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FEATURES

CoCo-80X
АНАЛИЗАТОР НА ДИНАМИЧНИ СИГНАЛИ
СЪБИРАЧ НА ВИБРАЦИОННИ ДАННИТЕ

Portable
■ 2 to 8 inputs each with IEPE
■ Battery powered

Fast and Accurate
■ Patented dual-AD
technology
■ 150 dBFS input dynamic
range
■ 20 Volt input range
■ 102.4 kHz sampling
■ Full speed recording

Powerful Interfaces
■ CAN-Bus, USB, HDMI, GPS,
Audio and Wi-Fi
■ Large touch screen with
vivid color display
■ SD card for mass data
storage
■ Hard keys for quick access

CoCo-80X е ново поколение преносими
устройства за измерване и запис на данни,
динамичен анализатор на дигнали и
колектор на данни за вибрации от Crystal
Instruments. Въз основа на успеха на CoCo80, новият CoCo-80X може да се похвали с
подобрена скорост, по-голям екран и
повече
възможности
за
свързване.
Значително
по-мощен
процесор
освобождава ресурсите на DSP за побърза, по-надеждна и по-сложна обработка
в реално време.
Преносимата система е снабдена с ярък 7,0-инчов цветен LCD
дисплей с функционалност за докосване с много точки, както и
физическа клавиатура. Гъвкави връзки чрез USB 2.0 порт, 100Base-T
Ethernet порт, 802.11 b / g / n Wi-Fi връзка, SD карта, HDMI, CAN-bus /
сериен порт, стерео слушалки и микрофон. Свървате CoCo-80X към
компютър, за да изтегляте файлове, да извършвате дистанционно
управление или да надстройвате софтуера чрез няколко мрежови
връзки.
CoCo-80X е оборудван с 8 входни канала. Първоначално закупено като
2-канално устройство CoCo-80X може да бъде дистанционно
надстроено до 4, 6 или 8 канала чрез закупен ъпгрейд. Всеки аналогов
вход се обслужва от два 24-битови ADC и DSP, които изпълняват
технологията на кръстосани трасета на патент на САЩ номер 7-302354-В2, за постигане на динамичен обхват, по-добър от 150 dBFS.
Измерените времеви данни могат да бъдат записани в 32-битов
формат с плаваща запетая и всяка следваща обработка на сигнала се
извършва с помощта на аритметика с плаваща запетая. Налични са 54
под диапазона от 0,48 Hz до 102,4 kHz са снабдени с над 150 dB
антиалиазинг данни.
Цифровия вход CAN-bus (ISO 11898-1 & 2) позволява едновременно
измерване на скоростта на автомобила, оборотите на двигателя и/или
на стотици променливи за ефективност, проследявани от неговата
контролирана мрежа (CAN). Вграденият канал за източник на сигнал
осигурява няколко стандартни сигнала, синхронизирани с честотата на
взимане на данни. Може да бъде активиран канал за тахометър за
измерване на скоростта на въртене по време на събирането на данни.
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BENEFITS
■ Ultra-portable for field or
lab use
■ Data recording and real
time measurement all
available in one box
■ High definition recording
with extreme accuracy
■ Speeds time from data
acquisition to analysis
■ Super high dynamic
range eliminates the
need of input range
setting
■ Dual user interface for
both lab user and field
route data collection

Хардуерната платформа CoCo-80X поддържа три различни
режима на работа: динамичен анализатор на сигнали
(Dynamic Signal Analyzer - DSA), вибрационен колектор
(Vibration Data Collector - VDC) и режим измерване в реално
време (CoCo Real Time - CRT). Всеки работен режим има
собствен потребителски интерфейс и навигационна структура.
Режимът DSA е предназначен за структурен анализ и
механично тестване. Той е полезен за електрически
измервания, акустичен анализ и широк спектър от други
приложения. Режимът VDC е предназначен за събиране на
данни от вибрации, мониторинг на състоянието на машината и
тенденции. Режимът CRT позволява инструментът да работи
като тестващо устройство, където се изпълняват команди и
данните се показват в реално време на придружаващ
компютър.
CoCo-80X поддържа няколко езика, които могат да се
превключват динамично. Той идва с английски, китайски,
японски, френски и испански.
CoCo-90 е отделен модел, който основно цели снемане на
многоканални данни. Оборудван е с 16 входни канала,
използващи LEMO конектори.

DYNAMIC SIGNAL ANALYZER
Динамичен анализатор на сигнали
Характеристики на софтуера

APPLICATIONS
■ Route vibration data
collection
■ Modal Testing
■ Order Tracking
■ Spectrum Analysis
■ Waveform Recording
■ In-Vehicle Data Acquisition
■ Rotating Machinery
Analysis
■ Transient Capture and SRS
■ Waterfalls & Spectrograms
■ Real-time Octave Analysis
■ Machine monitoring
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Order Tracking

Shock Response Spectrum

Octave Analysis

Rotor Balancing

Vibration Intensity

Modal Data Acquisition

ХАРАКТЕРИСТИКИ на CoCo-80X

Analog Input

Signal
Conditioning

Висок динамичен диапазон
Crystal Instruments постига своя много висок
динамичен
диапазон
за
всичките
си
измервателни уреди, като използва уникална
патентована технология, която използва два
A/D преобразувателя във всеки измервателен
канал.
При такъв висок динамичен диапазон на всеки
вход, настройките на усилването (настройките
на
диапазона
на
напрежението)
се
елиминират.

Amplifier
Gain = A

Amplifier
Gain = B

A/D
Converter

A/D
Converter

DSP
Digital Output

Wi-Fi връзка с компютър
CoCo-80X е безжично оборудван. Той
може да се свързва към мрежа или
интернет чрез Wi-Fi, за да прехвърля
данните или контролира сигналите.

Удобна SD карта
Потребителите могат да копират
записани файлове със сигнални от
вътрешната флаш памет на SD карта с
памет или да записват директно
времевите данните на SD карта.

Signal Files

SD
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CAN-Bus
Цифровия вход CAN-bus (ISO 11898-1 & 2)
позволява едновременно измерване на
превозното средство (автомобил, камион,
влак и т.н.) на скоростта, обороти на
двигателя и/или на стотици променливи за
ефективност, проследявани от неговата
контролирана мрежа (CAN).
Тази диаграма вдясно илюстрира как CANbus работи с CoCo-80X. Потребителите
трябва да конфигурират профила на CANbus в EDM, да качват профила в CoCo-80X и
да започнат работата с CAN-bus.

Дисплей с висока разделителна способност (HDMI)
Сигналите от CoCo-80X се показват на
монитор с висока разделителна способност
или телевизор с просто свързване на HDMI
кабел. Настройката е лесна и проста.

Включена GPS функция
Записвайте автоматично всички данни
за местоположението по време на
записване на сигналите.
Потребителите също така могат да
гледат
на
живо
данни
за
местоположението чрез лесната за
използване GPS функция.
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CoCo-80X ХАРДУЕРНА СХЕМА

Settings
Power
Wireless / Charge Indicator Lights
Analysis
Display
File
Input Channels
Previous/Next
Record/Stop
Save

Acquisition
Button

Touchscreen

Back

Navigation Buttons

Multi-Function F Keys

Ground
Tacho/
Output Channel

8 Input Channels

GPS Antenna
CAN/Serial
Ethernet

Audio
In/Out
Mini USB

Mini
HDMI
SD Card
Slot

Reset Button
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CoCo СПЕЦИФИКАЦЯ
CoCo-80X
CoCo-80X е оборудван с 2, 4 или 8 софтуерно конфигурирани
входни канала чрез BNC конектори. Сменяемата SD карта може
да записва едновременно сигнали от 8-те канала (до 102,4 kHz),
докато изчислява функции в реално време и честоти. Вграденият
канал за изходен сигнал осигурява различни изходните сигнали,
които са синхронизирани с честотата на дискретизация.
Входове: 2, 4, 6, 8 канала
До 8 BNC конектора, вграден IEPE източник на ток, единични или
диференциални входове, AC, DC куплунг, динамичен обхват 150
dBFS, двоен 24-битов A/D преобразувател, входен диапазон ± 20V
Изход
LEMO куплунг, 100 dB динамичен обхват, 24-bit A/D преобразувател

CoCo-80X е софтуерно конфигурируем с 2, 4 или 8
канала. CoCo-90 има 16 канала в същата форма и
размер като CoCo-80.

Тахо вход (вход за обороти)
LEMO куплунг: тахометър тип 1 и 2 се споделят от един LEMO
конектор и могат да бъдат софтуерно избрани.
Интерфейсни портове
100 Base-T Ethernet, Wi-Fi, GPS, Mini-USB 2.0, SD Card, Audio вход
и изход, CAB-BUS
Максимална честота на дискретизация
102.4 kHz едновременно за всички входове
Дисплей
7”color TFT WVGA LCD дисплей 800x480 резолюция, P-Cap тъчскрийн,
1300 NITS
Размери
229 x 172 x 65.5 mm (L X W X H)

8-канална конфигурация на CoCo-80X

Тегло
1.96 kg включително с батерията
Мощност
Входно захранване: DC мощност 15 V (± 10%) / 3A
Max консумирана мощност: 14 вата, 8 вата с изключен LCD
Работа с батерия: 6-8 часа
Типични функции за анализ в реално време
Математика (+, -, *, /), интегриране, диференциране, FFT,
осредняване, спектрален прозорец, мощностен автоспектър,
взаимни спектри, FRF, функция на кохерентност, филтри в реално
време, RMS, октави, порядков анализ(order tracking), преминаващ
синус(swept sine), аларми/стопиране и др.

16 канална конфигурация на CoCo-90

Функции при събиране на данни за вибрации
RMS, true-RMS, общ RMS, вълнови времеви форми, спектър,
демодулиран спектър, тенденции и аларми, 2 равнинно
балансиране. Измерва ускорението, скоростта, преместването и
обороти.

CoCo-90
CoCo-90 е оборудван с 16 входни канала, използващи LEMO
конектори. Той може точно да измерва и записва както динамични,
така и статични сигнали. Флаш паметта може да записва
едновременно 16 канала (до 51,2 kHz), докато изчислява функции
в реално време и честота. Вграденият изходен канал осигурява
различни изходните сигнали, които са синхронизирани с честотата
на снемане. Предлагат се адаптери LEMO към BNC.
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Входове за CoCo-90
16 LEMO конектори, вграден IEPE токов източник, еднополюсен,
AC или DC съединител, динамичен обхват 100 dB, 24-битови A / D
преобразуватели, входен обхват ± 10 V.

Конфигурируем анализ на сигналите за
анализатори на динамични сигнали
Конфигурираният анализ на сигналите (CSA) е нова
концепция, въведена и възприета от Crystal Instruments в
най-новото си поколение динамични системи за анализ на
сигнали, включително CoCo-80X. Позволява на потребителя
динамично да конфигурира функциите DSP (Digital Signal
Processing), така че потокът от данни да може да се
персонализира от приложение в приложение. Резултатът е
преносим, адаптивен ръчен сигнален анализатор, който
включва специализирани, мощни функции, поддържайки
много чист и прост потребителски интерфейс за ежедневна
работа. CSA е уникална функция, която понастоящем е
достъпна само в продуктите на Crystal Instruments.
За разлика от традиционния подход, CSA може да се
персонализира. С CSA, потребителят може гъвкаво да
прилага различни математически операции, да обработва в
реално време потоци от данни, без да променя
инсталираната програма. Алгоритмът за обработка е
комбинация от потребителски адаптивни математически
функции. Повечето от тези алгоритми са сравнително
прости, като операции на добавяне, изваждане, умножаване
и разделяне. Някои други са много сложни, като например
изчисляване на честотните характеристики(FRF), между
всички канали. Потребителят може да избира и прилага
аналитичните функции по свой избор или да ги комбинира,
за да отговори на специфичните си нужди. Потребителят
може също така да подрежда тези алгоритми в
последователност, комбинирайки няколко функции, за да
генерира много сложна нова функция. С този подход CoCo
DSP
системите
се
активират
с
"неограничена"
функционалност на приложенията.

User Interface

CSA script (XML)
Interpretation

DSP Real-time Execution

CSA редактор
Персонализирането на скрипта на CSA се извършва в CSA
редактора, който е интегриран в EDM софтуера на Crystal
Instruments. Редакторът използва интуитивен графичен
интерфейс, който прави конфигурирането на CSA лесен за
научаване визуален процес.

Типичен скрипт на CSA (конфигурируем анализ на сигнала)
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ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ НА ДАННИ И

POST ANALYSIS
Въведение
При критичен за времето тест е много желателно непрекъснато да се записват времевите
данни, така че данните да могат да бъдат анализирани по-късно, когато има повече време за
пълен преглед. Интегрираното записване на данни елиминира нуждата от отделно
записващо устройство, което е необходимо, само преди няколко години.
Платформите CoCo и Spider изпълняват едновременно обработка в реално време и
непрекъснато записване на данни. В повечето приложения в реално време, необработените
данни могат да се записват при всяка желана скорост измерване с пълна 32-битова точност
с плаваща запетая. За да се увеличи надеждността на записването на данни, винаги се
прилага специален алгоритъм за проверка.
Например при типичен FFT процес потоците от необработени данни (пълната широчина на
честотната лента, взети от най-високата честота на дигитализиране) и / или непрекъснатия
изход на процес за обработка на данни с намалена пропускателна способност могат да
бъдат записани при по-ниска честота на извадка на системата докато в реално време се
извършва филтриране и спектрален анализ.
Докато се записват, измерените стойности могат да се показват графично като x/y диаграми,
бар диаграми, водопад, FFT, PSD, обороти или цифрова статистика се показват с просто
щракване с мишката. EDM софтуер позволява на потребителите да проектират
индивидуална графична визуализация за всяко желано измерване в реално време.
Системата за запис обработва почти всяка физическа величина, включително: температура,
напрежение, налягане, сила, ускорение, честота и др. Дори и приложения използващи
стотици канали, могат да бъдат конфигурирани в рамките на много кратко време и да бъдат
управлявани безопасно и ефективно.
Функцията за запис се управлява от дефинирани от потребителя събития. На двете страни
на CoCo може да се задейства записването на "действие" чрез различни събития,
включително: натискане на бутон, потребителска команда, дефинирано събитие за
състоянието на задействане, събитие за цифрово въвеждане, команда за софтуер от трета
страна, фиксиран таймер и т.н.
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Restart

Native
Channels

Time
Streams

Data
Conditioning
CSA-based
time stream
processing

Time
streams
(conditioned)

Acquisition
Mode

Block-byblock
Time
Signals

Time
Capture and
Spectral
Analysis
CSA Based
Block-byblock
Processing

Block-byblock Time
and
Frequency
Signals

Record/Stop
Save
Data Conditioning and
Recording Phase

Storage
Memory

Signal Analysis Phase (FFT, Transient Capture, Octave
Analysis, Run-up Run-Down Testing, Balancing)

The CoCo handheld data recorders are a portable solution for
continuous data recording.
Data Conditioning
Портативно решение за запис
CoCo предоставя преносимо решение за непрекъснато записване на данни. На предния панел са осигурени специални бутони за
запис и стоп, които дават възможност на потребителя да инициира или прекрати записа по всяко време. Мястото за съхранение
може да бъде избрано от потребителя като вътрешна флаш памет или сменяема SD карта. Използвайки конфигурируемия анализ
на сигнали (CSA) на компютъра, потребителят може да накара CoCo да записва не само избрани сурови потоци от време, но и
всички филтрирани или обработени потоци от време като RMS или пикови стойности. Максималната скорост на записване на
данните на CoCo-80X е 102kHz за 8 канала едновременно. Когато е необходима по-малка точност и е необходима попродължителна продължителност, може да се активира специална функция за компресиране, за да се удвои времето за запис.
След записа, има два начина да направите данните лесно достъпни за последваща обработка: Използване на EDM софтуер за
прехвърляне на данните в компютър или физическо преместване на SD картата към компютъра.
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VERSATILE REPORT
FUNCTIONS
In the EDM software, the report function
allows users to create a report in several
including
OpenOffice,
XML,
formats
Microsoft Word, ActiveX and PDF. The
report is template-based and completely
customizable.

В EDM софтуера функцията за доклади/отчети позволява на потребителите да
създават отчет в няколко формата, включително OpenOffice, XML, Microsoft Word,
ActiveX и PDF. Отчетът е базиран на шаблони и е напълно персонализиран.
Потребителите могат да персонализират логото, границите, ориентацията на
хартията, шрифта и съдържанието. Не е необходимо Microsoft Word / Office да се
инсталира, за да се създават отчети. В режим "Преглед" могат да се правят
отчети за сигналите, записани в няколко измервания. Чрез използването на
ActiveX отчитане, сигналите в отчетите могат да бъдат преразпределени,
анализирани и увеличени.
 Потребителят може да избира от различни шаблони за създаване на отчети
 Графичните отчети могат да се генерират само с десния бутон на мишката
 Логото на фирмата на потребителя може да бъде вмъкната в горния или
долния край на шаблона
 Докладите могат да бъдат в WORD, XML или PDF формат
 "Активен отчет" позволява на потребителя да мащабира графиката на отчета
 Създаване на типични хардуерни отчети за калибриране
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Users can customize the logo, margins,
orientation of the paper, font, and the content.
Microsoft Word/Office does not need to be
installed in order to create reports. In Review
Mode, batch reports can be made for the
signals saved in multiple runs. Using Active
reporting, signal displays in the report can be
rescaled, analyzed, and zoomed.
■
■
■
■
■
■

User can select from various templates
for creating reports
Plot reports can be generated by simply
right-clicking the mouse
Company logos can be inserted into the
template header or footer
Reports can be in WORD, XML or PDF
format
“Active Report” allows the user to ZOOM
in and out like a graph on the report
Generate typical hardware calibration
reports
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