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I. INTRODUCTIE
MoLab datalogger ML01 is een mobiel grafisch systeem voor het verzamelen van
gegevens. Het is een draagbaar Windows CE apparaat voorzien van zijn eigen
processor en geheugen. Het kleuren touchscreen maakt de bediening eenvoudig.
Op de vier ingangen van de MoLab kunnen CMA sensoren van het ML-type worden
aangesloten. Sensoren voor temperatuur, spanning en licht zijn meegeleverd. Een
interne geluidssensor is ingebouwd. Het programma Coach 6 CE, bij levering
geïnstalleerd op de MoLab, biedt de mogelijkheid om gegevens te verzamelen en te
analyseren. Het programma biedt tevens de mogelijkheid om leerlingactiviteiten te
maken, aangevuld met tekst en afbeeldingen.
De MoLab is een veelzijdig apparaat, dat zowel in het veld als in de klas, standalone
als aangesloten op een PC computer gebruikt kan worden.

II. BIJGESLOTEN ONDERDELEN BIJ DE MOLAB
Het MoLab pakket bevat de volgende onderdelen:
 MoLab datalogger ML01
 Voedingsadapter
 USB kabel
 Sensorkabels met 5-pins mini jackplug
 Extra aanwijspen
 Beschermende rubberhoes
 ML11s Temperatuur sensor (-40 .. 125 °C)
 ML14s Lichtsensor (1 .. 65,535 lx)
 ML17f Spanningssensor (-15 .. 15 V)
 Gebruikershandleiding
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III. DE MOLAB DATALOGGER

Aan/Uit LED

Batterij LED

Interne microfoon

Aan/uitschakelaar

Start/Stopknop

Navigatieknop
Entertoets

Kleuren touchscreen

De MoLab wordt bediend via het touchscreen, de start/stopknop, de navigatieknop
en de entertoets. De aan/uitschakelaar is te vinden aan de linkerkant. Twee LED’s
geven de Aan/Uit toestand (links) en de toestand van de batterij (rechts) weer.
Onder de LED’s zit de interne, ingebouwde microfoon.
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Sleuf voor SD-kaart
Sensoringangen

USB-poort
Audio uit
Audio in

Pen

Aan de rechterkant van de MoLab zit de mini USB-poort. Deze poort kan gebruikt
worden om de interne batterij op te laden of de MoLab te koppelen aan de
computer. De ingang Audio Out (voor koptelefoon of luidspreker) en Audio in
(interne microfoon) bevinden zich onder de USB-poort. De pen, voor de bediening
van het touchscreen, is opgeborgen in de sleuf onder de audio-ingangen. Aan de
bovenkant van de MoLab zitten vier ingangen voor ML-sensoren en een ingang
voor een micro SD kaart voor geheugen uitbreiding. Aan de achterkant bevindt zich
de interne oplaadbare lithium batterij (meegeleverd met de MoLab).

IV. VOEDING
Een interne oplaadbare batterij (Li-Poly 3.7 V, 4000 mAh, in het compartiment aan
de achterzijde van het apparaat), voedt de MoLab. De batterij laadt op zodra de
MoLab aan de computer is gekoppeld via de USB-poort of wanneer de MoLab
wordt opgeladen met de voedingsadapter. De rechter LED geeft de actuele
laadtoestand weer. Deze licht op zodra de batterij wordt opgeladen; de kleur
verandert van rood, wanneer de batterij leeg is, naar groen wanneer de batterij
opgeladen is. De actuele laadtoestand kan worden gecheckt met Windows CE of in
Coach 6 CE. Merk op dat de batterij na gedeeltelijke ontlading herladen kan
worden zonder capaciteit verlies. De levensduur van de batterij hangt af van de
gebruikte sensoren maar normaal gesproken kunt u de MoLab een aantal uur
gebruiken zonder op te laden. Schakel het scherm uit (via Energiebeheer) om
batterij te besparen. Het MoLab scherm gaat na een geselecteerde tijdinterval uit
wanneer deze niet wordt gebruikt (geen scherm aanraking of druk op knoppen),
maar de MoLab blijft geactiveerd. Activeer het scherm door het aan te raken of er
op te tikken.
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Opmerkingen:
 Wanneer de USB-poort niet het standaard vermogen levert, laadt de MoLab
langzamer of niet op.
 De MoLab kan gebruikt worden terwijl de batterij wordt opgeladen met de
voedingsadapter.
 De meeste computer USB-poorten leveren niet genoeg vermogen voor
gelijktijdig gebruik van de MoLab en het laden van zijn batterij. Gebruik van
dubbele USB aansluitingen verbetert de laadsnelheid behoorlijk.

V. WINDOWS CE BESTURINGSSYSTEEM
De MoLab is een Windows CE-apparaat. Windows CE Explorer kan worden gebruikt
om bestanden te beheren op de MoLab. Met Windows CE Service software zoals
Microsoft ActiveSync of Windows Mobiele Apparaatcentrum, kunnen bestanden
verplaatst, opgeslagen, toegevoegd, verwijderd en gekopieerd worden, tussen de
MoLab en de computer. Om de communicatie tussen de MoLab en de pc tot stand
te laten komen, moet u Microsoft ActiveSync (Windows XP en eerdere versies van
Windows) of Windows Mobiele Apparaatcentrum (Windows Vista en Windows 7)
op de computer installeren. Beide programma's zijn kosteloos op de website van
Microsoft (www.microsoft.com) verkrijgbaar.

VI. GEBRUIK VAN DE GEHEUGENKAART
Voor geheugenuitbreiding kan een micro SD
geheugenkaart gebruikt worden. Na het
plaatsen van een dergelijke kaart in de
kaartsleuf van de MoLab, zal de Geheugenkaart
folder verschijnen in de Windows CE-map Mijn
Apparaat. Uw bestanden kunt u op vergelijkbare
manier als in andere Windows CE mappen
opslaan.

VII. AANSLUITEN VAN SENSOREN
ML sensoren van CMA kunnen worden aangesloten op de ingangen van de MoLab.
Vier sensorkabels met 5-pins mini-jack pluggen worden meegeleverd om dergelijke
sensoren aan te sluiten op de MoLab. Drie sensoren worden geleverd met de
MoLab:
• ML11s Temperatuursensor (- 40 .. 125 ° C),
• ML14s Lichtsensor (1 .. 65.535 lux), en
• ML17f Spanningssensor (-15 .. 15 V).
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Andere ML sensoren zijn apart verkrijgbaar. Zie voor een volledige lijst de CMA
website (www.cma-science.nl).
Daarnaast is de MoLab uitgerust met de interne, ingebouwde geluidssensor, deze
wordt ondersteund door Coach 6 CE.

Aansluiten van een sensor:
 Steek de connector van
een
versterkte
sensorkabel in de sensor.
 Sluit het andere uiteinde
van de sensorkabel aan op
een MoLab sensoringang.
Maximaal 4 sensoren kunnen
gelijktijdig
aangesloten
worden.

Een sensor aansluiten op de MoLab.
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VIII. GEBRUIK VAN DE MOLAB ALS STANDALONE APPARAAT – WERKEN MET COACH
6 CE
Wanneer de MoLab gebruikt wordt als
standalone apparaat moet de MoLab
bestuurd worden met zijn touchscreen,
knoppen en het Coach 6 CE programma
op de MoLab. Na aanzetten van de
MoLab,
verschijnt
er
kort
het
beginscherm en start daarna het Coach 6
CE programma. Het hoofdscherm van
Coach verschijnt op het MoLab scherm.
Coach 6 CE kan ook worden opgestart
door dubbel te klikken op het pictogram
Beginscherm van de MoLab.
van Coach 6 op het MoLab bureaublad. In
dit hoofdstuk vindt u een korte beschrijving over hoe het Coach 6 CE programma
werkt. Gedetailleerde informatie over het gebruikt en de mogelijkheden van Coach
6 CE zijn te vinden in de Handleiding voor Coach 6 CE beschikbaar op de CMA
website (www.cma-science.nl).

1. Hoofdscherm
Het hoofdscherm in het eerste scherm
wat verschijnt na het opstarten van Coach
6 CE en toont de Coach 6 CE
titelafbeelding.
De bovenste werkbalk toont:
 Een rolmenu om Coach Activiteiten en
opgeslagen Resultaat-bestanden direct
te openen op de MoLab.
 Een menu pictogram
- voor het
functiemenu met opties om een
nieuwe of een bestaande activiteit te
openen.
 Informatie over de Coach 6 CE versie.

Het hoofdscherm van Coach 6 CE

Op de onderste balk van het hoofdscherm worden de volgende pictogrammen
weergegeven.

10 | ML01 MoLab Gebruikershandleiding

Pictogram Druk op een pictogram om:
Sluit Coach 6 CE
Open een nieuw Coach resultaat
Open het hulpprogramma om het scherm te
kalibreren
Open Geluidsinstellingen
Toon / verberg het schermtoetsenbord
Open Energiebeheer
16.10

Open de Datum/Tijd instellingen

2. Coach Activiteiten en Resultaten
Coach 6 CE werkt met Coach Activiteiten (*.cma bestanden) en Coach Resultaten
(*.cmr bestanden). Coach Activiteiten zijn Coach documenten die zijn gemaakt in
de Docentmodus in het Coach 6 PC-programma. Leerlingen kunnen dergelijke
activiteiten openen in Coach 6 CE, maar niet overschrijven. In plaats daarvan
bewaren leerlingen hun werk in Coach Resultaten.
Coach activiteiten en resultaten kunnen worden opgeslagen in het MoLab
werkgeheugen (DataFlash) of op een geheugenkaart, en geopend in het Coach 6 CE
programma.
De map ‘CMA Coach Projects’, in DataFlash> CoachCE map, is een standaard map
voor het opslaan van voorbeeld CMA Coach Activiteiten. Deze map kan direct
geopend worden via de menuoptie Open CMA Project, beschikbaar in het
hoofdscherm en het activiteitenscherm.
Het openen van een bestaande Activiteit (*.cma bestand) of Resultaat (*.cmr
bestand)
 Kies de gewenste Activiteit of Resultaat bestand uit het rolmenu.
Of
 Tik op het Menu pictogram en selecteer Openen. Het Open een activiteit
dialoogvenster opent. Dit standaard Windows CE dialoogvenster bevat Coach
Activiteiten en Resultaten .
 Selecteer het gewenste Activiteit- of Resultaatbestand.
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 Klik OK.
Het maken van een nieuw Resultaat (*.cmr bestand)
 Tik op het Menu pictogram en selecteer Nieuw of wanneer u met de interne
microfoon wilt werken, Nieuw (alleen geluid)
of
 Tik op het Openen een nieuw Resultaat pictogram op de onderste balk.
Na het openen van een Activiteit of Resultaat, verandert de MoLab werkbalk. Elke
MoLab activiteit heeft zes schermen, weergegeven met de volgende
pictogrammen:
Activiteit,

Sensor,

Diagram,

Tabel,

Tekst,

Afbeelding.

Door op een pictogram in de werkbalk te klikken verschijnt het gewenste scherm.
Elk scherm heeft zijn eigen werkbalk, welke (van links naar rechts) weergeeft:
 Scherm pictogram – geeft de huidige geselecteerde scherm weer.
 Een rolmenu – toont alle beschikbare zaken in het geselecteerde scherm.
Bijvoorbeeld een lijst met activiteiten, sensoren of diagrammen.
 Een menu pictogram
- waarmee een menu met specifieke opties voor het
geselecteerde scherm worden geopend.
Aan de onderkant van elk scherm zijn extra pictogrammen aanwezig voor het
uitvoeren van metingen:
Pictogram Druk op een pictogram om:
Open de Meetinstellingen
Start de meting
Start handmatig meten
Stop de meting
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3.

Activiteitenscherm

Het Activiteitenscherm geeft, in de vorm
van een boom, een overzicht van alle
mogelijke onderdelen in de geopende
Activiteit/Resultaat. Iedere tak van de
boom correspondeert met één van de
MoLab schermen met uitzondering van
het tekstscherm, welke opgedeeld is in
twee takken Teksten en Leerlingteksten.
Als er geen items beschikbaar zijn onder
een tak dan wordt deze tak niet getoond
in de boom. Door op het '+' teken te
Het activiteitenscherm.
klikken, kan een tak worden uitgeklapt
zodat alle beschikbare items weer worden gegeven. Door op de '-' teken te klikken
kan een tak weer gesloten worden.
Door dubbel te tikken op een item, onder een tak, wordt dit item direct
weergegeven. Bijvoorbeeld door dubbel te tikken op het diagram 'A1:
Temperatuursensor (Standaard)' opent het diagramscherm en wordt het 'A1:
Temperatuursensor (Standaard) "diagram weer gegeven.

MENU ACTIVITEITENSCHERM
- Nieuw – een nieuw Resultaat maken.
- Nieuw (alleen geluid) – een nieuw Resultaat maken met de interne
geluidssensor.
- Nieuw (Lichtsluis tijdsinterval) – een nieuw Resultaat maken voor
tijdsinterval metingen met de Lichtsluis. In deze activiteit kan alleen de
Lichtsluis ML54f aangesloten worden op ingang A van de MoLab.
- Openen … - Open een Activiteit/Resultaat (*.cma/*.cmr bestand).
- Afsluiten – Sluit een geopende Activiteit/Resultaat af.
- Activiteit-opties – Activiteit-opties instellen
- Opslaan … - Een resultaat (als *.cmr bestand) opslaan.
- Opslaan als … - Resultaat benoemen en opslaan (als *.cmr bestand).
- Verwijderen…- om een geopende Activiteiten/Resultaat te verwijderen
(*.cma/*cmrbestand).
- Afsluiten – om het Coach 6 CE programma te verlaten
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4.

Sensorscherm

Molab detecteert automatisch de
aangesloten ML sensoren en laadt de
sensorinformatie. Actuele gegevens
gemeten door de gedetecteerde
sensoren worden weergegeven op het
Sensorscherm.
Standaard
is
het
Sensorscherm
verdeeld
in
vier
kwadranten.
Wanneer een sensor is verbonden met
een sensoringang (A, B, C of D) dan
Het Sensorscherm.
verschijnt in
het corresponderende
kwadrant de sensor (bijvoorbeeld A: Temperatuursensor) en de actuele waarden. Een
aantal sensoren hebben meerdere ingebouwde sensoren, bij deze sensoren worden
meerdere waarden weergegeven per sensor ingang. Deze actueel getoonde gegevens
worden niet opgeslagen in het geheugen van de MoLab. Als er geen sensor
aangesloten is op een sensoringang van de betreffende sensorkwadrant verschijnt de
melding ‘niets aangesloten’. In enkele gevallen, bijvoorbeeld bij het gebruik van een
lichtsluis (tellen of tijdsinterval modus), is het alleen mogelijk actuele data weer te
gegeven nadat een meting is gestart.
Een sensorkwadrant maximaliseren:
 Dubbel tik op de gewenste sensorkwadrant.
Of
 Selecteer het gewenst sensorkwadrant via het rolmenu.
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MENU SENSORSCHERM
Het weergegeven menu van het Sensorscherm is contextgevoelig. Bij het tikken
op het pictogram Menu of lang aanraken van een sensorkwadrant (niets
aangesloten) verschijnt het korte menu:
 Sensorinstellingen... – Open een venster met sensorinstellingen.
 Meetinstelling – Open een venster om een specifieke meting te selecteren of
meetinstellingen in te stellen.
Wanneer een sensorkwadrant met actuele metingen lange tijd wordt aangeraakt
verschijnt het lange menu:
 Sensorinstellingen... – Open een venster met sensorinstellingen.
 Gebruikersijking… - Open een venster voor een gebruikersijking, verschijnt
alleen wanneer dit toepasbaar is voor de gedetecteerde sensor.
 Op nul zetten – Zet de actuele meting op nul, verschijnt alleen wanneer dit
toepasbaar is voor de gedetecteerde sensor.
 Op waarde instellen – Vervang de actuele meting door een andere waarde,
verschijnt alleen wanneer dit toepasbaar is voor de gedetecteerde sensor.
 Originele ijking herstellen – Herstel de originele ijking
 Meetinstelling – Open een venster om een specifieke meting te selecteren of
meetinstellingen in te stellen.

Het venster Sensorinstellingen toont
informatie over gedetecteerde sensoren.
Iedere gedetecteerde sensor en subsensor heeft zijn eigen tabblad. Tik op
een sensortabblad, bijvoorbeeld A1 om
de sensorinformatie te tonen. Sommige
sensoren hebben meerdere
meetbereiken beschikbaar. Tik op het
rolmenu om een ander bereik te kiezen.
Gebruik de Zet op nul of Zet waarde
knop om de fabrieksijking aan te passen.
Gebruik de Geavanceerd knop om een
simpele, 2- of 3-punt gebruikersijking uit
te voeren. Deze knop is alleen actief
wanneer het mogelijk is om een
gebuikersijking op te slaan.
Gebruik de Herstellen knop om een
gebruikersijking te herstellen naar een
fabrieksijking.
Het venster voor sensorinstellingen voor

Het sensorinstellingen venster voor de
‘Lichtsluis Timing’Activiteit/Resultaat.
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‘Lichtsluis timing’Activiteit/Resultaat is enigszins verschillend. Hier kan alleen de
Lichtsluis ML54f, aangesloten op de ingang A van de Molab, gebruikt worden. Tik
op het rolmenu om één van de tijdinterval metingen te selecteren. Er zijn vijf
tijdinterval metingen beschikbaar in Coach:
1. Tijdsinterval Omhoog-Omhoog (Standaard)
2. Tijdsinterval Omlaag-Omlaag
3. Tijdsinterval Omhoog-Omlaag (Hoog)
4. Tijdsinterval Omlaag-Omhoog (Laag)
5. Tijdinterval Omhoog-Omlaag &
Omlaag-Omhoog
In het venster Meetinstellingen kan
Venster voor Meetinstellingen.
geselecteerd worden hoe de MoLab moet
meten.
Selecteer de meetmethode (tijdgestuurd of handmatig) en de meetinstellingen
(tijdsduur en frequentie).
Wanner u de meting automatisch wilt starten schakel dan triggering aan en
definieer de triggerinstellingen in het Triggering tabblad. In het tabblad
Geavanceerd is het mogelijk om meetseries een aantal keer te herhalen.

5.

Diagramscherm

Het Diagramscherm toont gemeten of
uitgerekende gegevens in diagrammen.
Een standaarddiagram, sensorwaarde
tegen de tijd, wordt automatisch
opgesteld na sensor detectie. Wanneer
een diagramstijl optie wordt veranderd,
zoals het verwijderen van het rooster of
verandering van de diagramkleur,
verdwijnt
het
achtervoegsel
‘(Standaard)’ uit de naam van het
diagram. Aanpassingen aan het diagram,
Het Diagramscherm.
zoals het definiëren van een nieuwe
kolom, maakt het tot een 'Gebruikersgedefinieerd’ diagram. Alle beschikbare diagrammen worden weergegeven in het
rolmenu. Het Diagramscherm toont het huidig geselecteerde diagram.
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MENU DIAGRAMSCHERM
 Automatisch Zoomen (alleen voor een diagram met data) – Optimaal
inzoomen in de grafiek.
 Uitzoomen (alleen mogelijk wanneer ingezoomd) – Terugkeren naar vorig
schaalniveau diagram.
 Uitlezen (alleen voor een diagram met data) – Uitlezen van coördinaten in
een grafiek. Wanneer uitlezen is gestart verschijnt de volgende extra optie in
het menu:
o Stoppen met uitlezen – stoppen met uitlezen
 Gegevens wissen (alleen voor een diagram met data) – verwijder alle
gegevens uit de Activiteit.
 Grafiek schetsen- Schets een voorspellende grafiek of een grafiek welke kan
worden omgezet naar reële gegevens. Wanneer grafiek schetsen is gestart
verschijnen de volgende extra opties in het menu:
o Stoppen met schetsen – stoppen met schetsen
o Schets wissen – schets wissen.
 Schets naar tabel converteren – schets wordt naar reële gegevens in een
tabel geconverteerd.
 Nieuw diagram – nieuw diagram maken.
 Diagraminstellingen – aanpassen instellingen van getoonde diagram.
 Weergave- aanpassen van weergave getoonde diagram.
 Analyse/Verwerking – Selecteer analyse en verwerkingsgereedschap.
 Kolom kopiëren (alleen voor een diagram met data) - houd vorige meting(en)
actief.

Het raster pictogram in de onderste linkerhoek van het scherm, maakt het
mogelijk het raster aan of uit te schakelen. Het pictogram Automatisch Zoomen
in de onderste rechterhoek van het scherm, maakt het mogelijk om de horizontale
en verticale as her te schalen voor optimale weergaven van de grafieken. Tik op het
pictogram Uitzoomen om terug te keren naar de oorsprokenlijke schaal.
Gelijktijdig met het starten van een meting wordt een grafiek getekend. Bij het
starten van een nieuwe meting worden de bestaande gegevens overgeschreven
door nieuwe gegevens, zonder waarschuwing vooraf.
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6.

Tabelscherm

Het Tabelscherm geeft de gemeten
of berekende gegevens numeriek
weer in tabellen. Tabellen worden
gesynchroniseerd met diagrammen
en delen een aantal instellingen
(waaronder hun naam). Ongeacht
waar deze instellingen worden
gewijzigd, worden ze weergegeven
in zowel het diagram als de tabel. De
standaardtabel is de tabel die
overeenkomt
met
de
standaardgrafiek. Alle beschikbare
tabellen worden weergegeven in het rolmenu.

Het tabelscherm.

Gelijktijdig met het starten van een meting worden gegevens in de tabel geladen.
Bij het starten van een nieuwe meting worden de bestaande gegevens
overgeschreven door nieuwe gegevens, zonder waarschuwing vooraf.

MENU TABELSCHERM
 Gegevens wissen (alleen mogelijk voor een tabel met gegevens) – verwijder
alle gegevens uit de Activiteit.
 Nieuwe tabel… - Maak een nieuwe tabel
 Tabelinstellingen … - Aanpassen van instellingen huidige table.
 Analyse/Verwerking – Selecteer analyse en verwerkingsgereedschap.
 Rijen – Toevoegen, verwijderen en sorteren van tabel rijen.
 Tekstbewerking – Aanpassen inhoud tabel.
 Kolom kopiëren (alleen mogelijk voor een tabel met gegevens) – Houd vorige
meting(en) actief.
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7.

Tekstscherm

Het Tekstscherm toont teksten en lokale
html teksten geïntegreerd in de Activiteit.
Docenten
kunnen
activiteitteksten,
experimentprocedures, data analyse etc.
beschrijven in Coach 6. Gebruikers in de
leerling-modus kunnen deze teksten niet
aanpassen. Leerlingen kunnen alleen
leerlingteksten schrijven en aanpassen.
Alle beschikbare teksten worden
weergegeven in het rolmenu. Het scherm
toont de geselecteerde tekst. Standaard
Het tekstscherm.
wordt een leerlingtekst toegevoegd aan
een nieuw Resultaat, waarin door de leerling direct aantekeningen gemaakt
kunnen worden.

MENU TEKSTSCHERM
-

Nieuw – Voeg een nieuwe Leerlingtekst toe.
Tekst verwijderen (Alleen beschikbaar in beschrijving meting) – Verwijder de
tekst.
Titel wijzigen (Alleen beschikbaar in Leerlingtekst) – Wijzig de titel van de
geselecteerde tekst.
Bestand openen (Alleen beschikbaar in beschrijving meting) - Open een
tekstbestand.
Knippen – Knip een stuk tekst uit.
Kopiëren - Kopieer een stuk tekst.
Plakken – Plak een stuk tekst.
Ongedaan maken – Maak de laatste actie ongedaan.
Tekstgrootte- Selecteer de lettergrootte van teksten. De geselecteerde
lettergrootte zal gebruikt worden in alle teksten.

Tekst invoeren in het Tekstscherm
 Tik op het pictogram Toetsenbord , in de onderste werkbalk, om het
uitgebreide toetsenbord weer te geven.
 Tik op het blauwe tekstscherm.
 Tik letters aan op het schermtoetsenbord om uw tekst te schrijven.
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8.

Afbeeldingscherm

Het Afbeeldingscherm wordt gebruikt om
foto’s en afbeeldingen weer te geven. In
Coach 6 CE worden de bestandsformaten
bmp, gif, jpg en png ondersteund.
Het Afbeeldingscherm geeft de op dat
moment geselecteerde Afbeelding weer.
Andere beschikbare afbeeldingen kunnen
geselecteerd worden in het rolmenu.
Standaard wordt er geen afbeelding
getoond in een nieuw Resultaat; het
Afbeeldingscherm is leeg.

Het Afbeeldingscherm.

MENU AFBEELDINGSCHERM
-

Nieuw – Voeg een nieuwe afbeelding in.
Titel wijzigen – Wijzig de titel van de geselecteerde afbeelding.
25% - Geef de afbeelding in 25% van zijn originele formaat weer.
50% - Geef de afbeelding in 50% van zijn originele formaat weer.
75% - - Geef de afbeelding in 75% van zijn originele formaat weer..
100% - Geef de afbeelding in zijn originele formaat weer.
Autozoom – Geef de afbeelding weer zodat deze op het scherm past.
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9. Gegevens verzamelen met Coach 6 CE
Gegevens verzamelen met MoLab als een standalone apparaat:
 Schakel de Molab aan.
 Wacht totdat Coach 6 CE start en het hoofdscherm verschijnt.
 Controleer of de MoLab batterijen voldoende zijn opgeladen, of sluit hem aan
op de voeding.
 Sluit de gewenste ML sensor(en) aan op de sensoringang(en) van de MoLab.
 Maak een nieuw Coach Resultaat:
- Tik op het Menu pictogram en kies:
o Nieuw, of
o Nieuw (Alleen geluid) – als u met de interne microfoon wilt werken, of
o Nieuw (Lichtsluis tijdsinterval) – als u met de Lichtsluis ML54f
tijdsinterval experimenten wilt uitvoeren.
- Een nieuw Resultaatbestand opent. De MoLab detecteert automatisch de
aangesloten sensor(en) en toont hiervan in het Activiteitscherm een lijst
samen met de standaard-diagrammen en –tabellen.
Of
 Open een bestaande Activiteit/Resultaat:
- Kies de gewenste Activiteit/Resultaat uit het rolmenu, of tik het menu
pictogram , kies Openen en blader naar de gewenste Activiteit/Resultaat.
- De Activiteit/Resultaat opent zich. De MoLab detecteert automatisch de
aangesloten sensor(en). Als een sensor wordt gedetecteerd die anders is dan
de sensor die in de activiteit gedefinieerd is wordt deze in het
Activiteitscherm in rood aangegeven. In het sensorkwadrant wordt
informatie van gedefinieerde sensor en de gedetecteerde sensor getoond.
Sluit dan de gevraagde sensor aan of wijzig deze in de gedetecteerde sensor
met een tik op de knop Verwisselen.
 Tik op het pictogram Sensorscherm
om het
Sensorscherm te tonen met de actuele waarden van
de sensor.
 De MoLab is nu klaar voor een meting. De meting
wordt
uitgevoerd
volgens
de
gegeven
meetinstellingen.
Tik
op
het
pictogram
Meetinstellingen om deze instellingen te controleren: Type meting, meettijd,
meetfrequentie en aantal verzamelde metingen. Wijzig waar nodig de
standaardinstellingen.
 Tik op het pictogram Start of druk op de knop <Start/Stop> om gegevens te
verzamelen.
o In de meeste gevallen start Coach de meting direct.
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o Indien triggering ingeschakeld is, start de meting automatisch zodra het
signaal aan de triggervoorwaarden voldoet.
o Als het meettype is ingesteld op Handmatig dan verschijnt het pictogram
Handmatig meten in de onderste werkbalk. Tik op dit pictogram om een
enkele waarde van alle aangesloten sensoren. Als ook nog een toetsenbordinvoer is ingesteld, moeten de waarden van één of meer grootheden worden
ingegeven.
 De meting stopt als de aangegeven meettijd is verstreken (tijdgestuurd) of de
ingestelde aantal samples (handmatig) bereikt zijn. Om het meetproces te
onderbreken, druk op de rode Stop
pictogram of druk opnieuw op de
<Start/Stop> knop.
 Sla het Resultaat bestand op via Opslaan of Opslaan als, in het
Activiteitenscherm menu.
WAARSCHUWING! Let op dat de bestaande gegevens direct worden overschreven
door de nieuwe gegevens nadat opnieuw een meetserie wordt gestart via de
groene Startknop of door een druk op de <Start/Stop> knop. Sla eerdere resultaten
eerst op (Activiteitenscherm) als u deze wilt behouden.
Opmerking:
• Om dataverlies, bijvoorbeeld in geval van een lege accu, te voorkomen slaat
Coach CE tussenresultaten op tijdens metingen die langer duren dan 10 minuten.
Het opslaan van het resultaatbestand, welke alle teksten en afbeeldingen bevat, zal
worden gedaan per minuut (bij nieuwe gegevens). Het laatst opgeslagen bestand
kan worden gevonden in DataFlash /DataRecovery/last_result.cmr

10. Verwerken en Analyseren van de gegevens
De verzamelde meetgegevens kunnen worden verwerkt en geanalyseerd met
uitgebreide functies. Deze zijn beschikbaar onder de optie Analyse/Verwerking in
de menu’s van het Diagram- of Tabelscherm.
De analyse/verwerkingsopties werken allemaal op een vergelijkbare manier. Na de
selectie van een optie wordt een uitgebreid venster inclusief het diagram getoond.
Boven en onder het diagram kunnen specifieke parameters worden geselecteerd.
Het rolmenu verschijnt in alle vensters in de bovenste linkerhoek. Deze lijst kan
worden gebruikt om te schakelen tussen verticale grootheden (grafieken) indien
een diagram verschillende grootheden bevat. Alle verwerking en analyseinstrumenten worden gedetailleerd beschreven in de handleiding
Gebruikershandleiding voor Coach 6 CE.
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10.1. Punten selecteren/verwijderen
Met de functie Punten selecteren/verwijderen kunnen gegevensbereik of losse
punten geselecteerd worden voor verwijdering of behoud.
Punten selecteren/verwijderen:
 Kies Analyse/Verwerking > Punten
selecteren/verwijderen.
 Selecteer linksboven de grootheid
waarvoor u de selectie wilt uitvoeren.
 Selecteer in het volgende rolmenu de
selectiemethode.
 Voor de Gebied-methode: selecteer
het gebied door de grenslijnen te
verslepen of de grenswaarden in de
Begin en Einde velden in te typen.
 Voor de Punten-methode: selecteer Scherm om punten te selecteren/verwijderen.
punten door een punt op de grafiek
aan te tikken of door de kleine picogrammen te gebruiken: selecteer alles,
deselecteer alles, selecteer even metingen, selecteer oneven metingen.
Het laatste pictogram selecteer/deselecteer een punt, kan gebruikt worden
in plaats van een punt aan te tikken na het selecteren van het gewenste punt
met de <Navigatie> knop.
 Tik om te bevestigen of
om het venster zonder aanpassingen te sluiten.
 Selecteer in het volgende scherm Selectie behouden of Selectie wissen en
bevestig met .
10.2. Benadering
De functie Benadering wordt gebruikt om
een benaderde kromme die ruwweg door
een aantal meetpunten gaat te maken. De
benaderde grafiek kan uit (veel) meer
punten bestaan dan de originele en deze
kan vervolgens verder bewerkt worden.
Een benadering uitvoeren
 Kies Analyse/Verwerking >
Benadering.
 Selecteer linksboven de grafiek
Het venster voor de functie benadering.
waarmee u de benadering wilt
uitvoeren.
 Selecteer in het volgende rolmenu de benaderingsmethode.
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 Specificeer de benaderingsparameter:
- Voor Voortschrijdend gemiddelde typ de gewenste Filterbreedte in.
- Voor Spline neem de automatisch berekende Benaderingsfactor or tik op
het pictogram en typ de gewenste waarde in.
 Wanneer gewenst, verander de naam van de Grootheid.
 Tik op het pictogram
(rechterbovenhoek) om de benaderde grafiek te
creëren. Bij een teleurstellend resultaat kunnen de parameterinstellingen
veranderd worden en opnieuw op het pictogram gedrukt worden.
 Tik
om te bevestigen of
om het venster zonder aanpassingen te sluiten.
 Kies Toevoegen, Grafiek vervangen, Nieuw diagram of Maak meer punten en
bevestig met .
10.3. Afgeleide
De functie Afgeleide produceert de grafiek van de eerst of tweede afgeleide van de
originele grootheid.
Een afgeleide grafiek berekenen
 Kies Analyse/Verwerken > Afgeleide
 Selecteer linksboven in het rolmenu de
grafiek waarvan u de afgeleide wilt
berekenen.
 Selecteer in het volgende rolmenu de
orde van de afgeleide.
 Selecteer in het derde rolmenu de
methode waarmee de afgeleide grafiek
berekend wordt (Differenties of Glad).
 Wanneer gewenst kunt u de grootheid
en eenheid aanpassen.
Het venster voor de afgeleide functie.
 Tik
om de afgeleide grafiek te
berekenen.
 Tik om te bevestigen of
om het venster zonder aanpassingen te sluiten.
 Kies of Grafiek toevoegen of Nieuw diagram en bevestig met .
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10.4. Integraal
De Integraal functie berekent de (primitieve) functie waarvan de afgeleide gelijk is
aan de getoonde grafiek. Een dergelijke integraal kan op een integratieconstante
na berekend worden.
Een Integraal grafiek berekenen
 Kies Analyse/Verwerking > Integraal
 Selecteer linksboven in het rolmenu de
grafiek waarvan u de integraal wilt
berekenen.
 Typ de integratieconstante in bij
Startwaarde. Dit is de waarde
toegekend aan de grootheid langs de
verticale as voor x=0.
 Verander, wanneer gewenst, de naam
Venster voor integraal grafiek.

van de Grootheid en/of Eenheid.
 Tik om te bevestigen of
om het venster zonder aanpassingen te sluiten.
 Kies of Toevoegen of Grafiek vervangen en bevestig met .
10.5. Helling
De Helling functie bepaalt handmatig de helling van de raaklijn aan elk gewenst
punt van de getoonde grafiek.
Een helling bepalen
 Kies Analyse/Verwerking > Helling
 Selecteer linksboven in het rolmenu
de grafiek waarin u een helling wilt
berekenen.
 De grafiek in het venster is in scan
modus. De coördinaten van de
gescande punten, weergeven met het
donkerrode dradenkruis, worden
onder de grafiek weergegeven.
 Tik op het punt waarvan u de helling
wilt bepalen. Een lijn verschijnt in het
Het venster om de helling te bepalen.
diagram.
 Gebruik de aanwijspen en draai de lijn
totdat deze correct is geplaatst langs de grafiek. De enige manier om de helling
te bepalen is door dit op zicht te bepalen; Coach geeft niet aan welke helling
'correct’ is.
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Lees de waarde van de helling af in het veld Helling. U kunt deze waarde
kopiëren naar het klembord door op te tikken.
Tik op om het venster te sluiten.

10.6. Oppervlak
De Oppervlak functie bepaalt het oppervlak tussen de getoonde grafiek, de x-as en
twee grenslijnen.
Een oppervlak bepalen
 Kies Analyse/Verwerken > Oppervlak.
 Selecteer linksboven in het rolmenu de
grafiek waarvan u een oppervlak wilt
berekenen.
 In het diagram worden twee
grenslijnen getoond waartussen het
oppervlak berekend wordt. Gebruik de
aanwijspen om de grenslijnen naar de
gewenste positie te slepen of typ de xwaarden van de grenslijnen in, in de
velden Begin en Einde.
Het venster om een oppervlak te bepalen.
 Lees het berekende oppervlak af in het
veld Oppervlak. U kunt deze waarde kopiëren naar het klembord door op te
tikken.
 Tik op om het venster te sluiten.
10.7. Functie-fit
De Functie-fit berekent een standaard mathematische functie die de gegevens in
de grafiek zo goed mogelijk kan benaderen. Er zijn een groot aantal functietypen
beschikbaar. De coëfficiënten van de gefitte functie worden met een kleinste
kwadraten methode bepaald. Fitten kan automatisch of handmatig gebeuren.
Een functie-fit bepalen
 Kies Analyse/ Verwerking > Functiefit.
 Selecteer linksboven in het rolmenu de
grafiek waarvan u een functie-fit wilt
bepalen.
 Selecteer in het volgende rolmenu het
gewenste functietype.
 Tik , Coach benaderd automatisch
de beste eerste parameterwaarden
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Het Functie-fit venster.







voor de functie-fit. In sommige gevallen is dit al de optimale fit.
Tik , Coach verfijnt automatisch de voor voorgestelde fit om de beste functiefit te vinden.
Tik om te bevestigen.
Selecteer Toevoegen of Grafiek vervangen. Wanneer u de grafiek vervangt
gaan de orginele gegevens verloren, tenzij u deze voor de functie-fit hebt
opgeslagen.
Tik om te bevestigen of
om het venster zonder aanpassingen te sluiten

10.8. Signaalanalyse
De functie Signaalanalyse berekent het frequentiespectrum van de originele
grafiek.
Een frequentiespectrum bepalen
 Kies Analyse/ Verwerking >
Signaalanalyse.
 Selecteer linksboven in het
rolmenu de grafiek waarin u een
frequentiespectrum wilt bepalen.
 Selecteer in het volgende
rolmenu de methode: Fouriertransformatie, Lineaire predictie,
R-ESPRIT of Prony.
 Selecteer in het derde rolmenu
Lineair of Logaritmisch voor de
Het venter voor Signaalanalyse.
kwantiteitsschaal op de y-as.
 Specificeer de signaalparameters:
- Lineaire Predictie: voer het aantal coëfficiënten in. Dit aantal bepaalt het
maximum aantal pieken (formanten), die worden gevonden in het spectrum.
- R-ESPRIT: voer het aantal frequentie en de snapshot dimensie in. Dit getal
bepaalt het model welke gebruikt wordt bij de analyse en het maximum
aantal pieken in het spectrum. De snapshot dimensie wordt automatisch
bepaald of handmatig aangepast door te tikken op het pictogram .
- Prony: Vul het aantal frequenties in.
 Tik om het frequentiespectrum van de grafiek te tonen.
 Tik om te bevestigen.
 Tik opnieuw om een Nieuw diagram te creëren of
om het venster te
sluiten. Met de Prony en R-ESPIRIT methode kunt u ook de aangepaste grafiek
toevoegen door Grafiek toevoegen aan te vinken.
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10.9. Statistiek
De Statistiek functie toont de statistische informatie van een diagram/tabel als
geheel of over een selectie van de gegevens.
Statistiek tonen
 Voor alle gegevens: kies Analyse/Verwerking >
Statistiek.
Voor een selectie van de gegevens: selecteer
met de aanwijspen gegevens uit een tabel en
kies daarna Analyse/ Verwerking > Statistiek.
 De statistische informatie kan door op
te
tikken worden gekopieerd naar het klembord.
Het Statistiek venster

10.10. Histogram
De Histogram optie kan gekozen worden om een histogram staafdiagram te
creëren. De gehele variabele kolom wordt verdeeld in klassen van gelijke afmeting
waarvan de frequentie wordt berekend. De hoogte van de staaf is gelijk aan de
frequentie binnen de klasse.
Een histogram maken
 Kies
Analyse/
Verwerking
>
Signaalanalyse.
 Selecteer linksboven in het rolmenu
de kolommen waarvan u een
histogram wilt maken.
 Specificeer de Onder en Bovengrens
waarden.
 Typ het aantal klassen in (standaard
5).
 Tik
om een histogram te maken.
Wanneer dit niet het gewenste
Het Histogram venster.
resultaat
oplevert
kunnen
de
parameterinstellingen worden veranderd en daarna weer op geklikt worden.
 Tik om te bevestigen of
om het venster zonder aanpassingen te sluiten.
 Tik nog een keer op om een Nieuw diagram te maken of
om terug te
keren in het Histogram venster.
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IX. Gebruik van de MoLab met een PC computer
De MoLab kan gebruikt worden met een Windows computer voor:
 Overzetten van bestanden tussen de computer en MoLab,
 De MoLab gebruiken als een lab-interface, aangesloten op de computer en
bestuurd door het Coach programma op de computer.
Voor beide applicaties moet de MoLab aangesloten zijn op de PC met de USB kabel
en drivers en Windows CE Service software moeten geïnstalleerd zijn op de
computer.

1. De MoLab driver installeren1
1.1. Windows XP and eerdere Windows versies
Voordat de MoLab wordt aangesloten op de Windows XP computer moet de
MoLab driver voor Windows XP geïnstalleerd worden.
 Download de MoLab driver voor XP van de CMA website (http://cmascience.nl/support/molab/).
 Unzip het bestand in een tijdelijke map op de harde schijf. Klik met de
rechtermuisknop op het bestand wceusbsh.inf en selecteer ‘Installeren’.
 Selecteer in het eerste venster van de Wizard Nieuwe Hardware gevonden ‘Ja,
alleen deze keer’. Klik ‘Volgende’.
 Selecteer in het tweede venster ‘Installeer
de software automatisch (aanbevolen)’. Klik
‘Volgende’.
 De Wizard zoekt en installeert de CMA
MoLab USB Sync driver. Bij de
waarschuwing over een missende Windows
Logo-test, klik ‘Toch doorgaan’.
 Klik ‘Voltooien’ zodra de driver installatie
beëindigd is.
1.2. Windows Vista en Windows 7
 Schakel de MoLab aan en sluit deze via de USB kabel aan op de computer. De
extra USB connector kan aangesloten worden op de tweede USB poort voor
extra stroomvoorziening.
 De eerste keer dat de MoLab wordt aangesloten op de computer detecteert
Windows 7 automatisch de MoLab als generiek serieel USB apparaat en begint
de installatie van de driver.
1

Administrator rechten zijn vereist.
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 Nadat de MoLab driver software
installatie succesvol is beëindigd,
is de Anchor USB EZ-Link kabel
geïnstalleerd en klaar voor
gebruik.

2. Installatie Windows CE service software
Om de communicatie tussen de MoLab en de Windows-computer tot stand te
brengen, moet u Microsoft ActiveSync (Windows XP en eerdere versies van
Windows) of Windows Mobile Device Center (Windows Vista en Windows 7) op de
computer installeren. Beide programma's zijn gratis beschikbaar op de website van
Microsoft (www.microsoft.com).
2.1. Windows XP en voorgaande versies van Windows
 Download en installer Windows ActiveSync2.
 Schakel de Molab aan en sluit deze met de USB kabel aan op de computer. De
extra USB connector kan aangesloten worden op de tweede USB poort voor
extra stroomvoorziening.
 Start ActiveSync. Het programma maakt automatisch verbinding met de MoLab.
2.2. Windows Vista en Windows 7
 Nadat de installatie van de Molab
driver software succesvol is
beëindigd, download en start
Windows automatisch de installatie
van Windows Mobiele
Apparaatcentrum. Denk eraan dat de
computer moet worden aangesloten
op Internet.
 Het programma Mobiele
Apparaatcentrum start automatisch
op nadat de installatie is voltooid.
 Nadat de MoLab gedetecteerd is door Windows, verschijnt in het Mobiele
Apparaatcentrum de boodschap ‘Aangesloten’. Selecteer voor een goede
werking ‘Aansluiten zonder apparaat in te stellen’.

2

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15
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3. Overdracht van bestanden tussen de MoLab en een computer
Nadat
de
MoLab
is
aangesloten kunt u bladeren
door de inhoud van de MoLab
in Windows ActiveSync/ het
Mobiele Apparaatcentrum, of
in Windows Explorer wanneer
de MoLab beschikbaar is als
CMA_MoLab. Elke keer dat de
MoLab aangeschakeld en
aangesloten wordt op de
computer met de USB kabel, wordt de MoLab gedetecteerd als CMA_MoLab.
Windows ActiveSync of het Mobiele Apparaatcentrum start dan automatisch op.
Bestanden kunnen tussen de MoLab en de computer overgezet, gebackt up,
aangepast, verwijderd of gekopieerd worden.
WAARSCHUWING! Wees voorzichtig met het verwijderen van bestanden van de
MoLab. Verwijdering van sommige mappen of bestanden kan ervoor zorgen dat de
MoLab niet meer goed werkt.

4. Gebruik MoLab voor gegevens verzamelen met het Coach PC programma
In deze modus is de Molab aangesloten op een PC computer via een USB kabel en
wordt de MoLab bestuurd door het Coach 6 (Lite) programma op de computer.
Tijdens dit soort metingen blijft de MoLab
aangesloten op de PC via een USB poort
en wordt de MoLab bestuurd door Coach
63 of Coach 6 Lite1 op de computer.
De verzamelde gegevens worden realtime overgezet naar de computer. Het
verloop van de meting kan direct gevolgd
worden op het computer scherm.
Wanneer de Coach 6 PC software de
MoLab bestuurt, is het scherm van de
MoLab inactief en wordt een afbeelding
(zoals hiernaast) getoond. De geregistreerde gegevens worden niet opgeslagen in
het geheugen van de MoLab en moeten worden opgeslagen in Coach 6 op de
computer.
Gedetailleerde informatie over het gebruik en de functies van:
3

Ondersteuning van de MoLab vanaf Coach versie 6.4 en 6.4 Lite.
ML01 MoLab Gebruikershandleiding | 31

- Coach 6 kunnen worden gevonden in de Coach 6 gids en
- Coach 6 Lite kunnen worden gevonden in de Coach 6 Lite gids.
Beide gidsen zijn te vinden op de CMA website (www.cma-science.nl/english )
onder Downloads.
4.1. Activiteiten voor MoLab
De PC versie van het volledige Coach 6 programma bevat meer mogelijkheden dan
het Coach 6 CE programma. Een van de belangrijkste verschillen is de Auteur
modus waarin het mogelijk is om Coach Activiteiten en Rultaten voor de MoLab4 te
maken. Deze Activiteiten (*.cma bestanden) and Resultaten (*.cmr bestanden)
kunnen worden gekopieerd naar het MoLab DataFlash geheugen of geheugenkaart
en geopend worden in Coach 6 CE.
Enkele functies in de Activiteiten en Resultaten bestaan niet in het Coach 6 CE
programma, beelden geïntegreerd in teksten, video's, achtergrond grafieken,
diagram aantekeningen, etc., zullen worden genegeerd en niet op de MoLab
getoond worden.
Voorbeeld Activiteiten, voor gebruik door leerlingen, zijn beschikbaar in zowel
Coach 6 als Coach 6 Lite.
4.2. Gebruikelijke meetprocedure in Coach 6
Gegevens verzamelen met MoLab aangesloten op de PC (een gebruikelijke
procedure):
 Schakel de MoLab aan en verbind deze met de computer via de USB kabel.
 Start Coach 6 op de computer.
 Sluit ML sensor(en) aan op de MoLab sensoringang(en).
 Open in Caoch 6 een Activiteit/Resultaat voor MoLab.
 MoLab detecteert automatisch de aangesloten sensor(en) en toont de sensor
pictogrammen van het MoLab scherm van de gedetecteerde sensor op de
computer.
 De meting wordt uitgevoerd volgens de gegeven meetinstelling. Tik
Meetinstellingen in de Coach 6 werkbalk en bekijk de instellingen: meettype,
meetfrequentie en aantal verzamelde meetpunten.
 Volg de instructies in de Activiteit of start direct de meting door op de groene
knop te drukken.
o In de meeste gevallen start Coach automatisch de meting.
o Indien triggering ingeschakeld is start de meting automatisch zodra het
signaal aan de triggervoorwaarden voldoet
o Als het meettype is ingesteld op Handmatig dan verschijn het pictogram
4

Alleen mogelijk in de Auteur modus van Coach 6.
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voor Handmatig meten in de onderbalk. Tik op dit pictogram om een
enkele waarde van alle aangesloten sensoren. Als ook nog een toetsenbordinvoer is ingesteld, dan moeten de waarden van één of meer grootheden
worden ingegeven.
 De meting stopt als de aangegeven meettijd is verstreken (tijdgestuurd) of de
ingestelde aantal samples (handmatig) bereikt zijn. Om het meetproces te
onderbreken, druk op de rode Stop
pictogram of druk opnieuw op de
<Start/Stop> knop.
 Sla het Resultaat bestand op via Opslaan of Opslaan als, in het
Activiteitenscherm menu.

5. MoLabView
Met MoLabView kunt u het beeld van het MoLab-scherm op de computer laten
zien, en MoLab bedienen via het computerscherm. MoLabView is bedoeld voor
klassikale instructies over het gebruik van de MoLab of om een geprojecteerd beeld
te laten zien van het MoLab scherm.
Om MoLabView te gebruiken, moet de
MoLab:
 Aangesloten zijn via USB met de
computer,
 Windows CE Service software, Microsoft
ActiveSync of Windows
Mobiele
Apparaatcentrum, moet geïnstalleerd
zijn op de computer5, en
 Het Coach 6 PC programma moet
gesloten zijn.
Het MoLabView PC programma.

MoLabView opstarten
 Klik op de Windows Start knop en selecteer Programma’s.
 Ga vervolgens naar CMA Coach 6 (of CMA Coach 6 Lite) > Hulpprogramma’s en
selecteer MoLabView.
 Het programma toont automatisch het huidige MoLab scherm.

5

Let op dat je in het Mobiele Apparaatcentrum de optie ‘Aansluiten zonder je apparaat in te
stellen’gebruikt.
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MOLABVIEW MENU
SCHERMAFDRUK
- Opslaan naar bestand – Een schermafdruk van het huidige scherm opslaan
als een afbeelding (*.bmp and *.png formats).
- Naar Klembord kopiëren – Een schermafdruk van het huidige scherm op het
Windows klembord bewaren.
- Opnemen – Een reeks real-time weergegeven schermen vastleggen en
bewaren als video bestand (*.avi betsand, verschillende compressies
mogelijk).
- Afdrukken – De huidige schermafdruk afdrukken.
Deze opties zijn handig bij het maken van lesmateriaal en instructievideo’s.
ZOOMEN MENU
Zoomen in MoLabView maakt het mogelijk het huidige scherm in of uit te
zoomen.

Coach 6 CE op de MoLab kan ook in MoLabView worden geregeld door de
computermuis op dezelfde manier te gebruik als dat u de aanwijspen gebruikt op
het MoLab scherm.

6. MoLabUpdate
MoLabUpdate is een PC programma waarmee Coach 6 CE geupdate kan worden en
is zowel apart beschikbaar als in hulpprogramma’s na de installatie van Coach 6 of
Coach 6 Lite software. Wanneer software updates voor Coach 6 CE worden
uitgegeven, zijn deze beschikbaar op de website van CMA (http://cmascience.nl/support/molab ).
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X. TECHNISCHE SPECIFICATIES
1. de MoLab

















Windows CE apparaat
Aan/uit knop
3.5” TFT touchscreen, 320 x 240 pixel kleurenscherm
533 MHz Samsung ARM processor
256 MB geheugen
64 MB werkgeheugen:
- 32 MB voor MoLab Coach 6 CE applicatie (AppFlash)
- 32 MB voor werkgeheugen (DataFlash)
USB mini poort voor voeding en computeraansluiting
4 sensoringangen voor ML sensoren.
Sleuf voor Micro SD geheugenkaart
Audio In/uit poorten
3 hardware drukknoppen
Oplaadbare batterij (Li-ion 3.7 V, 2300 mAh (typical))
Interne geluidssensor
Coach 6 CE software, upgradebaar
Windows CE OS, upgradebaar

2. Sensor die kunnen worden aangesloten op de MoLab
Alleen ML sensoren van de CMA sensoren kunnen worden aangesloten op de
MoLab. Drie van deze sensoren worden meegeleverd met de MoLab:
 ML11s Temperatuursensor (- 40 .. 125° C),
 ML14s Lichtsensor (1 .. 65,535 lux), en
 ML17f Spanningssensor (-15 .. 15 V).

3. Gebruiksomstandigheden en onderhoud
Voor uw eigen veiligheid en die van uw apparatuur, volg de regels op het gebruik
en schoonmaken van uw MoLab.
 Uw MoLab is ontworpen om draagbaar of op een bureau te bedienen.
 Uw MoLab is niet waterdicht. Voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen
om te voorkomen dat vloeistof het apparaat kan inlopen.
 Stel uw Molab niet bloot aan extreme warmte of koude bronnen. Stel de MoLab
niet voor lange tijd bloot aan zonlicht. Stel de MoLab ook niet bloot aan
temperaturen hoger dan 60° C.
 Metingen waarbij u het bereik (zie hieronder) van de MoLab overschrijdt
kunnen de meetprestaties aantasten:
o Temperatuur: 5° to 40° C.
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o Relatieve vochtigheid: 0% to 90% (geen condensvorming)
 Forceer nooit een connector in een poort. Bij het aansluiten van een sensor,
zorg ervoor dat de sensorkabel bij de ingang past, en dat u de connector correct
ten opzichte van de ingang hebt geplaatst. Druk de sensorkabel stevig aan om
goed contact met de sensoringang te verzekeren.
 Bij het reinigen van uw MoLab, deze eerst uitschakelen en de stekker van de
aangesloten sensoren en USB kabel verwijderen. Reinig vervolgens met een
zachte, niet-pluizende doek. Zorg dat er geen vocht in de behuizing komt. Spuit
nooit rechtstreeks vloeistof op de MoLab. Gebruik geen spuitbussen,
oplosmiddelen of schuurmiddelen die de behuizing zouden kunnen
beschadigen. Voor het reinigen van het MoLab scherm kunt u gebruik maken
van een vochtige doek.
 Vervang de batterij alleen met een MoLab batterij, geleverd door CMA.

4. CMA software voor MoLab
 Coach 6 CE – Windows CE programma voor geïnstalleerd op de MoLab.
 Coach 6 Lite voor de PC – PC programma om de MoLab met de computer te
besturen, gratis beperkte versie.
 Coach 6 voor de PC – PC programma om de MoLab met de computer te
besturen. Licentie vereist.
 MolabView – PC programma welke het MoLab scherm op een computerscherm
weergeeft.

5. Microsoft software voor de MoLab
De onderstaande software is nodig om communicatie tussen de MoLab en de
computer tot stand te laten komen. Zonder deze software werkt de MoLab niet
goed samen met de computer.
 Microsoft ActiveSync - Windows CE Service software voor Windows XP en
eerdere Windows versies.
 Windows Mobiele Apparaatcentrum - Windows CE Service software voor
Windows Vista en Windows 7.
De software kan gratis gedownload worden op www.microsoft.com

36 | ML01 MoLab Gebruikershandleiding

De MoLab datalogger ML01 is gegarandeerd vrij van materiaal- en
constructiefouten gedurende 12 maanden na datum van aankoop mits deze onder
normale laboratoriumomstandigheden wordt gebruikt. Deze garantie geldt niet als
de sensor in een (lab)ongeluk beschadigd raakt of foutief is gebruikt.
N.b.: Dit product is alleen voor onderwijskundige doeleinden geschikt. Het is niet
geschikt voor industriële, medische, of commerciële doeleinden of onderzoek op
hoog niveau.
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