Komma eller Punktum som desimaltegn
Mathcad har en god integrasjon mot Excel og det finnes flere
metoder for å importere og eksportere data mellom disse to
applikasjonene. Men for oss som bor i Norge og bruker komma
som desimaltegn må vi huske på at Mathcad bruker punktum, og
derfor vil behandle data med komma som tekst dersom du kopierer
og limer inn verdier direkte fra Excel til Mathcad. Import
funksjonene som demonstreres til slutt i dette dokumentet har
heldigvis en funksjon for å fortelle Mathcad at vi bruker komma
som desimaltegn, så for disse funksjonene slipper du dette.
Skulle ditt Excelark inneholde data der komma er brukt som
desimaltegn kan du konvertere til punktum før du overfører data til
Mathcad. Dette gjør du enklest ved å i Windows velge Start >
Kontrollpanel > Innstillinger for Region og Språk. I fanekortet
Formater klikk knappen Tilpass formater... og bytt til punktum som
desimaltegn i dialogvinduet som dukker opp.
Når du deretter klikker Ok, vil dine kommadesimaler automatisk
konverteres til punktum i dine Excelark, og du er nå klar til å
overføre data fra Excel til Mathcad.
Merk at du senere (når du er ferdig med overføringen) kan bytte
tilbake til kommadesimaltegn ved å følge samme rutine som
ovenfor i Windows.

Kopier og Lim inn (statisk)
Den raskeste og enkleste metoden for å overføre data fra Excel til
Mathcad er ved å først kopiere ønskede data i Excel, og deretter
lime dem inn i ditt Mathcad dokument.
Kopier først data, bytt til Mathcad og skriv inn navn på dine data
etterfulgt av kolon, og trykk til slutt Ctrl+V for å lime inn dine Excel
data i definisjonen.

 1 1.1 


data1 :=  2 1.2 
 3 1.3 



Merk at Mathcad viser dine
Excel data i en matrise (under
600 elementer) eller datatabell
(flere enn 600 elementer).

Husk at Mathcad som standard starter indekseringen på 0, noe som
betyr at kolonne 1/A blir kolonne 0 i Mathcad, dersom du ikke har
endret dette under Tools > Worksheet options... > ORIGIN = 0

Excel som komponent i Mathcad (statisk)
Du kan også sette inn et Excelark som en komponent i Mathcad. I
prinsippet får du da Excels beregnings- og listeegenskaper i
Mathcad, og kan overlate til Excel å utføre noen av oppgavene som
trengs i ditt dokument. For å gjøre dette klikker du først et tomt
område i ditt dokument og velger deretter Insert > Component, og
velger Excel over tilgjengelige komponenter. I neste dialogvindu
kan du velge om du vil starte med et tomt Excelark eller importere
data fra et eksisterende. I det siste dialogvinduet blir du bedt om å
velge Inputs og Outputs verdier. Inputs er data du vil skrive til
Excel komponentarket ditt, mens Outputs er verdier du vil hente ut
av komponentarket ditt, og merk her at du godt kan overføre flere
variabler for Inputs og Outputs.
Data2 :=

1
6
11

2
7
12

3
8
13

4
9
14

5
10
15

Inputs er ovenfor satt til 0, mens Outputs er satt til 1 og
området/rangen A1:C3, samt tildelt variabelnavnet Data i Mathcad.

1 2 3 


Data2 =  6 7 8 
 11 12 13 


Merk at når du dobbelklikker komponentet i dokumentet ditt skifter
brukermiljøet til å være Excels rundt dokumentet ditt.

Data Import Wizard (dynamisk)
Data Import Wizard er kanskje den greieste metoden for å overføre
data fra Excel til Mathcad. Denne metoden gir deg flere valg, og er
også dynamisk, noe som vil si at dersom data i Excel arket
forandres senere, vil også dette skje i ditt Mathcad dokument.
For å starte en slik import, klikk først et tomt område i dokumentet
ditt og velg Insert > Data > Data Import Wizard.
I dialogvinduet som dukker opp velg File Format = Microsoft Excel,
og klikk Browse knappen for å lokalisere og åpne Excel arket ditt.
Når du så klikker Next kommer du til siste trinn som blant annet gir
deg valg for hvordan du vil behandle tomme rader eller celler, samt
hvilket ark eller område du vil importere. Når du har gjort dine valg
her klikker du Fullfør, og dine data settes inn i ditt dokument. Skriv
til slutt inn ønsket variabelnavn, og du er klar til å behandle dine
data i Mathcad.
Data3 :=

0

1

0

8

8.8

1

16

9.6

2

24

10.4

File Input og File Output (Dynamisk)
Den siste metoden jeg skal demonstrere er File Input/Ouput
metoden, og gir en metode for å kunne overføre data fra Mathcad
til et Excel ark. For å hente inn data fra et Excel ark kan du bruke
Insert > Data > File Input... funksjonen i Mathcad, men siden
denne funksjonen i prinsippet er samme funksjon som Data Import
Wizard funksjonen ovenfor, men med færre valg, foretrekker jeg å
bruke Wizarden i stedet. Uansett kan jeg demonstrere File Input
funksjonen her ved å bruke samme Excel ark som ovenfor.
Eksempel på bruk av File Input og File Ouput funksjonene
Data4 :=

Book1.xls
 8 8.8 


Data4 =  16 9.6 
 24 10.4 


Merk at dersom du i etterkant ønsker å gjøre endringer på importen
må du markere/klikke filnavnet, og deretter høyreklikke og velge
Properties. Dette gjelder også Data Import Wizard dersom du har
valgt Show as Icon.

Etter å ha importert data til vårt Mathcad dokument, kan vi nå
gjøre noen beregninger på disse før vi eksporterer de nye verdiene
tilbake til Excel arket.
Data4 := Data4 ⋅ 2

 16 17.6 


Data4 =  32 19.2 
 48 20.8 


For å eksportere de nye verdiene tilbake til mitt Excel ark velger jeg
Insert > Data > File Output..., og velger å skrive tilbake til den
samme filen (Book1.xls) på min PC.

Book1.xls
Data4
Dersom du nå åpner ditt Excel ark vil du se at alle verdiene er
endret i forhold til de beregningene vi gjorde før vi eksporterte
våre nye data tilbake til det samme Excel arket.
Dersom du trykker Ctrl+F9 som er kommandoen for å regne ut
hele Mathcad dokumentet ditt på nytt, vil du også se at verdiene
oppdateres i ditt dokument.
Merk at File Ouput funksjonen overskriver alle data som måtte
være i den eksisterende Excel filen du skriver til. Du kan velge å
skrive ny data til et tomt område i det eksisterende Excel arket,
men hele Excel arket vil likevel overskrives. Derfor må du alltid
passe på å få med alle eksisterende dataverdier i variabelen du
eksporterer tilbake til det eksisterende Excel arket.

