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Indhold trin 1 (for begyndere) 
 

• Tilslutning af Pico-scopet. 

• Opdatering og opsætning af software. 

• Login på og brug af Waveform Library Browser.  

• Gennemgang af alle knapper: Tid, sampel rate, 

zoom, filtrering, trigger etc.  

• Målinger med amperetænger. 

• Valg af udstyr: Amperetænger, tryksensorer, 

sekundær tænding. 

• Grundig gennemgang og brug af nulpunkt, linealer, 

cursor og grader. 

• I løbet af dagen gennemgås eksempler på fejl, der er 

fundet med Pico, som inspiration for deltagerne. 

• Kurset er tilrettelagt med 50% teori og 50% praktik.   

• Det anbefales, men er ikke et krav, at man 

medbringer sin egen pc for at gemme alle målinger i 

eget bibliotek.  

• Undervisning vil foregå i Pico scope 7 med tilbageblik 

på PS6. 

 

Varighed og tidspunkt 

Dato følger når vi har nok tilmeldinger til et hold (1 dag). 

 

Pris  

Kr. 1.995,00 pr. deltager ekskl. moms. Beløbet dækker 

kursusgebyr, materialer og forplejning. 

 

Indhold trin 2 (for øvede) 
 

• Trin 2 er baseret på de avancerede funktioner. 

Matematikkanaler, Referencebilleder, Seriel afkod-

ning (CAN) + en forklaring på Masker og Alarmer.  

• Der vil være en dybdegående forklaring på 

komparationstest med WPS500, udmåling af WGT 

turbo ved brug af WPS500 og Matematikkanaler. 

• Som på trin 1 vil der blive vekslet mellem teori og 

praktik. 

• I løbet af dagen gennemgås eksempler på fejl, der er 

fundet med Pico, som inspiration for deltagerne. 

• Det anbefales, men er ikke et krav, at man 

medbringer sin egen pc for at gemme alle målinger i 

eget bibliotek 

 

Varighed og tidspunkt 

Dato følger når vi har nok tilmeldinger til et hold (1 dag). 

 

Pris  

Kr. 1.995,00 pr. deltager ekskl. moms. Beløbet dækker 

kursusgebyr, materialer og forplejning. 

Indhold NVH 
 

Vi vil her træne jer i brugen af Pico NVH støjanalyse 

(støj, vibrationer, slør).  

Træningen er af to dages varighed. 

I vil blandt andet få en overordnet teoretisk gennemgang 

af opsætning og brug af Pico NVH. Samt praktiske 

øvelser med støj, vibrationer, slør. Introduktion til Pico 

software / forklaring på T1, 2, 3. E1, 2, 3. P1, 2, 3. 

Avanceret NVH settings. 

NVH værktøjets brug på 3 forskellige måder. 

Export/import af lydfiler. 

 

Støj 

• Enten over et bredt  

frekvensområde  

eller meget tydeligt  

hørbart (fx fløjtelyd). 

• Frekvenser fra 200 Hz til 20.000 Hz. 

  

Vibrationer 

• Ensartet oscillation. 

• Kan mærkes og ses. 

• Frekvenser op til 20 Hz. 

 

Hårdhed 

• Mellemområde – vibrationer  

og støj. 

• 20 Hz til 200 Hz. 

 

Medbring 

På dette kursus skal du selv medbringe NVH-tester. 

 

Varighed og tidspunkt 

Dato følger når vi har nok tilmeldinger til et hold (2 

dage). 

 

Pris  

Kr. 2.495,00 pr. dag pr. deltager ekskl. moms. Beløbet 

dækker kursusgebyr, materialer og forplejning. 

 

Tilmelding og yderligere oplysninger kontakt: 

• Tanja Pilgaard tlf. 7224 6414 eller  

mail: tpi@eucnord.dk 

Tilmeldingsfrist senest den 6. april 2021 

Kursus i brug af Pico scope 
Få større viden om Pico scopets anvendelsesmuligheder  

og fuld udnyttelse af investeringen i scopet. 
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