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Въведение 

CoCo-80X е ново поколение ръчен записвач на данни, анализатор на динамични 
сигнали и събирач на вибрационни данни от Crystal Instruments. Той е идеален за широк 
спектър от индустрии, включително нефтохимическата, хартиената, стоманената и 
други метали, автомобилната индустрия, авиацията, космическата индустрия, 
електрониката и военните. Тези индустрии изискват бърз, лесен и точен запис на данни 
в допълнение към обработката в реално време на място. CoCo-80X е перфектно решение 
за мониторинг на състоянието на машината. Той е здрава, лека, захранвана с батерии 
преносима система с несравнима производителност и точност. Интуитивният 
потребителски интерфейс е специално проектиран за лесна работа, като същевременно 
осигурява голямо разнообразие от функции за анализ.  

Въз основа на успеха на оригиналното CoCo-80, новото CoCo-80X се гордее с подобрена 
скорост, по-голям екран и повече опции за свързване. Значително по-мощният 
процесор освобождава DSP ресурсите за по-бърза, по-надеждна и по-сложна обработка в 
реално време. Ръчната система е оборудвана с ярък 7,0-инчов цветен LCD дисплей с 
многоточкова функционалност, 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 интерфейс, 
HDMI интерфейс, CAN-bus / сериен порт, жак за стерео слушалки и микрофон и GPS. 
Свържете CoCo-80X с компютър, за да изтеглите файлове, да управлявате отдалечено 
операциите или да надстроите софтуера чрез няколко възможности за мрежови връзки. 

CoCo-80X е оборудван с 8 софтуерни входни канала. Всеки CoCo-80X се доставя с 8 
функционално тествани входни канала. Вграденият фърмуер съдържа ключ, 
позволяващ използване тези канали, за които е закупен софтуер. Това означава, че 
прибор, първоначално закупена като 2-канален CoCo-80X, може да бъде дистанционно 
обновена до 4, 6 или 8 канала чрез закупена надстройка. Всеки аналогов вход се 
обслужва от два 24-битови АЦП и DSP, прилагащи технологията за калибриране на 
кръстосани пътеки от патент на САЩ номер 7,302,354 В2, за да се постигне над 150 dBFS 
динамичен обхват (едновременно измерване на слаби сигнали от 600 nV и големи до ± 
20 V). Измерените времеви записи се съхраняват в 32-битов формат с плаваща запетая 
(по IEEE 754-2008) и цялата последваща обработка на сигнала се извършва с помощта 
на аритметика с плаваща запетая. Наличните 54 честоти ленти от 0.48 Hz до 102.4 kHz 
са снабдени с по-добри от 150 dB данни без алиазинг от DC до 45% от всяка избрана 
честота на дискретизация, защитена от стръмни 160 dB/Octave антиалиазинг филтри. 
Осемте канала измерват амплитуди в рамките на 0.1 dB и фаза е в рамките на 1 °. 

Цифровият вход (ISO 11898-1 и 2) на CAN-шината позволява едновременно измерване 
на скоростта на автомобила, оборотите на двигателя и/или някоя от стотиците 
променливи на производителността, които се проследяват от неговата контролирана 
мрежа (CAN). Просто включете в SAE J1962 съвместимия с борда диагностичен (OBD-II) 
конектор, за да добавите тези допълнителни времеви сигнали към измерването. 

CoCo-80X прецизно измерва и записва както динамичните, така и статичните сигнали. 
Съхранението на SD картата едновременно записва 8 канала с данни до 102.4 kHz, като в 
същото време извършва изчисления в реално време и във времева област. Вградения 
изходен канал осигурява няколко стандартни вълнови сигнали, които са 
синхронизирани с входната честота на дискретизация. Тахометърният канал може да 
бъде активиран за измерване на скоростта на въртене по време на събиране на данни. 
Изходът и тахометърът имат общ LEMO конектор. 
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Хардуерната платформа CoCo-80X поддържа три различни режима на работа на 
софтуера Dynamic Signal Analyzer (DSA), събирач ма вибрационни данни (VDC) и режим 
в реално вереме CoCo Real-Time (CRT).  Всеки работен режим има собствен 
потребителски интерфейс и навигационна структура. Режимът DSA е предназначен за 
структурен анализ и механични изпитвания. Той е полезен за електрически 
измервания, акустичен анализ и широк спектър от други приложения. Режимът VDC е 
предназначен за наблюдение на състоянието на машината, събиране на данни за 
вибрации и тенденции. Режимът CRT позволява инструментът да работи като тестово 
устройство, където се изпълняват команди и данните се показват в реално време на 
свързания с него компютър. 

CoCo-80X поддържа множество езици, които могат да се превключват динамично. Той 
идва с английски, китайски, японски, френски и испански. 

 

 

 

Фигура 1: CoCo Hardware 

Основни операции с CoCo 

Този раздел предоставя подробно описание на CoCo-80X устройството, 
включително потребителския интерфейс, хардуера, проектите за 
конфигуриране на сигналите (CSA) и периферните устройства. 

Потребителски интерфейс на CoCo 

Потребителският интерфейс на CoCo-80X е лесен за използване и изисква малко 
обучение. Твърдите бутони на предния панел се използват за влизане в 
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специфични за функцията менюта. Бутоните са разделени на три области: 
бутоните за навигация са тези бутони със стрелки и бутон Enter; 
функционални бутони - включват всички твърди бутони на десния панел; 
програмни бутона - шестте бутони F1 ÷ F6 разположени директно под 
дисплея и сменят функцията в зависимост от текущия режим. 

 

Фигура 2.  Разположение на бутоните на предния панел CoCo-80X. 

Описание на бутоните 

Следващата таблица дава кратко описание на функциите на бутоните. 

Button Name Functions 

 
Power 

Power on/off the CoCo-80X or lock keypad 
Включва /изключва CoCo-80X или заключва клавиатурата 

 
Save 

Save the signals designated by the CSA project 
Запис на сигналите, посочени в CSA проекта 
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Setup 

Go to the main setup page 
Главната страница за настройка 

 
Analysis 

Open the “Analysis Groups” page to choose a CSA project 
Страница „ Analysis Groups “, за да изберете CSA проект 
 

 
Display 

Switch to the current CSA project signal display(must have an 
active project running) 
Превключва към текущия CSA проекта (трябва да има 
активен проект) 

 
File 

View existing record files stored on CoCo memory. 
Преглед на файлове със записи, съхранени в паметта. 

 
Input 

Enter the input channel setup page 
Страницата за настройка на входните канали 

 
Trace Selection 

Go to previous or next trace window 
Мести на предишния или следващия прозорец 

 
Recording 

Start/Stop recording time stream(s) 
Старт / Стоп на времевия запис 

 
F1-F6 function 

buttons 
Context-dependent function soft buttons 
Контекстно-зависими функционални бутони 



    CoCo-80X User Manual 

 5  

Таблица 1: CoCo buttons and common functions 

Стартиране - Startup 
Натиснете бутона за захранване Power, за да включите устройството. Екранът за 
инициализация показва напредъка при стартиране. При завършване на 
стартовата последователност се показва началния екран. 

Изключване - Power off 
За да изключите устройството, натиснете бутона за захранване Power и след това 

изберете Turn Power Off и натиснете OK. Мекият бутон Отказ се връща към 
предишното меню, без да изключва устройството. Функцията за заключване на 
клавиатурата може да бъде избрана вместо Power Off. 

Бутони със стрелки - Arrow Buttons 
Бутоните със стрелки преместват фокуса на дисплея между съседни полета. 
Използвайте бутоните със стрелки, за да изберете различни полета, въведете 
параметри, изберете други екрани и въведете текст. Бутоните със стрелки могат 
също да се използват за мащабиране или преместване на активирани позиции 
на курсора. В прозореца за настройка на тригера бутоните със стрелки могат да 
се използват за преместване на прага и закъснението на тригера.  

Бутон „Въвеждане” - Enter Button 
Бутонът Enter се използва за приемане на запис или за избор на елемент на 
дисплея. За да изберете елемент, използвайте бутоните със стрелки, за да 
преместите фокуса към елемента и след това натиснете бутона Enter.  

Програмни бутони - Soft Buttons 
Функциите на програмните бутони F1 ÷ F6 зависят от активния прозорец. Някои 
програмни бутони отварят нови екрани, които включват допълнителни 
програмни бутони.  

 

Фигура 3: CoCo програмни бутони 
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Лента за състоянието - Status Bar 

Лентата за състоянието показва състоянието на системата. 

 

  Фигура 4:CoCo-80X Лента за състоянието. 

 Навигацията показва името на екрана или 
предоставя информация за анализа, като 
например честота на дискретизация. 

 
Показва силата на звука за вътрешния 
високоговорител. 

 
Захранването показва захранване от батерия 
или външно захранване. 

 
Състоянието на батерията показва 
състоянието на зареждане. 

 
Показва дали съществува връзка между CoCo 
и компютър. Зелената проверка показва, че 
показва физическа връзка, а с червен х 
означава проблеми с връзката. 

 
Системното време показва времето 
(определено в екрана за настройка). 

Други статуси, като честота на дискретизация, брой осреднения в спектрална 
обработка и брой снемания ще бъдат показани в съответствие с текущия CSA.  
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Първоначален екран режим DSA - Welcome Screen 

Началният екран в режим DSA се показва, след като системата завърши 
стартовата последователност. В него са изброени петте най-нови проекта на CSA, 
както и любими проекти и други функции (напр. Дата / час, настройки за 
мрежова връзка и др.). 

 

Фигура 5: Началeн екран в режим DSA. 
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Бутон Анализ - Analysis Button 

Бутонът Analysis извежда групите на CSA (Configurable Signal Analysis). 

 

  Фигура 6: CSA групи с проекти 

Този екран показва няколко категории приложения. Тези категории най-вече 
съответстват на шаблона, който CSA използва, когато е създаден с няколко 
изключения: октавните анализи и приложенията за шумомер са групирани в 
група Акустичен анализ, а всяка CSA с ограничаващ тест се групира в групата с 
лимитирани тестове. 

След въвеждане на една от групите приложения, списък на проектите за CSA се 
показва в менюто вляво, с информация за всеки проект вдясно. Използвайте 
бутоните със стрелки нагоре и надолу, за да изберете проект и да прочетете 
описанието, максималната честота на дискретизация, последното 
модифицирано време и информацията за издателя вдясно. Когато се зареждат 
допълнителни CSA проекти от компютър към CoCo-80X, те ще се появят в 
менюто. След като изберете един CSA проект от менюто, натиснете бутона F6 
(Run), за да заредите и стартирате CSA проекта. 
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Фигура 7: Екран Analysis за избор на CSA проект. 

Save As… записва текущия проект за CSA с друго име. Това може да се използва за 
промяна на параметрите на проекта и запазване на новия проект без 
презаписване на оригиналния проект. 

Delete премахва CSA проекта от CoCo-80X флаш паметта. Проекта CSA може да 
бъде презареден от компютъра, ако случайно е изтрит. 

Move to ви позволява да преместите файла на CSA проекта в друга група.  

Favorite дава възможност за добавяне на този CSA като предпочитан. 

Cancel връща се към предишния екран. 

OK зарежда избрания проект и стартира дисплея. Бутонът Enter също зарежда и 
стартира избрания проект. 

Бутон Дисплей - Display Button 

Бутонът за показване извежда основния прозорец за показване на сигнали. 
Натискането на бутона Display и Enter винаги ще доведе до показване на 
текущия активен прозорец. Това е често използван прозорец.  
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Фигура 8: Прозорец с една графика. 

Прозорецът за показване на сигнал може да има една или две графики. 
Софтуерът позволява три вида прозорци за показване на сигнали: прозорец с 
една графика, прозорец с горни и долни графики и прозорец с 3D графика от 
водопад. Някои CSAs имат и други дисплеи, като например бар графики и 
цветни спектрограми. На снимката по-долу е показан прозорец с две графики.  
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  Фигура 9: Прозорец с две графики. 

Графика се дефинира като област на показване с ос, която може да показва 
множество сигнали от едно и също измерване, като например време или честота. 
Само сигналите със същите инженерни единици в осите X и Y могат да бъдат 
насложени. 
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Фигура 10.  Множество графики могат да бъдат дефинирани и множество сигнали могат 
да бъдат показани във всяка грфика. 

Графиките се актуализират периодично, когато дисплеят е в режим на 
измерване. За да спрете актуализирането, натиснете бутон F6 Hold (Задържане). 
Обърнете внимание, че дисплеят се актуализира независимо от операцията  
Запис (Record). С други думи, докато следите се актуализират на дисплея, те не 
се записват в паметта, докато не се натисне бутонът за запис Rec./Stop.   

 

Фигура 11: Една графика в прозореца 

Графиката обикновено се състои от пет обекта: 
1. Етикетът на сигнала в горния ляв ъгъл (показва се като APS (ch1) в 

този пример); 
2. Централна зона на дисплея (областта, маркирана в червено); 
3. Режим на преглед (показва се като ((g) ^ 2 (RMS)) в този пример); 
4. Диапазонът на вертикалната Y скала вдясно; 
5. Хоризонталната X скала от долу. 

 

При повторно натискане на Display при гледане на сигнал на живо ще се покаже 
меню за достъп до няколко функции.  
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Фигура 12. Настройки за прозореца и графиката 
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Фигура 13: Display Settings - Предпочитания за дисплея 

Display Preferences  (бутон Param.) /Предпочитания за дисплея/ Съдържа 
настройките за графики, показани по-долу. Когато синият фокус е върху даден 
елемент, натиснете Enter, за да изберете опциите за показване на 
предпочитания от падащото меню. Накрая натиснете Apply, за да запазите 
промените и да се върнете към предишния екран, или натиснете Cancel, за да се 
върнете към предишния екран, без да запазвате промените. 
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   Фигура 14: Предпочитания за дисплея - Display Preferences 

Бутони за показване на сигнали  - Signal Display Soft Buttons 

Графики - Traces (F1) 

Натискането на F1 (Traces) отваря менюто Window and Trace. Това меню 
изброява имената на съществуващите прозорци на дисплея и се използва за 
смяна на прозорците и сигналите на дисплея. Менюто изброява дефинираните 
прозорци в горната част на менюто. Дисплеят може да се променя от един 
прозорец на друг чрез избиране на различен прозорец от менюто и натискане на 
Enter. Могат да бъдат създадени няколко прозореца за да се осигури гъвкава 
визуализация на дисплея. 
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  Фигура 15. Window and Trace Menu – Меню за прозорци и графики. 

Избирането на Window and Trace Menu отваря екран с настройки за 
добавяне на нови прозорци и определяне на сигналите, които ще бъдат 
включени във всяка графика. 

За да създадете нов прозорец, изберете Trace and Window Settings и 
натиснете F1 (Add Window), за да изберете от различни опции на прозореца 
(една графика, две графики, прозорец с цветна карта и т.н.) 
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Фигура 16: Options for types of new windows – Възможности за видове прозорци 

След като изберете типа на прозореца, разрешете сигнала да се показва в този 
прозорец чрез натискане на бутона Enter. За да се опрости потребителския 
интерфейс и да се оптимизира производителността, само сигнали, които са 
дефинирани в CSA като дисплейни кандидати (за показване), ще бъдат видими 
и достъпни за добавяне към графика. Ако сигнал не е наличен за показване, CSA 
трябва да се редактира, преди да може да се добави. 

След като бъде избран първият сигнал, в списъка ще се показват само сигнали от 
същия тип. Допълнителни сигнали от един и същи тип могат да бъдат избрани, 
за да се насложат върху една единствена графика.  

За да настроите прозорец с две графики, изберете Add a Window with two 
Traces. Ще се покаже следният екран: 
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Фигура 17. Прозорецът за редактиране - добавяне/изтриване на прозорец и добавяне на 
сигнали към графика. 

В този екран горната и долната графика могат да бъдат дефинирани чрез 
избиране на подходящи сигнали по същия начин, по който създавате един 
прозорец за проследяване. За да превключвате между горната и долната 
графика в прозореца, натиснете F2. 

View Mode (Режимът на преглед) променя режима на текущия дисплей, когато 
това са данните в честотната област. Сигналите могат да бъдат показани на 
графика или като текстова стойност. Текстовата стойност може да показва 
различни величини, като RMS, Peak и Average стойност на сигнала. За графични 
графики, режимът на преглед също избира вида на ординатата (линейна, 
логаритмична или dB). В зависимост от вида на графиката (времевият поток, 
APS и т.н.), ще бъдат достъпни различни селекции. Режимът на преглед може да 
бъде променен и в прозореца на дисплея, като натиснете софтуерен бутон F1 
(Traces) и изберете Select View Mode за Current Trace. 

Други програмни бутони под настройките Trace и Window контролират 
прозорците в текущия дисплей. Add Window (Добави прозорец) създава нов 
прозорец в списъка с прозорци. Windows се наричат последователно като 
Window1, Window2 и др. Delete Window премахва маркирания прозорец от 
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списъка Window. Clear Signals (Изтриване на сигнали) премахва всички 
сигнали от маркираната графика . Select All Signals (Избери всички сигнали) 
добавя всички сигнали към маркираната графика.  Cancel връща към 
предишния екран, без да променя дефинициите на графиката. OK запазва 
промените в дефинициите за проследяване и се връща към предишния екран.  

Параметри - Param (F2)  

Бутона Param отваря менюто с параметри (Parameter Settings Menu). Това меню задава 
параметри за честотата на дикретизация, входните и изходните канали, задействането, 
спектралното запаметяване и записването на времевия поток. 

 

  Фигура 18.  Parameter Settings menu – Меню за настройка на параметри. 

Param ->Sampling Rate (fs)/Freq. Range(fa) се използва за задаване на честотата на 
дискретизация или честотния диапазон за събиране на данни. Честотата на 
дискретизация и честотният диапазон са свързани: честотният диапазон е 
приблизително 46% от честотата на дискретизация. Използвайте бутоните 
стрелка нагоре Up и надолу Down, за да изберете от менюто за превъртане и 
натиснете Enter, за да приемете настройката. Честотният диапазон е глобална 
настройка, която прилага всеки зареден CSA проект. 

Param -> Analysis Parameters се използва за промяна на параметрите, които са 
дефинирани в проекта за CSA. Тези параметри зависят от избрания CSA проект, 
но могат да включват размер на блока/линии, тип на прозореца, усредняване, 
брой усреднявания, тегловна функция и др.. 
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 Фигура 19.  Analysis Parameters Setup Screen for A CSA Project. 

Param ->Input Channels извежда прозореца за настройка на сензор и канал (Sensor 
and Channel Setting ). Той показва пиковата величина на всеки канал за малък 
период от осредняване. Вертикалното мащабиране на лентите е логаритмично, 
което помага на потребителя да вижда както големи, така и малки сигнали. 

Докато сигналите са в пълния обхват, измерването ще бъде точно (благодарение 
на високо-динамичната технология, внедрена в CoCo). Ако обаче сигналите са 
над пълния обхват, ще настъпи претоварване и инструментът ще мига, за да 
предупреди потребителя.  

 

Фигура 20: Input channel setup table - Таблицата с входни канали 
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Таблицата с входни канали се използва за задаване на чувствителност, режим на 
въвеждане и етикет за хардуерните входни канали. За да редактирате тези 
параметри, използвайте бутоните със стрелки за да изберете или докоснете 
параметъра и натиснете Enter. Настройките на входния канал са глобални 
настройки, които прилага всеки зареден CSA. 

Таблица за настройка на входните канали - Input Channel Table Settings 

Чувствителността (Sensitivity) се използва за задаване на физическа величина, единици и 
чувствителност на входния канал. Използвайте бутоните със стрелки, за да изберете 
параметрите и натиснете Enter, за да го изберете. Параметрите могат да бъдат 
приложени към всички канали с помощта на бутона Apply to all Ch. 

 

Фигура 21: The sensor parameter menu - менюто на параметри на сензора 

 Measurement Quantity определя вида на измерването като ускорение, скорост, 
изместване, сила, напрежение и др. 

 Sensor Engineering Units определя инженерните единици като m/s2, cm/s2, g, etc. 
и т.н. за входния канал. 

 Sensor Sensitivity дефинира чувствителността в миливолт/инженерна единица. 

 dB Reference определя референтната стойност на dB за определени величини на 
измерване. 

 Select Integration/Differentiation дава възможности за интегриране или 
диференциране, в зависимост от вида измерване (ускорение, скорост или 
изместване).  

Когато измереното количество е зададено като ускорение, може да се използва 
вграден модул за интеграция или двойна интеграция за генериране на 
отчитания на скоростта или преместването. Когато Физическото количество е 
избрано като Скорост, може да бъде активирана интеграцията към изместване 
или диференциране към модулите за ускорение. Забележете, че алгоритмите за 
интеграция са внедрени в цифровата област и включват високопропускащ 
филтър и рутинни процедури за отстраняване на DC (постоянната съставяща).  
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Фигура 22. Apply built-in digital integration or double integration - вградена цифрова 
интеграция или двойна интеграция. 

Input Mode се използва за задаване на типа сензор, който се свързва. Изборът е 
AC-диференциал, AC-Single Ended, DC-диференциал, DC-Single Ended и IEPE.. 

High-Pass Filter се използва за определяне на граничната честота на 
високочестотен филтър. Диапазонът е от 0.1 Hz до текущия честотен диапазон. 

Label - Етикетът се използва за промяна на името на сигнала. Използвайте 
буквено-цифровата клавиатура, за да въведете име на етикет и натиснете бутона 
ОК, за да я приемете. 

Param ->Output Channels сe използва за да бъде определена формата на вълната за 
изходния канал.  Използвайте бутоните стрелка нагоре / надолу, за да изберете: 
синусоидален, триъгълен, квадратен, бял шум, DC, Chirp /„чуруликане”/, Swept 
Sine /променливо синусоидален/, Arbitrary Waveform /произволна вълнова 
форма /. None изключва изходния канал. Когато фокусът е настроен надясно, 
можете да промените параметрите за този конкретен източник на сигнал. 
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  Фигура 23.  Output Channel screen – екран на изходния канал. 

За всяка форма на вълната трябва да се въведат настройки на параметрите, като 
например обхват, честота и амплитуда. Изходен канал е глобална настройка, която 
се прилага за всяка заредена CSA. След като параметрите са зададени, изходът 
трябва да се включи чрез натискане на F4 (Активиране - Enable). Изходът може да 
се изключи чрез натискане на F4 (Деактивиране - Disable). 

Когато се избере Arb waveform (произволна вълнова форма), трябва да се избере 
файл на вълната за изход. Този файл трябва да бъде качен на CoCo-80X чрез EDM, 
преди да може да се използва. 
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  Фигура 24.  Arbitrary waveform setup - настройката на времевата форма. 

При настройката на произволната форма на вълната продължителността се 
определя от броя на точките в произволния файл с данни и използваната честота 
на дискретизация. Тихата зона е времето с нулев изход между два импулса с 
произволна форма на сигнала. Нивото на пиковия изход е нормализираното 
максимално напрежение за изходната форма на вълната. Независимо от 
стойността в произволния файл, тя винаги е нормализирана до това пиково ниво 
във волти. 

Param ->Trigger се използва в режим снемане и конфигуриране на тригера, 
определяне на това как блоковете от данни се улавят от обусловените времеви 
сигнали във фазата на сигналния анализатор. Използвайте клавишите F1÷F6, за 
да конфигурирате параметрите на тригера. Поддържат се следните режими на 
задействане (натиснете F1, за да видите списъка): 

 Free Run  Свободно стартиране 

 Continuous after Trigger  Непрекъснато след тригериране 

 Single Shot without Trigger Единичен пуск без тригериране  

 Single Shot with Trigger Единичен пуск с тригериране 

 Manual-arm Trigger Ръчно зареждане с тригериране 

 Auto-arm Trigger Автоматично зареждане с тригер 
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Фигура 25. Режим на снемане - Acquisition Mode 

Важно е да се отбележи, че режимът за снемане е предназначен само за функции 
за анализ на сигнали, като например измерване на спектъра. Режимът за 
снемане не влияе на процеса на конфигуриране на данните. Например записът 
на данни ще продължи непрекъснато, независимо от режима на снемане . 
Настройката за режим на снемане зависи от избраната CSA. 

Param -> Schedule Setup се използва за конфигуриране на автоматизирани тестови 
графици. 
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  Фигура 26. Schedule Setup - Настройка на графика. 

Тест-графикът автоматично контролира продължителността на теста и имитира 
човешката операция. Могат да бъдат разработени няколко тестови графици и 
един да се изпълни едновременно. Събитието от тестово разписание може да 
включва следните събития: Loop / End Loop, Run Duration, Hold, Limit Check on, 
Limit Check off, Start Recording, Stop Recording, Save Signals, Вкл. , Задаване на 
всички режими на въвеждане, Активиране / деактивиране на таймера за 
запазване / спиране на запаметяването и изчакване за един път. 

Използвайте клавишите F1÷F6, за да настроите настройката на графика: 
Натиснете Schedule (F1), за да добавите или премахнете избрания график, и 
натиснете Insert Entry (F3) или Delete Entry (F4), за да промените текущо 
избрания график. Използвайте Move / Fix (F2) и клавишите със стрелки, за да 
промените реда на записите в графика. Натиснете Apply (F6), за да запазите 
настройката на графика. 

Активирането на тестовия график изисква допълнителна стъпка. Това е 
предназначено да гарантира, че тестовият график не се стартира по невнимание. 
За да активирате тестовия график, отидете в прозореца на дисплея на главния 
дисплей и натиснете бутона Display за 3 секунди, след това го отпуснете. Това 
ще активира тестовия график. След активирането на тестовия график всички 



    CoCo-80X User Manual 

 27  

бутони, с изключение на бутона на захранването, F5 и F6, ще бъдат 
деактивирани, защото тестът е в автоматичен режим. 

За да излезете от автоматизираната програма, натиснете Exit (F6). За да 
повторите разписанието, натиснете Redo (F5). 

 

Фигура 27: Restart or Exit a schedule 

Използването на тестовия график позволява на инструмента да раздели общото 
измерване на множество файлове, което улеснява извличането и анализирането. 
Картината по-горе показва типичен график с циклични / крайни функции. Тя 
позволява на инструмента да се включи в режим на готовност за 1 минута, да 
запише за 1 минута, след това да запази спектралните данни. Това се повтаря 10 
пъти. 

Когато графикът е активиран, състоянието на графика ще се покаже по време на 
изпълнение. 

Използвайте следната формула, за да изчислите общото времетраене, което 
можете да запишете: 

Total Installed Flash Memory in Bytes      =  (No. of Channels) * (Recording Time in Seconds) * 
(Sampling Rate) * 8 Bytes * 1.2 

Или  

 

Например, ако са активирани 6 канала и честотата на дискретизация е 100Hz 
с инсталирана 4 GB памет: 

Recording Time in Seconds  = 4GB/(6*100*8*1.2) 
     = 4*1024*1024*1024/(6*100*8*1.2)  

= 745654 sec (= 207 hours) 
 Други примери: 

Channels / Sampling Rate 
Estimated recording time 

with 128 GB SD Card 
Канали / Честота на 

дискретизация 
Очаквано време за запис 

с 128 GB SD карта 

8 channels @ 102.4 kHz 10 часа 

8 channels @ 32 kHz 32 часа 

8 channels @ 16 kHz 64 часа 

4 channels @ 102.4 kHz 21 часа 

2 channels @ 32 kHz 128 часа 
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Param -> Display Preferences позволява промените да показват 
предпочитания. Когато синият фокус е върху всеки елемент, натиснете Enter, за 
да изберете опциите за показване на предпочитания от падащото меню. Накрая 
натиснете Apply, за да запишете промените и да се върнете към предишния 
екран, или натиснете Cancel, за да се върнете към предишния екран, без да 
запазвате промените. 

 

Фигура 28: Display Preferences window – предпочитания за показване 

Param ->Time Stream Recording Setup определя кои времеви потоци ще бъдат 
записани в паметта, когато е натиснат бутон Rec./Stop. За да добавите поток 
към списъка със записи, изберете го в списъка със сигнали с бутоните Up/Нагоре 
и Down/Надолу и натиснете Enter. Обърнете внимание, че добавянето на 
повече сигнали към списъка със записи увеличава размера на файла на записа и 
намалява продължителността на записа. За запазване на паметта и максимално 
време за запис трябва да се записват само потоци, които представляват интерес. 
Time Stream Recording Setup зависи от избрания CSA. Имайте предвид, че само 
сигнали, които са идентифицирани като Record Candidates в CSA файла, ще 
бъдат видими и могат да бъдат записани. Тази функция е предназначена да 
опрости потребителския интерфейс на CoCo-80X и да оптимизира 
изчислителните ресурси.  
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Фигура 29: Select Time Stream channels for recording – избор за запис 

Param ->Spectral Save Setup определя кои сигнали ще бъдат записани в паметта, 
когато е натиснат бутон Save/Запиши. За да добавите сигнал към списъка със 
записи, изберете го в списъка със сигнали с бутоните за нагоре и надолу и 
натиснете Enter. Spectral Save Setup зависи от избрания CSA. Обърнете внимание, 
че само сигнали, които са идентифицирани като Save Candidates в CSA файла, 
ще бъдат видими и могат да бъдат запазени. Тази функция е предназначена да 
опрости потребителския интерфейс на CoCo-80X и да оптимизира 
изчислителните ресурси. 
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Фигура 30: Select Spectral data to be saved – избор на данни за запис 

 

Контрол - Control (F3) 

 
Фигура 31: Control menu – меню контрол. 

Control ->Restart се използва за нулиране на относителната времева база на 
времевите потоци и също така възстановява усредняването и тригерирането, ако 
тези функции се използват в текущия проект за CSA. В някои CSAs, където 
Restart е единствената опция за контрол, F4 ще покаже Restart, а не Control. 
Рестартирането се използва за контрол на състоянието на работа без повторно 
инициализиране на проекта и теста.  

Control -> Trigger On се използва за настройка на тригера или включване на 
предварително зададения тригер. 
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Control ->Output Control се използва за настройка на изходния канал, включително тип 
вълнова форма, амплитуда, честота и т.н. Това позволява на потребителя бързо да 
редактира изходните параметри. Изходът трябва да се включи, преди да може да се 
използва бутона за управление на изхода. 

Control -> Scanner се използва за активиране на функцията за сканиране на баркод. 
Информацията за потребителя и информацията за устройството, съдържащи се в 
баркода, могат да бъдат прочетени в CoCo. 

Control -> Execute Schedule се използва за незабавно изпълнение на текущия график. 
Потребителят трябва да конфигурира графика по Param -> Schedule Setup. 

Auto/Zoom/Move (F4) 

 
Фигура 32: Auto-scale/Zoom/Move menu – меню за мащабиране. 

Auto-Scale/Zoom/Move контролира вертикалното и хоризонталното скалиране на 
графиката. Когато има две графики, потребителят трябва да избере най-горната 
графика или долната графика преди всяко действие. Auto (Автоматично) 
прилага автоматично вертикална скала, която непрекъснато регулира оста, за да 
поддържа сигнала близо до пълната скала.   

Zoom изключва автоматичното мащабиране и използва текуща скала, 
независимо от величината на сигналите. Когато сте в режим Zoom, четирите 
бутони със стрелки се използват с цел намаляване или разширяване.  

Move - четирите бутони със стрелки позиционират прозореца. 

Auto Scale X-Axis  - автоматичната скала по оста X. 

Set Exact X-Axis показва специфичните диапазони по оста Х. 
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Курсор - Cursor (F5) 

Cursor Cursor добавя вертикален курсор към графиката. Използвайте клавишите 
със стрелки надясно и наляво, за да преместите курсора. Стойностите на 
сигналите са изброени надясно за всички сигнали в графиката. Натиснете 
отново бутона курсора, за да премахнете курсора. Докоснете и задръжте курсора 
и го плъзнете по екрана, за да преместите местоположението на курсора.  

 

Фигура 33. Cursors can be added to a trace – добавяне на курсор. 

Пуск/Задържане - Run/Hold (F6) 

Run/Hold контролира обновяването на дисплея и процеса на анализ на сигнала. 
Когато устройството е в режим на изпълнение(Run), дисплеят обновява 
графиките на сигналите възможно най-бързо. Когато устройството е в режим на 
задържане(Hold), дисплеят спира да се актуализира. Имайте предвид, че 
Run/Hold е независим от Record/Stop. Това означава, че когато в режим на 
изпълнение(Run) сигналите не се записват в паметта, докато не се натисне 
бутона Rec./Stop. Състоянието на записа се индикира от червената икона на 
запис, която мига в горната част на екрана по време на запис. Важно е да 
разберете разликата между Run/Hold и Record/Stop, за да не се правят 
грешки на оператора при записването на сигнали. 

Бутон настройка - Setup Button 

Бутонът Setup извиква екрана Main Setup. Основните настройки включват 
настройки за измерване и настройки на системата. Използвайте бутоните със 
стрелки, за да изберете една от иконите за настройка и натиснете бутона Enter, 
за да я изберете. Някои настройки на системата са в Other. Настройките на 
системата са описани по-долу. 
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Фигура 34: Main Setup Page – Главна страница настройки. 

CSA Application е еквивалент на натискане на бутона Анализ/Analysis. 

Testing Log записва дейности, свързани с тестовете/измерванията. По-долу е 
показан образец на протокола за тестване. 
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Фигура 35: Test Log View – хронология на тестовете. 

Memory показва състоянието на CoCo-80X паметта. Това включва локална памет, 
използвана от софтуера CoCo-80X, и флаш паметта, използвана за съхраняване 
на записани данни. Този дисплей може да се използва за наблюдение на 
оставащата флаш памет по време на операциите на място. Когато флаш паметта 
е пълна, данните трябва да бъдат изтеглени на компютъра и премахнати от 
CoCo-80X, преди да могат да бъдат записани повече нови данни. 
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Фигура 36: Memory and DSP CPU usage - Памет. 

Date/Time задава текущата дата и час, за да може да се включи като атрибут на 
файловите записи с данни.   
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Фигура 37: Date and Time Settings – Настройка на дата и време. 

Connections показва състоянието на текущия IP адрес и MAC адреса на CoCo. 
Той също така показва състоянието на връзката към EDM, Internet и CI Server. 
CoCo може да използва статичен IP адрес или динамичен IP адрес (DHCP) за 
установяване на мрежовата връзка. Когато функцията Wi-Fi е активирана, CoCo 
ще действа като DHCP сървър с SSID, посочен със серийния му номер и името на 
CoCo. Главният компютър може активно да се свързва към мрежата CoCo чрез 
своя безжичен адаптер.  
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Фигура 38: CoCo Connection Configuration – Конфигурация на свързване. 

Power показва състоянието на опциите за захранване и статистиката за 
мощността, включително оставащия капацитет на батерията и състоянието на 
зареждане на батерията. Reset Value нулира общото време на батерията. 
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Фигура 39. Power Status Screen – състояние на захранването. 

F2 (Update) позволява на CoCo да проверява за нови софтуерни компоненти на 
сървъра на Crystal Instruments и да извършва онлайн актуализации на софтуера. 
CoCo трябва да бъде свързан към интернет чрез Ethernet, когато се извършва 
онлайн актуализация. 

Reports съдържа всички отчети от тестовете. Настройката на графика дава 
възможност за автоматично генериране на отчети за тестване. Този отчет 
включва основна информация за устройството, както и настройки на входния 
канал, настройки на параметрите, настройки на тригера и екранна снимка. 

F3 (About) показва информация за версията на хардуера и софтуера, периода 
на абонамент на софтуера и статуса на калибриране. 
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Фигура 40. CoCo Hardware and Software Information – Информация за хардуера и софтуера 

F1 (Software Options) бутонът ще покаже всички опции на CoCo и ще покаже кои 
са инсталирани. 
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Фигура 41. Software Options – Възможности на софтуера. 

F1 (Check Options) бутонът ще провери CI сървъра за наличните софтуерни опции, 
които могат да бъдат инсталирани. 

F5 (Other) има още пет опции за настройка. 

 

F5 (Other) ->User показва информацията, записана за потребителя на хардуера, 
включително име, фирма, адрес, телефон и електронна поща, и добавя 
информацията като атрибут към всички файлове с данни. Тази информация 
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може да бъде редактирана чрез избиране с бутоните със стрелки или докосване и 
натискане на Enter.   

 

Фигура 42. CoCo User Information 

F5 (Other) ->Test Note позволява добавяне на забележка към тест. 

F5 (Other) ->Account Management създава профили на потребителите с различни 
привилегии. Може да се създаде име и парола за защита на устройството от 
неразрешена употреба. Всеки профил има списък с опции. Всички или част от 
изброените опции могат да бъдат активирани или забранени за конкретни 
профили.  

F5 (Other) ->Display Options има възможност да зададе език на английски, 
китайски, японски, френски и испански. На разположение са два цвята на 
фоновата тема, черно и бяло. Три броя формати: плаваща запетая, научна 
нотация и инженерна нотация за показване на числа. Различните формати на 
данни са персонализирани в зависимост от страната. 
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Бутон файл - File Button 

Бутонът File (Файл) показва списък на всички файлове с данни, записани в CoCo 
паметта. Файловете са изброени със времето на създаване и общия размер. 
Общият капацитет, използваното пространство и свободното пространство се 
показват в горната част на прозореца. 

Използвайте клавишите със стрелки нагоре и надолу, за да превъртите списъка. 
Използвайте клавишите със стрелки наляво и надясно, за да се движите между 
страниците. Можете да изберете един или няколко файла, като ги маркирате и 
натиснете Enter. Някои от файловите операции, достъпни чрез меките бутони в 
долната част на дисплея, ще работят на всички избрани файлове едновременно. 
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Фигура 43. File display 

Rename/Delete ->Rename променя името на избрания файл 

Rename/Delete->DeleteSelected изтрива текущо избрания файл 

Rename/Delete->Delete All изтрива всички файлове от флаш паметта 
едновременно. 

View File показва резюме на текущо маркирания файл с данни. Мекият бутон 
Text/Plot превключва между текстово резюме на сигнала и обикновен 
графичен преглед. 
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Фигура 44. View the file content per signal. 

Друг начин да видите пълния сигнал е да го извикате Recall, което го добавя 
към всеки от дефинираните понастоящем прозорци на живия сигнал. За да 
извикате сигнал, натиснете бутона F4 (Recall): 
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Фигура 45: Recalling data files 

Сигналът може да бъде извикан в съществуваща графика или нова. Извикването 
в съществуваща графика ще начертае този сигнал върху другите сигнали в тази 
графика. 

Сигналът може да се възпроизведе и през изходния канал на CoCo. За да 
направите това, натиснете F5(More Operations->Playback), и натиснете F1 (Start 
Output). Всички пояснения, прикачени към този сигнал, също ще бъдат показани 
в този изглед. 
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Фигура 46: Playback recorded signals – разглеждане на записани сигнали. 

Запис/Стоп бутон - Rec./Stop Button 

Натискането на Rec./Stop ще започне или завърши записа на времевия поток. 
CoCo ще функционира подобно на касетофон, като записва всички данни от 
избраните входове непрекъснато, докато Rec./Stop се натисне отново или няма 
останала памет. Записващите файлове се наричат RECxxxx. 

Time Stream Recording Setup от менюто F2 (Param.) указва кои канали се записват и 
къде се записват. 

Данните от записите могат да бъдат качени на компютър с EDM за по-
нататъшно разглеждане и анализ на записите. 

Запис бутон - Save Button 

Бутонът Save се използва за запазване на сигнали в паметта. Те включват 
преходни времеви сигнали и спектри, които, за разлика от данните за времеви 
поток, са моментна снимка на единичен блок от данни по време на натискане на 
бутона Save. Това може да се използва за улавяне на осреднени спектри или 
преходни събития по всяко време. Блока и спектрални данни се запазват по 
подразбиране като SIGxxxx. 

Менюто Spectral Save Setup в F2 (Param.) съдържа настройки, за които 
блоковете се запазват и къде се записват. 
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Когато CoCo-80X е свързан към компютър, запаметените блокови сигнали могат 
да бъдат изтеглени с помощта на софтуера EDM. 

Предишна/Следваща графика - Previous/Next Trace Button 

Previous/Next Trace се използва за превключване към следващата графика, ако 
по време на теста са налични множество графики. Например, текущият тест има 
първата графика, показваща сигнала на времето, втората графика, показваща 
блоковия сигнал, и третата графика, показваща спектралния сигнал. Ако CoCo 
показва сигнала за време, натиснете Previous/Next Trace ще покаже блоковия 
сигнал. Натиснете Previous/Next Trace отново показват спектралния сигнал. 

Бутон за режим на преглед - View Mode Button 

View Mode се използва за превключване между различни режими на преглед. 
Текущите налични режими на преглед включват графика на сигнала, текуща 
стойност, пикова стойност, пик-пик стойност, максимална стойност, минимална 
стойност, осреднена стойност. Тази функция е ефективна само когато се 
показват сигнали. 

Бутон потребител - (User) Button 

(User) може да бъде зададен като пряк път към конкретна CSA. Когато CoCo 
проведе тест, натиснете и задръжте този бутон за 3 секунди, за да го активирате. 
Когато сте в различен CSA, натискането на (User) ще превключи директно към 
предварително зададената CSA. 

Recall Button 

Recall бутонът за извикване се използва за извикване на сигнали. Запаметеният 
сигнал може да бъде извикан в нов прозорец или в текущ прозорец със същия 
тип сигнали. 

Input Button 

Input бутонът показва таблицата с входни канали и позволява по-нататъшно 
редактиране. Това може да се осъществи и от настройки F2 (Param.) -> Input 
Channels настройки. 

Таблицата с входните канали се използва за задаване на чувствителност, входен 
режим и етикет за хардуерните входни канали. За да редактирате тези 
параметри, използвайте бутоните със стрелки, за да изберете параметъра и 
натиснете Enter. Когато е избран елемент от менюто Input Channels, ще се 
покаже екранът за състоянието на канала. Тя показва пиковата величина на 
всеки канал за определен период от време. Вертикалното скалиране на лентите е 
логаритмично. Мащабирането позволява гледане както на големи, така и на 
малки сигнали. 

Благодарение на високо-динамичната технология, внедрена в CoCo, докато 
сигналите са в пълния обхват, измерването ще бъде точно. Ако обаче сигналите 
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са над пълния обхват, ще настъпи претоварване и инструментът ще мига, за да 
предупреди потребителя. 

Сензорната таблица се използва за задаване на физическа величина, единици и 
чувствителност на входния канал. Използвайте бутоните със стрелки, за да 
изберете параметъра и натиснете Enter, за да го изберете. Параметрите могат да 
бъдат приложени към всички канали, като натиснете F1 (Apply All). Сензорите 
и чувствителността на входния канал могат да бъдат настроени или в EDM, или 
в CoCo. 

 

Фигура 47: VDC Analysis Input Channel Sensor Setup 

Sensitivity - чувствителността е дефинирана в миливолта на инженерна единица. 
Инженерната единица (Engineering Unit) зависи от избраното количество за 
измерване (Measurement Quantity). Този избор отваря цифрова клавиатура за 
въвеждане на стойността на чувствителността. Натиснете F6 (OK), за да 
приемете стойността.  
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Фигура 48: Input Channel & Sensor Setup, adjusting sensitivity in CoCo 

Когато физическото количество е настроено на ускорение, може да се приложи 
вграден модул за интеграция или двойна интеграция, за да се генерират 
съответно скорост или преместване. Когато Физическото количество е 
избрано като Скорост, са налични Интегриране към Преместване и 
Диференциране към Ускорение. Забележете, че алгоритмите за 
интегриране са внедрени в цифровата област. Те също така включват филтър за 
високочестотни филтри и процедури за отстраняване на DC.  
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Фигура 49: Select measurement quantity for a channel 

HP Fltr (High-Pass Filter) - настройва граничната честота на високочестотния 
филтър за всеки отделен канал. Това е много важен параметър, особено когато се 
използва акселерометър, а скоростта или преместването се определя като 
количествено измерване.  

Label - Етикетът се използва за промяна на името на сигнала. Използвайте 
буквено-цифровата клавиатура, за да въведете име и натиснете бутона ОК, за да 
я приемете . 

Включване  и изключване - Startup and Shutdown 

Power on and off the CoCo-80X 

Бутонът за захранване Power се намира в долния ляв ъгъл на клавиатурата. По 
време на първото използване на CoCo е необходимо да зададете датата и часа. 
Всички получени и съхранени данни ще включват датата и часа на часовника 
като атрибут на файла с точност на часовника за секунди.  

Когато стартовата последователност приключи, се показва началният екран. 

На предния панел има два светодиода. Единият отляво до бутона за захранване е 
индикатор за включване или изключване на системата. Когато системата е 
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включена, тя ще свети в червено. Светодиодът отдясно е индикатор за външно 
захранване. Когато CoCo се зарежда, тя ще свети в червено. Когато системата е 
напълно заредена и все още е свързана към външното постоянно захранване, тя 
ще свети в зелено.  

 

Фигура 50: Светодиодите показват състоянието на захранване и зареждане 

За да изключите устройството, натиснете бутона за захранване и след това 
натиснете бутона за изключване на захранването. Мекият бутон Отказ се връща 
към предишното меню, без да изключва устройството. Функцията за заключване 
на клавиатурата и функцията Stand by LAN могат да бъдат избрани вместо Power 
Off. 

Резет на системата (System Reset) 

В редките случаи на блокиране на системата бутонът за включване / изключване 
може да не реагира. За да възстановите устройството, можете да рестартирате 
системата по един от двата начина. 

Рестартиране на системата с натиснете бутона за нулиране 

Можете да нулирате системата, като натиснете щифта за нулиране от дясната 
страна на CoCo. Пинът за възстановяване е показан по-долу. 

 

Фигура 51: Reset pin can be used to shutdown the CoCo 

Нулирайте системата, като използвате бутона за захранване 

Можете да нулирате системата, като натиснете бутона за захранване за повече от 
4 секунди, което ще принуди системата да се изключи. За да рестартирате 
системата след изключване, натиснете отново бутона за захранване. 
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Възстановяване на софтуера на CoCo чрез EDM 

В случай, че софтуерните приложения на CoCo са напълно повредени поради 
неизвестна причина, можете също да използвате EDM, хост софтуерът, за да 
възстановите CoCo обратно в първоначалното си състояние, когато CoCo е 
свързан към хоста чрез USB. 

 

За да извършите пълно възстановяване, отворете Global Settings чрез менюто 
CoCo и изберете CoCo Recovery. Следвайте инструкциите там, за да завършите 
процеса на възстановяване. 

Важно: Този метод трябва да се използва като последна мярка. 
Всички потребителски CSA и всички данни, съхранени в CoCo, ще 
бъдат загубени. 

Заключване на клавиатурата - Keypad Lock 

За да избегнете случайни операции с клавиатурата, заключете клавиатурата, 
като натиснете бутона за захранване Power, докато е избран бутона за 
заключване на клавиатурата Lock Keypad.  

 

Фигура 52. Select to Lock Keypad 
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Управление на профила - Account Management 

Управлението на профила определя привилегията на всеки CoCo потребител. В 
тази стъпка може да се създаде профил на нов потребител, като кликнете върху 
Създаване на профил. Бутонът Редактиране на акаунт позволява да промените 
потребителското име и паролата и да видите текущите опции, активирани в тази 
сметка. Когато името на акаунта е маркирано, натиснете Изтрий акаунт, за да го 
премахнете от списъка с акаунти. Опциите за преглед позволяват кои опции са 
разрешени за текущия потребител. Деактивирайте функциите на бутона за 
влизане, за да премахнете управлението на всички потребителски акаунти от 
CoCo. Крайният потребител ще има пълен достъп до CoCo. 

 

Фигура 53. Управление на профила 

 


