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CoCo-80X хардуер (Hardware)
Преди да вземе CoCo за работа на място, прибора трябва да бъде свързано към
подходящ източник на захранване, за да се зареди напълно вътрешната батерия.
Когато устройството е включено, ще светне светодиод на предния корпус точно под
бутона Enter, за да покаже, че е свързан към захранването. След като прибора е
използвано на място, по време на операциите по качване и изтегляне, трябва да бъде
включен в захранването, за да се предотврати загуба на данни поради автоматично
изключване.
Кликнете върху System Setup (Настройка на системата), след това върху Power
(Захранване), за да se покаже състоянието на захранването CoCo; той или се зарежда,
или показва оставащия процент на капацитет. Прибора е проектиран да се изключва
автоматично, когато оставащата мощност достигне 5% или по-ниска.

Фигура 1: Лента на състоянието с показания за батерията.

Видове входни сигнали на CoCo
Този раздел описва входните връзки на CoCo и свързаната с тях схема на веригата,
включително описание на единично свързване спрямо двойно свързване на AC
спрямо DC и IEPE.

Фигура 2: BNC входове, изход и заземяване.

DC-Differential
Диференциалното DC измерване позволява да се измерват сигнали с ненулева среда DC компонент и използва диференциален входен режим. Сигналите с ненулева среда
обикновено са ниско честотни сигнали или сигнали, които се измерват относно земята.
Диференциална режим се препоръчва при измерване на сигнали с общ режим на
напрежение (CMV common mode voltage). CMV е сигнал във фаза, който се появява
едновременно на двете входни клеми на един входен канал. При условие, че сумата
на сигнала и на CMV не се насити на входа и като се подрязва, измерването ще бъде
точно. Ако сигналът и CMV надвишава входящ обхват след това сигналът ще се
подрязва и ще дава грешни резултати. Ако сигналът и CMV са много високи, и
надвишава максималния диапазон на свръх напрежение на входа на инструмента,
данните ще бъдат погрешни и хардуера може да се повреди. Това трябва да се
избягва, за защита на хардуера от трайно увреждане.
AC-Differential
Диференциалния AC вход използва нисък високо честотен филтър за филтриране на
входната DC компонента на сигнала. Резултатът е сигнал с нулева среда. Това е найчесто се използва за динамични сигнали с CMV.
DC-Single End
Входа с DC единичен край позволява да се измерват сигнали с ненулева среда, DC
компонент и използва входен режим единичен край. Този режим се препоръчва за
повечето случаи и когато CMV не съществува. Такъв е случаят, при измерване на
изхода на сензорни усилватели. CMV ще поражда шум в режима с единичен край.
AC-Single End
Входа с AC единичен край съчетава AC филтър с входен режим единичен край. Това
най-често се използва за динамични сигнали без CMV, като например измерване на
изхода на усилвател.
IEPE (ICP) сензор
Прибора поддържа постоянно токов изход тип IEPE за своите входни канала.
Вградената верига се захранва от 4 mA постоянно токов източник. IEPE се отнася за
типа на датчик, за който е необходим вграден източник на ток. IEPE (Integral Electronic
Piezoelectric) е съкращение от Интегрално Електронен ПиезоЕлектричен или наричани
още пиезоелектричен датчик с вградена електроника. IEPE изисква AC филтър така, че
постояннотокови измервания не са възможни когато IEPE е разрешен. Анализатора
CoCo има честота на срязване на 0.3Hz @-3dB за IEPE входен режим.

Анализатора CoCo може автоматично да открие датчик с IEPE връзка, когато на входа е
избран/разрешен IEPE входен режим. Сензорът се обозначава различно в следните
три режима:

Фигура 3: Индикация за IEPE вход.

Зелен знак IEPE показва, че IEPE в зададен и IEPE сензор е открит; червен знак IEPE,
показва, че е зададен режим IEPE, но сензорът не е открит. Това е грешен входен
режим; празното пространство означава, че този канал не е настроен да е IEPE.
Параметри на входните канали
 Брой входни канали: 2, 4 или 8 (конфигурирани фабрично)
 Тип конектор: изолиран BNC
 Свързване: AC, DC или IEPE (ICP ©)
 Тип на входа: Диференциален или единичен
 Входен обхват: ± 20 V pk
 Резолюция A / D: 2 x 24-bit на входен канал
 Точност на честотата: ± 250 ppm при 1 kHz
 Точност на амплитудата: ± 10 ppm
 Честота на дискретизация: 0.48 Hz до 102.4 kHz, с 54 етапа
 Максимална честотна лента: 46,08 kHz
 Входно съпротивление: 228KΩ диференциал на един край, 456KΩ
 AC свързване: Аналогов високочестотен филтър (-3 dB @ 0.3 Hz; -0.1dB @ 0.7 Hz)
 Напрежение за защита на входа: ± 20V
 Anti-Aliasing Filter: Аналогов (-3dB @ 500KHz)
 Цифров филтър: Цифрови високо-, ниско-честотни и лентови филтри
 Динамичен обхват: 150 dBFS (100 Hz до 4.6 kHz)
 Общо THD + шум: -95 dB (DC до 1 kHz)
 Амплитудна съвпадение на канала: 0.3dB
 Съвпадение по фазова: По-малко от 0.3 градуса до 20 kHz
 Общ режим: ± 10V pk

Изходен канал и тахометър на CoCo
Анализатора CoCo0 включва един канал изход, който може да действа като функция
генератор и предлага разнообразие от вълнови форми на сигнала, синхронизирани с
честотата на входния канал. За всяка форма на вълната параметрите, като амплитудата
и честотата може да бъде зададени от екрана на дисплея и бутона Param. Изходът
вълни включват:
Синусоидален, триъгълен, квадратен, бял шум, DC, Chirp
/„чуруликане”/, Swept Sine /променливо синусоидален/, Arbitrary Waveform
/Произволна вълнова форма /. Изходния канал/сигнал и тахометъра споделят общ
LEMO конектор. CoCo-80X може да използва само една от тези функции едновременно
и това може да се конфигурира в софтуера. Свързващите кабели за тези функции
изглеждат почти еднакви, но не са взаимнозаменяеми. Кабелът на тахометъра има
женски BNC конектор, докато кабелът на източника на сигнала има мъжки BNC
конектор. Потребителите трябва да обърнат внимание на използването на правилния
кабел.
Функция

Part Number, (кабел)

Изходен
сигнал

C80X-A10,
LEMO-to-BNC (male)

Тахометър

C80X-A11,
LEMO-to-BNC (female)

Куплунг

Параметри на изходния канал
 Тип конектор: LEMO ( + адаптер LEMO до BNC)
 Максимална честота: 46.2 kHz
 Изходен диапазон: ± 10 V pk
 D/A Резолюция: 24 бита
 Динамичен обхват: -90 dB
 Изходен импеданс: 50Ω
 Максимален изходен ток: 25 mA
 Точност на синус. амплитуда: ± 1% (0.34 dB) за 0.1 - 5 V pk, при 1 kHz
 Anti-Imaging Filtering: 160 dB / октава цифров филтър
 Цифров филтър: високочестотни и нискочестотни цифрови филтри
Входен канал на тахометъра
 Тип конектор: LEMO (кабел за адаптер LEMO до BNC)
 Входен обхват: ± 10V pk
 A/D резолюция: 24 бита
 Максимална честотна лента: 46,08 kHz
 Разделителна способност на брояча: 50 MHz
 Напрежение на прага(Threshold): 3.2V

Периферни устройства и аксесоари (Peripherals and Accessories)
Този раздел описва периферните устройства и аксесоарите, налични на CoCo,
включително SD карта, аудио устройства, Ethernet, USB, аудио и батерия. CoCo включва
интерфейси към много периферни устройства които могат да бъдат свързани към
хардуера.

Фигура 4: CoCo периферни връзки

Ethernet
CoCo е оборудван с RJ45, 100Base-T Ethernet жак за свързване към локална мрежа или
директно към компютър. За свързване на CoCo към компютър трябва да се използва
кръстосан Ethernet кабел. Ако CoCo е свързан с мрежов хъб, маршрутизатор или
комутатор, тогава трябва да се използва обикновен Ethernet кабел (не кръстосан).

Фигура 5: Ethernet връзка

USB порт
CoCo-80X има един USB-клиент (mini-USB) порт и един USB-хост порт. Физически те са в
един порт от дясната страна на CoCo. Клиентът и хостът споделят един порт, като само
един режим се поддържа едновременно. USB-хостът изисква OTG кабел. Той е
напълно съвместим с USB 2.0 спецификацията за пълна скорост и съвместим с USB 1.1.
USB порта е показан по-долу:

Фигура 6: CoCo USB порт

Клиентският USB порт се използва за установяване на комуникация между CoCo-80X и
компютъра. Когато се използва USB-портът, устройството CoCo-80X действа като
подчинено устройство.
USB-хост портът се използва за установяване на комуникация между CoCo-80X и други
USB-базирани периферни устройства, като USB-мишка или USB памет. В този случай
CoCo-80X действа като USB главно устройство.

Поддръжка на мишка (Mouse Support)
USB мишка се поддържа от следните операции: F1 ÷ F6 функционални бутони, две
виртуални клавиатури, превъртане и селекция във всяко комбинирано поле,
мащабиране (ZOOM) на графиката.
За да ZOOM-in на графиката, задръжте левия бутон на мишката и плъзнете до
областта, която възнамерявате, след което отпуснете левия бутон.
За да ZOOM-out на графиката до предишния етап мащабиране, кликнете два пъти
върху графиката.

Тъч скрийн (Touch Screen)
CoCo-80X поддържа сензорен екран, което означава, че потребителят може да
докосне екрана CoCo-80X, за да извърши определен контрол. Този сензорен екран се
характеризира с едноточково управление и докосване с две точки. Еднократното
докосване обикновено се използва за докосване на икони или записи за въвеждане.
Сензорното управление с две точки обикновено се използва за мащабиране увеличаване / намаляване на сигналите.

Фигура 7: Тъч скрийн (Touch Screen)

Дисплей с висока резолюция (High Resolution Display)
Чрез свързване на CoCo-80X и монитор с висока резолюция с помощта на HDMI кабел,
потребителят може да показва сигналите на CoCo-80X на монитор или телевизор с
висока резолюция. Функцията HDMI автоматично се активира. Просто свържете кабела
към телевизора или монитора и той автоматично ще се изведе на дисплея.

Фигура 8: Дисплей с висока резолюция (High Resolution Display)

Wi-Fi
CoCo-80X е оборудван с безжична връзка. Той може да се свърже към LAN или
интернет чрез Wi-Fi за прехвърляне на данни или контролни сигнали. За да промените
настройката за Wi-Fi, щракнете или докоснете иконата Връзки (Connections) под
страницата за настройка; щракнете върху F2 Enable Wi-Fi, за да активирате функцията
за безжична връзка. Когато Wi-Fi е активен, CoCo-80X ще излъчи своя SSID с неговото
име и сериен номер. Компютърът, работещ с EDM софтуер, може да се свърже с този
SSID чрез своя безжичен адаптер. След установяване на връзката, EDM може да се
открие и да се свърже с CoCo-80X.

Фигура 9: CoCo-80X Wi-Fi

SD карти (SD Card Interface)
Интерфейсът за MMC / SD-карта е проектиран да се използва за множество цели,
главно за карта с памет с висока плътност. Официалната информация за MMC / SDкартата може да бъде намерена на официалния сайт: http://www.sdcard.org/

Signal Files

SD

Фигура 10: CoCo-80X съхранение на SD карти до 128 GB

Потребителят може да копира записаните сигнални файлове от вътрешната флаш
памет на SD картата с памет или директно да записва данните за времевия поток на SD
картата с памет. Данните от измерванията в режим VDC се записват на SD карта, така
че SD карта трябва са е налична когато се работи в този режим.

Аудио функции (Audio Functions)
CoCo-80X има следните вградени аудио устройства:
 3.5мм стерео жак за слушалки
 Вграден високоговорител
 Вграден микрофон
Слушалките и високоговорителите се използват за генериране на звуци за
състоянието, които осигуряват звукова индикация към употребата, като например:
 Свързан е променливотоков адаптер
 Изключено е захранването на адаптера за променлив ток
 Стартирането на системата е успешно
 Отказ при стартиране на системата
CoCo-80X има и усъвършенствани аудио функции, които ви позволяват да слушате
вибрациите или количеството на измерването или да записвате гласови бележки по
време на запис на сигнал.


Можете да слушате всеки входен сигнал с помощта на слушалки, без да
прекъсвате процеса на измерване или запис. Аудио мониторингът автоматично
се мащабира до обхвата на слушане и аудиото на слушалките може да се
регулира ръчно.



Можете да записвате гласови бележки по всяко време и време по време на
запис на времеви поток.



Наличен е персонализиран микрофон с бутон за управление на записването на
гласови анотации.



Гласовите анотации могат да се възпроизвеждат на CoCo хардуера чрез
слушалки.



Анотациите за глас са прикрепени към всеки записан файл и могат да бъдат
възпроизведени на компютъра с помощта на софтуера EDM



CoCo може да възпроизвежда всички записани времеви потоци, използвайки
своя изходен порт. Изходният порт може да управлява друго аудио устройство,
като слушалки или външни високоговорители.

Тези усъвършенствани аудио функции изискват следните минимални хардуерни и
софтуерни версии: CoCo Software Version ≥ 1.7.8; Base Hardware System Version ≥2.0.9;
Measurement Hardware Version ≥ 10.1.0; Firmware Version ≥ 1.5.0.
Аудио периферни устройства (Hardware Audio Peripherals)
За хардуерните функции се използват три хардуерни периферни устройства:
 Вътрешен говорител
 Външни слушалки
 Външен микрофон
Вътрешният високоговорител се използва за генериране на свързани със системата
сигнали,
като
например
звук,
симулиращ
натискането
на
бутон,
включване/изключване или аларма. Гласовите анотации и входният аудио сигнал
могат да се възпроизвеждат само чрез слушалки, а не през вътрешния
високоговорител.

Външният жак за слушалки използва 3,5 мм стерео жак конектор. Можете да свържете
слушалки към този конектор.

Фигура 11: Пример за слушалки

Буксата за слушалки се намира на втора отляво със символ за слушалки. Гласовите
анотации и измерения входен звук могат да се възпроизвеждат чрез слушалките.

Фигура 12: Периферния панел с конектори

Фигура 13: Аудио кабел за връзка

Външният микрофон трябва да бъде поръчан от CI. Той е проектиран така, че когато
бутонът на микрофона бъде натиснат, се активира записът за гласови анотации.
Свързващият жак за микрофона е от лявата страна на периферния панел.
Внимание: Не използвайте микрофон, различен от указания CI
микрофон, защото без хардуера на бутона на микрофона няма
да можете да започнете запис на гласови анотации.

Фигура 14: Микрофон с бутон (# CoCo-A12)

Настройка на аудио (Audio Setup)
Аудио функциите се контролират чрез CoCo, Setup->Other->Audio Setup.

Фигура 15: Аудио настройка

Keypad Sound: Активирайте и изберете звука от вътрешния високоговорител, когато
натиснете някой от бутоните.
Power Button Sound: Активирайте и изберете звука от вътрешния високоговорител,
когато натиснете бутона за захранване.
Alarm Sound: Активирайте и изберете звука на вътрешния високоговорител за
системни аларми.
Use microphone to record the voice annotation: Активирайте функцията за запис на
външен микрофон. Когато тази опция е маркирана и потребителят натисне бутона на
свързания микрофон, анотацията на гласа се записва, докато бутонът се освободи. По
време на измерването могат да се записват множество анотации. Ако този елемент не
е маркиран, бутонът на микрофона няма да активира запис на глас.
Use headphone to listen to any input channel: Активирайте функцията за слушане на
външни слушалки.

Слушане със слушалки (Headphone Listening)
Когато Use headphone to listen to any input channel е активирано, под бутона F3 ще
видите елемента от менюто Audio Playing …. Тук могат да се настроят входните канали
за слушане както в лявата, така и в дясната страна. Ако не искате да слушате входните
канали, задайте избора на “System Sound or Recorded Annotations.”
Записване на гласови анотации - Recording Voice Annotations
След като Use microphone to record the voice annotation е маркирана, свържете
външния микрофон към жака за микрофон. Натиснете бутона Rec/Stop, за да запишете
времеви сигнал. Докато се записват сигналите за време, можете да натиснете бутона
на микрофона, за да запишете гласовата анотация. Гласовите анотации ще бъдат
прикрепени към записаните времеви потоци. Зелената лента в долния десен ъгъл на
екрана показва обема на сигнала, получен от микрофона.
Възпроизвеждане на гласовите анотации - Playback the Voice Annotations
За да възпроизведете гласовата анотация, първо натиснете бутона File, след това Files,
след това бутона Voice.
Бутонът за възпроизвеждане Play ви позволява да чуете предишно записана гласова
анотация.
След това можете да използвате бутоните F1 Previous Annotation или F2 Next
Annotation, за да възпроизведете всички пояснения. Ако бутонът Voice не е показан,
това означава, че записаният сигнал няма никаква гласова анотация.
Гласовите анотации ще бъдат изброени под всеки записан или запаметен сигнал и
могат да бъдат възпроизведени с помощта на софтуер за компютър EDM.
Възпроизвеждане на записаните сигнали от изходния канал
CoCo може да възпроизвежда всеки от записаните сигнали на своя изходящ канал. За
да направите това, отворете записан файл и натиснете бутона Playback.
Ако потребителят е направил гласови анотации, докато потокът е записан, гласовите
анотации също ще бъдат възпроизведени.
След като завърши възпроизвеждането на сигнала, на екрана ще се появи
съобщението Waveform playback finished (Край на сигнала).
Забележете, че записаният сигнал ще се възпроизвежда при скоростта на
дискретизация с която е придобита. Вътре CoCo, A/D преобразувателите и D/A
конверторът споделят един и същ часовник за вземане на проби. Поради това, когато
се възпроизвежда сигнал, входният сигнал не може да се анализира.

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, проследявани от неговата контролирана
мрежа (CAN). Потребителите трябва да конфигурират профила на CAN-bus в EDM, да
качват профила в CoCo-80X и да започнат работата с CAN-bus.

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.

Батерия (Battery)
Вътре в прибора CoCo има две батерии: батерията на часовника и основната батерия
за захранване. Батерията на часовника се намира вътре в хардуера и трябва да се
сменя при необходимост от оторизиран сервизен център на CI и не трябва да се
подменя от потребителя. Основната батерия е литиево-йонна клетка и се използва за
захранване на инструмента. Тя се намира във вътрешността на корпуса и може да бъде
заменена чрез отваряне на капака на гърба на CoCo.
За да заредите основната батерия, просто свържете променливотоковия адаптер
между CoCo и източника на захранване. Захранващият източник трябва да бъде в
диапазона от 100 - 250 VAC. Когато CoCo се включи, на лентата на състоянието се
показва символ за капацитет на батерията, който показва състоянието на зареждане
на батерията.

Фигура 16: Батерия на CoCo

Входно захранване: 100 to 240VAC (50/60 Hz), DC мощност 15 V (±10%) / 3A;
Консумация на енергия: 14W max, 8W с изключен LCD;
Капацитет на батерията: 8700 mAh акумулаторна литиево-йонна;
Работа с батерия: 6-8 часа;
Време за зареждане: 4 часа.

Снимки на екрана (Screenshots with the CoCo-80X)
Снимки на екрана могат да се правят във всеки момент с проста команда на сензорния
екран. Докоснете два пъти горната лента на състоянието, за да заснемете екранна
снимка.За кратко ще се покаже името на снетата снимка на екрана.

Фигура 17: Лента на състоянието от екрана на CoCo

За да видите вашите снимки на екрани, това може да се направи на компютъра или
директно на CoCo-80X. От екрана за настройка натиснете Other (F5) и след това
изберете "Галерия" ( Gallery’). Галерията показва всички съхранени снимки от SD
картата.

Фигура 18: Екранните снимки на CoCo

Екранните снимки автоматично се съхраняват в папката „Картина“(Picture folder) на SD
картата.

Фигура 19: Папки на CoCo

Извършване на измервания
Когато CoCo се включи, потребителят има възможност да избере VDC или DSA режим.
След като изберете F1 за режим VDC, CoCo ще се появи в прозореца Factory
Management. В този момент потребителят избира коя „фабрика” ще работи и ще
събира данни. Натиснете F6 - Активиране, за да активирате „фабриката”.
Внимание: Трябва да има SD картата с памет за режим VDC.
Преместете курсора в Управление на маршрут (Route Management) и натиснете Enter.
Показва се списък с маршрути за фабриката, които са качени в VDC. Изберете желания
маршрут и натиснете F6, за да активирате маршрута.
Следващият прозорец показва йерархията на фабричните бази данни с машините,
които са включени в маршрута за събиране на данни.

Свързване на сензори (Connecting Sensors)
Работа с един канал (Single Channel Operation)
CoCo в режим VDC е проектиран да функционира обикновено с единичен
акселерометър и тахометър, или триосен акселерометър и тахометър.
За работа с единичен акселерометър без тахометър, свържете акселерометъра чрез
BNC конектора към Канал 1. На CoCo или визуалния дистанционен дисплей
премествате курсора на “Input Channel & Sensor” и Enter.
Като изберете F1 за „Редактиране на таблица“, премествате курсора в колоната
Състояние и превключвате или изключвате канала с помощта на клавиша Enter. Когато
приключите, натиснете F6, за да приложите.
Менюто Tacho / RPM трябва също е достъпно, когато настроите VDC. Този екран ви
подканва да определите дали да използвате RPM на записаното измерване от
софтуера EDM или да накарате потребителя ръчно да въведе стойността.

Работа с един канал и тахометър (Single Channel with Tachometer Operation)
В идеалния случай ще имате входен тахометър с всяко измерване. Когато се използва
тахометър, той трябва да бъде Канал 1. Когато се правят измервания на вибрациите,
VDC също така записва действителната скорост на движение на машината
едновременно. В този случай акселерометърът трябва да бъде настроен както по-горе,
но по Канал 2.
Менюто Tacho / RPM трябва е достъпно, за да изберете опцията VDC да прочете
тахометъра по Канал 1 по време на измерването.
Три осов акселерометър и тахометър
В много случаи ще имате множество сензори, които могат да се използват като входни
сигнали на канали 2, 3 и 4, като например на машини с инсталирани системи за
защита. В повечето случаи, ако използвате множество канали, ще използвате триосен
акселерометър, който измерва ускорението във всичките три ортогонални посоки.
Ако се използва, входът на тахометъра трябва да е на канал 1.
Когато се използва триосен акселерометър, точно както с три отделни акселерометъра,
внимавайте да определите посоката за всеки канал на измерване. Важно е също така
да бъдете последователни от машината до машината, за да елиминирате съмнение за
целостта на измерването. CoCo може да бъде конфигуриран да измерва скорост,
преместване и ускорение.

Калибриране на системата (System Calibration)
CoCo зарежда фабричните данни за калибриране по време на пускане, като
елиминира необходимостта от ежедневни проверки за калибриране. Въпреки че CoCo
не изисква ежедневно калибриране, CI препоръчва ежегодно калибриране и проверка
на производителността от местните центрове за обслужване на CI.
Софтуерът за калибриране е в категория Настройки-> Измерване
(Setup->Measurement category).
За да изпълните калибрирането на системата, първо натиснете бутона за настройка
Setup, след това изберете иконата за калибриране на системата System Calibration и
натиснете Enter.
 Свържете LAN порта на мултиметъра към LAN;
 Свържете изхода CoCo-80x към мултиметъра;
 Свържете LAN порта на CoCo-80x към LAN;
 Задайте на мултиметъра IP адрес и номера на порта.
Въведете IP адреса и номера на порта на мрежовия мултиметър на страницата за
настройка на CoCo.

Натиснете бутона за свързване, за да установите връзка между мултиметъра и CoCo.

След като измерването на напрежението и преносът на данни се извършат, ще се
покаже резултатът за валидиране на изходния канал.

Натиснете бутона Validate Input, за да продължите да калибрирате входните канали.

Когато приключите, резултатът от калибрирането ще се покаже.

