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MrSmart   
8-kanavainen  
lämpötilamittaus ja loggaus, 
digitoija ja talletusohjelma 
 
Kuva 1 grafiikkatulostus , kuva 2 digitointilaite PC:lle 

 
Yleistä   
 
MrSmart on sarjaliikenteellä toimiva sarjaliikennedigitoija. Laite mittaa kahdeksaa lämpötilaa ja 
viittä analogia-anturia. 
Antureita voi kanavakohtaisesti kalibroida. Kanaville voi asettaa ylä- ja alarajat , mittaus- ja 
talletusajat.  
 
Tulostus sarjaliikenteelle 
Laite lähettää kaikki lämpötilat ASCII muodossa 2400 bps,8,N,1, sarjaliikenteelle. 
Sarjaliikenneliitin on DB9 naaras.  Tietoja voidaan tarkastella tavallisella 
sarjaliikenneterminaaliohjelmalla tai MrSmart -ohjelmalla.   
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Lämpötilamittauksen periaate:     
Tiedosto tallennetaan automaattisesti aina vuoden ja kuukauden mukaiselle tiedostoon c:\hotbox 
hakemistoon esim. 201301.log . kanavanumero 0,1 ja 3. Kanavia 3,4 ja 4 ei ole kytketty ulkoisiin 
liittimiin.  
  
11:15:08, 0,22.00 
11:15:09, 1,23.00 
11:15:34, 2,23.00 
11:15:36, 1,24.00 
11:15:44, 0,421.00 
11:16:07, 2,145.00 
11:16:09, 1,626.00 
11:16:20, 0,194.00 
11:16:42, 1,172.00 
11:16:43, 2,318.00 
11:16:56, 0,810.00 
11:17:15, 1,610.00 
11:17:22, 2,486.00 
11:17:32, 0,33.00 
11:17:48, 1,61.00 
11:18:01, 2,46.00 
11:18:08, 0,33.00 
11:18:18, 1,31.00 

 Kuva 2  graafinen mittaustulos näkyy Display ohjelmalla 
  

MrSmart-anturin kalibrointi (#TE00  ja  #TW00255-komento) 
 
Lue anturin kalibrointi #TE00, #TE01, #TE02, #TE03, #TE04, #TE05,  #TE06 tai #TE07  
komennolla . Esim. #TE00  
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vastaus: #TE000001. Lämpötilakalibrointi on silloin +0.1C ja jos kalibrointi on #TE000240, niin 
kalibrointi on 25,5-240 = -1.5C. Jos haluat muuttaa kalibrointia. Tee se W-komennolla. Esim. 
#TW000255 muuttaa anturin 0 kalibrointia 0.1C pienemmäksi. #TW002127 komento muuttaa 
kanavaa 2  +12.7 asetetta ylemmäksi.  
   
 

 

 
 
Mitat   
 
 170*90*40 mm paino 0,15 kg. 
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Kalibrointi   
Paina Calibation nappia. 
 .  
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Salli mittaus valitulle kanavalle (enable) ja paina save-nappia . Laita Gain 1000 ja offset 0 . 
Mittausintervall 1s ja talletusintervall 120s.  Jos haluat yksilöllisen talletustiedoston valitse 
Indivudual Savefile.  Quality ei vaikuta muuta kuin näytön laatuun. Command on komento 
sarjaliikenteteelle. Siihen laitetaan #TT00, #TT01, #TT02,  #TT03,  #TT04,  #TT05,  #TT06,  
#TT07,  #TT00. Jos haluat mitata analogiakanavia laita #TA00, #TA01,#TA02, #TA03, #TA04 ja 
jos pulssimittauksia laita #TP01, #TP02 tai TP00.  Pulssimittauksia voit laittaa vain viidennelle 
mittauskanavalle (TP01) ja ensimmäisen digitaalianturin paikalle (kanava 0) (TP02). Maksimi ja 
minimi näytöt valitaan Max ja Min ikkunoista.  COM –portti laitetaan tietokoneen mukaan ja 
nopeus 2400baudia ( toisin kuin kuvassa).  Anturi T1 voi säätää aurinkopaneelia. Alaosassa on 
toimintalämpötilojen kuvaus ja ohjauskanavien päälle ja pois komennot.           
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 ¨ 
 
 
 

 
Ohjelman aputiedosto saadaan About /userhelp  
 
 
       : 
 
 
 
      =====Käyttöohjeita  ==================== 
         
      Kytke MrSmart sovitin sarjakaapelilla PC:n COM- porttiin 
      Jos koneessasi ei ole sarjaliikenneliitintä, 
      voit myös käyttää USB/sarjaliikenne-sovitinta 
      =====COM-PORTTI ==================== 
Käynnistä MrSmart-ohjelma. Valitse Calibration napilla oikea COM-portti  ja aseta kanavat mitä 
haluat tutkia   
Talleta muutokset Save napilla. Asetukset talletetaan ->c:\hotbox\SETUP2011.bin 
 Ohjelma (MrSmart2011.exe) kopiodaan asennuksen jälkeen c:\Hotbox\hakemistoon ja sinne tulee 
kaikki tiedostot 
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Kopio Cd:ltä ilman asennusta c:\Hotbox\hakemistoon ja lait File/conf track päälle. Avaa talletus 
tiedosto esim. 201301.log   
 
Huomaa, että jos haluat näyttää tulokset Display ohjelmalla, sinun pitää käyttää englantilaista tai 
amerikkalaista ajan muotoa.  
WIN10 asetukset : 
Englantilaisessa käyttöjärjestelmässä.  
Settings>Time & Language >Languages> Windows Display Language > English (United States) 
  
Suomalaisessa käyttöjärjestelmässä. 
Asetukset > Aika ja Kieli > Kieli > English (United States) 
 
Tietojen pitää olla seuraavassa muodossa 
10:10:51, 5,6.388 
10:10:51, 6,6 
10:12:51, 5,6.4   
10:12:51, 4,73.79 
10:12:51, 6,10 
10:14:51, 5,6.4   
10:14:51, 4,73.8 
Siis kellonaikojen välissä pitää olla kaksoispiste ja desimaalinumerot pitää olla pisteellä erotettuna.  
 
  =====Ajoitukset ==================== 
Tiedonmittausväli tehdään asettamalla Measuring intervall[s] esim. 5 s 
Tiedon talletus on Save interval. Keskiarvo esim. 120 s eli 2 minuuttia. Kanava mitataan  silloin 5 
sekunnin välein, mutta talletus 120 s välein. Muista tallettaa aina asetuksen muutoksen jälkeen 
(Save-nappi)  
        
Joka kuukausi syntyy uusi datatiedosto esim. helmikuussa 2011 201102.log 
 Tiedostoa voi etälukea vaikka Internetin kautta jatkuvasti  
 Jos valitse yksilöllisen talletuksen tule myös vain kanavakohtainen tiedosto esim. kanava 0 
>2011200.log  
  Sopiva grafiikkaohjelma on esim. Display.exe . Hae sen File-valikosta oikea tiedosto esim. 
c:\hotbox\201103.log . Voit hakea hiirtä käyttämällä pienemmän alueen.  
    
   
Tiedostot kirjoitetaan samaan hakemistoon kuin missä MrSmart-ohjelmakin on. 
Esim. komento #TR001 kytkee laitteessa 0 olevan releen 0 päälle. 
Jos seuraava rivi on #TR000, niin sama releen pois päältä sekunnin kuluttua, jos Cmd intervall 
luukkuun on kirjoitettu 1 . Tiedosto luetaan aina uudestaan ajan kuluttua, joka on kirjoitettu 
 
  
===============Pulssien luku ========================== 
  Pulssien luku #TP01 vastaus $TP0165355 jos pulssilaskuri on 65355 lukema. Pulssit 1 luetaan 
anturin nastasta 5 DB9 liittimestä laskien (pulssien luku kuvassa).    
  
 Pulssien 2 luku #TP02, vastaus $TP0265535  kun lukema on 65535.  
 Pulssit 2 mitataan nastasta 8 laskien DB9-liittimestä alkaen. Se on 0- digitaaliliitin.  
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Molempien pulssilaskurin nollaus on #TP00,vastaus aina $TP0000000. 
 
=====Kalibrointi==================== 
 Setup valikossa on kalibrointia varten kaksi asetusta     
Lukema = (mittaus -Offset )*Gain  (y = g * (m-o) polynomi)         
Gain ja offset annetaan promilleina, jotta pilkut ja pisteet eivät riippuisi kieliversiosta       
Yleensä Gain = 1000 ( = 1.000) ja Offset =0. Huomaa pisteet, ei pilkut. Yhden asteen kalibrointi 
offset = -1000-       
Kosteusanturi HIH5030 Gain = 250 ja Offset =-102000                   
Offset ja Gain voidaan laskea esim. Excelin avulla epälineaarisille antureille trendin avulla   
       =====Suodatus ==================== 
           Mittaukset talletetaan suodatettuina arvoina             
           Jos mittaus on 1 s ja talletus 120 s, talletus on 120 mittauksen keskiarvo          
           suodatus ei muista vanhoja tietoja (FIR-suodin) kaikki mittaukset ovat aina uusia  
             
           Yksilöllisessä tiedostossa talletetaan myös päivämäärä. 
    
     =====FTP toiminnat 
======================================================================= 
     Setup/Ftp Setup-ikkunassa voit määritellä kotisivusi ftp URL, käyttäjä ja salasana-asetukset  
     Voi myös määritellä miten usein kaksi tiedostoa lähetetään ja samoin mikä tiedosto noudetaan 
     Setup/Ftp Setup-ikkunassa voit määritellä kotisivusi ftp URL, käyttäjä ja salasana-asetukset  
     Komentotiedosto yhden rivin muoto on 23:59:00 #TR011. Rivejä on enintään 24   
     Kun rivillä oleva aika ylitetään suoritetaan rivillä oleva komento 
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