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Välkommen till Pc-Lab2000SE:s värld.  
 
Den här mjukvaran kan användas som en introduction till en kraftfull värld 

av mätningsmöjligheter, genom att använda produkter från Velleman. 
 

Hårdvaran kan skilja sig från den specifierade i Demon:s mjukvara. 
 

Mjukvaran kan användas tillsammans med följande Velleman mät 
instrument:  
 

• PCS500, Två-kanals digitalt minnesoscilloskop, spectrum analys och  
transient memorering. 

 

• PCS100 / K8031 En-kanals digitalt minnesoscilloskop, spectrum analys 
och transient memorering. 

 

• PCG10 / K8016 Pc funktions generator. 
 

• PCS10 / K8047 4 kanals bandspelare/datainsamlare. 

 

• PCSU1000 USB PC oscilloskop med dubbla kanaler, spektrumanalysator 

och transientinspelare 
 

• PCGU1000 2MHz USB Pc funktionsgenerator. 
 

 

Välkommen 

Extra feature: Används ett oscilloskop och en generator på samma dator, 
skapar den här mjukvaran en kraftfull “ bode – plot “ function. 
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Inställning av hårdvaran (Stäng alla program innan du fortsätter) 
 

 
LPT anslutna enheter (PCS500/ PCS100 / PCG10 / K8016 / K8031….): 
• Anslut enheten till en ledig LPT-port genom att använda medföljande kabel 

• Starta dataprogrammet efter installationen av PC-LAB2000se (se nästa sida) 
 
USB anslutna enheter: 
PCS10 / K8047: 

• Anslut PCS10 till en ledig USB port. Standard USB drivrutin i Windows 
kommer att användas.  

 
(*) För Win98se kan det vara nödvändigt att uppdatera USB- HID drivrutinen (se CD). 

 
PCSU1000 / PCGU1000: 

• Anslut enheten till en ledig USB port 

• Följ drivrutinsinstallationsproceduren på skärmen. 

• Om Windows frågar efter ‘Windows Update’, välj “inte vid detta tillfälle” 

• Installera drivrutinen från ett specifikt ställe, bläddra sedan på CDn och välj 
mappen D:\PCSU1000_driver. eller D:\PCGU1000_driver* (tryck “nästa”) 

• Om Windows indikerar “has not passed Windows logo testing…” välj 
“Fortsätt I alla fall”. 

• Efter avslutad drivrutinsinstallation, kan den kontrolleras i Device 
Manager listan. Under USB ’controllers’ bör  “PCSU1000 oscilloskop” 
eller “PCGU1000 dyka upp (bara då enheten är ansluten!).  

 
(*) 2 drivrutiner är möjliga (USB och COM). Installeras genom upprepning av ovanstående. 

 
Ytterligare information hittar du i den utökade manualen på CDn 
 
* Microsoft Windows™ 98SE/ME/2000/NT4/XP/VISTA är registrerade varumärken. 

Inställning av hårdvaran 
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Installation av Pc-Lab2000SE 

Installation av Pc-Lab2000SE  
 

 

Minimum systemkrav : 

• IBM kompatibel PC med Windows™ 98SE/ME/2000/XP/Vista (*). 

• VGA display card (minimum 800x600, 1024x768 rekommenderas) 

• 10MB ledigt utrymme på hårddisken. 

• Mus eller pekdon. 

• CD eller CD/DVD Rom spelare. 

• Ledig parallell port för PCS500 / PCS100 / PCG10 / K8016 /K8031 

• Ledig USB port (1.1 eller 2.0) för PCS10 / K8047 / PCSU1000 / PCGU1000 
 
 

Sätt in VELSOFT CDn i ’driven’.   
 
 

Om “setup” inte startar automatiskt, bläddra på CDn och kör SETUP.EXE 
programmet.  
 
Välj “Install Pc-Lab2000SE ” 
 
En installationsguide kommer att leda dig 
genom hela installationsproceduren.  
‘Shortcuts’ till Pc-Lab2000SE  program-
varan och hjälpfilerna genereras 
automatiskt. 
 
 
 
 
 

(*) Kommentar: Man kan behöva “local Administrator” privilegier för att 
lyckas med installationen. Kontakta systemadministratören för hjälp. Se även 
“ReadME” filen i installationsmappen! 
 
* IBM, Microsoft Windows™ 98SE/ME/2000/NT4/XP/VISTA (*)är registrerade varumärken. 

 

 Ladda ned senaste versionen från www.velleman.be   och  följ “downloads” länken. 
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Start av programvaran : 
 
Lokalisera Pc-Lab2000SE programvaru-‘shortcuts’ (program.. Pc-Lab2000SE …) 

 
Klicka på ikonen  att starta huvudprogrammet. 
 
 

• Välj ansluten hårdvara. 

• Välj lämplig LPT port (om 

utnyttjad). 

• Tryck på OK eller välj 

“demo mode”. 

 
 
 

 

 

 

Huvudprogrammet startar automatiskt oscilloskopmodulen, som visas på 
nästa sida.. 

 

Om du vill ändra på uppstarten: 
Klicka på Options menyn, och klicka på ‘Hardware Setup’ för att välja 
hårdvara. 
 

Tips för LPT anslutna enheter: 
Om du stöter på problem (t.ex användning av en laptop eller en ’udda’ dator av något 

slag ), prova med en annan portadress och/eller välj kommunikationshastigheten ‘Slow’. 

Kontrollera även portinställningarna i datorns BIOS uppsättning, testa med de ’deferral’ 

inställningarna; EPP (går bra i de flesta fall), SPP, ECP...  För vissa Windowsversioner 

kan det vara nödvändigt med ytterligare en I/O drivrutin, som ligger på CDn. 

Start av programvaran 

Notera: Den aktuella skärmbilden kan variera från den som visas I den 
här manualen. PCS100 / K8031 har bara en kanal. 
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Huvudmodulen visar  Oscilloskopets “ display” : 
 
Specifikation : 
Oscilloskop modulen 
erbjuder ett lättanvänt, 
välutrustat digitalt minnes 

oscilloskop 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Användning :  

• Anslut testkretsen till oscilloskopets ingång/ ingångar  (observera max. 
ingångsvärde! ) 

• Starta mätningen med “trigger off” (6) 

• Tryck på ‘RUN’ (7) 

• Välj kanal, volts/div eller tryck på “Auto-set” (2) *  Autoset kan inte 

användas i 1GHz inställning. 

• Välj lämplig inställning av time/div (8) 

Får att erhålla triggning : 

• Välj triggningskanal (5) 

• Välj triggnings punkt (4) 

• Sätt triggning på ‘ON’ (6) 

• Sätt flytande triggnings nivå (3). Triggnings punkten visas vänster 

sida om signal displayen (1) 

Oscilloskopet 
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Spectrum Analys Modulen : 
 
 
 

Specifikation : 
PK raftfull enhet som medger 
visualisering av frekvens 
spectrum av en signal, 
användning av FFT (Fast 

Fourier Transform) analys.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Användning: 
 

• Anslut testkretsen till oscilloskopets ingång / ingångar  (observera max. 
ingångsvärde! ) 

• Observera signalen på oscilloskopets skärm ( displayen ), se föregående sida. 

• Kontrollera att signalen inte är över maximum på skärmen. 

• Start spectrum analyatorn. 

• Tryck på ‘RUN’ (1) 

• Välj lämpligt frekvens område. Tillse att din inställning kan “fånga” 
signalförändringar som kan vara intressanta (3). 

• Om så önskas – ställ in lämplig kanal och  volt/div inställning (2) 

Spectrum Analys Modulen 
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Transient Memorerings Modul : 
 

Specifikation : Memorera speciella 
händelser och “logga” in långsamma 

processers händelser automatiskt, ex. 
Ett batteris laddnings cykler, 
temperatur förändringar,... eller spåra 
intermittenta fel på electronik 
kretsar. Automatisk data lagring 
medför over ett års kontinuerlig 
inspelning. 
 

 

 

Användning:  
• Anslut oscilloskopets ingång till ”kretskortet” under testen. 

• Välj lämplig kanal och inställning av volts/div (eller volt område) (1). 

• Välj lämplig inställning av time/division (3). 

• Tryck på RUN (2) för att starta inspelningen 
 

 Tryck på RUN igen, för att stoppa mätningen, eller använd “Single”  
   knappen för en enkel skärm mätning. 
 

För kontinuerlig memorering ( inspelning ) med automatisk sparfunktion till 
din hårddisk, välj ‘AutoSave Data’ från ‘File’-menyn. 

Transient Memorerings Modul 

PCS500 / K8016 / PCG10 / K8031 / PCS100 / PCSU1000 

3 

2 
1 

Notera: 
 Under inspelning kan skärmen avvika från aktuellt mätvärde. 
 Händelser mellan två mätningar kan förloras ( missas ) om tid/div är 
inställd på för långsam tid. 
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PCS10 / K8047 

PCS10 / K8047 

Transient Memorerings Modul 
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Funktions Generator Modul: 

Funktions Generator Modul:  
 
 

Specifikation : De flesta vanliga 
vågformerna är tillgängliga med ett 
tryck på en knapp. Ett bibliotek 
med speciella funktioner, tillika 

med en “Wave Editor”, vilket 
medför att ni kan skapa önskad 
kurvform virtuellt. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Användning:  

• Klicka på önskad kurvform (4). 

• Välj lämpligt frekvens område (3). 

• Ställ in exakt frekvens (2) eller klicka frekvens avläsningen (1) och sätt in 
ett värde. 

• Justera “offset” (5) 

• Justera amplituden (6) 
Värden kan tillsättas genom att klicka på offset och amplitud avläsningen  

• (7) visar en simulerad kurvform. 

 

‘More Functions’-knappen: 
 

More Functions’-knappen ger tillgång till specialla 
kurvformer såsom oregelbundna kurvformer, buller, oväsen, 
frekvens svep och likström. Den ger också tillgång till 
kurvforms bibliotoket. 

Ytterligare detaljer finns på CDn 
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