
Moderne løsninger til fjernafvikling af laboratorieøvelser i en 

corona tid.
Nye tider kræver nye løsninger 

At afvikle et laboratorieforsøg, med 

brugerne langt fra måleudstyret, 

kræver blandt andet mulighed for 

omfattende deling af data, automatisk 

registrering og analyse af test 

resultater samt hurtig og effektiv 

support af de studerende. 

 
Fig. 1 Laboratorieundervisning giver 

udfordringer i en corona tid. 

Kan alle se min skærm? 
Det essentielle måleudstyr til test af 

elektronik er en strømforsyning og en 

funktionsgenerator som kilder, 

kombineret med multimeter (DMM) og 

oscilloskop som modtagere. De er basis 

for uddannelse i elektronik/elektro-

teknik. Men for at kunne arbejde 

”remote” kræves en ”smart” opstilling. 

Det indebærer, at testudstyr er 

forbundet og har ”smarte” egenskaber. 

Brugen af smart software gør det nemt 

at kommunikere, eliminere 

rutineopgaver, forenkle komplekse 

indstillinger og lette samarbejde. 

Med traditionelt udstyr må en ingeniør 

manuelt opsætte, måle, registrere og 

analysere resultater. I hver af disse 

processer kan der forekomme fejl, selv 

om processerne ikke tilføjer værdi. De 

er forudsigelige og tilbagevendende.  

”Smart” instrumenter kommunikerer 

deres status og indstillinger mellem sig, 

uden at gå på kompromis med 

muligheden for at være kreativ. Smart 

DMM'er og oscilloskoper fletter deres 

data sammen. Det giver en numerisk 

og grafisk indsigt. ”Smart instruments” 

software tager et ”billede” af hver 

indstilling og data fra hvert stykke 

udstyr med et tryk på en knap. 

Alle i gruppen skal kunne se alle 

indstillinger, skærme og målinger 

uanset om de er til stede i laboratoriet 

eller arbejder hjemmefra. 

Er mit udstyr i orden? 
En smart testbænk gemmer og 

analyserer automatisk data om 

testudstyret. Ingeniørens job er at vide, 

at den enhed der testes, fungerer 

præcis som den skal. 

Data fra tidlige prøver eller kurser 

gemmes. Smart-bench 

instrumentsoftware gør det muligt 

automatisk at sende alle måledata 

sammen med opsætningsdata til 

skyen. Software analyserer den 

omfattende historik, der findes i skyen 

mod kendte standardtest. 

Laboratorielederens job er anderledes, 

men understøttes ligeledes af Smart-

bench laboratorie software. Detaljeret 

udstyrshistorie fra sidste år eller sidste 

semester giver indsigt i udnyttelse og 

oppetid for at opnå bedre udnyttelse. 

Overblikket over status af alt udstyr 

gør det muligt for lederen at forudsige 

opdaterings- og kalibreringsproblemer 

i stedet for at reagere på dem. Køb af 

nyt udstyr kan besluttes på basis af 

historisk data. 

Nemmere papirarbejde for alle 
Dokumentation er et nødvendigt onde 

for ingeniører og laboratorieledere, 

men software reducerer pinen, ved at 

levere et repeterbart og overskueligt 

overblik i form af rapporter med 

tabeller og kurver. 

Genanvendelige lektionsplaner 

modsvares af specifikke 

testopsætninger. Standard 

rapportformater giver ensartede 

analyser.  

Fig. 2. En End-to-end løsning på et målelaboratorium som muliggør 

fjernundervisning 

Figur 3. Keysight Smart Instruments arbejder sammen med softwaren og 

danner et komplet løsning for test af DUT’en. 



Hvornår skal man skifte 

Du har et job som skal udføres, men 

begrænset tid til at ændre situationen. 

Du har ikke råd til at ignorere et 

laboratorie fuld af gammelt testudstyr, 

 

der ikke udnyttes effektivt. 

Kompetente testingeniører og 

studerende kan finde en måde at få 

jobbet eller opgaven løst manuelt, men 

prisen er en masse spildtid, fejl og  

 

højere samlede omkostninger. 

Utidssvarende testudstyr rimer ikke på 

bedre undervisning, konkurrenter eller 

dine studerendes eller kunders krav på 

længere sigt. 

Ny generation af instrumenter og software til uddannelse og bench brug
 

Keysights nye ”Smart Bench Essential 

Series” er moderne udstyr designet til 

et laboratoriemiljø. 

De består af: 

 EDUX1050A/G serien af 

oscilloskoper. Pris fra kr. 3.443,- 

 EDU33120A funktionsgenerator 

med én eller to kanaler. 

Pris fra kr. 4.893,- 

 EDU36311A DC forsyning med tre 

udgange. Pris kr. 5.579,- 

 EDU34450A som er et 5½ ciffers 

multimeter. Pris kr. 4.626,- 

PathWave BenchVue Lab 
Management and Control 
En vigtig del af løsningen er ”PathWave 

BenchVue Lab Management and 

Control” softwaren som muliggør en 

effektiv afvikling af et laboratorie-

forløb. Den består af software 

installeret på laboratorielederens PC 

samt software på de enkelte bruger- 

PC’er. Lederen kan konfigurere det 

aktuelle set-up modsvarende antallet 

af instrumenter og se status på 

instrumenterne. 

Figur 5. Keysight Lab Management 

software viser instrumentoversigt. 

Brugersoftwaren er en udgave af 

Keysights kendte BenchVue, som giver 

et effektiv grafisk interface til manuel 

og automatiseret betjening af 

instrumenterne, samt opsamling af 

måledata og opsætning af 

instrumenterne. 

Resultatet er, at man kan teste, 

analysere og dele resultater, på tværs 

af lokalet eller rundt i verden.  

Keysight Lab Manager softwaren giver 

mulighed for at konfigurere dit lab med 

et tryk på en knap og administrere alle 

dine laboratorieaktiver.  

Fjernindlæring er den nye norm, og 

Keysight Remote Access Lab software 

giver adgang til dit laboratorieudstyr, 

også hjemmefra. Den leveres med 

KeysightCare, som giver adgang til 

tekniske eksperter fra Keysight og et 

24/7 supportcenter så du får løst 

problemer og får optimal udnyttelse af 

udstyret hurtigt. 

Lave investeringsomkostninger 
og hurtig tilbagebetaling 
Omkostningerne er lave. Ofte vil en 

investering i den nye generation 

instrumenter betale sig tilbage i løbet 

af en kort årrække. 

Anskaffelsespriserne er lave, det 

samme er de løbende omkostninger. 

Det skyldes en meget høj pålidelighed, 

med lave reparationsomkostninger til 

følge. Den øgede stabilitet betyder 

desuden, at udstyret ikke kræver 

hyppig kalibrering. Eksempelvis er den 

anbefalede kalibreringsperiode for 

DSOX1050 serien af oscilloskoper 5 år 

eller 10.000 drift timer. Det normale 

for den type udstyr er en periode på ét 

år.

 

 

Måleinstrumenter og 
løsninger der giver indsigt 
 Industri førende producenter og 

løsninger. 

 Løsninger til hele livscyklus: 
Forskning->Udvikling->Certifice-
ring->Produktion->Vedligehold. 

 Fuld support, rådgivning og 
service gennem alle faser af 
ejerskab. 

 Korttidsleje på 14 dage til 5 års 
leasingkontrakter, foruden 
almindelig investering. 

 Verdens største udvalg af brugt 
og demo udstyr. 

 Eneste Keysight Service og 
support center i Danmark 
 

Altoo Measurement Science ApS 
Agern Allé 24, Bygning 3 st 
DK-2970 Hørsholm 
Telefon (+45) 45 80 12 15 
E-mail: kunde.service@altoo.dk 
Web: www.altoo.dk 

Figur 4. Keysight introducerer fire nye instrumenter udviklet til brug i 

undervisning og software der understøtter fjernundervisning. 
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