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1 Inledning - förord

1.1 Introduktion

Varför ska en lärare använda en till en PC när alla vet att ”datorer bara komplicerar allt”?

Detta examensarbete har sin grund i laborationer och försök med Mätredan. Arbetet visar på

hur och varför lärare kan använda en mät- och styrutrustning i undervisningen.

1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att visa hur man på ett stimulerande sätt kan använda en mät- och

styrutrustning i undervisningen av de naturorienterade ämnena. Detta görs med ett färdigt

lektionsförslag, två kortare lektionsjämförelser samt en kortare avdelning med

laborationsförslag där datorn används för att göra lektionerna mer moderna i jämförelse med

vanliga lektioner. Syftet är också att föreslå hur arbete med datormätstöd kan motiveras med

hjälp av gällande läroplan.

1.3 Avgränsningar

I uppsatsen skiljs på begreppen mätbox och mätreda. Med mätbox menas olika styr- och

mätverktyg som kopplas till datorn i allmänhet. Mätredan är ett verktyg Lars Björklund

(Ingenjörsfirma Pallas), lärare vid Linköpings universitet, Institutionen för fysik och

mätteknik, utvecklar och skriver programvara till. Den kostar cirka 350 kronor att bygga själv.

Elektroniken i mätboxarna tas upp där det är nödvändigt. Vad beträffar tillbehören kommer

jag däremot att förklara mer. Programmeringen kommer jag inte gå in på förutom förklaringar

om vad som gör vad i mina program. Laborationerna är inriktade på Mätredan eftersom det är

denna mätbox jag har att tillgå, men jag hoppas att tillbehör och laborationer skall vara

tillämpningsbara även på andra mätutrustningar.

Mätboxen kan inte bara användas av äldre elever. Även yngre elever på mellan- och lågstadiet

kan eventuellt med handledning i grupp eller i par använda och få kunskap genom mätboxen

och datorn. Detta behandlar dock inte arbetet.
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1.4 Frågeställningar

Min undring är om man skulle kunna planera ett antal lektioner inom NO, kompletta med

utrustning, program, lektionsplanering och annat material som behövs för mätredan. Vilka

fördelar kan jag komma på med att använda mätredan i undervisningen? Jag har sedan en tid

arbetat som lärare och kommit på en del nya idéer om hur man kan utnyttja mätredan.

Programmaet Valhall hade till sommaren 1998 utvecklats till version 2.70 med ett antal nya

intressanta funktioner. Jag ville då också utveckla ett antal kortare laborationer som andra

kunde bygga vidare på. Undertiteln blev ”Att använda en mätbox i undervisningen.”

1.5 Disposition

• Under rubriken 2 Bakgrund förklaras kort hur skolsituationen sett ut och hur den ser ut

idag samt vilka krav läroplanen ställer och var en mätbox skulle kunna passa in.

• Rubriken 3 Metod beskriver hur jag har gått tillväga för att söka information.

• Rubriken 4 Olika mätboxar behandlar olika mätboxar och deras tekniska data, med en

fördjupning i mätredans detaljer och programmering.

• Rubriken 5 Lektionsförslag ger förslag till en färdig lektion och två kortare

lektionsförslag. Lektionerna är med och utan mätbox.

• Rubriken 6 Laborationer är kortare genomförda laborationer ämnade att ge läsaren idéer.

• Texten under rubriken 7 Andra förslag är på samma sätt som texten under rubriken

Laborationer ämnad att ge idéer. Här är det fantasi och letande i tidningar som gett

resultatet.

2 Bakgrund

Att kunna styra, mäta och reglera omvärlden har alltid varit ett behov hos människan (enligt de

tidningar jag konsulterat). Ju enklare, lättare och åskådligare man kan göra dessa funktioner

desto bättre. Med datorn går det att på ett enkelt sätt att behandla den information och de

mätvärden man får in, med ett visst gränssnitt, på ett snabbt och överskådligt sätt. Ett problem

är att datorn inte kan ta in informationen direkt utan att man behöver en mellanstation, det vill

säga ett gränssnitt, mellan datorn och den registrerande sensorn. Dessa mellanstationer är ofta

dyra och inte så små och flexibla som man vill ha dem. På sextio- och sjuttiotalet fanns det

många som byggde hemrobotar och mätutrustning själva till sina billiga persondatorer1 (också

enligt de äldre datatidningar jag konsulterat). Idag är Windows och olika program mera i

centrum för utvecklingen. Användare (eller elever) köper, enligt min erfarenhet, hellre 3D-
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kort än en byggsats för att styra saker. En av skolans uppgifter är att förmedla hur man arbetar

i det datoriserade näringslivet och i samhället i övrigt. Mätning och styrning av olika slag

finns överallt.

2.1 Skolsituation

Det jag har erfarit i skolans värld idag är att ofta är ekonomin ett problem vid inköp av

utrustning och material. Användarna är ofta ovana vid datorn. Här har vi ännu ett skäl till att

utrustningen måste vara enkel, som nämndes i föregående stycke. Det vill säga billig och lätt

att använda. Att använda en mätbox bör inte vara svårare än att utföra lektionen på sedvanligt

sätt. Den skall dessutom göra lektionsinnehållet mer överskådligt och mer lättfattligt än om

läraren inte hade haft mätboxen.

Inom skolan pratas det mycket om vad vi skall använda datorn till och hur. Många skolor

köper in CD-romprogram för matematik- och fysikundervisning som är mer eller mindre bra

och ofta inte utvärderade i någon större utsträckning. Eleverna tittar hellre på internet och

leker än arbetar med dessa program. Om läraren istället verklighetsanpassade användandet av

datorn mer, som nämndes tidigare, och använde den till att styra och mäta med, skulle

eleverna mer kunna förstå datorns användning och potential. Det är också roligare och mer

intressant att se att det man gör på datorn kan omsättas i verkliga händelser och reaktioner.

Kan eleverna dessutom lära sig hur komplicerade fysikaliska (eller andra) lagar och samband

fungerar på ett enkelt och trevligt sätt har vi kommit på hur datorn bäst kan användas.

Givetvis finns det situationer då papper, penna och till exempel ett stoppur är betydligt

smidigare och enklare att använda, men det kan också finnas ett eget värde i att ta in mätdata i

en dator och behandla dem. Eleven kan lätt lägga in värden i tabeller, producera grafer och

staplar och skriva om laborationerna. Detta är ett bra sätt för eleven att lära sig använda datorn

och göra snygga presentationer. Det är nog lättare att låta eleverna jobba i små grupper, några

elever i taget då datortillgången ofta är ringa.

2.2 Läroplanen

Genom hela lärarutbildningen har det anknutits så mycket som möjligt till det styrdokumentet

för skolan; läroplanen. Även i detta arbete måste läroplanen finnas med för att rikta in

lektionsplaneringarna på rätt spår och för att läsaren skall se hur mätboxens funktioner och

                                                                                                                                                        
1 ZX Spectrum, ABC 80 och liknande
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möjligheter passar in i ett större sammanhang. Därför finns nedan de delar av läroplanen som

passar bra in på mätboxens användning redovisade.

I läroplanen står det att ”En huvuduppgift för skolan är att hos både flickor och pojkar skapa

intresse för naturvetenskaperna”.2 Det står också att läraren i undervisningen skall använda sig

av ett empiriskt arbetssätt och att hit hör ”den experimentella arbetsmetoden”.3 Det är lättare

att skapa en sådan inlärningssituation att dessa krav uppfylls om man har billig,

verklighetsnära och användarvänlig utrustning. Mätboxen skulle kunna vara en stor hjälp till

att uppnå de utbildningsmål som finns i läroplanen. Här följer kortare kommentarer av

läroplanen.

Gemensamma mål att sträva mot för biologi, fysik och kemi:4

”Skolan skall i sin undervisning i de naturorienterande ämnena sträva efter att eleven
• upplever upptäckandets och experimenterandets glädje och utvecklar sin lust och förmåga att ställa frågor

om fenomen i naturen,
• utvecklar kunskap om naturvetenskapliga begrepp och modeller och medvetenhet om att dessa år

mänskliga konstruktioner,
• får en fördjupad förståelse för det naturvetenskapliga arbetssättet och utvecklar sin förmåga att redovisa

sina iakttagelser, slutsatser och kunskaper i skriftlig och muntlig form,
• utvecklar kunskaper om energiflödet från solen genom olika naturliga och tekniska system på jorden samt

om de naturliga kretsloppen,
• blir medveten om hur kunskapen om naturen utvecklats och hur den både formats av och format

människans världsbilder,
• utvecklar sin omsorg om och respekt för naturen och sitt ansvar för miljön i såväl lokalt som globalt

perspektiv,
• får kunskap om universums, jordens, livets och människans utveckling,
• får insikt om hur materien och livet inom naturvetenskapen studeras på olika organisationsnivåer (t.ex.

atom – molekyl – cell – organism – population – samhälle). ”

Av de åtta strävansmålen stämmer de fyra första in direkt på mätboxens område och de

resterande kan fås att stämma indirekt. Under exempelvis den sista punkten, ”utvecklar

kunskaper om energiflödet från solen genom olika naturliga och tekniska system på jorden

samt om de naturliga kretsloppen.”, 5 kan läraren till exempel visa med skalmodeller hur man

styr och reglerar växthus, solfångare eller tar upp mätningar av olika slag inom de naturliga

kretsloppen.

                                                
2 Utbildningsdepartementet, Kursplaner för Grundskolan , 1994: sidan 7 första stycket.
3 Utbildningsdepartementet, Kursplaner för Grundskolan , 1994: sidan 7 första stycket.
4 Utbildningsdepartementet, Kursplaner för Grundskolan , 1994: sidan 8. Inbördes ordning ändrad.
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Mål i biologi:6

Angående de mål som ställs upp inom biologin så kan man behöva mäta temperaturer (se 6.4),

ljusförhållanden (se 6.2) och liknande. Det går att utnyttja mätboxen som en hjälp vid

hantering av mätdata och styrning av växthus och andra processer. Man kan också mäta

reaktionshastigheter (se 5.1), puls och andning exakt. Den kan för mer teknikintresserade

elever innebära att även de intresserar sig för biologin.

Strävansmål i fysik: 7

Nedan följer de punkter i läroplanen som jag anser passar extra bra mot mätboxens

användningsområden. Många av de andra punkterna kan även de passa in, fast mera indirekt.

Punkterna är omskrivna för att framhäva det viktiga i dem för det här arbetet.

Eleven skall:

• ha kunskap om begreppen tid, rum, rörelse och tröghet (se 5.1, 5.2, 5.3) och om deras
inbördes relationer,

• få fördjupade kunskaper om akustiska fenomen (se 5.2),
• utveckla insikter i elektricitetsläran och magnetismen (se 5.3),
• utveckla intresse för och kunskaper om den moderna fysiken.

Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av femte skolåret:

• Eleven skall kunna genomföra enkla undersökningar och göra systematiska iakttagelser,
• göra enkla mätningar (se 6.4, 6.3) och iakttagelser för att förstå årstiderna och deras

samband med väderleken.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av nionde skolåret:

• Eleven skall förstå hur ljud beskrivet som en mekanisk svängningsrörelse, skapas, utbreder
sig och dämpas,

• veta vad som menas med en elektrisk krets och känna till begreppen ström, motstånd,
spänning, elektrisk energi och effekt och hur elektrisk ström kan genereras ur mekanisk
rörelse.

Inom kemin liksom inom biologin är temperaturmätningar det som ligger närmast mätboxens

förmåga. Eventuellt kan den också användas vid tester av ledningsförmåga, pH, O2-förekomst

och spektrometri, dvs genomsläpp i olika ljus.

                                                                                                                                                        
5 Utbildningsdepartementet, Kursplaner för Grundskolan , 1994: sidan 8.
6 Utbildningsdepartementet, Kursplaner för Grundskolan , 1994: sidan 9.
7 Utbildningsdepartementet, Kursplaner för Grundskolan , 1994: sidorna 12-13
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I teknikämnet passar mätboxen väldigt bra in. Med den kan man åskådliggöra svåra processer

från industrin och vardagslivet. Eleven kan fås att förstå hur tekniska hjälpmedel fungerar och

kan utveckla egna. Det är lätt att bygga och testa enklare tillbehör. Till både femmans och

nians mål passar ett sådant här redskap bra in.

3 Metod
För att ta reda på vad mätboxen klarar av har jag gjort ett antal laborationer och har

härigenom fått en uppfattning om hur det går att använda mätboxen. Lektionsplaneringarna är

funna i läroböcker och omarbetade av mig. Jag har studerat ett antal läroböcker och

lärarhandledningar8 inom områdena och på så sätt fått reda på hur en traditionell lektion

skulle kunna se ut och sedan gjort en mätboxlektion efter detta mönster. För att få idéer på

vad man kan tillverka för tillbehör har jag konsulterat två månadstidskrifter, Practical

electronics och Allt om elektronik.

4 Olika mätboxar

Det finns många olika mätboxar. Mätboxar tar emot digitala och analoga signaler och skickar

ut digitala signaler. Detta för att mäta och styra tillbehör utanför datorn. Datorn kan i de flesta

fall inte styra tillbehören direkt och det är säkrare att ha något mellan datorn och tillbehöret.

Mätboxen fungerar också som filter och kan, beroende på hur den är byggd ta bort signaler

och störningar användaren inte vill ha. I mätboxarna finns ofta en mikroprocessor eller dator

och större eller mindre minneskapacitet. I minnet kan man lägga in program som styr datorns

funktioner och kommunikationen mellan datorn, mikrodatorn och omvärlden.

Inom skolan har länge funnits en sats som byggs med hjälp av legoteknik med ett begränsat

antal tillbehör (det är inte möjligt att bygga sensorer till den själv, detta har tillverkaren

spärrat). De saker som finns till den går att styra genom ett grafiskt program på PC:n.

Användaren drar ikoner och kopplar ihop till programsekvenser. Det går att visa enklare

processer. Satsen är dock väldigt dyr för en skola.

Celab är en annan mätbox som Candela Industridata AB i Nora har utvecklat. Den kan mäta

digitala inportar och analog spänning och ge resultatet till datorn.

                                                
8 Se Litteraturförteckning
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Port version 1, från Lars Björklunds Teknisk manual
för mätredan

LogIT är en engelsktillverkad mätbox. Den har tre sensorer som kan användas samtidigt och

den känner av vilken/vilka sensor som är inkopplade. Den har endast två knappar. Man

trycker för börja mäta och för sluta mäta. Det går också att göra en förprogrammerad mätning

från PC:n. Efter mätningen töms värdena till en PC. Minsta tidsintervall för intagning av

mätvärden är 10 millisekunder. Den kan också styra kringutrustning digitalt. Till den får

användaren program, ljussensor och temperatursensor. Sedan kan man köpa extra tillbehör.

LogIT kostar cirka 7000 kr med program.

Tillsatser till miniräknare är ett annat och nytt sätt att ta in mätdata. Miniräknare, från Texas,

HP och Casio, har möjligheten att med tråd eller trådlöst ta in och bearbeta mätdata. Det finns

många komplicerade och dyra tillbehör för att mäta det mesta. Mätdata kan sedan skickas till

en vanlig PC. Bearbetningen kan ske redan i miniräknaren och både den och

kringutrustningen går på batteri, så det hela är ett synnerligen portabelt system.

Hos elektronikdistributören9 kan alla köpa mät-/styrenheter som kopplas in i datorns

COMport. Dessa kan ha alltifrån en analog ingång till sju digitala ingångar och åtta digitala

utgångar. Priserna varierar från 725 till 3260 kronor. Dessutom finns det mät-/styrboxar som

har ända upp till 192 kanaler och som kan kosta ända upp till 16000 kronor.

4.1 Mätredan

Mätredan, som jag har valt att använda, är en ej färdigutvecklad produkt. Den har fyra digitala

utgångar, tre digitala ingångar och tre analoga. Dessa in- och utgångar är fördelade på tre

portar. Två sexpoliga DIN-kontakter innehåller de digitala in- och utgångarna och en

fempolig DIN-kontakt innehåller de tre analoga ingångarna. Alla tre portarna har utgångar för

jord och +5V så att man kan få spänning till

sensorn. Det går att bygga in extra minne på

kretskortet. Om användaren kan mycket om

elektronik kan han/hon få fler in och

utgångar. Det är också lätt för den som har

lite kunskaper om elektronik att göra relativt komplicerade tillbehör på egen hand. Även

färdiga sensorer går lätt att anpassa till mätredan.

                                                
9 ELFAkatalog nr 46, Horsens, 1997
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Hur mätredan skall fungera går att reglera genom styrprogrammet i enkretsdatorn. Man kan få

den att utföra ett program självständigt för att sedan tanka ned mätdata till sin PC, ha den

uppkopplad hela tiden med ett och samma program i eller ladda ned program från PC:n under

körning. Med det ordinarie programmet i mätdatorn går det att styra mätdatorn i ett

terminalprogram med något ”torftiga”10 kommandon för ut och ingångar och mätning.

Tekniska data: 11

Mätredan styrs av en enkretsdator av typ 68HC11. Mätredan har ett fast minne där ett program

som kommunicerar med din PC ligger. De kommunicerar med en hastighet på 9600 bitar/sekund.

Förutom de i PROMet fast inbyggda funktionerna kan man ladda ner program skrivna i 68HC11-

binärkod till det inbyggda RAM. På så sätt kan man anpassa mätfunktionerna till nya givare.

Ingångar: 4 digitala som kan mäta nivå, frekvens, tid, pulsbredd med mera.

4 analoga spänningsingångar 0-2,55 V och 0-255 mV. Med dessa kan man mäta

enstaka eller upprepade mätningar upp till 50000 gånger /sekund.

Utgångar: 4 digitala som kan ställas till viss nivå, generera pulståg, styra servomotor eller

skapa noggrann likspänning 0-5V.

Anslutning: Seriell anslutning till PCdators COMport med 9600 bitar/sekund.

Matning: 8-14 V med 100 mA.

4.1.1 Teknikval
Varför har jag använt mig av just denna mätbox? Jag har tidigare byggt och använt den under

en teknikkurs och jag var med vid starten av utvecklingen av styrprogrammet Valhall. Jag

känner därför bäst till denna av de olika mätboxar som finns. Det är också den i billigaste

mätbox jag sett och den är enkel att anpassa för nya funktioner och behov. Jag vet inte heller

om de andra mätboxarna går att använda på gamla datorer vilket jag vet att mätredan kan.

4.1.2 Problem med mätredan

Det har varit lätt att bygga tillbehör som bygger på digitala mätningar och frekvensmätningar.

Däremot har det inte gått att pröva några ordentliga tillbehör för de analoga portarna då den

mätreda jag byggt var felaktig. I den ingång som skulle varit mest användbar, AD1, som har

en förstärkning på insignalerna, fungerade inte förstärkaren. En klar begränsning är också att

det inte går att, vid snabb mätning, få in mer än 200 mätvärden totalt i mätboxens minne.

                                                
10 Lars Björklund, Teknisk manual för mätredan, Linköping, 1997
11 Lars Björklund, Teknisk manual för mätredan, Linköping, 1997
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4.1.3 Programmet för mätredan

Det går som sagt att styra mätdatorn direkt med kommandon till programmet i mikrodatorn

eller att förändra detsamma med assembler. Men man kan också styra mätboxen i en mer

användarvänlig miljö med hjälp av programmet Valhall. Valhall utnyttjar det program som

finns i enkretsdatorns fasta minne och kan dessutom skicka ned mer komplexa instruktioner

till RAM i enkretsdatorn. I skrivandets stund är det version 2.70 som gäller.

I Valhall görs allt programmerande med hjälp av menyer där man kan klicka på de alternativ

som finns tillgängliga. Det går att använda mätdatorn som en datalogger och ta in data vid

givna tidpunkter eller händelser. Användaren kan i ett listfönster direkt se vad som

programmerats in. Man kan dessutom styra datorns mätningar mer direkt om man väljer det

alternativet. Värden och resultat från mätredan går att styra till antingen ett minne, en lista, en

graf eller en display.

Värdena kan sedan på olika sätt bearbetas direkt med Valhalls eget grafprogram eller sparas

och öppnas i Excel eller MS Works. Det går också att göra snygga multimediapresentationer

med hjälp av inbyggda funktioner.

Problem:

Editeringen av programmen är lite otymplig och det är ofta lättare att använda programmet

”anteckningar” för att göra förändringar. Speciellt i mediadelen var detta användbart eftersom

det var lättare att göra exakta placeringar av text, få text att ligga i rad och redigera

densamma. Det var också lättare att få en överblick över programraderna.

En skillnad från de tidigare versionerna av Valhall är att programmet nu frågar om man vill

byta från ’,’ till ’.’ som decimalseparator i Windows. Att inte byta gör att till exempel

tidmätningen inte fungerar. Du kan inte göra exaktare mätningar än sekunder om du inte

byter. Orsaken är att svenska datorer ofta är inställda på att använda decimalkomma som

separator.
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5 Lektionsförslag

Nu kommer ett utförligare och ett mindre utförligt exempel på planering av lektioner med och

utan mätbox. Detta för att läsaren skall ha en traditionell lektion att jämföra med och för att

denne skall se hur mätredan kan göra lektionen annorlunda. Vissa OH-material,

labhandledningar (labPM) och genomgångar som behövs finns med. Hur användaren skulle

kunna bygga kringutrustning och mätboxens styrprogram ingår också.

5.1 Reaktionshastighet

Detta är en lektion som går att ta med i exempelvis arbetsområdet människokroppen, eller i

fysikområdet tid. Om skolan har ett mindre antal datorer måste denna uppgift för mätredan ses

som en gruppuppgift, där grupperna roterar och också har andra laborations- eller

teoriuppgifter.

Utan mätreda:
 Årskurs: 712

Syfte: Att eleverna skall testa sin reaktionshastighet.

Mål: Att alla skall ha testat sin reaktionshastighet tio gånger, gjort en tabell och beräknat sitt

medelvärde.

Innehåll Arbetssätt Material

Laboration Dela in klassen parvis.
Skriv följande instruktioner på tavlan eller använd OH: OH
1. Gissa din reaktionshastighet
2. Rita in skala på papper: 1213

• Vik ett A4 två gånger på längden.
• Tejpa ihop papperet längs ena kanten. Du får då en styv 30

cm lång pappersremsa.
• Rita ett streck längst ner på remsan 1 cm från ändan. Skriv

siffran 0 vid strecket.
• Gradera sedan remsan uppåt enligt tabellen. Mät alltid från

nollstrecket.

Papper

Tejp

Linjal

mm 49 71 96 126 159 196 237 283

s 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24

3. Använd nu remsan till att mäta din reaktionstid.
• En kamrat håller remsan så att den hänger lodrätt.
• Stöd din arm mot en bordskiva. Håll tumme och pekfinger

runt remsan utan att röra denna.
• Utan förvarning släpper din kamrat remsan. Du skall då

                                                
12 enligt Paulsson, Bo: Fysik GRH 1, Helsingborg, 1989 sidan 49
13 omarbetat från Paulsson, Bo: Fysik GRH 1, Helsingborg, 1989 sidan 49
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fånga den så snabbt som möjligt mellan tummen och
pekfingret. Anteckna tiden i sekunder.

• Gör försöket tio gånger och beräkna medelvärdet. Miniräknare
Anteckna.
Gör likadant med din andra hand.
Låt sedan din kamrat göra samma sak.
Lämna in redogörelse på detta nästa vecka innehållande: Titel,
Namn, Material, utförande med bild, resultat och slutsats. Glöm
ej datum.
Extrauppgift: Svara på:
• Hur snabbt kan man teoretiskt reagera?
• Finns det något rekord?
• Finns det andra sätt att mäta reaktionshastighet? Vilka?
• Vilka faktorer kan påverka reaktionshastigheten?
Ta reda på med hjälp av böcker och internet.

Lektion med mätredan:

Lektion om reaktionshastighet.

 Årskurs: 714

Syfte: Att introducera mätboxen och att eleverna skall testa sin reaktionshastighet.

Mål: Alla skall ha testat sin reaktionshastighet tio gånger, gjort en tabell och beräknat sitt

medelvärde.

Innehåll Arbetssätt Material

Introduktion Förklara vad mätboxen är för något.
Förklara programmet och applikationen i korthet.

Mätbox
Reaktions-
applikation
Dator

Laboration Skriv instruktioner på tavlan eller använd OH:
1. Dela in klassen parvis.

OH

Kör programmet och följ instruktionerna.
Låt sedan din kamrat göra samma sak.

2. Samarbeta i klassen:
Ta reda på klassens medelvärde. Vem var snabbast?
Lämna in redogörelse på detta nästa vecka innehållande: Titel,
Namn, Material, utförande med bild, resultat och slutsats. Glöm
ej datum.
I resultatet kan skrivas de tio mätvärdena, max- och minvärde
och medelvärde.
Hur man räknar ut medelvärdet skrivs i utförandet.

                                                
14 enligt Paulsson, Bo: Fysik GRH 1, Helsingborg, 1989 sidan 49
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Extrauppgifter: Svara på:
• Hur snabbt kan man teoretiskt reagera?
• Finns det något rekord?
• Finns det andra sätt att mäta reaktionshastighet? Vilka?
• Vilka faktorer kan påverka reaktionhastigheten?
Ta reda på med hjälp av böcker och internet.

Kommentarer:

Läraren kunde lika gärna ha gjort ett program i Visual Basic som gjorde att skärmen blinkade

och där eleven tryckte på en knapp på tangentbordet. Tyvärr är det svårt att mäta tid exakt i

windowsmiljö. Detta var en av många idéer för att introducera mätredan på ett enkelt sätt.

Inlärningen kanske inte förbättras av att använda mätboxen, men det går betydligt fortare att

beräkna resultat och att genomföra längre testomgångar än med den första laborationen.

Resultaten i den första laborationen måste beräknas för hand och räknesvaga elever har större

chans att ta till sig principen utan att behöva beräkna en massa. Läraren måste gå igenom hur

beräkningarna i datorn utförs för att förståelsen skall bli bättre. Laborationen kanske bara blir

en del av en lektion där övriga elever gör annat. Stationsystem är möjligt. Lektionen med

mätbox är effektiv och allt går snabbt att genomföra. Ett förslag är att testa att byta ut lampan

mot en högtalare eller summer och jämföra resultaten.

5.1.1 Reaktionstestarens applikation och program

C1 är för att S1 endast skall ge

en mekanisk slutning. Brytaren

studsar gärna.

R1 gör så att den röda lysdioden

inte går sönder. S1 har monterats

i en tom spritpenna för att man

skall ha något att hålla i när man

trycker på knappen. Sladden till

S1 är cirka en meter lång.

Lysdioden sitter så nära

mätboxen som möjligt.

Programmet finns i bilaga 1.
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5.2 Ljudhastighet

Denna laboration passar bäst i ett fysikaliskt arbetsområde exempelvis ljud eller hastighet.

För att visa och mäta ljudets hastighet utan mätboxen kan läraren använda en korttidsmätare

och två mikrofoner. 15 Läraren lägger de två mikrofonerna med en meters mellanrum och slår

ihop två klossar bakom någon av dem. När så ljudet når den första mikrofonen startar

tidtagningen och den avslutas med att ljudet når den andra. Likadant går givetvis att göra med

mätredan och två mikrofoner kopplade till AD1.

Ett annat påtagligt sätt, utan mätbox, att visa att ljudet har en annan hastighet än ljuset är att

man placerar ut två elever med hundra meters mellanrum. Den ena eleven sänker armen och

skriker till. Den andra eleven sätter på ett tidtagarur när han ser att armen sänks och stänger av

när han hör ljudet. Det är inte någon exakt metod. Detta kan jämföras med att man ser blixten

under ett åskväder och kan räkna tiden innan man hör mullret. Var tredje sekund innebär cirka

en kilometer. (Ljudhastigheten är 331 m/s.)

Med mätboxens hjälp kan man göra mätningar av tider som är så korta som 10 µs mellan två

händelser. Det går också att göra ett AD-svep över en analog port vilket innebär att man tar in

upp till 200 mätvärden med ett tidsmellanrum på ned till 20 µs. Dessa kan läggas in i grafen

och analyseras.

Exemplet ovan med två mikrofoner är då lätt att genomföra. Ett annat försök som också

fungerar är att starta tidtagningen med hjälp av två metallföremål som är kopplade till

mätboxens jord respektive In2-port (se sidan 10). När metallbitarna slås

ihop uppkommer ett ljud som kan uppfattas av

en mikrofon. Mikrofonen kan kopplas till

AD1.

När man slår ihop metallbitarna så ändras

signalen på In2. Då kan man göra ett AD-svep på AD1 som skickas direkt

till grafen. Sedan kan man mäta på kurvans x-axel hur lång tiden var till det första ljudet

                                                

15 Från Undvall & Nilheden,, Fysik 90, lärarhandledning 2 , Arlöv, 1991 sidan 15
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nådde mikrofonen, och räkna ut ljudets hastighet genom att också mäta avståndet mellan

mikrofonen och metallbitarna och dela avståndet med tiden.

Här är ett exempel på hur ett enkelt program för ovanstående skulle kunna se ut:

DESIGN AV GRAF:,,,50,0,6,0,0,1,2,.122,.115,5,15,0,0,0,0,29,9,68,83
INVÄNTA:IN2=−
ADSVEP TILL GRAF:1,20,200,D8

Med ovanstående program fick jag ljudets hastighet som bäst till mellan 317 och 340 m/s.

Nedan följer ett program för att pröva om olika verktyg du kopplar till AD-porten fungerar.
Funktionen blir som hos ett oscilloskop:

DESIGN AV GRAF:,,,50,0,6,0,0,1,2,.3,.05,5,15,0,0,0,0,54,16,44,53
REPETERA FÖR:ALLTID
   ADSVEP TILL GRAF:1,30,50,D8
REPETERA HIT:

5.3 Fallhastighet

Gravitationen eller fallhastighet kan testas i arbetsområdet hastighet eller när man prövar
jordens dragningskraft.

En normal lektion för att påvisa gravitationen skulle kunna innehålla en tempograf och en

pappersremsa med fallvikt i. Pappersremsan, som skall vara cirka två meter lång, sätts i

tempografen som markerar punkter på papperet med en jämn frekvens. När man sedan släpper

vikten och papperet går genom tempografen ökar avståndet mellan strecken och strecken blir

mer utdragna ju längre tiden går. Man kan sedan mäta accelerationen

genom om att mäta avståndet mellan strecken och se hur hastigheten

förändrats mellan strecken. 16

Detta är förmodligen en dyr utrustning och det krävs dessutom en elkub och

stativ för att utföra försöket. Ett försök som jag tror är lättare att förstå är att

i ett plaströr släppa en

stålkula och mäta dess

hastighet på två ställen.

Släppandet av kulan

genomförs med hjälp av

en elektromagnet som

kräver en extern strömkälla. Man kan använda sig av ett relä (ELFA 37-075-10) eller ett

                                                
16 Taget från Paulsson, Bo: Fysik GRH 3, Uppsala, 1993 sidan 17
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slaktat Biltemarelä för att styra elektromagneten. För att få relät att fungera krävs en NPN-

transistor (ELFA 71-072-46) som förstärker strömmen från Ut 3. Först sätter eleven på

strömmen i elektromagneten genom att sätta Ut 3 till på. Sedan lägger man kulan i röret under

skruven eller spiken som man gjort som elektromagnet genom att vira koppartråd omkring

den. Det krävs cirka 100 varv. När eleven så stänger av strömmen faller kulan ögonblickligen.

Sedan mäter man tiden från släppandet av kulan till den första sensorn (ELFA 75-341-18) och

tiden från första sensorn till den andra. Om eleven

sedan mäter sträckorna och beräknar hastigheterna

upptäcker han/hon att hastigheten har ökat i det

senare fallet. Han/hon kan med dessa värden

sedan väldigt exakt beräkna accelerationen för

kulan och därmed jordaccelerationen. Eleven får

själv ta reda på hur man beräknar hastighet och

formler för acceleration. Det kan här vara lämpligt

att introducera kommandot ”MÄT TIDER” i

Valhall.

Ett annat förslag är att linda koppartråd runt röret, ett hundratal varv, på två ställen, och när

man släppt en magnet göra ett AD-svep (en serie mätningar). Man skulle då se vid vilka tider

strömmen ökade och kunna mäta tiden det tar mellan lindningarna.

6 Laborationer

Här följer några korta laborationer som inte är satta i något speciellt sammanhang. De är med

för att visa vad mätboxen kan göra och för att inspirera. Läsaren kan använda små delar av

laborationerna eller av elektronikschemana för att hitta på egna applikationer.

6.1 Exakt tidtagning

Kommentarer:

Sändaren eller oscillatorn, gjorde jag ursprungligen som fjärrkontroll för att styra en infraröd

”lampknapp” jag byggt. ”Lampknappen” sitter mellan ett vägguttag och en vanlig lampa, en
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fläkt eller vad som helst med 220 V kontakt. Med denna sändare kunde jag nu styra

starkström på ett tämligen riskfritt sätt.

Mottagaren är en ”avstämd IR-sensor med inbyggd förstärkare och komparator. Den reagerar

endast på IR-ljus som är modulerat med frekvens omkring 38 kHz” 17. Den ger alltså en klar

signal när den tar emot IR-ljus (cirka 940 nm) med en frekvens på 38 000 Hz. Samma sorts

mottagare satt i min ”lampknapp”.

Potentiometern, motståndet och kondensatorn är ordinära. IC1 är en 74HCT132/Ph

schmittrigger (ELFA 73-517-29), IC2 är en avstämd IR-detektor IS1U60 (ELFA 75-220-14)

och dioden är en HEMT3301/HP (ELFA 75-043-19) för 940 nm IR-ljus. Sändaren är byggd

på veroboard för att allt skall vara så enkelt som möjligt.

Om man nu kopplar mottagaren och sändaren på samma digitala port och sätter Ut 3 till 1 så

kommer In 2 att visa 0. Då något passerar mellan sändaren och mottagaren visar In 2 en 1 och

någonting kan styras av detta (larm, vanlig sensor, liknande). Om man gör två sådana här

sensorer och monterar dem

med tio meters mellanrum i

en skolkorridor är det lätt att

mäta exakta tider för lärare

och elever att förflytta sig

sträckan. Tidtagningen sätts

igång av den första sensorn

och stoppas av den andra.

Eleverna kan sedan räkna ut

hastigheter och tävla på olika

sätt.

                                                
17 ELFAkatalog nr 46, Horsens, 1997 sidan 793
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6.2 Ljus/mörkersensor

Program:

REPETERA FÖR:ALLTID
   FUNKTION TILL MINNE:'ljus,1,AD,.255,/,INT
   UTFÖR OM MINNE:0
      TILL:UT3
   UTFÖR HIT:
   UTFÖR OM MINNE:1
      FRÅN:UT3
   UTFÖR HIT:
REPETERA HIT:
'Automatisk ljussensor.
'Så fort sensorn känner av en mörk yta
'blir Ut 3 lika med 1

Detta är ett enkelt tillbehör för att känna av om det är mörkt eller ljust. Signalen till AD1 delas

med 0,255 och avrundas för att det skall bli en etta eller nolla beroende på vilket ljus det är.

Denna siffra kan behöva ändras efter den mätreda man håller på med. Blir svaret en nolla,

alltså om det är mörkt, blir Ut 3 lika med 1. Är det ljust, blir svaret en etta och Ut 3 blir 0. R1

är ett ”fotomotstånd av CdS-typ”18 med största känslighet vid 560 nm och som ger en

resistans på 3-20 kohm vid 10 Lux. Fotomotståndet kan dras ut i en lång sladd och sättas i ett

fönster eller liknande. R2 skulle kunna vara en potentiometer för att användaren själv skall

kunna reglera vid vilken ljusstyrka omslagen skall ske. Ut 3 kan kopplas till direkt till en

lysdiod eller till ett relä som tänder och släcker en starkströmslampa.

6.3 Läsgaffel

En läsgaffel som den här (ELFA 75-341-00), som registerar om något passerar mellan dioden

och sensorn, kan användas på många olika sätt.

Kopplingen till mätboxen är enkel men det är

viktigt att koppla dioden i

serie med ett motstånd på

mellan 100 och 470 ohm då

den annars bränns sönder. Om läsgaffeln är för

                                                
18 ELFAkatalog nr 46, Horsens, 1997 sidan 648

Bild underifrån.
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känslig kan man koppla en potentiometer på 1-10 kohm mellan In 2 och +5V. Läser man av

In 2 så får man en nolla då ingenting befinner sig mellan dioden och sensorn och en etta då

någonting passerar mellan.

En sorts applikationer som passar bra är varvtalsmätningar. Man kan ur en OH

skära ut en rund skiva och på denna rita en svart, fylld vinkel. Varje gång vinkeln

passerar gaffeln kommer denna att registrera detta och skicka en etta. Har man flera vinklar

eller streck ut från mitten kan man istället tala om hur många grader eller hur stor del av ett

varv någonting rört sig.

Ett förslag jag prövat är en enkel vindmätare. Jag tog en petflaska och skar den mitt itu. Sedan

limmade jag fast den på en metallpinne cirka 18 cm lång. Under limmades en metallplåt i

lämplig längd. Metallplåten passerar varje varv två

gånger mellan dioden och sensorn. Det är sedan lätt

att mäta vinkelhastighet och att försöka uppskatta

vindstyrka om man bara tänker på att dela

frekvensen, eller varvtalet, med två.

För att dessutom mäta vindhastigheten krävs att man

vet vid vilket avstånd från axeln vinden träffar. För

att veta detta exaktare kan man använda avsågade

pingisbollar. För att ta reda på vindriktningen kan man på en potentiometer montera något

som rör sig efter vinden och sedan läsa av potentiometern.

Exempel: REPETERA FÖR:ALLTID
   FUNKTION TILL DISPLAY:'frek,1,FREK,2,/,' varv/s'
REPETERA HIT:

6.4 Temperaturmätningar
”I den moderna industrin har allt fler

processer blivit föremål för automatisering.

Ofta är temperaturen en parameter som är

viktig i processen. 19” Man kan mäta

temperaturen på många olika sätt.

                                                
19 Från ELFAkatalog nr 46, Horsens, 1997 sidan 925



22

Exempelvis kan ett temperaturberoende motstånd användas, men det är inte särskilt exakt.

Smart temperatursensor (SMT 160)däremot kostar lite mer men är väldigt exakt. Den kan

mäta temperaturer mellan –30 °C till +130 °C. Beroende på vilken temperatur det är ger

SMT-160 en pulskvotsmodulerad signal till mätredan.

Experiment som att följa temperaturen under ett dygn och jämföra med ljusförhållandena går

utmärkt att utföra. Lägger man sedan in värdena i Excel är det lätt att skapa grafer och

analysera. Mer krävande experiment är till exempel att försöka uppskatta luftfuktighet och

vindhastighet. Det senare kan göras med två vanliga sprit- eller kvicksilvertermometrar. Den

ena i luften och den andra i skydd. Termometern i luften avkyls av fartvinden och det finns

tabeller där man kan läsa av vilken avkylningen är vid vissa vindhastigheter. Läraren kan visa

upp försöket som ett exempel på riskerna att vara ute i kyla när det blåser mycket.

Det tidigare förslaget, att pröva vilken relativ luftfuktighet20 som råder, kräver också två

termometrar.

• Den ena termometern lindas med gasbinda som sedan dränks in med vatten. Var försiktig

med kortslutning och låt inte sladdar och annan elektronik bli fuktig.

• Fläkta försiktigt med en bit papper så att du får god luftväxling runt termometrarna, eller

koppla till en fläkt.

• Läs av temperaturerna på datorn när de stabiliserat sig och räkna ut temperaturskillnaden.

Läs sedan av den relativa luftfuktigheten i procent i tabellen21 i Bilaga 2.

7 Andra förslag

Frågan är hur dyra tillbehör eller givare och sensorer användaren vill bygga. Det finns

trycksensorer för flera tusen kronor som man kanske kan ersätta med något enklare. Kommer

användaren själv på idéer kan dessa vara minst lika användbara, alla behöver inte den

precision som dyra sensorer kan ge. Det roliga kan vara att hitta på billig kringutrustning för

att avläsa komplicerade processer. Även färdiga enheter, såsom väderstationer, går att köpa.

Men är detta en lika stor utmaning?

Att illustrera begrepp som spänning, volt och resistans eller att förklara elektroniska

komponenter som potentiometrar och halvledare är med en mätbox ganska naturligt.

                                                
20 Från Paulsson, Bo: Fysik GRH 2, Helsingborg, 1989  sidan 43
21 Tabellen från Paulsson, Bo: Fysik GRH 2, Helsingborg, 1989  sidan 43
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Kondensatorns upp- och urladdning går också bra att visa. Den traditionella undervisningen

inom området ellära brukar innehålla passiva komponenter och lite om transistorer. Är detta

komponenter som eleven kommer i kontakt med senare i livet? Oftare är det nog IC-kretsar

och logik från datorns värld som är vanligare. Komponenter som IC-kretsar går fint att pröva

och förstå hur de fungerar. Eleverna kan pröva att bygga egna grindar och lära sig logik. Detta

passar in både i teknik- och matematikundervisningen.

I fysikundervisning kan man också utnyttja mätboxen för att visa vilka energisystem som är

mest effektiva. Eleverna kan mäta på solcellers, vindsnurrors och bränslecellers effektivitet

regelbundet och sammanställa resultaten lätt. Kort sagt, det är fantasin som sätter gränser.

7.1 Förslag på några applikationer.

Ämne Område Tillbehör Kommentar

Allmänt Temperaturmätare Det finns både digitala och analoga. Den
digitala SMT 160 är direkt användbar. Se
laboration 6.4

Biologi Kroppen Pulsmätare Plethysmograf som mäter
ljusgenomsläpplighet i fingret.

Biologi,
Teknik

Nervsystem
et

Lögndetektor Sensorer:
Svett
Puls
Åskådningssätt:
Kurvor
Visare

Fysik Ellära Voltmeter (spänning) Direkt mätning. Eventuellt med ett
motstånd eller säkring för att skydda
mätboxen.

Amperemeter (ström)
Ohmmätare (resistans)
Oscilloskop Se lektion 5.2 sist.

Tid och
rörelse

Hastighet Med hjälp av optisk gaffel eller annan
strömbrytare. Se 5.3 och 6.3

Fysik tid och
rörelse

Acceleration Samma som ovan. Se laboration 5.3

mekanik Pendeln en lättrörlig potentiometer svänger med
en tyngd i en lång pinne. Kortare/längre
pendlingstid.
Graf → sinuskurva som plattas ut

Fysik,
biologi

Ljus/mörkerindikator Se laboration 6.2.

Ljus- eller LUXmätare Exempelvis TSL 230. Detta är en krets
som gör om ljusstyrka till frekvens.
Elever kan mäta ljusstyrka vid arbetsplats
och liknande.
ELFA 75-000-02

Ljudnivåsensor
Fysik,
geografi

Väderstation Sensorer:
Vind
Temperatur
Hygrometer
Ljus/mörker
Luftfuktighet

Lektionstema: två elever gör varje vecka
avläsningar och för in i datorn.
Jämförelse med SMHI och liknande.
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Presentation:
Kurvor

Teknik Infraröd mottagare Du kan själv enkelt välja
Infraröd sändare svårighetsgrad på bygget.
Ultraljud mottagare Det kan användas för styrning
Ultraljud sändare eller som sensor.
Styra starkström med relä 5 volt räcker för att styra ett 220 volts

relä. ELFA 37-434-08.
Larm av olika slag Sensorer:

Fuktighet
Vattennivå
Kontakter
Vibrationer
Fotodetektor
Utlösningssätt:
Sirén
Tid
Plats
Blinkande lampa

Här kan eleverna använda mycket egen
kreativitet.

Rinnande dioder
Dioddisplay
Styra med mikrofon
Tiltströmbrytare Metallburk med metallkula hängande

inuti

En vanlig elektronikfirma 22 säljer även mycket användbart material och det går att få många

nya uppslag.

Några exempel:

• Mäta temperatur med infraröda givare.
• Infraljudsdetektor.
• Chocksensor.
• Vibrationskontakt.
• Det finns gassensorer för CO, tobaksrök, bensin och alkoholångor.
• Trycksensorer.

                                                
22 ELFAkatalog nr 46, Horsens, 1997
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 Slutdiskussion

För att sammanfatta vad jag tycker så anser jag att lektioner där man använder en mätbox inte

är svårare än att planera för en traditionell lektion. Det går bra att använda en mätbox i

undervisningen men det kräver en hel del förarbete inför första gången. Därefter har läraren

en klar lektion som går att använda en lång tid framöver. Mätredan fungerade bäst när det

gällde att styra och ta in mätdata digitalt. Med de analoga portarna gick väldigt lite att göra.

Detta är synd då verkligheten oftast inte är digital. Men det går alltid att komma runt ett

sådant problem genom att koppla en IC-krets före mätdatorn som omvandlar analoga signaler

till frekvens.

För mig blev lektionsplaneringarna efterhand mindre viktiga och arbetet med mätboxen mer

viktigt. Det kan finnas en poäng i detta då vissa elever kanske reagerar på samma sätt och

”glömmer” att de har lektion. De kanske koncentrerar sig på tekniken kring mätboxen och lär

sig en massa kunskap runt omkring. I sådana fall är det viktigt att läraren styr så att arbetet

blir effektivt och eleverna och läraren tillsammans skapar en inlärningssituation. Det är också

bra att jobba med mätboxen i stationssystem där läraren låter några elever använda mätboxen

och sedan kan han arbeta mer koncentrerat med den övriga gruppen eller klassen.

För teknikintresserade elever och lärare anser jag att mätboxen är ett utmärkt verktyg. För den

mindre teknikintresserade läraren är en lektion med mätboxen dock jobbigare än en lektion

utan den eftersom det innebär merarbete att sätta fram en PC, koppla in mätbox, tillbehör och

ladda olika program.

 Sammanfattning
Jag frågade mig i denna rapport om varför och till viss del hur man kan jobba med en mätbox,

som kan kopplas till en PC, i daglig undervisning. Jag har gjort detta genom att göra tre korta,

fiktiva lektionsplaner för mätboxen och jämfört dessa med vanliga lektioner.

I dagens samhälle måste elever känna till datorer och för att uppnå skolans mål måste de

utföra experiment och förstå processer. Mätboxen kan helt klart bli en hjälp i detta arbete.
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 Bilagor

1 Bilaga 1

Program till lektion 1: Reaktionhastighet

KONTROLL:AUTOSTART
MEDIA FOND:824403,NAMN=
TÖM LISTA:
MEDIA RUBRIK:Reaktionsmätning,27,4,14737632,-2147483640,Times,48,-1,0
MEDIA STÄMPEL:LÄS NOGA!,3000,1850,-2147483643,-2147483640,MS Sans Serif,12.25,-1,
VÄNTA:500 ms
MEDIA STÄMPEL:1. Gissa hur snabbt du reagerar.,990,2200,-2147483643,-2147483640,MS Sans
Serif,12.25,-1,
MEDIA STÄMPEL:Skriv ner din gissning.,1325,2550,-2147483643,-2147483640,MS Sans
Serif,12.25,-1,
MEDIA STÄMPEL:2. Testa din reaktionhastighet med MÄTREDAN.,990,2900,-2147483643,-
2147483640,MS Sans Serif,12,-1,
MEDIA DISPLAY: REAKTIONSTID ,67,20,0,65280,MS Sans Serif,24,0,1
DESIGN AV DISPLAY:3
MEDIA STÄMPEL:A. När du trycker på pilen nedan kommer det,1665,3250,-2147483643,-
2147483640,MS Sans Serif,12,-1,
MEDIA STÄMPEL:att dröja några sekunder§ därefter tänds,2000,3600,-2147483643,-
2147483640,MS Sans Serif,12,-1,
MEDIA STÄMPEL:den röda lampan.,2000,3950,-2147483643,-2147483640,MS Sans Serif,12,-1,
MEDIA STÄMPEL:B. Du skall då så fort som möjligt trycka in ,1665,4300,-2147483643,-
2147483640,MS Sans Serif,12,-1,
MEDIA STÄMPEL:knappen som kommer från mätredan.,2000,4650,-2147483643,-2147483640,MS
Sans Serif,12,-1,
MEDIA STÄMPEL:ETT EXEMPEL  Tryck på:,2000,5100,-2147483643,-2147483640,MS Sans
Serif,12,-1,
MEDIA KNAPP:1,33,43
VÄNTA PÅ MEDIAKNAPP:1
VÄNTA:5 s
TILL:UT3
MÄT TILL DISPLAY:TID NU>>IN1-;100 us
FRÅN:UT3
MEDIA STÄMPEL:C. Nu skall du göra 10 likadana mätningar.,1665,5600,-2147483643,-
2147483640,MS Sans Serif,12,-1,
MEDIA STÄMPEL:Mätningarna avslutas med tre blinkningar.,2000,5950,-2147483643,-
2147483640,MS Sans Serif,12,-1,
MEDIA STÄMPEL:Tryck på:,3400,6400,-2147483643,-2147483640,MS Sans Serif,12,-1,
MEDIA KNAPP:1,30,54
MEDIA STÄMPEL:när du är beredd.,5400,6400,-2147483643,-2147483640,MS Sans Serif,12,-1,
VÄNTA PÅ MEDIAKNAPP:1
REPETERA:10 ggr
   VÄNTA:5 s
   TILL:UT3
   MÄT TILL MINNE:TID NU>>IN1-;100 us
   FRÅN:UT3
   MÄT TILL DISPLAY:MINNE
   MÄT TILL LISTA:MINNE
REPETERA HIT:
VÄNTA:2 s
REPETERA:3 ggr
   TILL:UT3
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   FRÅN:UT3
   VÄNTA:40 ms
REPETERA HIT:
MEDIA STÄMPEL:D. Tryck sedan på respektive knapp för att ,1665,6900,-2147483643,-
2147483640,MS Sans Serif,12,-1,
MEDIA STÄMPEL:ta reda på:,2600,7400,-2147483643,-2147483640,MS Sans Serif,12,-1,
MEDIA STÄMPEL:OBS! Skriv upp värdena.,2600,7950,-2147483643,-2147483640,MS Sans
Serif,12,-1,
MEDIA KNAPP:3,,Medeltid,26,63,1102,615
VÄNTA PÅ MEDIAKNAPP:3
FUNKTION TILL DISPLAY:'Medel,LISTA,MEDEL
MEDIA KNAPP:4,,Maxtid,35,63,1192,615
VÄNTA PÅ MEDIAKNAPP:4
FUNKTION TILL DISPLAY:'max,LISTA,MAX
MEDIA KNAPP:5,,Mintid,45,63,1102,615
VÄNTA PÅ MEDIAKNAPP:5
FUNKTION TILL DISPLAY:'min,LISTA,MIN
MEDIA STÄMPEL:E. Du skall nu göra en normal laborationsrapport där,1665,8300,-2147483643,-
2147483640,MS Sans Serif,12,-1,
MEDIA STÄMPEL:du visar vilka värden du fick och förklarar hur,2000,8650,-2147483643,-
2147483640,MS Sans Serif,12,-1,
MEDIA STÄMPEL:man räknar ut medelvärdet av dem.,2000,9000,-2147483643,-2147483640,MS
Sans Serif,12,-1,
MEDIA STÄMPEL:F. Tryck på knappen för att se alla dina tider:,1665,9350,-2147483643,-
2147483640,MS Sans Serif,12,-1,
MEDIA KNAPP:6,,Datalista,46,79,1642,615
VÄNTA PÅ MEDIAKNAPP:6
DESIGN AV LISTA:1
VÄNTA:500 ms
MEDIA STÄMPEL:Tryck för att avsluta,1665,10000,-2147483643,-2147483640,MS Sans Serif,12,-1,
VÄNTA:500 ms
MEDIA KNAPP:2,27,85
VÄNTA PÅ MEDIAKNAPP:2
VÄNTA:500 ms
KONTROLL:AVSLUTA VALHALL

2 Bilaga 2

Temperaturdifferens mellan den torra och den fuktiga termometernDen torra
termometern

visar 0°° C 1°° C 2°° C 3°° C 4°° C 5°° C 6°° C 7°° C 8°° C 9°° C 10°° C 11°° C 12°° C 15°° C

35°° C 97 91 85 79 74 68 63 58 53 49 44 40 36 25

30°° C 97 91 84 78 72 66 60 55 49 44 40 35 30 18
25°° C 97 90 83 76 69 62 56 50 44 39 33 28 23 9

20°° C 97 89 81 73 65 58 51 44 38 32 25 20 14

15°° C 97 88 79 70 61 53 44 37 29 22 15 8 1
10°° C 97 86 75 65 55 45 35 26 17 8

5°° C 97 84 71 58 46 34 22 11

0°° C 97 81 65 49 33 18 3
-5°° C 97 76 55 35 15

-10°° C 97 69 41 14


