44001B Spektrometri on helppokäyttöinen
digitaalinen spektrometri, joka kytketään
tietokoneeseen USB 2.0 -liitännällä.
Laite on valmiiksi kalibroitu ja sen
mittausalue kattaa aallonpituusalueen
380 nm – 940 nm alle 2,0 nm tarkkuudella.
Laitteen mukana toimitettava
Spectrometer-ohjelma on erittäin
havainnollinen ja helppokäyttöinen.
Spektri näkyy siinä värillisenä ja piikkien
aallonpituudet valmiiksi mitattuina.
Jatkuvan spektrimittauksen lisäksi voit
tallentaa spektrejä sekä vertailla eri
spektrejä toisiinsa.

44001B
SPEKTROMETRI
PIKAOPAS

• OHJELMAN JA SPEKTROMETRIN
ASENNUS
Ohjelman asennuksen yhteydessä
asennetaan myös spektrometrin laitteistoajuri, joten sitä ei tarvitse asentaa
erikseen.
– Poista aiemmat ohjelmaversiot ennen
		uuden asentamista.
– Aseta cd asemaan tai klikkaa asennus		kansiosta Autorun.
– Valitse Install all components ja seuraa
		asennusohjelman ohjeita.
– Kytke spektrometri USB-liitännällä tie		 tokoneeseen ja odota, kun Windows
		asentaa laitteistoajurin.

• SPEKTROMETRIN KÄYTTÖÖNOTTO
Spektrometrille on valmiiksi mitattu
yksilölliset kalibraatiopisteet, jotka
löytyvät laitteen pohjassa olevasta
tarrasta.
– Kytke spektrometri tietokoneeseen
		 USB-liitännällä ja kiinnitä valokuitu
		spektrometriin.
– Avaa Spectrometer-ohjelma.
– Mikäli tietokoneessa on jokin muu
		 videolaite kytkettynä, saatat joutua
		 vaihtamaan ohjelman käyttämää lai		tetta: Device settings ja laite
		StarCam Racer 0c45_62e0.
– Ohjelma kysyy ensimmäisellä käyttö		 kerralla kalibraatiopisteitä, jotka löyty		 vät spektrometrin pohjasta.

• MITTAAMINEN
Spektrometrillä voi mitata aallonpituusaluetta 380 nm – 940 nm ja spektrit
voi tallentaa myöhempää käyttöä
varten. Spektri tallentuu kuvina sekä
taulukkomuotoisena tekstitiedostona.
– Suuntaa valokuitu tutkittavaan valonlähteeseen.
– Hilan muodostamasta kuviosta voidaan
valita mitattava alue

– Käynnistä yhden spektrikuvan mittaus
-painikkeesta.
– Käynnistä jatkuva spektrin mittaus
-painikkeesta.
– Jatkuvan mittauksen spektri voidaan
muodostaa yhden tai useamman mittauksen keskiarvona.

Y = paikka pystysuunnassa
H = alueen korkeus

– Painikkeesta
käynnistyy jatkuva spektrikuvien tallennus (1 spektri/s ).
– Show peaks lisää spektriin piikkien
aallonpituudet.
– Fill chart lisää spektriin värit.
– Mittaus pysäytetään

-painikkeella.

– Tallenna spektri valitsemalla File-pudotusvalikosta Export…
Vain pysäytetyn spektrin voi
tallentaa Export- tai Quick export
-toiminnoilla.

• SUODATTAVA MITTAUS
Suodattavassa mittauksessa (Transmissivity measurement) poistetaan taustavalon
vaikutus mitattavan valon spektriin.
– Mittaa ensin taustan spektri käynnistämällä jatkuva mittaus ja valitsemalla
Record dark spectrum.
– Tallenna taustan spektri Save dark spectrum.
– Mittaa sitten tutkittava spektri Record reference spectrum.
– Tallenna tutkittava spektri Save reference spectrum.
– Lopuksi suodata tutkittavasta spektristä taustan spektri pois Calculate transmission.
• SPEKTRIN KÄSITTELY JA ANALYSOINTI
Mitattua tai tiedostosta avattua spektriä voi tutkia ja suurentaa mittausikkunassa.
Erilaisia spektrejä voi verrata avaamalla useita spektrejä päällekkäin
Multiple charts -toiminnolla.
– Automaattinen skaalaus
– Skaalaus 100 %:iin
– Spektriä voi zoomata myös valitsemalla hiirellä suurennettava alue.
– Näytön alareunassa on työkalu spektrin aallonpituuksien ja intensiteettien tarkkaan
analysointiin
– Tallennetut spektrit voi avata päällekkäin valitsemalla spektrit Multiple charts -riveille

• KALIBROINTI
Ohjelmaan voi tehdä oman kalibraation mittaamalla tunnetun valonlähteen spektriä.
Kalibroinnissa tulee tunnistaa spektristä kahden tai kolmen piikin aallonpituus.
– Suuntaa valokuitu kalibraationäytteeseen.
– Käynnistä jatkuva mittaus.
– Valitse Calibration-valikosta Calibrate…
– Valitse kalibraatiotavaksi kahden tai kolmen piikin kalibraatio.
– Valitse spektristä piikki ja syötä sille aallonpituus.
– Syötä samoin loput kalibraatiopisteet.
– Kalibraation voi vaihtaa Calibration-valikosta
Use default calibration = Käytä oletuskalibraatiota
Use custom calibration = Käytä muokattua kalibraatiota
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