original do gráfico, clique com o botão esquerdo do mouse novamente e arraste para cima e a 

esquerda. 
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9.1 Habilitando animação de zoom 

 

 Para habilitar a animação de zoom clique em Configurações -> Habilitar animação de zoom. 

Um check mostrará que a animação foi habilitada. Para desabilitar proceda da mesma maneira. 

10. Panning 

 

A função de pan é utilizada para movimentar as linhas no quadro do gráfico. Para habilitar essa 

função clique com o botão direito do mouse sobre o gráfico e selecione “Pan”, da mesma forma que 

o zoom, um check em frente à opção indicará que está habilitada. Para desabilitar a ferramenta, 

basta proceder da mesma maneira, tirando o check da opção. 

No gráfico clique com o botão esquerdo e arraste. 
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11. Setar origem 

 

A função “Setar origem” pode ser ativada e desativada da mesma forma que o Zoom e o 

Panning, através de um clique com o botão direito do mouse na área do gráfico. 

Selecionando essa função o cursor ficará vermelho e em destaque, basta clicar e a origem será 

colocada no local em que se encontra o cursor no momento do clique. 

Com essa função é possível determinar o início do intervalo de interesse no gráfico e não se 

prender ao início do log. Observe que dessa forma é possível que haja no gráfico “tempo negativo”, 

que corresponde ao tempo antes do início. 

Exemplo de uso: setar o momento exato da arrancada, tomando por base o sinal de um sensor 

inercial. 

12. Resetar origem 

 

Após setar a origem, caso seja necessário voltar à situação original do arquivo é possível resetar 

a origem e recolocá-la no início do log. Para isso basta clicar com o botão direito do mouse sobre a 

área do gráfico e selecionar “Resetar Origem”. 
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13. Exportar Gráfico (Alt + A + X) 

 

Na barra de ferramentas há ainda a função de exportar o gráfico, que está sendo mostrado, no 

formato *.JPG. O usuário pode utilizar esse material para anexar a relatórios ou apresentações, para 

isso basta clicar no ícone (     ) que uma janela abrirá para que seja selecionado o diretório de 

destino e nome do arquivo. 

14. Salvar Como (Alt + A + S) 

 

Permite que o usuário salve o arquivo aberto em outro local no disco. Para acessar essa função 

clique em Arquivo -> Salvar Como ou utilize o atalho (Alt + A + S). 

15. Exportar Dados (Alt + A + E) 

 

Os arquivos adquiridos com o Datalogger ODG são codificados para a extensão .ODG, porém o 

programa possui uma ferramenta para exportá-los para a extensão .TXT, que possui tabulação. 

Para utilizar essa função basta clicar em Arquivo e selecionar Exportar Arquivo.  
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16. Configurando a linha do canal no gráfico 

 

Muitas vezes a configuração de cor e escala de uma determinada grandeza não é a ideal para a 

visualização de detalhes no gráfico. Para isso o programa conta com a opção de determinar a faixa 

de valores a serem mostrados, controlando-se os limites da escala vertical, e a cor relacionada a 

cada canal. 

Para realizar essa configuração basta clicar no retângulo do canal correspondente, na tela que se 

abre o quadro ESCALA permite selecionar entre configuração automática, que se baseia nos valores 

máximos e mínimos, ou a configuração manual, no qual se deve informar os valores máximos e 

mínimos que serão exibidos. 
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Para escolher a cor da linha basta clicar no retângulo colorido (que mostrará a cor atual), uma 

paleta de cores irá se abrir para que seja escolhida a nova cor. 

16.1 Suavizando a curva 

 

 Outra configuração que consta nessa janela é a configuração de suavização da curva. Deslizando 

a barra é escolhido o nível de suavização a ser aplicado, sendo que totalmente à esquerda a curva 

será apresentada sem nenhuma suavização, enquanto totalmente à direita ela estará suavizada ao 

máximo. 

16.2 Alterar nome do canal 

 

 Também é possível alterar o nome do canal, bastando clicar sobre o nome do canal que deseja 

trocar e uma pequena tela irá se abrir para que seja entrado o novo nome. 

16.3 Realçar curva 
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 Para o caso em que se necessita realçar uma determinada curva do gráfico, basta clicar sobre o 

quadrado colorido do canal que se deseja realçar. Clicando em um outro canal o realce do canal 

anterior será desativado. Para desativar basta clicar novamente no canal em realce. 

16.4 Configurar Espessura da série 

 

 De acordo com a preferência do usuário pode-se alterar a espessura de todas as linhas de um 

gráfico. Para isso basta clicar em Configurações -> Espessura da Série e selecionar entre Fina, 

Média e Grossa. Como mostrado abaixo. 

17. Verificação de atualizações 

 

Sempre que uma nova versão do programa Data Software estiver disponível para download na 

internet, uma mensagem irá aparecer para o usuário pedindo que o software seja atualizado e um 

pequeno ícone irá aparecer próximo ao relógio do computador. Dessa forma é aconselhável que a 

versão seja sempre a mais atual para que possa desfrutar o máximo do seu equipamento. 
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Uma verificação manual também pode ser realizada acessando o menu Ajuda -> Verificar 

atualização, ou através do atalho (ALT + J + V). 

Para efetuar a atualização, basta clicar no ícone próximo ao relógio do computador que o 

navegador padrão do sistema irá apontar para a página de download na internet. 

18. Cuidados com o Pen Drive 

 

Computadores que utilizam Windows ME, 2000, 2003, XP ou Vista reconhecem 

automaticamente o pen drive quando ele é conectado a sua porta USB, já os que utilizam Windows 

98 ou anterior devem instalar os drivers para que ele funcione. 

Sua utilização requer alguns cuidados, como: 

 Não remova o pen drive do seu computador sem antes desconecta-lo através do sistema 

operacional; 

 Não retire o pen drive com o programa aberto; 

 No datalogger, espere que a luz indicadora pare de piscar para então retirar o pen drive 

da porta USB. 

 


