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Att komma igång - steg för steg

Vi gratulerar till ditt köp av Mätman och hoppas att du ska få mycket nytta av den.

Naturligtvis vill du snabbt komma igång och börja mäta, men vi ber dig att först läsa detta
kapitel. Det är endast på 3 sidor!

Läs beskrivningen samtidigt som du sitter framför datorn, så lär du dig att använda Mätman på
mindre än en halvtimme.

Installation av programvara

Programmet levereras endast på CDROM. Om du behöver installera via USB-sticka, kopiera
alla filer på cd’n till USB-stickan och kör AutoRun.exe

Installation från CDROM:

1. Starta Windows.

2. Sätt in Mätman XL-skivan i CDROM-enheten (D:).

3. Ett fönster ska dyka upp på skärmen med olika menyval. Klicka på ”Installera Mätman
XL”.

4. Välj språk och följ instruktionerna på skärmen.

5. Installationsprogrammet föreslår att programmet ska installeras i mappen
"C:\Program\Eltex\Mätman XL". Om du vill installera det i någon annan mapp kan du
ändra namnet. Tryck därefter på "Nästa".

6. Nu visas vilka delar av programmet som ska installeras. Fortsätt med "Nästa".

7. Tryck Nästa för att genomföra installationen.

Det finns nu en ny programikon med namnet "Mätman XL" på ditt skrivbord.
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Din första mätning - steg för steg

1. Kontrollera att datorns klocka går rätt. Om klockan är fel, kan du ställa in klockan i
"Kontrollpanelen - Datum/Tid", eller dubbelklicka på tiden längst till höger på
Aktivitetslisten.

2. Starta "Mätman XL" från programikonen. Om ett felmeddelande om COM-port visas,
ignorera det och fortsätt med nästa punkt.

3. Anslut loggern till USB eller kommunikationsport (COM-port). IR-enhet till ansluts till
kommunikationsport (COM-port).

4. Loggertyp

- Mätman G2/Combi-USB logger: Välj plug-in Mätman, första gången loggen ansluts
laddas drivrutiner, vänta på att enheten är klar att användas. Gå till punkt 6.

- Mätman G2/Combi logger: Välj plug-in Mätman och klicka på “Ställ in…”

- Mätman 3: Välj plug-in Mätman 3 och klicka på “Ställ in…”

5. Välj den kommunikationsport du anslutit loggern / IR-enheten till och tryck på "OK".

6. Kontrollera att du fått kontakt med Mätman genom att trycka på "Visa…". Aktuellt
mätvärde visas i 10 sekunder i ett separat fönster.

7. Tryck på "Starta…".

8. Börja med att skriva en Titel på din mätning, t ex ”Testmätning”. ”Mallar” är tidigare
inställningar, som används som mallar.

9. Välj när mätningen ska börja: omedelbart/vid starttid/med knapp.

10. Välj hur Mätman ska göra när minnet är fullt: stoppa mätningen/ersätt äldsta värdet.
Markera rutan ”Aktivera stoppknapp”, om du vill kunna stoppa mätningen med
stoppknappen på Mätman.

11. Om du inte valt att starta mätningen genast, ställ in starttid. Välj Mätintervall, Total
mättid eller Stopptid – de andra två parametrarna räknas ut automatiskt.

12. Om du vill spara denna inställning som en mall för andra likadana mätningar, tryck på
knappen ”Spara som mall”. Tryck ”OK”.

13. Efter några sekunder kommer ett meddelande som kvitterar att mätningen har startat.
Tryck på "OK". Mätman är nu aktiverad.

14. Ta loss Mätman från anslutningskabeln. Försök att variera mätvärdet med några
minuters mellanrum. Om din Mätman mäter temperatur kan du dels hålla den i handen,
dels placera den på något svalare ställe. Notera gärna tidpunkten för de olika
växlingarna av värdet.

15. Du behöver inte vänta tills Mätman är färdig, men vi rekommenderar att du låter den
mäta minst 5 minuter för att antalet mätvärden inte ska bli alldeles för litet.

16. Anslut Mätman till datorn igen.

17. Tryck på "Töm". I ett separat fönster visas hur mätvärdena kopieras från Mätman till
datorn samt hur de sparas.

18. När överföringen är klar visas en kurva på de uppmätta värdena.
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19. Med hjälp av musen kan du rama in ett område i diagrammet som du vill detaljstudera.
Håll ned musknappen samtidigt som du flyttar markören. En ram ritas nu upp i
diagrammet. När du släpper musknappen fixeras ramen.

20. Pekaren ändras till ett förstoringsglas. Flytta förstoringsglaset innanför ramen och
klicka. Den yta som du ramade in, förstoras nu till hela diagrammet. Du har utfört en
"Zoom". Om pekaren är utanför zoom-ramen, är förstoringsglaset överkryssat; klicka
där, så ångrar du zoom-ramen.

21. För att återgå till den ursprungliga, automatiska diagraminställning trycker du på
knappen "Zooma ut".

22. Tryck på "Skriv ut".

23. Om den förvalda skrivaren inte stämmer, kan du byta skrivare och ändra ”Egenskaper”.

24. Tryck på "OK" så skrivs diagrammet ut på skrivaren.

Du har nu gjort din första mätning, studerat den uppmätta kurvan och skrivit ut resultatet på
skrivaren. Vi har tagit upp det mest grundläggande för att du ska kunna börja använda
Mätman. I programmet finns fler finesser, som du kan läsa om i denna handbok eller genom
att trycka på "Hjälp" i programmet.

Lycka till med mätningarna!
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Statusraden
Längst ner i programfönstret finns statusraden med tre informationsfält.

�      

Till vänster ser man när programmet arbetar med en uppgift, t ex när man öppnar en mätning.
Annars visas ”Klar”.

I mitten visas ”Förändrad” så fort man öppnat en mätning eller gjort någon ändring i
presentationen och inte sparat den.

Till höger visas vilken Plugin som används.
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Arkiv | Öppna mätning…
Arkiv/Öppna mätning...          Ctrl+M

Hämta...

Använd detta kommando när du vill studera en mätning som du har sparat.

Tillgängliga mätningar visas i en lista, var och en symboliserad av ett band. Mätningens start-
och sluttid visas också.

Välj en mätning genom att klicka på den och därefter klicka på "Öppna", eller genom att
dubbelklicka på den direkt i listan. Den valda mätningen visas omedelbart som en kurva i
diagrammet. Om man redan hade en mätning öppen, så visas nu båda mätningarna.

OBS! Om mätningarna är gjorda vid två olika tillfällen, kan det hända att de inte syns i
diagrammet, för att tidsskalan blir för omfattande. Dubbelklicka på tidsskalan så att
dialogrutan ”Ändra tidsskala” visas. Växla till fliken ”Relativ” och tryck på OK. Båda
mätningarna kommer nu att utgå från vänsterkanten.

Arkiv | Ny presentation
Arkiv/Ny presentation        Ctrl+N

Startar en ny presentation. Om man haft en mätning eller en presentation på skärmen, blir man
uppmanad att spara den.
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Arkiv | Öppna presentation…
Öppnar en Mätman XL presentation.

Arkiv | Spara presentation
Arkiv/Spara presentation        Ctrl+S

         Spara presentation som…

Använd detta kommando då du vill spara en presentation (av flera mätningar) på disken för att
kunna hämta och studera den vid ett senare tillfälle. Presentationen sparas så som du ser den
på skärmen.

Om man redan sparat presentationen men vill spara den under annat namn, väljer man ”Spara
som…”.

OBS! Det är endast inställningarna för diagrammet, tabellen och kurvorna som sparas. Om
man vill visa presentationen på en annan dator måste man kopiera med både presentationen
och de mätband som används i presentationen.

Arkiv | Importera
Används för att importera och visa mätdata som finns i en Excel-fil. Denna fil måste innehålla
en datum/tid-kolumn och en värde-kolumn. Om översta raden innehåller namnet på
mätningen används denna för att namnge kurvan.
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Arkiv | Exportera
Arkiv/Exportera...

Man kan exportera mätdata till andra program på tre olika sätt:

• Rådata från band…

• Värdena i tabellvyn…

• Diagrammet som bild…

Rådata från band…

Om diagrammet innehåller mätkurvor från flera mätband måste man först välja från vilket
band man vill exportera data.
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Export av rådata innebär att man exporterar alla mätvärden som sparats på mätbandet till en
Excel-fil, XLS, eller tabb-separerad textfil, TXT.

Exportera till
Skriv in sökväg och fil som du vill exportera till. Använd ”Bläddra” för att välja mapp.

Bläddra…
I en vanlig ”Spara som” dialogruta väljer man vilken fil man vill spara till. Här väljer man
också filtyp, Excel XLS eller text TXT. När man stänger ”Spara som”, visas sökväg och
filnamn i rutan ”Exportera till”.

Kanaler
Om bandet innehåller flera mätkanaler, kan man markera vilken eller vilka kanaler man vill
exportera.

Datumformat
Anger datumformatet för värdenas tidsstämpel i exportfilen. Programmet föreslår det format
som Windows är inställt på.

Dessa format är giltiga:

Format Visar Exempel

d Dagen som nummer utan inledande nolla (1-31). 9
dd Dagen som nummer med inledande nolla (01-31). 09
ddd Dagen som förkortad veckodag (mån-sön). tor
dddd Dagen som veckodag (måndag-söndag). torsdag
m Månaden som nummer utan inledande nolla (1-12). 3
mm Månaden som nummer med inledande nolla (01-12). 03
mmm Månaden som förkortat namn (jan-dec). mar
mmmm Månaden som namn (januari-december). mars
yy Årtalet visas med två siffror (00-99). 00
yyyy Årtalet visas med fyra siffror (0000-9999). 2000

Tidsformat
Anger tidsformatet för värdenas tidsstämpel i exportfilen. Programmet föreslår det format som
Windows är inställt på.

Dessa format är giltiga:

Format Visar Exempel

h Timme utan inledande nolla (0-23). 8
hh Timme med inledande nolla (00-23). 08
m Minuter utan inledande nolla (0-59). 2
mm Minuter med inledande nolla (00-59). 02
s Sekunder utan inledande nolla (0-59). 25
ss Sekunder med inledande nolla (00-59). 25
z Millisekunder utan inledande nolla (0-999). 77
zzz Millisekunder med inledande nollor (000-999). 077
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Värdena i tabellvyn…

Export av värdena i tabellvyn innebär att man exporterar de mätvärden (medelvärden) som
visas i tabellvyn (samma värden som visas i diagrammet vid medelvärdesvisning) i Excel-
format (XLS) eller som tabbseparerad text (TXT).

Diagrammet som bild…

Export av diagrammet innebär att diagrammet på skärmen exporteras som en bild i filformatet
Extended Metafile, EMF (vektor) eller som en bitmappsbild, BMP (pixel). En vektorbild kan
storleksförändras utan kvalitetsförlust.

Arkiv | Presentationsinställningar…
Arkiv/Presentationsinställningar...

Ange vilken rubrik du vill ha på din presentation vid utskrift. Du kan använda presentationens
filnamn eller skriva in en egen rubrik, t ex om presentationen inte är sparad och ändå ska
skrivas ut.
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Arkiv | Utskriftsformat…
Här väljer du skrivare, pappersformat, marginaler, m m.

Arkiv | Förhandsgranska
Visar på skärmen hur utskriften kommer att se ut.

Arkiv | Skriv ut…
Arkiv/Skriv ut...

Skriv ut

Diagrammet skrivs ut på skrivaren. Man kan byta skrivare och ställa in egenskaperna för
skrivaren.

Redigera | Kopiera diagram
Redigera/Kopiera diagram   Ctrl+C

Med detta kommando kopierar man diagrambilden till Klippbordet.

Denna kopia av diagrambilden kan du klistra in t ex i ett Word-dokument.
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Redigera | Kopiera tabell
Redigera/Kopiera tabell        Ctrl+T

Detta kommando kopierar klockslag och mätvärden från tabellvyn (medelvärden) som text till
Klippbordet. Om du har zoomat in ett område, är det endast data för detta området som
kopieras.

Visa | Diagram/Tabell

���� Diagram F8

Tabell F9

Enklast växlar man visning genom att peka på respektive flik. Man kan också växla med
F8/F9.

Visa diagram
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Visa tabell
Värdena visas i en tabell, med en kurva i varje kolumn.

Varje rad i tabellen motsvarar ett tidsintervall, och värdet som visas är medelvärdet för
intervallet.

Raderna (tidsintervallen) är jämnt fördelade över hela tidsomfånget. Tidsomfånget kan endast
ändras via diagrammets tidsskala.

Om det saknas värde för en tidsperiod, visas det som en tom rad i den kolumnen. Detta är
vanligt vid kraftig zoomning eller vid visning av korta mätningar, då tidsintervallet är kortare
än det ursprungliga loggintervallet.

Visa | Diagramsymboler
Visar/döljer diagramsymbolerna i mätkurvorna, dvs de färgade symboler som visas framför
namnet på respektive mätkurva.

Visa | Startade loggrar
Visa/Startade loggrar

Detta kommando visar en lista över alla loggrar som är startade.
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När en logger startas, lagras all information om denna i listan. När den sedan töms efter
mätningen raderas den ifrån listan.

Knappen ”Ta bort” raderar markerad mätning från listan. Användbart om loggern tömts på en
annan dator.

Diagram | Medelvärde – Min/max
� Medelvärde F5

Min/max F6

Medelvärde min/max F7

Värdena visas i ett tidsdiagram, med separata kurvor för varje kanal.

Tidsupplösningen är beroende av valt tidsintervall. Normalt ändras tidsintervallet automatiskt
då diagrammets tidsomfång ändras, så att antalet intervall inom diagrammet hålls konstant.

Diagrammet kan presentera värdena på tre olika sätt:

Medelvärde (standard)
Medelvärdet för varje tidsintervall plottas ut och sammanbinds till en kurva.
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Ett mindre tidsintervall ger en ökad detaljrikedom i kurvan, medan ett större tidsintervall ger
en mer utslätad kurva. Detta innebär att detaljrikedomen ökar då man zoomar in i diagrammet,
under förutsättning att tidsintervallet anpassas automatiskt.

Min/max
Min- och maxvärdet för varje tidsintervall ritas ut som staplar.

Ett mindre tidsintervall ger en tätare indelning av staplarna, medan ett större tidsintervall ger
bredare staplar. Genom att ställa in tidsintervallet på t.ex. 1 timme, erhålls ett diagram som
visar min/max-värden för varje timme.

Medelvärde och min/max
Denna visning kombinerar Medelvärde och Min/max i samma diagram.
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Zooma in
När du vill studera en detalj i mätningen, kan du på ett enkelt sätt zooma in detta område. Gör
så här:

1. Peka i diagrammet, tryck ner musknappen och dra diagonalt över det område du vill
förstora. En ruta över zoom-området visas.

2. När du är nöjd med ytans storlek släpper du musknappen. Markören förvandlas då till ett
förstoringsglas. Utanför zoom-rutan är förstoringsglaset överkryssat. Där kan du ångra
zoom-rutan.

3. Klicka innanför den utritade ramen.

4. Diagrammet visar nu den yta du valt.

För att återgå till den ursprungliga diagraminställningen trycker du på knappen ”Zoom ut”
eller använder menykommandot ”Diagram/Zooma ut”.

OBS! Det måste finnas minst två mätvärden i diagrammet för att det ska visas. Zoomar man
mera, så försvinner kurvan helt.

Diagram | Zooma ut
Diagram/Zooma ut

Zoom ut/Esc

Använd detta kommando för att visa all information i diagrammet.

Diagrammet ställs in för automatisk skalning både på tidsskala och värdeskalor, så att inga
kurvor hamnar utanför diagrammet.
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Diagram | Vänster skala…/Höger skala…
Diagram/Vänster skala...

               Höger skala…

Programmet anpassar automatiskt värdeskalans omfång, så att samtliga mätvärden syns i
diagrammet. Du kan ändra skalans inställning själv, om du inte är nöjd med den automatiska
inställningen.

Dubbelklicka med musen på den yta i diagrammet där värdeskalan finns, d v s till vänster om
själva skalaxeln, eller använd menykommandot ”Diagram/Vänster skala.../Höger skala…”.

Max

Skalans högsta värde. Du måste ta bort krysset i rutan "Auto" framför detta värde, för att det
ska gå att ändra. När "Auto" är ikryssat, anpassas detta värde automatiskt efter det högst
förekommande mätvärdet.

Steg

Avståndet mellan två skalstreck med utskrivna värden. Du måste ta bort krysset i rutan "Auto"
framför detta värde, för att kunna ändra det. När "Auto" är ikryssat, räknar programmet själv
ut en lämplig steglängd utifrån värdena på min och max.

Delsteg

Avståndet mellan två skalstreck inom ett steg. Vid delsteget skrivs inga värden ut. Du måste ta
bort krysset i rutan "Auto" framför detta värde, för att det ska gå att ändra. När "Auto" är
ikryssat räknar programmet själv ut ett lämpligt delsteg baserat på aktuellt steg-värde. Om du
tar bort krysset i rutan "Visa", kommer dessa skalstreck ej att visas.
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Min

Skalans lägsta värde. Du måste ta bort krysset i rutan "Auto" framför detta värde, för att det
ska gå att ändra. När "Auto" är ikryssat anpassas detta värde automatiskt efter det lägst
förekommande mätvärdet.

Enhet

Den mätenhet som skalans värde avser. Visas under skalans rubrik. Man måste ta bort krysset
i rutan "Auto" framför enheten, för att det ska gå att ändra. När "Auto" är ikryssat hämtas
enheten från den första kurvan som är knuten till skalan.

Rubrik

Skalans rubrik som syns ovanför skalan i diagrammet.

Logaritmisk

Skalan visas logaritmiskt då denna ruta är ikryssad.

OBS! Värdet på Max och Min måste vara större än 0 vid logaritmisk visning!

Diagram | Tidsskala…
Diagram/Tidsskala…

Programmet anpassar automatiskt tidskalans omfång, så att hela mätningen syns i
diagrammet. Du kan emellertid ändra skalans inställning själv, om du inte är nöjd med den
automatiska inställningen.

Dubbelklicka med musen på den yta i diagrammet där tidsskalan finns, d v s under själva
skalaxeln, eller använd menykommandot ”Diagram/Tidsskala…”.

Automatisk skalning
Anger om skalan ska anpassas automatiskt efter aktuella kurvor.



19

Copyright © 1994-2009 Eltex of Sweden AB EH-0239-04, Manual Mätman XL4 SV

Rubrik
Skalans rubrik som syns under tidskalan i diagrammet.

Ändra tidsskala - Absolut

I den här fliken bestämmer man diagrammets tidsomfång. Visning i absolut tid.

Från
Skalans starttid. Anges som datum och klockslag.

Till
Skalans sluttid. Anges som datum och klockslag.

Ändra tidsskala - Relativ

I den här fliken bestämmer man diagrammets tidsomfång. Visning i relativ tid.

Från
Skalans starttid angiven i aktuell enhet.

Till
Skalans sluttid angiven i aktuell enhet.

Enhet
Skalenhet för relativ tid. Kan vara dygn, timmar, minuter eller sekunder.

Logaritmisk
Skalan visas logaritmiskt då denna ruta är ikryssad.

OBS! Värdet på ”Från” och ”Till” måste vara större än 0 vid logaritmisk visning!
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Diagram | Rutnät…
Diagram/Rutnät...

Använd menykommandot eller dubbelklicka med musen i diagrammet. Du får då upp en ruta
där du kan ställa in följande:

Vertikal

När "Vertikal" är ikryssad är de vertikala linjerna synliga.

Horisontell

När "Horisontell" är ikryssad är de horisontella linjerna synliga.

Tät

När "Tät" är ikryssad följs delstegen på skalorna. När "Tät" inte är ikryssad följs endast
huvudstegen.

Färg

Här kan du ändra färginställningen på stödlinjerna. Grundinställningen på stödlinjerna är grå.
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Data | Kurvor…
Data/Kurvor...                        F4

Här listas egenskaper för de kurvor som är inlagda i presentationen.

OBS! Mätningarna måste ligga inom samma tidsintervall för att kurvorna skall synas i
diagrammet såvida man inte har valt relativ tidvisning.

Lägg till
Lägger till en ny mätning i diagrammet.

Ta bort
Plockar bort markerad kurva från presentationen.

Egenskaper…

Ändrar egenskaper för markerad kurva.
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Namn
Namnet på värdena som det visas i diagram/tabell (detta påverkar inte namnet på mätbandet).
Som standard används den titel som angavs vid start eller tömning av logger.

Enhet
Mätenheten för värdena. Som standard används enheten hämtad från loggern.

Penna
Välj en av 8 alternativa färger för kurvan.

Man kan också välja bort färg (X), vilket innebär att värdena återfinns i tabellen men ej visas i
diagrammet. På detta sätt kan värden användas som beräkningsunderlag utan att de syns i
diagrammet.

Flera kurvor kan använda samma pennfärg vilket gör att man kan gruppera kurvorna efter typ,
t ex temperaturer och fukt, eller efter mätställe, t ex utomhus och inomhus.

Skalaxel
Välj diagramvisnig mot vänster eller höger skalaxel.

Synligt i tabellvyn

Max
Kryssa i för att visa det högsta förekommande värdet för denna kurva i tabellvyn.
(Gäller även vid utskrift av tabellvy)

Min
Kryssa i för att visa det minsta förekommande värdet för denna kurva i tabellvyn.
(Gäller även vid utskrift av tabellvy)

Medelvärde
Kryssa i för att visa medelvärdet för denna kurva i tabellvyn. (Gäller även vid utskrift av
tabellvy)

Summa
Kryssa i för att visa summan av alla intervallvärden för denna kurva i tabellvyn. (Gäller
även vid utskrift av tabellvy)

Decimaler
Ange önskat antal decimaler vid visning i tabellvyn. Kan bara ändras om Automatiskt
inte är kryssad.

Automatiskt
Kryssa i för att ställa in antalet decimaler automatiskt.

Band
Här visas namnet på det band som mätningen finns lagrad i.
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Tidsförskjutning
Vid relativ tidskalning kan man här förskjuta tiden mellan värden som härstammar från olika
mätband. Användbart när man jämför flera likartade mätningar och de inte riktigt ligger
inbördes rätt.

Riktning
Ange om tiden för denna kurva ska justeras framåt (+) eller bakåt (-).

Dagar, timmar, minuter och sekunder
Anger hur många dagar, timmar, minuter och sekunder som kurvan ska förskjutas.

Kanal
Om ett mätband innehåller flera kanaler med värden, väljer man önskad kanal här (kräver
tömning av en flerkanalig logger).

Information…

Visar detaljerad information om mätbandet.

Allmänt
Starttid

Starttiden för mätningen.

Sluttid

Sluttiden för mätningen.

Storlek

Filstorlek.

Kanaler

En lista över alla mätkanaler på bandet.
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Loggerinformation
Visar teknisk information om den datalogger som använts.

Anteckningar
På fliken ”Anteckningar” finns ett fält där man kan skriva in kommentarer om den här
mätningen. Bra att ha om något har blivit fel eller något speciellt inträffade under mätningen.
Dessa anteckningar sparas i bandet när man trycker på Verkställ eller OK.

Byt ut…

Om man har gjort en presentation med flera kurvor och vill använda denna som mall eller om
programmet inte kan hitta mätbandet kan man byta ut bandet här. Klicka på ”Byt ut…” och
välj ett nytt band i den dialogruta som visas.

OBS! Tänk på att det nya mätbandet bör vara i samma tidsintervall som de andra mätningarna
i presentationen om man inte valt relativ tidsvisning.
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Data | Infoga beräkning…
Data/Infoga beräkning...
Shift+Ctrl+C

Denna funktion ger dig möjlighet att definiera en beräkning, som presenteras i diagram- och
tabellvyn. Beräkningen kan använda värden från andra kurvor som variabler.

Uttryck
Skriv in önskat matematiskt uttryck. Variabelnamn måste skrivas inom citationstecken ( " ),
eftersom de kan innehålla specialtecken som kan misstolkas av formeltolkaren.

Exempel som beräknar medelvärdet av 2 temperaturer:

("Temperatur1"+"Temperatur2")/2

Variabler
En lista över tillgängliga variabler. Dessa kan härstamma från mätvärden eller andra
beräkningar.

Klicka på pilen ovanför listan eller dubbelklicka på en variabel i listan, så läggs den in vid
markören i formeln. Man kan också ”dra och släppa” en variabel från listan till det ställe i
uttrycket där man vill infoga den.

Funktioner
Lista över tillgängliga matematiska funktioner.
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Klicka på pilen ovanför listan eller dubbelklicka på en funktion i listan, så läggs den in vid
markören i formeln. Man kan också ”dra och släppa” en variabel från listan till det ställe i
uttrycket där man vill infoga den.

Konstanter
Lista med egendefinierade konstantvärden.

Klicka på pilen ovanför listan eller dubbelklicka på en konstant i listan, så läggs den in vid
markören i formeln. Man kan också ”dra och släppa” en variabel från listan till det ställe i
uttrycket där man vill infoga den.

Ändra
Används för att ändra konstantlistan med dialogen Ändra konstanter.

Test
Testar om uttrycket är korrekt och tolkningsbart. Om inget meddelande visas är uttrycket
korrekt, i annat fall visas ett felmeddelande.

Data | Tidsintervall…
Används för att förändra tidsupplösningen för värdena.

Ett mindre intervall visar förloppet mer detaljerat, samtidigt som antalet punkter i
kurvan/tabellen blir fler.

Genom att ange lämpligt intervall kan man studera t.ex. timmedelvärden, minutmedelvärden
o.s.v.

Automatisk
Innebär att programmet själv delat upp aktuellt tidsomfång på diagrammet i 400 tidsdelar.
Därigenom får man alltid en rimlig upplösning, oavsett tidsomfång.

Fördefinierat
Välj ett av de intervall som du själv definierat.
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Klicka på Ändra för att ändra listan med intervall. Upplagda intervall sparas automatiskt så att
de kan användas på nytt.

Eget
Skriv in önskat intervall, angivet som dygn, timmar, minuter och sekunder. Detta värde är
tillfälligt och nollställs då du stänger av programmet.

Logger | Starta mätning
Logger/Starta...

Starta...

Med detta kommando startas insamlingen av mätvärden i en logger.

Loggern måste vara ansluten till din dator för att detta kommando ska fungera!

Starta mätning kan utföras på två olika sätt:

• På klassiskt vis via en dialogruta. Detta är snabbaste sättet.

• Med hjälp av en guide som leder dig genom alla stegen. Ingen risk att göra fel.

Vilken startdialog som används, väljs med knappen ”Ställ in…”, se rubriken ”Plug-
ins/Inställningar…”.
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Starta mätning – via dialogruta

En dialogruta kommer fram, där du talar om hur mätningen ska utföras. När inställningarna är
korrekta, startar du Mätman genom att trycka på "OK".

Titel på mätningen

Ange en rubrik eller kort beskrivning av det tilltänkta mätobjektet. Denna informationstext
lagras i Mätman och kommer att redovisas då Mätman töms på sitt innehåll. Med denna
information är det enkelt att hålla reda på mätobjekten då flera Mätman används.

Om man har många Mätman att hålla reda på, kan man också komplettera med etiketter som
klistras på Mätman med samma rubrik som angivits här.

Start

Här anger du när Mätman ska påbörja sin mätning:

• omedelbart Mätningen börjar omedelbart när du trycker på OK.

• vid starttid Mätningen startar vid den starttid du anger.

• med knapp Mätningen startar när du trycker på knappen (endast Combi och G2).
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Vid fullt minne

Här anger du hur Mätman ska bete sig när minnet blir fullt:

• stoppa mätningen Registreringen slutar när minnet blir fullt, vilket inträffar vid den
beräknade stopptiden.

• ersätt äldsta värdet Det sist avlästa mätvärdet ersätter det äldsta. Mätningen omfattar
den tid som visas under "Total mättid", men start- och stopptiderna
flyttas fram för varje ny avläsning.

aktivera stoppknapp

Gör att du kan stoppa mätningen direkt när du trycker på stoppknappen

(endast Combi och G2).

Starttid

Starttid kan bara ändras om du valt "Start vid starttid".

Ange önskat startdatum och starttid.

Datumet kan ändras genom att skriva in det i siffror, eller genom att klicka på pilen
omedelbart till höger om datumfältet och välja önskat datum i kalendern som visas.

Tiden kan ändras genom att skriva in den i siffror, eller genom att bläddra siffrorna med
pilarna omedelbart till höger om tidsfältet.

Efterhand som starttiden ändras, justeras stopptiden automatiskt.

Den angivna starttiden måste ligga minst 5 sekunder efter aktuell tid, när du trycker på OK.

Intervall

Tiden mellan två insamlade mätvärden. Välj detta alternativ då du vill mäta med ett bestämt
tidsintervall.

Intervallet kan ställas valfritt mellan 1 sekund och 12 timmar (för Mätman 3 är kortaste tid
5 sek.). Tiden kan ändras genom att skriva in den i siffror, eller genom att bläddra siffrorna
med pilarna omedelbart till höger om tidsfältet.

Efterhand som intervallet ändras, justeras total mättid och stopptiden automatiskt.

Total mättid

Välj detta alternativ då den totala mättiden är mer väsentlig än tidsintervallet mellan
mätvärdena. Mättiden anges som antal dygn, timmar, minuter och sekunder. Tiden kan ändras
genom att skriva in den i siffror, eller genom att bläddra siffrorna med pilarna omedelbart till
höger om tidsfältet.

Efter inställning av ”Total mättid” klicka på knappen ”Beräkna intervall” för att se intervall
och stopptid. Total mättid kommer då att justeras något, eftersom intervallet måste vara jämna
sekunder.
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Stopptid

Denna uppgift är endast synlig om du valt: Vid fullt minne - stoppa mätningen.

Välj detta alternativ då den faktiska stopptiden är mer väsentlig än tidsintervallet mellan
mätvärdena.

Ange önskat stoppdatum och stopptid.

Datumet kan ändras genom att skriva in det i siffror, eller genom att klicka på pilen
omedelbart till höger om datumfältet och välja önskat datum i kalendern som visas.

Tiden kan ändras genom att skriva in den i siffror, eller genom att bläddra siffrorna med
pilarna omedelbart till höger om tidsfältet.

Efter inställning av ”Stopptid” klicka på knappen ”Beräkna intervall” för att se intervall och
total mättid. Stopptiden kommer då att justeras något, eftersom intervallet måste vara jämna
sekunder.

Lås start/stopp

(Endast Mätman 3 ver. 1.04 eller högre)

Låser meny 4 ”stopp log” i på Mätman 3 och meny 3 ”start log” då mätningen är klar. Detta
medför att mätningen inte går att avbryta eller skrivas över med knapparna på Mätman 3 utan
endast via PC programmet Mätman XL/LT.

Mallar

Ger dig möjlighet att spara och återanvända kompletta startinställningar.

Spara Här sparas den aktuella inställningen under det namn som du anger. Du kan vid ett
senare tillfälle välja en mall med en färdig inställning ur listan.

Ta bort Tar bort den valda mallen från listan.

Beräkna intervall

Efter inställning av ”Total mättid” eller ”Stopptid”, klicka på knappen ”Beräkna intervall” för
att få de två andra parametrarna.

Hjälp

Dialogrutan ”Starta Mätman” har en egen hjälpfunktion, eftersom det är en separat plug-in-
modul.
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Logger | Töm
Logger/Töm

Töm

Detta kommando överför alla insamlade värden från loggern till din dator.

Loggern måste vara ansluten till din dator för att detta kommando ska fungera!

När överföringen är klar, visas mätningen som en kurva i diagrammet där du kan studera
detaljer i mätningen samt skriva ut resultatet på skrivaren.

Om en mätning med samma titel redan finns sparad på din dator, kommer följande dialogruta
upp:

Programmet föreslår alltid att mätningen sparas med titeln i loggern men med ett tillägg av ett
löpande nummer i slutet.
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Logger | Visa värde
Logger/Visa värde                       F12

Visa

Detta kommando visar aktuellt mätvärde i loggern.

Loggern måste vara ansluten till din dator för att detta kommando ska fungera!

Det aktuella mätvärdet visas i ett separat fönster. Efter ca 10 sekunder upphör visningen för att
spara batteriet i Mätman. Du kan också avbryta visningen genom att trycka på knappen Stäng.

Logger | Visa egenskaper
Här visas tillgängliga data om den anslutna loggern och mäthuvudet/sensorn.
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Logger | Kalibrering
Logger/ Kalibrera...

Varning!
Kalibreringsfunktionen påverkar Mätmans grundinställning. Om kalibreringen utförs
felaktigt, visar Mätman felaktiga värden. Kalibrera ej om du är osäker!

Du kan välja en av dessa fyra metoder:

Komplett
Denna metod kräver att du kan referensmäta vid två olika nivåer. De två nivåerna bör ligga så
långt ifrån varandra som möjligt för att kalibreringen ska bli noggrann. I båda nivåerna ska du
ange det korrekta värdet, så att datorn kan räkna ut lämpliga justeringsfaktorer åt Mätman för
korrekt visning.

Använd denna metod då du vill göra en noggrann kalibrering över en stor del av mätområdet
och har möjlighet att referensmäta två nivåer. Se exempel nedan!

Komplett vid olika tillfällen
Denna metod är en variant på den kompletta metoden, men tillåter att uppmätningen av de två
nivåerna sker vid olika tidpunkter. Efter uppmätningen av den första referensnivån, sparas
dessa uppgifter temporärt i en fil.

Nästa gång kalibreringsfunktionen anropas med samma Mätman ansluten, hamnar du direkt
vid uppmätning av den andra referensnivån och kan därefter fullfölja kalibreringen på samma
sätt som första metoden.
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Använd denna metod då du behöver referensmäta två nivåer, men inte kan förändra
referensvärdet direkt!

Justera förskjutningen
Metoden kräver endast referensmätning vid en nivå. Därefter förskjuts värdet lika mycket över
hela mätområdet, s k offsetjustering.

Använd denna metod om du normalt mäter värden inom ett snävt område och inte har
möjlighet att referensmäta två nivåer!

Nollställ kalibrering
Återställer justeringsfaktorerna till normalvärde, d v s förstärkningsfaktorn till 1 och
förskjutningen till 0.

Detta innebär att värdet från Mätman Combi översätts enligt aktuell linjäriseringstabell, och
övriga Mätman använder en normaliserad linjäriseringstabell.

Dialogrutan är ”Slutför kalibreringen”.
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Exempel på hur en komplett kalibrering utförs

1. Vid kalibrering av temperatur väljes två referenstemperaturer, t ex 0°C och 35°C.

2. Klicka på Nästa, så att sidan för Första referensvärdet visas.

3. Placera Mätman i 0°C, den första referenstemperaturen.

4. Ange "0" i rutan för Referensvärde och vänta på att det uppmätta värdet från Mätman
stabiliserat sig. Observera att det uppmätta värdet inte nödvändigtvis skall visa 0°C,
huvudsaken är att det är stabilt, d v s varken stiger eller sjunker under ca 30 sekunder.

5. Klicka på Nästa, så att sidan för Andra referensvärdet visas.



36

Copyright © 1994-2009 Eltex of Sweden AB EH-0239-04, Manual Mätman XL4 SV

6. Placera Mätman i 35°C, den andra referenstemperaturen.

7. Ange "35" i rutan för Referensvärde och vänta på att det uppmätta värdet från Mätman
stabiliserat sig.

8. Klicka på Nästa, så att den sista sidan i kalibreringsfasen visar sig.

9. Fyll i namn, om så önskas aktivera påminnelse och välj kalibreringsintervall.

10. Om du har utfört kalibreringen noggrant, klickar du på Spara, så att de nya
justeringsfaktorerna lagras i Mätman.

Så länge du inte trycker på "Spara" förändras inget i loggern!
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Logger | Linjärisering
Stöds inte av alla modeller.

Varning!
Linjäriseringsfunktionen påverkar Mätmans grundinställning. Om linjäriseringen utförs
felaktigt, visar Mätman felaktiga värden. Linjärisera ej om du är osäker!

Alla givarhuvuden till Mätman Combi, innehåller en tabell som talar om hur Mätman ska
översätta den uppmätta signalen till önskat mätstorhet. Denna tabell kallas linjäriseringstabell,
då den kan innehålla upp till 30 brytpunkter och därmed linjärisera en olinjär givare.

När du trycker på "OK", sparas utförda ändringar i Mätman, samtidigt som eventuella
justeringar av tidigare kalibreringar nollställs. Vi rekommenderar därför att du utför en
kalibrering när du ändrat linjäriseringstabellen, om inte annat för att kontrollera att värdena
verkar stämma.

Värde

Visar aktuellt värde i Mätman.

Enhet

Här anges den mätenhet som värdena mäts i, t.ex. "°C" eller "m³/h".  Enheten används vid
visning av mätvärdet, samt som förslag till enhet för diagramkurvan i Mätman XL.

Mätområde

Ange det minsta och högsta värde som skall kunna mätas. Detta förhindrar att orimliga värden
som ligger strax utanför givarens mätområde läses av. Om ett värde mäts upp utanför angivet
mätområde, justeras det till min- respektive maxvärdet.
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Linjäriseringstabell

Innehåller själva översättningen av Mätmans A/D-värde och önskad mätstorhet. En tabell
måste innehålla minst två rader. Mätman levererar alltid A/D-värden mellan 0 och 4095,
vilket motsvarar 12 bitars upplösning.

Exempel

Tabell för att mäta ström 0-20 mA med mäthuvud 18540.

A/D Värde
0 0
4094 20

Tabellen talar om att ett avläst A/D-värde på 0 motsvarar 0 mA, samt att ett avläst A/D-värde
på 4094 motsvarar 20 mA. Alla avlästa värden däremellan interpoleras fram, så ett avläst
A/D-värde på 2047 översätts till 10 mA.

(Grundinställningen i 18540 är 0-100 i värdekolumnen, enheten är %)

Testa

När du trycker på denna knapp, använder dialogen tabellen som du redigerat för att beräkna
värdet som visas i "Värde"-rutan.

OBS! Eventuella justeringsfaktorer som lagrats med kalibreringsfunktionen, nollställs då du
trycker på testa. Detta underlättar utprovningen av egna tabeller, där man alltid strävar efter
korrekt visning utan ytterligare justeringar.

Läs A/D

Med denna knapp läses aktuellt A/D-värde i Mätman och läggs in på en ny rad i tabellen. Du
anmodas då att ange vad detta A/D-värde skall motsvara i verklig mätstorhet.

Att mäta olika kända värden, trycka på "Läs A/D" och sedan ange vad värdet motsvara i
verkligheten, är det enklaste sättet att bygga upp en ny tabell.

Ta bort

Denna knapp raderar vald rad i tabellen.

Fabriksinst.

Knappen återkallar fabriksinställningen för givarhuvudet. Använd denna knapp om du råkar
göra förändringar i en befintlig tabell av misstag, eller om du av någon anledning vill återgå
till fabriksinställningen. Gäller ej Mätman RS.
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Exempel linjärisering

Exempel på tabeller för olika givare anslutna mot mätprob 18540 (0-10V/0-20 mA).

Flödesgivare som ger 0-20 mA vid uppmätt flöde på 0-50 m3/h:

Enhet: m3/h

Mätområde: 0 - 50

A/D Värde
0 0
4094 50

Temperaturgivare som ger 0-5 V vid uppmätt temperatur på 0-200 °C.

Enhet: °C

Mätområde: 0 - 200

A/D Värde
0 0
2047 200

Våg som ger 4-20 mA vid uppmätt vikt på 0-100 kg.

Enhet: kg

Mätområde: 0 - 100

A/D Värde
819 0
4094 100
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Plug-in | Inställningar…
Här utförs inställningar som är relevanta för aktiv plug-in modul.

Kommunikationsport
USB loggers detekteras automatiskt.

Om ingen USB Mätman är ansluten till datorn försöker programmet att ansluta en serieports-
logger på vald serieport.

För att programmet ska kunna kommunicera med serieports-loggrar måste den veta vilken
serieport på datorn den är ansluten till.

Om din dator saknar serieport, kan man installera en USB-seriell adapter som ansluts till en av
datorns USB-portar.

Välj den serieport i listan där loggern är ansluten.

När du valt en ledig serieport, bör du testa att du får kontakt med loggern. Detta gör du enklast
genom att välja Visa i huvudprogrammet så att aktuellt mätvärde visas.

Skulle du inte få kontakt, bör du kontrollera anslutningen och att batteriet sitter ordenligt i
loggern.

Typ av startdialog
För att tillgodose användare med olika behov, kan man ställa in två olika typer av
startdialoger.

Klassisk
Starta Mätman från en vanlig dialogruta på samma sätt som i tidigare versioner av Mätman.

Guide
Starta Mätman med hjälp av en guide som hjälper dig steg-för-steg. Rekommenderas för
ovana användare.
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Alternativ | Inställningar...
Alternativ/Inställningar...

Används för att ställa in vissa egenskaper i programmet.

Visa startbild
Ett kryss i denna ruta medför att programmets startbild visas några sekunder vid start.

Exportera data vid tömning
Ett kryss i denna ruta innebär att funktionen ”Exportera rådata från band” automatiskt utförs
varje gång en logger töms.

Mapp att lagra Mätman XL-filer i
Anger sökvägen till den mapp, där alla mätband, presentationer och övriga filer som används
av Mätman XL lagras. Använd Bläddra för att välja en annan mapp.
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Hjälp | Innehåll
Här finns utförlig hjälpinformation för programmet.

Varje Plug-in modul har egen hjälpdokumentation.

Hjälp | Om…
Information om:

• programmets versionsnummer

• hemsida och epost, Eltex of Sweden AB


