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Velkommen til Pc-Lab2000SE  
 
Denne software kan benyttes som en introduktion til effektive målinger vha. 
Velleman instrumenter. 
 
Hardwaren er ikke nødvendig for at evaluere denne software i Demo mode. 
 
Softwaren kan benyttes til følgende Velleman måleinstrumenter: 
 

• PCS500, To-kanals digital oscilloskop, spectrum analyzer og periodisk 
recorder. 

 

• PCS100 / K8031 Ét-kanals digital oscilloskop, spectrum analyzer og 
periodisk recorder. 

 

• PCG10 / K8016 PC funktionsgenerator. 
 

• PCS10 / K8047 4-kanals recorder / logger. 
 

• PCSU1000 2-kanals USB PC oscilloskop, spectrum analyzer og 
periodisk recorder 

 

• PCGU1000 2MHz USB PC funktionsgenerator. 
 
 

Velkommen 

Ekstra feature: Hvis du bruger oscilloskop og funktionsgenerator på den 
same computer, da giver denne software mulighed for bode–plot feature. 
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Hardware opsætning (Luk alle programmer først) 
 
LPT tilsluttede enheder (PCS500/ PCS100 / PCG10 / K8016 / K8031….): 
• Tilslut din enhed til LPT porten vha. det medfølgede kabel. 
• Start softwaren efter PC-LAB2000se installation (se næste side) 
 
USB tilsluttede enheder: 
PCS10 / K8047: 

• Forbind PCS10 til en ledig USB port, en standard windows USB driver 
vil blive anvendt.  

 

(*) For Win98se kan det være nødvendigt at installere en USB- HID driver update (se CD). 
 
PCSU1000 / PCGU1000: 

• Forbind din enhed til en ledig USB port 
• Følg driver installationsproceduren som anvist på skærmen. 
• Hvis Windows foreslår en Windows Update, vælg da “not at this time” 
• Installer driver fra en specifik placering, søg da på CD’en og vælg 

folderen D:\PCSU1000_driver. eller D:\PCGU1000_driver* (tryk på “next”) 
• Hvis Windows viser: “has not passed Windows logo testing…” vælg da 

“Continue Anyway”. 
• Efter endt installation kan du checke driveren i ’Device Manager list’. 

Under USB controllers bur du nu kunne finde “PCSU1000 oscilloscope” 
eller “PCGU1000” (dog kun hvis enheden er tilsluttet!).  

 

(*) Det kan forekomme at 2 drivere (USB og COM) skal installers ved at gentage ovenstående trin. 
 
For yderligere information se den udviddede manual på CD’en 
 

* Microsoft Windows™ 98SE/ME/2000/NT4/XP/VISTA er registrerede varemærker 

Hardware opsætning 
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Software installation 

Sådan instaleres Pc-Lab2000SE 
 

 

Minimum systemkrav: 

• IBM kompatibel PC med Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista (*). 
• VGA grafikkort (minimum 800x600, 1024x768 recommended) 
• 10MB ledign harddisk plads. 
• Mus eller andet pegeregskab. 
• CD eller CD/DVD Rom drev. 
• Ledig parallel port til PCS500 / PCS100 / PCG10 / K8016 /K8031 
• Ledig USB port (1.1 or 2.0) til PCS10 / K8047 / PCSU1000 / PCGU1000 
 
 

Indsæt VELSOFT CD’en i DC/DVD drevet.   
 
 

Hvis “setup” ikke starter automatisk, start da SETUP.EXE programet på 
CD’en.  
 
Vælg “Install Pc-Lab2000SE ” 
 
En installations wizard vil da guide dig nemt 
gennem installationsproceduren.  Shortcuts til 
Pc-Lab2000SE  softwaren dannes automatisk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Note: Du må have lokale administrator rettigheder for at kunne fuldføre 
installationen, kontakt din systemadministrator for hjælp. Se også “ReadME” 
filen i installationsfolderen. 
 
* IBM, Microsoft WindowsT 98SE/ME/2000/NT4/XP/VISTA (*) er registrerede varemærker 
 

Download den seneste version fra www.velleman.be ved at følge “downloads” link. 
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Starting the software : 
 
Find dine Pc-Lab2000SE software shortcuts (programs… Pc-Lab2000SE …) og  
 
klik på ikonet for opstart af hovedprogrammet. 
 
 

• Vælg di t  t i l s lu t t ede 
hardware. 

• Select den relevante LPT 
port (hvis anvendt).  

• Klik på OK eller vælg 
“demo mode”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hovedprogrammet starter automatisk Oscilloskop modulet, som vist på næste 
side. 
 
 

Hvis du ønsker at ændre opsætningen: 
Klik på Options menu, og vælg ‘Hardware Setup’. 
 
Tip vedr. LPT tilsluttede enheder: 
Skulle du erfare problemer (f.eks. ved brug af en notebook eller en oddball computer ), prøv 

da at benytte en alternativ portaddresse og/eller vælg ‘Slow’ kommunikationshastighed. 

Check også portindstillingerne i din PCs BIOS opsætning, test med de forskellige 

indstillinger; EPP (fungere i de fleste tilfælde), SPP, ECP... . I nogle Windows versioner 

kan det være nødvendigt at installere en ekstra I/O driver, som findes på CD’en. 

Opstart af software 

BEMÆRK: Det faktiske skærmbillede kan afvige fra dem som vises in 

denne manual. PCS100 / K8031 har kun 1 kanal. 
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Hovedmodulet med Oscilloskop billedet: 
 

 
Hvad ? : Oscilloskop 
modulet tilbyder en 
brugervenlig digital 
lagrings oscilloskop med 
mange features.   
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Hvordan ? :  
• Forbind kreden, som ønskes målt, til skopets indgang (vær dog opmæksom 

på skopets maks. indgangseffekt!) 
• Start måling med “trigger off” (6) 
• Tryk på ‘RUN’ (7)  

• Vælg den ønskede kanal og volts/div indstilling eller klik på “Auto-set” (2) 
Autoset kan ikke bruges i 1GHz mode (kun PCS500).  

• Vælg den rette time/div indstilling (8) 

For aktivering af trigning : 
 

• Vælg trigger kanal (5) 
• Vælg trigger edge (4) 
• Sæt trigger til ‘ON’ (6) 
• Sæt trigger niveau ved at flytte (3).  Trigger markeringen er vist i 

signalets venstre side (1) 

Oscilloskopet 
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Spectrum Analyser Modulet : 
 

 

Hvad ? : Powerful feature 
which allows visualization of 
the frequency spectrum of a 
signal, using FFT (Fast 
Fourrier Transform) analysis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvordan ? : 
 

• Tilslut skopets indgang til den kreds som ønskes målt. (vær dog 
opmærksom på skopets maks. indgangseffekt!) 

• Observer først signalet på skopets skæmbillede (se forrige side). 
• Check at signalet ikke er over skærmens maks.grænse. 
• Start spectrum analyzer. 
• Klik på ‘RUN’ (1) 
• Væg et passende frekvensområde, og sørg for at din indstilling vil opfange 

alle relevante signalændringer (3). 
• Efter behov vælg da den ønskede kanal og volts/div indstilling (2) 

Spectrum analyser 
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Periodisk Recorder Modulet: 
 

Hvad ? : Optager periodevise 
hændelser og logger langsomt 
skiftende processer automatisk, f.eks. 
batteri ladecyklus, temperatur 
ændringer,... eller opsamler 
information om periodiske fejl i 
elektroniske kredse. Automatisk 
datalagring med mulighed for 
over ét års vedvarende 
dataopsamling!  
 
 

Hvordan ? :  
• Tilslut skopets indgang til den kreds som ønskes målt. 
• Vælg en passende kanal og volts/div (eller volt range) indstilling (1). 
• Vælg en passende time/division indstilling (3). 
• Klik på RUN (2) for at påbegynde dataopsamling. 
 

 Klik på RUN igen for målestop, eller benyt “Single” knappen til at 
igangsætte en enkelt-skærms måling. 

 

For fortløbende optagelse med auto-save til din harddisk, vælg ‘AutoSave 
Data’ fra ‘File’-menu. 

Periodisk recorder 

PCS500 / K8016 / PCG10 / K8031 / PCS100 / PCSU1000 

3 

2 
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Noter: 
 Under optagelse kan skærmbilledet afvige fra det faktisk målte. 
 Begivenheder mellem to målepunkter mistes let hvis målefrekvensen er 
for lav (for stor time/div) 
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PCS10 / K8047 

PCS10 / K8047 

Periodisk recorder 
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Funktionsgenerator 

Functionsgenerator Modulet : 
 

Hvad ? : De fleste almindelige 
kurve-former er tilgængelige blot 
ved klik på en knap.  Et bibliotek 
med specialfunktioner er 
tilgængelig, ligesom der forefindes 
en kurve-editor, for fremstilling af 
specielle kurveformer. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Hvordan ? :  
• Klik på den ønskede kurveform (4). 
• Vælg det ønskede frekvensområde (3). 
• Vælg den nøjagtige frekvens ved at flytte (2) eller klik på frequency 

udlæsningen (1) og indtast en værdi. 
• Justér offset (5) 
• Justér amplitude (6)  
• (værdier kan indtastes ved klik på offset og amplitude udlæsningerne) 

• (7) viser et simuleret preview af den valgte kurveform 
 

'More Functions’- knappen: 
 

‘More Functions’-knappen giver adgang til flere kurveformer 
til specielle formal, så som noise, frequency sweeps og DC.  
Det giver også adgang til biblioteket med kurveformer. 

Mere udførlige instruktionsdetaljer findes på den 
medfølgende CD 
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