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Tervetuloa Pc-Lab2000SE-käyttäjäksi  
 
Tätä ohjelmaa voidaan käyttää tutustumiseen Velleman-yhtiön tehokkaisiin  
mittauslaiteratkaisuihin  
 
Ohjelmistoa voidaan käyttää Demo-tilassa myös ilman fyysistä laitetta. 
 

Tämä ohjelma toimii seuraavien Velleman-mittalaitteiden kanssa: 
 

PCS500, 2-kanavainen digitaalinen muistioskilloskooppi, 
spektrianalysaattori ja transienttitallennin 

 

• PCS100 / K8031 1-kanavainen digitaalinen muistioskilloskooppi, 
spektrianalysaattori ja transienttitallennin  

 

• PCG10 / K8016 PC-funktiogeneraattori . 
 

• PCS10 / K8047 4-kanavainen tallennin/loggeri . 
 

• PCSU1000, 2-kanavainen USB-liitännällä varustettu oskilloskooppi, 
spektrianalysaattori ja transienttitallennin  

 

• PCGU1000, 2 MHz:n USB-liitännällä varustettu funktiogeneraattori  
 

TERVETULOA 

Lisäominaisuus: Oskilloskoopin ja generaattorin käyttö samassa 
tietokoneessa tarjoaa käyttöön tehokkaan Bode-plot toiminnon. 
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Laitteiston asetukset (Sulje kaikki muut ohjelmat ennen asennuksen jatkamista)  
 

LPT-väylän kautta liitetyt laitteet (PCS500/ PCS100 / PCG10 / K8016 / K8031….): 

• Kytke laite mukana toimitetun kaapelin avulla, käytä vapaata LPT-porttia. 

• Käynnistä ohjelma, kun PC-LAB2000se:n asennus on valmis (kts. seuraava sivu). 
 
USB-väylän kautta liitetyt laitteet: 
PCS10 / K8047: 
• Kytke PCS10 vapaaseen USB-porttiin, ohjelma käyttää Windowsin 

vakiotyyppistä USB-ajuria 
 

(*) Win98se saattaa edellyttää CD-levyltä löytyvän USB HID –ajurin päivitystä. 

 
PCSU1000 / PCGU1000: 
• Kytke laite vapaaseen USB-porttiin. 

• Noudata näytölle tulevia ajurin asennusohjeita 

• Mikäli Windows pyytää Windows-päivitystä, valitse ”not at this time" 

• Asenna ajuri määritetystä kohteesta, selaa CD-levyä ja valitse kansio 

D:\PCSU1000_driver. tai D:\PCGU1000_driver* (paina “next”) 

• Jos Windows ilmoittaa viestin “has not passed Windows logo testing…” 
valitse “Continue Anyway”  

• Kun asennus on valmis, voit tarkistaa ajurin asentumisen Laitehallinnan 
kautta (Device Manager –lista).  

• USB-ajurit-kohdan alta tulee löytyä “PCSU1000 oscilloscope” tai 
“PCGU1000” (vain jos laite on fyysisesti liitetty tietokoneeseen) 

 

(*) Voi olla, että on asennettava kaksi (2) ajuria (USB ja COM) yllä esitetyllä tavalla.  
 

Lisätietoja mukana toimitetulta CD-levyltä löytyvästä laajasta 
käyttöohjeesta  
 

* Microsoft Windows™ 98SE/ME/2000/NT4/XP/VISTA ovat rekisteröityjä tuotemerkkejä  

LAITTEISTON ASETUKSET 
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Ohjelman asennus 

Pc-Lab2000SE-ohjelman asennus  
 

 

Minimi järjestelmävaatimukset: 

• IBM-yhteensopiva PC, jossa Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista (*). 

• VGA-näyttökortti (minimi 800x600, 1024x768 suositeltava) 

• 10Mtavua vapaata kiintolevytilaa 

• Hiiri tai vastaava kohdistuslaite. 

• CD- tai CD/DVD-asema. 

• Vapaa rinnakkaisportti (PCS500 / PCS100 / PCG10 / K8016 /K8031). 

• USB-portti (1.1 tai 2.0) (PCS10 / K8047 / PCSU1000 / PCGU1000). 
 
 

Asenna Pc-Lab2000SE CD levyasemaan  

 

Mikäli asennus “setup” ei käynnisty 
automaattisesti, selaa CD-levyn hakemistoa ja 
käynnistä SETUP.EXE-ohjelma  
 

Valitse “Install Pc-Lab2000SE ” 
 

Opastettu asennus auttaa asennuksen 
loppuunsaattamisessa. Pc-Lab2000SE –
ohjelman pikakuvakkeet ja Ohje-tiedostot 
luodaan automaattisesti. 
 

(*)  Huom: Asennuksen suoritus edellyttää 
paikallisen tietokoneen Adminstraattorin käyttöoikeuksia, tarvittaessa 
lisätietoja paikallisen tietojärjestelmän pääkäyttäjältä. Katso myös 
asennetusta kansiosta löytyvän “ReadME” -tiedoston tietoja. 
 
* IBM, Microsoft WindowsT 98SE/ME/2000/NT4/XP/VISTA (*) ovat rekisteröityjä 

tuotemerkkejä  
 

Lataa viimeisin ohjelmaversio Internet-osoitteesta www.velleman.be ja valitse linkki  “downloads”  
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OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN : 
 
Paikallista Pc-Lab2000SE-ohjelman pikakuvake (Ohjelmat, …Pc-Lab2000SE …)  

 
Käynnistä ohjelma napsauttamalla  -kuvaketta  
 

• Valitse liitetyt laitteet. 

• Valitse käytettävä LPT-

portti (jos käytössä).  

• Paina OK ja valitse “demo 

mode”  

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ohjelma käynnistää Oskilloskooppi-toiminnon automaattisesti (kts. seuraava sivu)  

 

Jos haluat muuttaa asetuksia:  
Napsauta Options-valikkoa ja valitse ‘Hardware Setup’  
 
Vihjeitä LPT-liitettyjen laitteiden osalta: 
Ongelmatapauksissa (esim. kannettavan tietokoneen tai klooni-tyyppisen PC-tietokoneen 

yhteydessä) kannattaa yrittää toista porttiosoitetta ja/tai valita hitaampi (SLOW) 

tiedonsiirtomenetelmä. Tarkista myös tietokoneen BIOS-asetukset (porttiasetukset) ja testaa 

erilaisia vaihtoehtoja. Useimmissa tapauksissa EPP-vaihtoehto toimii hyvin, muita 

vaihtoehtoja ovat SPP, ECP, ... Joidenkin Windows-versioiden tapauksessa tarvitaan 

ylimääräinen I/O-ajuri (löytyy mukana toimitetulta CD-levyltä)  

OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN  

HUOMAUTUS: Todellinen näyttö ja tässä käyttöohjeessa kuvattu 

näyttö saattavat poiketa toisistaan. PCS100 / K8031 on 1-kanavainen 

malli  
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Oskilloskooppi-toiminnon pääikkuna : 
 

 
Mitä? Oskillooppitoiminto: 
helppokäyttöinen runsaasti 
ominaisuuksia sisältävä 
digitaalinen 
muistioskilloskooppi.  
 
 
 
 
 
 

Miten? :  
• Kytke mitattava piiri oskilloskoopin tuloon (noudata 

maksimitulojänniterajoituksia) 

• Aloita mittaus ilman liipaisua (“trigger off”) (6) 

• Paina ‘RUN’ (7).  

• Valitse haluamasi kanava ja tuloherkkyys V/div tai valitse 

automaattiasetukset painamalla “Auto-set” (2)  

Autoset-toimintoa ei voi käyttää 1GHz:n tilassa (vain PCS500) 

• Valitse sopiva pyyhkäisyaika Time/div  (8).  

Liipaisun käyttö : 
 

• Valitse liipaisukanava (5) 

• Valitse liipaisureuna (4) 

• Aseta liipaisu päälle = ‘ON’ (6) 

• Säädä liipaisutaso liukusäätimellä (3). Liipaisukohta näkyy 
signaalinäytön vasemmalla puolella (1) 

OSKILLOSKOOPPI  

8 

7 

6 

5 

4 
3 2 

1 
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Spektrianalysaattoritoiminto : 
 

 

 

Mitä? : Tehokas menetelmä, 

jolla signaalin taajuusspektri 
voidaan esittää visuaalisesti 
havainnollisella tavalla FFT 
(Fast Fourier Transform) 
menetelmään perustuen  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Miten? : 
 

• Kytke mittajohdot mitattavaan virtapiiriin (älä ylitä suurinta sallittua 
tulojännitettä).  

• Tarkista signaali ensin oskilloskooppinäytön avulla (kts. edellinen sivu). 
• Tarkista, että signaali ei ylitä näytön reunoja. 
• Käynnistä spektrianalysaattoritoiminto. 

• Paina ‘RUN’ [Mittaa] (1).  
• Valitse sopiva taajuusalue. 
• Varmista, että asetus riittää kaappaamaan kiinnostuksen kohteena olevan 

signaalin (3). 
• Tarvittaessa voit vaihtaa kanavan sekä säätää tuloherkkyyttä [volts/div eli 

V/jakoväli] (2)  

Spektrianalysaattori  

1 

2 

3 
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Transienttitallennin : 
 

Mitä? : Tallentaa satunnaiset ilmiöt sekä 
hitaasti muuttuvat signaalit 
automaattisesti. Soveltuu esim. 
akkulatausjaksojen, lämpötilamuutoksien 
jne. mittaamiseen ja tallentamiseen. 
Voidaan käyttää myös satunnaisten 
vikojen selvittämiseen. Automaattinen 

datan tallennus mahdollistaa jopa yli 
yhden vuoden pituisen jatkuvan datan 
keruun.  
 

Miten? :  
• Kytke mittajohdot mitattavaan virtapiiriin. 

• Valitse sopiva kanava ja tuloherkkyys (volts/div eli V/jakoväli) (1). 

• Valitse sopiva pyyhkäisyaika (Time/div eli aika/jakoväli) (3). 

• Käynnistä tallennus painamalla RUN (2). 
 

 Paina RUN uudelleen kun haluat pysäyttää mittauksen tai käytä “Single”-
painiketta (Yksittäismittaus) kun haluat kaapata vain yhden ruudun verran 
dataa. 

 

Jos haluat käyttää jatkuvaa datan tallennusta kiintolevylle, valitse ‘File’-
valikon (Tiedosto) ‘AutoSave Data’ –vaihtoehto  

Transienttitallennin 

PCS500 / K8016 / PCG10 / K8031 / PCS100 / PCSU1000 

3 

2 
1 

Huomautus: 
 Tallennuksen aikainen näyttö saattaa poiketa todellisista mittaustuloksista/
mittauksesta. 
 Jos pyyhkäisyaika-asetus [time/div] on liian hidas, kahden 

mittaustapahtuman välillä ilmenevät muutokset jäävät tallentumatta  
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PCS10 / K8047 

PCS10 / K8047 

Transienttitallennin 

3 

2 1 

3 

2 1 
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Funktiogeneraattori  

Funktiogeneraattori : 
 

Mitä? : Useimmin käytetyt 
aaltomuodot voidaan valita suoraan 
vastaavalla painikkeella. Tarjolla on 
myös aaltomuo-tokirjasto, joka 
sisältää muita usein esiintyviä 
aaltomuotoja sekä aaltomuotojen 
muokkauksen mahdollistava 
aaltomuotoeditori (Wave Editor), jonka 
avulla on mahdollista luoda 
käytännöllisesti minkä tahansa 
tyyppinen aaltomuoto.  
 
 
 
 

Miten? :  
• Napsauta haluamasi aaltomuodon kuvaketta (4). 
• Valitse sopiva taajuusalue (3). 
• Säädä tarkka taajuus liukusäätimellä (2) tai napsauta taajuusnäyttöä (1) ja 

syötä taajuusarvo. 
• Säädä tasosiirtymä [offset] (5). 
• Säädä amplitudi [amplitude] (6).  
 

(arvot voidaan syöttää numeerisesti napsauttamalla offset- tai amplitude-näyttöä).  
 

• (7) Ikkuna näyttää valitun aaltomuodon simuloidun 
esikatselukuvan  

 

'More function'- eli lisätoiminnot-painike  
‘More Functions’-painike mahdollistaa erikoisaaltomuotojen 
valinnan (satunnais-, kohina-, taajuuspyyhkäisy- ja DC-
aaltomuodot). Lisäksi sen kautta voidaan käyttää aaltomuotokirjastoa  

Lisätietoja mukana toimitetulla CD-levyllä  

4 

3 

2 

1 

7 
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