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Обща теория при работа 

Серията преносими устройства CoCo-80X Crystal Instruments са за мониторинг на 

вибрации и приложения за прогнозна поддръжка. Системата се състои от един CoCo 
и софтуера за управление на инжинерни данни (EDM - Engineering Management 

Data). Анализатора CoCo се използва за измервания на място, а EDM софтуера в 
режима VDC(за събиране на вибрационни данни) се използва за настройка на 
хардуера на CoCo и създаване на  маршрути за измервания на място, както и да се 
изтеглят данните от CoCo, да анализира и архивира след това. 

EDM има уникален потребителски интерфейс, който подчертава, графичните 

инструменти. Разположението и вида му може да бъдат конфигурирани и 

персонализирани за да отговарят на вашите специфични нужди. Софтуерът е 
проектиран да направи с помощта на CoCo рационализиран процес, който прави 
измерване, анализиране и документиране на работата ви по-лесно от всякога. 
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Работен процес при събиране на вибрационни данни 

Този раздел описва типична последователност от действия за създаване на 
маршрут, извършване на измервания и обработка на данни. 

Създаване / Поддържане на база данни 

EDM се използва за създаване и поддържане на база данни от всички йерархични 
машини и данни за мониторинг. След събиране на данни, CoCo ще прехвърли 
данните в EDM за последваща обработка, съхранение, анализ, тренд и доклади.  

Маршрут за събиране на данни 

Преди измерванията могат да бъдат направени по маршрут, по маршрута трябва 

първо да бъдат определен в с EDM софтуера. Тази задача се прави за всеки 
маршрут и след това полевите измервания могат да бъдат записани по 

маршрут. Когато базата данни се е променила, тъй като има допълнение на 
машина или промени в параметрите за измерване, то маршрута трябва да бъде 

качен на CoCo отново. Структурата на типичен йерархия маршрут е показано на 
Фигура 1 , която показва илюстрация на проста фабрика с две машини и маршрут, 
който започва в точка 1 на машината 1 и завършва в точка 2 на машина 2. 
Йерархията на базата данни в софтуера EDM за същия завод е показан в дясно.   

  

Фигура 1: Typical route hierarchy. 

Машините 1 и 2 и двете имат две точки, които са физически места, където 

измерването ще бъдат направени на машината. Машина 1, точка 1 има две различни 
измервания или "Записи", които определят вида на измерване, което може да се 

направи в този момент. Например, графикът за мониторинг изисква   измерванията 
да се извършват ежеседмично на някои машини, а докато други се измерват 

ежемесечно. Във всяка точка на измерване в този пример, както честотния спектър, 

така и времева форма на вълната, ще се събират. В базата данни, тази точка има две 

измервания.  CoCo ще събере и запази данните за всяко измерване автоматично, 
когато данните се събират в точката на измерване. 

За всеки вид измерване е необходимо да се определи график за измерване; обороти 
на машината чрез въвеждане на стойност или запис на стойност от 

оборотомер; параметри, който включва настройки, като например измерване тип, 
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количество, честота и др .;  данни за сензорите; и забележки, който може да се 
използва, за да се документира информация за записа. 

След като са създадени машините, точки и вида на измерванията маршрути мога да 

бъдат направени. Има два начина, показани в йерархията: Маршрут 1: Седмичен и 

Маршрут 2: Месечен. Маршрутът е колекция от точки на измерване, които 

обикновено се наблюдават последователно в редовен график за мониторинг. Тази 
фабрика включва седмична маршрут, който включва форма на вълната измервания 
на всички точки на машини 1 и 2, както и на месечна маршрут, който включва само 
измерване спектър на машина 1, точка 1. 

Горната фигура е само пример на типичен структура от база данни. Фабрики, 
Машини, Точки и Записи могат да бъдат настроени, за да отговарят на някоя 
програма за мониторинг е необходи. 

Качване на маршрут от компютър към CoCo 

След като маршрутът е създаден той трябва да бъде качен на CoCo. За да 
направите това, се свържете на CoCo към компютъра чрез USB или Ethernet, след 

това изберете Upload в софтуера EDM. Това ще копира цялата избрана 

информация за маршрути от компютъра към CoCo. Започнете, като кликнете на 

бутона Upload  в горната лента с инструменти на софтуера EDM. Съветникът  за 

синхронизация за VDC ще се отвори. Изберете "CoCo Device" и натиснете Next. 

 
Фигура 2: VDC Съветник за синхронизация 

Изберете CoCo приборът на който искате да качите маршрут чрез 
идентифициране на устройството със сериен номер и го изберете от списъка с 

наличните прибори. След като е избрана правилната прибор, 

натиснете  Connect. Натиснете Next, след като връзката е установена. 



 

Стр.5 от 95    ::CoCo-80X:: 

 

 
Фигура 3: Прозорец за връзка с CoCo 

Следващият екран показва списък с бази данни заредени на вашия 

компютър. Изберете маршрута(и), който искате да качите на вашия CoCo и 

натиснете бутона  Upload. Когато качването приключи натиснете 
бутона Finish, за да затворите съветника. 

 
Фигура 4: Списък маршрути за зареждане 

Маршрутът вече е зареден CoCo и е готов да се правят измервания. 

Извършване на измерванията 

След като ите са качени на CoCo измерванията може да се приемат по 

маршрут. За да направите маршрути измервания, включете CoCo и натиснете F6, 

за да влезете в режим на VDC. От началния екран изберете предприятието 

(Factory). След като предприятието се активира се показва списъка с 

маршрути. Когато маршрута (Route) е избран, той ще съдържа машината с 
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точките на измерване по реда, определен при създаване на маршрут в EDM. Това 
обикновено е най-лесният път за следване, за да придобиете всички данни на 
всички машини от маршрута. 

Сваляне на данни от CoCo на PC 

След като данните са били събрани по маршрут те може да бъде изтеглени от CoCo 

към компютъра. Това се прави чрез свързване на CoCo към компютъра чрез USB или 

Ethernet след което се стартира  свалянето(Download) в софтуера EDM. Изтеглянето 
на данни може да отнеме минута или повече, в зависимост от количеството на новите 
данни. 

За да започнете изтеглянето на данни от CoCo щракнете върху 
Изтегляне(Download)  в горната лента с инструменти на EDM. Ще се отвори VDC 

съветникът за синхронизация. Изберете бутона за "CoCo Device" и 
натиснете Next. 

 
Фигура 5: VDC съветникът за синхронизация 

EDM ще открият всякакви CoCo прибори и специфичния CoCo прибор може да 

бъде идентифициран чрез сериен номер. Изберете правилния CoCo прибор и 
натиснете бутона Connect, за да се даде възможност на CoCo за пренос на данни. 
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Фигура 6: Прозорец за връзка с CoCo 

След като се установи връзка, натиснете Next. 

Изберете желаните данни и щракнете върху бутона Download, за да започне 
прехвърлянето на данните. 

 
Фигура 7: Прозорец за изтегляне на данни 

Натиснете Finish за да завършите прехвърлянето на данни и да се върнете към работа с 
EDM. 

Анализ, доклади и архив на данни 

След като данните се изтеглят на компютъра EDM може да се използва, за да се 
анализират данните, времевите сигнали, спектри и тенденции, печатат доклади  и 
архивиране на данните. 
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Фигура 8: EDM in VDC Mode, Signal Analysis Display 

Видове измервания 

Няколко различни видове измервания могат да бъдат направени в режим VDC, 
включително: общи показания, време сигнали, FFT спектри и демодулирани 
спектри.   

Общи нива 

Общите показания се измерват, докато се събират данни по маршрут. В 
допълнение, показанията показват числени стойности като: време усреднено 
RMS, връх до връх амплитуда и пикова амплитуда на  сигнала. Те са изчислени на 
базата на реалните данни които се придобиват, и са показани от VDC. 

 
Фигура 9: прозорец с общи показания. 
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Времеви сигнали 

Времевия сигнал(waveform) е времевия поток (timestream) на сигнал от даден 
сензор. Типичната форма на сигнала показва ускорение или скоростта на 
вибрациите на машината като осцилираща функция от времето. 

 

Фигура 10: Time Waveform 

Спектър 

Спектъра показва записания сигнал в честотната област, използвайки FFT 

изчисление. Това е полезно за определяне на честотни компоненти на сигнал и за 
наблюдение на нивата на различни честоти, с чиито стойности може да се 

предскаже повреда на машината. Например, дисбаланс в машина ще се появи 

като голяма амплитуден пик при скоростта на въртене на машината. В голям 
вентилатор, когато мръсотията се натрупва върху ротора на вентилатора, този 
дисбаланс ще генерира по-висока амплитуда с течение на времето, която може да 

се покаже с тренда. Други повреди имат други идентифициращи честоти. 
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Фигура 11: FFT спектър 

Демодулираните времеви сигнали (Demodulated Waveforms) 

Процесът на демодулация търси повтарящи се елементи, създадени от събития на 
ударно въздействието, които лежат вградени в рамките на формата на времевия 

сигнал. Процесът работи чрез извличане на ниска амплитуда, високочестотни 
сигнали на ударно въздействието и след това проследяване на "обвивката" около 
тези сигнали, за да ги идентифицира като повторения на същата 

повреда. Получената форма на вълната, с премахнати нискочестотни данните, 
ясно ще показва сигнали с висока честота от ударното  въздействието и 
хармоници.  

Демодулираните спектри (Demodulated Spectra) 

Демодулиран спектър се изчислява от демодулирания времеви 

сигнал. Демодулиран спектър е полезен като устройство за ранно 
предупреждение,  тъй като открива носещи сигнали, преди те да са видими при 
нормално спектър на ускорението. 

Тахометер 

Тахометричния сигнал може да се използва за измерване на скоростта на въртене 

на оборудването. Той осигурява по-точен метод за записване на скоростта от 

ръчно въвеждане на тази стойност. Тахометричния сигнал може да бъде записана 
от всяко устройство, което генерира 0-10 V (или по-малко) импулс с един или 

повече импулси на оборот. Типични тахометрични сензори включително сензори 
за разстояние, оптични сензори, магнитни сензори, и т.н. 

Потребителският интерфейс на EDM в режим VDC 

Потребителският интерфейс на EDM има уникален дизайн, който подчертава 
използването на графични инструменти за извършване на повечето 



 

Стр.11 от 95    ::CoCo-80X:: 

 

действия. Интерфейсът включва няколко компонента, предназначени да ви позволи 

да се движите между дисплеи бързо и лесно. В следващия раздел дава кратко 

обяснение на тези инструменти. Повече подробно обяснение на всяка страница е 

дадена в следващите раздели. В стъпка по стъпка в следващата секция е даден 
процеса за създаване на маршрути, извършване на измервания и отчитане. 

За да влезете в режим на VDC, изберете горния ляв бутон Start на EDM, и 
изберете CoCo Vibration Data Collector Working Mode от менюто "Switch 
Работната Mode": 

 

Фигура 12: Работно меню 

 

Този режим на работа ще покаже прозореца по-долу:  
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Фигура 13: Вид на потребителския EDM интерфейс в режим VDC 

EDM е разделена на няколко работни области, включвайки: горната лента с 
инструменти, изглед на база данни, списъка на измерване, и панел за 

визуализация. Всяка секция е описан по-подробно в следващите раздели. 

Началната страница (Home Page) 

Този раздел описва началната страница в детайли. В началната страница е 

интерфейса на EDM софтуера и CoCo Hardware. Тя включва следните компоненти. 

Start Button - включва команди, като например отваряне на файлове с данни, 
манипулират прозорци, настройки и отдалечен дисплей. 

Home Page Ribbon - включва команди и контрол, използвани за достъп и 
управление на бази данни и четения. 

Hierarchy - показва структурата на базата данни, където се съхранява информация 
машина, маршрут и измерване на данни. 

Status Bar - показва съобщенията за състоянието.  

Изскачащи съобщения - показва помощ и статус съобщени. 
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Старт/файл бутон  

Старт/файл бутона се намира в горния ляв ъгъл. Той включва: 

 

Фигура 14: Старт бутон (Start Button) 

Global Setting (общи настройки) - задава настройките всички глобални 

параметри. Тази настройка е ефективна за всички тестове. 

Account Manager (мениджър на профила) - конфигурира привилегии на 

всички профили. Тази операция включва гледане, редактиране, добавяне и 

изтриване на профила. Admin профила има пълните привилегии, и другите профили 
са с ограничени привилегии в зависимост от това как те са били конфигурирани от 
Admin профила. 

Remote Display (дистанционен дисплей) - отваря дистанционно виртуален 

дисплей на CoCo. Бутоните може да се кликват върху дисплея на компютъра, за 
да контролира дистанционно CoCo прибора и на живо се показва екрана му в 
EDM така че е идентичен на екрана на прибора. Скоростта на актуализация на 
дисплей може да бъде е по-бавна в зависимост от скоростта на връзката между 
компютъра и CoCo устройство.   
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Фигура 15: Дистанционен дисплей (Remote Display) 

License Key Manager - Показва инсталираните лицензни ключове и техните 
съответни софтуерни пакети. 

Log Out – излизане от профила. 

Exit EDM - затваря софтуера EDM ware. 

 

Общи настройки (Global Setting) 

Менюто за общи настройки конфигурира различни настройки за EDM софтуера. 
За да промените настройките, кликнете върху елемента, в ляво и на дисплея в 
дясно ще покаже настройките. Настройките могат да бъдат включвани и 
изключвани чрез добавяне или премахване на отметката, като кликнете върху 
квадратчето до всяка настройка. 
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Фигура 16: Прозорец за общи настройки (Global Setting) 

Signal Export - включва четири под секции за определяне на настройките за 
експортиране на сигнала. 

General Properties - съдържа опции, за да бъдат включени при експортиране на 

данни. Signal Общи Properties включва възможности за експортиране на: Data 

Acquisition Time (време на измерването), Software Used (използван софтуер), 
Instrument Used(използван измервателен прибор), Signal Export Time (време на 
експортиране), User (потребител) и Test Notes (текстова забележка). 

Common Properties - определя допълнителен атрибути ма сигнал, които се 

експортират, включително: signal name (име на сигнала), sampling rate (честота на 
сканиране), block size (размер на блока), Acquisition/Calculation method (метод на 
снемане/изчисление), X unit (X единици), Y unit (Y единици), NVH signal type (тип на 
NVH сигнала), and Input Channel Sensitivity (чувствителност на канала). Тези 
настройки се прилагат само за ASCII, Matlab, Excel и CSV формати на данните за 
експортиране. 

Frequency Properties - определя допълнителен атрибути на сигнал, които се 

експортират и са свързани само с честотно базирани сигнали включително: spectrum 
format (формат на спектъра), window type(вид на прозореца), window correction 
mode(рецим на корекция на прозореца), energy factor (енергиен коеф.), amplitude factor 
(амплитуден коеф.), amplitude scaling  (амплитуден мащаб), average mode (режим на 
усреднение), lin/exp averaging time constant и number of averages (брой 

усреднения). Тези настройки се прилагат само за ASCII, Matlab, Excel и CSV износ 

данни формати. 

Spectrum Format - определя вида по подразбиране на мощностния спектър, когато 

се експортира: 
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Signal Types (Видове Сигнални): Изберете един от следните видове сигнал 
за експортиратне: Auto Power Spectrum, complex spectra, crosspower spectrum, 
frequency response spectrum, coherence, octave spectrum, order autopower spectrum, 
complex order spectrum, and shock response spectrum. 

Export Spectrum Type: (EU)2/Hz, (EU)2s/Hz, (EUrms)2, EUpeak, EUrms.  Повечето 

от тях са за потребители DSA режим. В VDC, потребителите вероятно ще 

използват основно  EUpeak ,  EUrms като тип спектър. 

Export Vertical Axis Format: Mag (линеен) или dBMag (в дицебели) 

 

Фигура 17: Меню за формат на спекъра 

MAT-File Preference - определя настройките по подразбиране за Matlab 
файловия формат за експортиране: 
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Фигура 18: Меню за настройка на Matlab файловия формат 

Default Format Display - определя формата по подразбиране на честотния 

спектър. Тези настройки ще бъдат използвани когато се създава нов прозорец в 
EDM.  
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Фигура 19: Настройки на формат по подразбиране за честотния спектър 

Само сигнални в честотната област са определени чрез това меню. Вертикална и 

хоризонтална ос на мащабиране може да се зададе тук.  За настройка, първо изберете 
вида на сигнала, след това изберете всеки елемент в категорията за настройка. 

CoCo Recovery - в случай, че CoCo е неизправен и не реагира, първо се опитайте да 
възстановите системата с един от следните два метода: 

 Натиснете бутона за захранването за повече от четири секунди 

 Натиснете бутона RESET близо слота за SD Card 
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Фигура 20: Меню за въстановяване (Recovery) на CoCo 

Ако нито една от горните не работи, на CoCo може да бъде възстановен в 
първоначалния си производствена състояние чрез свързване на устройството към 

компютъра с USB кабел и щракнете върху бутона Restore. След процеса на 
възстановяване завърши, моля използвайте функцията онлайн обновяване на CoCo, 
за да получите най-новия софтуер от CI сървъра. 

Забележка: Тази операция няма да изтрие файловете с 
данни на CoCo. 

 
Внимание: Не провежда тази операция, освен ако не е 
абсолютно необходимо. Тази операция ще възстановите 

софтуера на CoCo с производствения състояние. Всички 
актуализации и ъпгрейди от самото му първоначалната 
производствена състояние ще бъдат загубени, след като 
натиснете бутона Restore. 

Working Folder (работна папка) - задават се по подразбиране работните папки за 
програмата и за съхранение на данни. 

Engineering Units (Инженерни единици) - Позволява ви да определите 
вида на инженерните единици, които ще бъдат използвани за инженерни 

единици за ускорение, скорост, преместване и ток. Избора на "Set SI Default " и 
"Set US Default " бързо сменя и определя стандартните SI или американски 
единици. 
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Фигура 21: Меню за общите инженерните единици 

Plot Properties - включва настройки за външния вид на графиките. 

Single Line Width - определя дебелината на линия на данни начертани в EDM. 

Numerical Value Notation - определя вида на показваните числа по 

подразбиране. Изберете между плаваща десетична, научна или инженерни 

единици (floating decimal, scientific notation, engineering displays). 

Grid – изберете: No Grid (без мрежа), Major Grid(основна мрежа) и Full Grid 

display(пълна мрежа) а всяка ос. 

Time Signal AVD Setting - позволява да бъде включен филтър при преобразуване на 

ускорение, скорост, и изместване (AVD). 
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Фигура 22: Меню за настройка на AVD филтър 

Външен вид (Appearance) - променя цветовата схема на софтуера 

EDM. Цветовете на фона и теми на софтуера могат да бъдат коригирани, за да се 
поберат лични предпочитания. 

 

Фигура 23: Меню за настройки на външния изглед 
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Лента с инструменти (Toolbar Ribbon)  

  

Главната лентата с инструменти се показва при преглед на началната страница. Тя 
включва команди, свързани с управлението на маршрутите, свързване към CoCo, 
преглед на сигнали, генериране на отчети, както и регулиране на 
настройките. Подробно описание на всеки елемент е даден по-долу.  

 

Фигура 24: Лента с инструменти 

Database 

Лентата с инструменти база данни (Database) включва команди, свързани с 
достъп и управление на база данни, където се съхраняват маршрути и данни. 

  

Фигура 25: Лентата инструменти за база данни 

Access - се използва за свързване към база данни. 

Login (Влез) - позволява избор на база данни, която да има достъп или да 

създадете нова база данни.   

Password (Парола) - въведете паролата, която е дефинирана, когато е 

създаден текущата база данни. 

 

Фигура 26: Съветник за достъп до база данни 

Избор Създаване на нова база данни и щракнете върху бутона Next (Напред) отваря 
Database Wizard Access (Съветника за достъп до база данни). Въведете новото име на база 
данни, щракнете върху бутона Create (Създай) и изчакайте, докато софтуерът създава 
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нова база данни. Щракнете върху бутона Access след като базата данни е създадена, за да 
отворите и редактирате новата база данни. 

 

Фигура 27: Създаване на нова база данни 

Advanced Tab - настройва вида на мрежата (Network на Type): сървърът на база 
данни на този компютър или в мрежа, името на сървъра, потребител, порт и 

парола. Въведете паролата за MySQL сървър, който е създаден, когато софтуер за 
MySQL сървър е инсталиран. 

 

Фигура 28: Настройки на съветника за достъп до базата данни 

Help Tab - показва помощна информация за да ви помогне да се свърже с SQL 
сървъра. 

 

Фигура 29: Помощна информация за свързване 
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Фигура 30: Прозорец за управление на базата данни 

Auto backup when exit EDM - когато тази опция е включена в базата данни се 
записва автоматично, когато софтуерът EDM се затворен. Препоръчително е винаги 
да бъде разрешена тази опция. Кликнете два пъти върху полето по-долу, за да 
разглеждате и да зададете пътя за архивираните файлове, или ръчно да въведете 
местоположението. 

Factory backup options - Тази опция определя кои елементи да се архивират, 
когато бутона Backup се кликне. Имайте предвид, че времето, необходимо за 
извършване на операцията по архивиране ще се увеличи когато повече елементи са 
включени в архива. 

Backup all Subitems - включва всички елементи в архива. 

Backup all except routes - включва всички елементи с изключение на 
данните за маршрута. 

Backup all except recordings - включва всички елементи с изключение на 
записите. 

Backup all except routes and recordings - включва всички елементи с 
изключение на маршрута и записи. 

Trend recording backup options - определя кои дати да се включат за 
запис в архива. 

Backup start date - определя най-ранната дата (начална дата), за да бъдат 
включени в архива. 

Backup end date - посочва последната дата (крайна дата), за да бъдат 
включени в архива. 
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Auto Save Options - позволява автоматично запис и интервал за автоматично 
резервно копие на базата данни. 

Auto save build result on background - когато тази опция е активирана 
след това на базата данни се архивира автоматично периодично въз основа на 
автоматично интервал за запис. 

Auto save interval (10 – 600 seconds), - уточнява колко често на базата 
данни да се архивира автоматично. Въведете интервал от време от 10 до 600 
секунди. 

Имайте предвид, че архивирането на голяма база данни за 
мрежов сървър може да бъде причина софтуерът да реагира 
бавно. По-дълъг интервал за запис може да се използва за 
намаляване на закъсненията по време на работа. 

Database Operations - включва възможности за архивиране, възстановяване, създаване 
на нова или промяна към друга база данни. 

 

Фигура 31: Меню за операции с базата данни 

 

Delete - изтрива VDC базата данни. Диалоговият прозорец Delete VDC Database ще се 

отвори. Изберете базата данни, за да изтриете, и "Delete" (Изтрий) в текстовото поле 
по-долу, за да потвърдите, след което щракнете върху бутона Delete. 

Важно: След като базата данни се изстрие, то не може да бъде 
възстановена или поправена. 

 

Фигура 32: Диалогов прозорец  за изтриване на база данни 
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Backup - бутон за архивиране може да се използва за ръчно архивиране на базата 

данни. Диалоговият прозорец Backup VDC Database ще се отвори. Въведете име на 
база данни, задайте място й и щракнете върху бутона Save. 

Restore - възстановява базата данни от предварително записан версия. Прозорецът 

за възстановяване VDC Database ще се отвори. Въведете файла с базата данни, 
изберете го и след това щракнете върху бутона Open. 

New or Change Database - отваря Database Wizard Access (Съветника за достъп 
до база данни), като различни бази данни могат да бъдат достъпни или може да 
се създава нова база данни.  

Качване и изтегляне с прибора 

 

Фигура 33: Лента инструменти за качване и изтегляне на данни 

The Devices Toolbar включва командите за качване и изтегляне на данни с CoCo. 

Upload (Качи) - се използва за качване на маршрут информация от компютъра към 

CoCo. 

Download - се използва за изтегляне измерените данни от CoCo към компютъра. 

Библиотека (Library)  

 

Фигура 34: Лента инструменти с библиотеки (Library Toolbar) 

Лентата с инструменти Library  (Библиотека) включва команди за редактиране на 
параметрите задава и настройва тахометъра и сензорите. 

Настройка параметри (Parameter Sets) 
Прозореца Parameter Set се използват за дефиниране и редактиране на общи 

параметри. Това е комбинация от настройки, които определят вида на измерване, 
включително име, описание, тип на сигнала, количеството, честотата и др. Чрез 
определяне на параметрите CoCo може бързо да бъде настроен с точните и 
правилните настройки за всеки необходим тип измерване. 

Когато е избран се показва диалоговия прозорец с шаблонни параметри. Този 
диалогов прозорец показва списък на съществуващите видове измервания със 
съответните параметри. 
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Фигура 35: Диалоговия прозорец с шаблонни параметри 

New - отваря диалоговия прозорец и ви позволява да създадете ново измерване със 
зададени параметри.   

 

Фигура 36: Параметри при създаване на ново измерване 

Name (Име) - въведете името на набора от параметри. Името трябва да бъде кратко, 

но достатъчно, за да включва описание на посочат детайлите на набора от параметри, 
така че може да бъде идентифицирано в списъка. 

Description (Описание) - включва текст, описание на набора от параметри. Това 

може да включва по-дълъг текст от полето „Name”. 
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Basic - посочете вида на сигналите, които да се включат в това измерване: спектър 

и/или времеви сигнал. 

Demod - посочете вида на демодулация на сигнали, които да се включат в това 

измерване: Demod Spectrum и/или Demod Waveform (демодулиран спектър и/или 

демодулиран времеви сигнал). Обработката на демодулация може да се прилага или 

към спектър или към времеви сигнал. 

Measurement Quantity - посочете вида на измерване: ускорение, скорост, 

преместване или ток. 

Parameters - уточняват параметрите, използвани за изчисляване на спектъра, 

времевата форма на сигнала и демодулацията. Обърнете внимание, че полетата на 

параметри се променят в зависимост от вида на сигналите, избрани по-горе. 

Demod BW - определя широчината на честотната лента за изчисляване на 

демодулация. 

Min Freq - определя минималната честота за изчисления на спектъра. 

Max Freq - определя максималната честота за изчисления на спектъра. 

Lines / Sample - определя броя на честотни линии на извадката за изчисления на 

спектъра. Този параметър определя разделителната способност на честота. 

Average Type - определя типа на осредняване за изчисления на спектъра, 
включително: линейни, експоненциална и връх задържане. 

Weighting Factor - определя тегловният коефициент, който определя степента на 

затихване за експоненциално осредняване. 

Averaging Number - определя броят на средните стойности за линейни усредняване 

и връх задържане. 

Window Type - определя вида на прозореца за изчисленията на спектъра, 

включително: hanning, uniform и flattop. 

Overlap Percentage - определя процентът на припокриване за 

усредняване. Обработка с припокриване намалява времето за изчисляване на 

спектъра чрез използване на част от предишния пакет данни в текущия пакет.   

Delete - изтрива съществуващ вид измерване. 

Edit - позволява ви да промените съществуващ вид измерване. При двукратно кликване 
върху името в списъка, измерването ще бъде отворено за редактиране.   

Tacho Sets 

Командата Tacho Set се използва за определяне на настройките на 

тахометъра. Множество параметри могат да бъдат определени за всеки вид 

тахометър във вашата фабрика. Когато е избран Tacho Command се показва 

диалоговия прозорец за тахо сензори с шаблонни параметри. Показва се списък 
на съществуващите видове тахо сензори. 
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Фигура 37: Диалогов прозорец за избор на тахо сензор 

New - създава нов тахо параметър/сензор и се отваря диалогов прозорец за тахо 
параметра/сензора. 

 

Фигура 38: Диалогов прозорец редактиране на тахометричния сензор 

Name - въведете името на тахо набора параметри. Името трябва да бъде кратък, но да 

включва достатъчно описание да се посочат детайлите на тахо параметри, така че да 
могат да бъдат идентифицирани от списъка. 

Description - включи текст, описание на набора тахо параметри. Повече текст може 

да бъде включено в описанието, отколкото в полето „Име”. 

Detail - зададени параметрите за оборотомера. 

Pulse Edge Type - уточнява кога оборотомера трябва да регистрира един импулс от 

датчика за тахометър: възходящ или низходящ ръб. 

Pulse Edge Value - уточнява напрежението, че трябва да се превишава за откриване 

тахометър пулс. 
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Pulse за Rev - определя броя на импулсите, които оборотомера генерира при едно 

завъртане на машината. 

Edit - маркирайте съществуващ набор с тахо параметри и щракнете върху бутона 

Edit. Това отваря диалоговия прозорец за да променяте параметрите. Кликнете два 
пъти върху съществуващия списък и също влизате в редактирате. 

Delete - маркирайте съществуващ набор с тахо параметри и щракнете върху 
бутона Delete за да го премахнете/изтриете от списъка. 

Списъци със сензори (Sensor Sets) 

Sensor Set се използва за определяне на параметрите на  сензорите. Множество 
сензори с различни параметър могат да се задават, така че да бъдат определени за 
всеки тип сензор в завода. 

Щракнете върху бутона Sensor Toolbar Set, за да отворите диалоговия прозорец за работа 
със списъка на сензорите. Показва се списък на съществуващите комплекти сензори. 

 

Фигура 39: Диалогов прозорец за сензори 

New - създава се нов Sensor. Отваря се диалогов прозорец с параметри.   
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Фигура 40: Диалогов прозорец редактиране на сензора 

Name - въведете името на сензора с даден набор параметри. Името трябва да бъде 

кратък, но да включва достатъчно описание да се посочат детайлите на набора 
параметри, така че могат да бъдат идентифицирани от списъка. 

Description - включи текст, описание на сензора с даден набор параметри. Повече 

текст може да бъде включен в описанието, отколкото в полето „Name”. 

SN - въведете серийния номер на датчика 

Sensor Type - посочете вида на сензора 

Tri Axis Sensor - посочете дали сензорът е три осов. Когато тази опция е 

активирана, долните два реда за параметрите по оси Y и Z ще са активирани. 

Engineering Unit - определяне на инженерни единици за сензора. 

Voltage Unit - определяне единиците на напрежение 

Sensitivity - определяне чувствителността на сензора или усилването в mV / 
инженерни единици. 

Input Mode – зададаване на входния режим на измерване: AC-Differential, DC-

Differential, AC-Single End, DC-Single End и IEPE. 

High-Pass Filter - зададаване на честотата преход на високо честотното 

филтриране: 0.1 до 100 Hz. Този параметър се използва при AC вхиден рецим и IEPE. 

Edit - маркирайте съществуваща сензор с параметри и щракнете върху бутона 

Edit. Това отваря диалоговия прозорец за редактиране на параметрите на 

сензора. Кликнете два пъти върху съществуващия списък и също влизате в 
редактирате. 

Delete - маркирайте съществуваща сензор с параметри и щракнете върху бутона 
Delete за да го премахнете/изтриете от списъка. 
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Маркиране/избор (Tag) 

Изберете бутона Tag от лентата с инструменти, за да стартирате Tag менажера. 
Тук е мястото, където ще се определи кои машини и измервателни точки ще 
бъдат включени в маршрута. Маршрута (Route) е копие на базата данни само с 
машините и измервания, които искате да бъдат събрани на всяка машина и реда, 
по който те ще бъдат събрани. За да създадете това, трябва да маркирате и 
изберете фабрика, машини, точки и записи.  Tag менажера има инструменти, за 
да се направи това по-лесно. Маркери могат да се филтрират от дума (всички 
помпи, например), или нещо, което се използва, за да опише точката на машина 
или измерване.  

 

Фигура 41: Менажер за избор 

Обикновено на маршрута ще съдържа всички машини в рамките на определен 

район или предприятие. За да създадете маршрут, вие ще изберете всички 

машини и измервателни пунктове, както и на всички записи. Тогава управителят 
на Tag ще ви позволи да изберете всички тези записи измерване. Следващата 
стъпка ще бъде да се осигури на всички точки на измерване в ред, който ще 
рационализира по маршрута чрез сортиране точките в зависимост от тяхната 
физическа близост в рамките на фабриката. Когато маршрутът е определена с 
правилния ред за събиране на данни за точките на измерване, щракнете върху 
бутона OK, за да затворите диалоговия прозорец. Това може да се редактира или 
коригирана по всяко време, но трябва да бъде качен в CoCo отново след промяна. 

Аларми (Alarms) 

Функцията за аларма позволява предупредителни нива да бъдат определени, за 
да предупреди операторите на потенциални грешки по време на запис. 

 

Фигура 42: Лента с инструменти за аларми 
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Дисплей на измерване (Measurement Display) 

Частта от лентата с инструментите „дисплей на измерване” дава възможност за 
гледане на партидите на измерванията за точка.  

 

Фигура 43: Лента с инструменти за вид измерване 

Waveforms - отваря всички избрани измервания за времевата форма на сигнала в 
една графика. 

Spectrums - отваря всички избрани измервания на спектъра обкова в една графика. 

Trend - функция се използва за проследяване на промените в измерването в 
множество показания.   

Reading - показва кратко резюме на измерването. 

Text - отваря необработени данни като текст и ги показва в таблица.  

 

Фигура 44: Избор на партида от измервания за показване 

Доклад (Report) 

Тази функция автоматично генерира доклади. В падащото меню дава 
възможност за различни шаблони, за да бъдат избрани или за нов шаблон, за да 
бъде създаден. 
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Фигура 45: Шаблони за протоколи от измерванията 

 

Настройване на маршрута (Setting Up a Route) 

Този раздел описва стъпка по стъпка процеса на създаване на база данни и 
създаване на маршрут в софтуера EDM. Терминът маршрут обикновено се 
използва в областта за събиране на данни на вибрации. В софтуера EDM маршрут 
е подгрупа от базата данни, която трябва да бъде определена преди данни да 
могат да бъдат записани на маршрут. Базата данни се състои от една или повече 
фабрики, машини, точки, измервания и маршрути. Тези данни се записват в SQL 
база данни на компютъра. След като базата данни е настроена в EDM софтуера тя 
трябва да бъде качен на CoCo. 

Управление на базата данни (Management Database) 

Всички данни, които се събират в системата на CoCo и анализирани в софтуера EDM 
се съхраняват в база данни на компютъра. Множество бази данни могат да бъдат 
поддържани за различни фабрики или сгради и т.н., или единна база данни могат да 
се запазят всички събрани данни и информация фабрика. 

Първата стъпка е да се свърже софтуера EDM с база данни. Кликнете 
върху Access бутон на лентата на Database, за да отворите раздела Login (Вход) в 
съветника за Database Access. 

 

Фигура 46: Съветник за достъп до база данни 
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Изберете Next за да се изпълни следващо действие. Последната достъпна база данни 
може да се отвори, може да се избере друга база данни, или може да се създаде нова 
база данни. Първият път когато EDM се използва, трябва да се създаде нова база 
данни. 

Въведете паролата за SQL база данни, ако се изисква такава. MSSQL използва за 
вход Windows User Account по подразбиране и обикновено не се нуждаете от парола, 
за да бъде вписана. 

Изберете "Създаване на нова база данни" опция, щракнете върху Next бутона, 
въведете име за новата база данни и след това щракнете върху бутона Create 
(Създаване) . След това софтуерът ще инициализира базата данни. Това може да 
отнеме няколко секунди. Със съобщение ще се покаже, когато базата данни е 
готова. 

 

Фигура 47: Създаване на нова база данни 

След това кликнете на Access бутона за достъп до новата база данни. Това 
затваря инструкциите и показва структурата на базата данни в Database полето.   

Обекти в базата данни: Заводи, Машини, Точки, Записи и маршрути 

Изгледът от Database Explorer показва структурата на базата данни върху горната 
половина. Вида може да се разширява и се кондензира, като кликнете върху плюс и 
минус контролите, за да покажете или скриете свързаните елементи. Например една 
фабрика може да съдържа няколко машини и всяка машина може да съдържа 
няколко точки на измерване. Кликването знака минус в непосредствена близост до 
фабриката крие точките на измерване. Това помага при управлението на база данни, 
който включва голям брой елементи. Като база се разширява, за да включи всички 
машини на завод, тя може да бъде по-лесно да се използва, ако има няколко 
завода. Това ръководство използва концепцията на Фабрика/Завод, Машини, Точки, 
Записи и маршрути. 

Фабрика също може да се бъде като физическа зона в рамките на дадена инсталация, 
или може би една сграда. Базата данни EDM не се ограничава в броя на главното 
ниво фабрики, така че има много начини, това да бъде създаден. Някои ограничения 
се прилагат обаче. При събирането на данни за маршрут, който съдържа 
информацията, VDC се нуждае от събиране на правилните измервания на всяка 
машина и се ограничава да включват в него само машините в рамките на своята 
фабрика . Може да имате няколко маршрута в рамките на една фабрика, но 
не и на множество фабрики в рамките на един маршрут. 

Съвет : Първоначално вие вероятно ще искате да започнете с 
една фабрика за всичките си машини, така че можете да 
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използвате функциие Copy, Paste и Дублиране да се ускори 
създаването на вашата база данни. Ако сте решили да се 
разделят вашата база данни на две или повече фабрики/сгради 
(или райони), след това може би е за предпочитане да се 
направи това въз основа на физически места отколкото по 
типове машини, които се намират физически далеч един от 
друг. 

CoCo в VDC режим избира с кои фабрики (или пространство) да работи. Под 
фабрика ще бъде списъка с маршрути, които могат да бъдат избрани и 
използване в събирането на данни. 

 

Фигура 48: Структурата на базата данни (Database Explorer) 

Когато се избере елемент Database като Factory, Machine Point, или Route, подробна 
информация се показва в долната половина на Database Explorer. 

За да добавите нов елемент към базата данни, щракнете върху бутоните в горната 
част на Database Explorer. 

 

Фигура 49. Бутони за управление на базата данни. 

Елементите в база данни имат йерархична структура. Това означава, че те трябва да 
бъдат дефинирани в определен ред.  Фабрика е най-високо ниво; Машина е 
следващото ниво и трябва да се свързва с Фабрика. Имайте предвид, че една машина 
се появява под фабрика в струкурата, както по-ниско ниво. По същия начин, 
измервателната Точка е направено на следващото ниво по-долу от машина и трябва 
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да се свързва с машина. Маршрута е подмножество на фабрика, но не са свързва с 
конкретна машина или Точка защото Маршрута може да съдържа няколко 
различни машини и точки на измерване. 

Имайте предвид, само позиции, които са подходящи за да бъде добавен към 
текущото ниво на базата данни. Например, за да добавите нова фабрика на най-
високо ниво, трябва да се маркира. Ако един бутон е забранено то е, защото тази 
позиция не може да се добави на това ниво. Например, когато една нова машина е 
избрана бутон New Factory (Нова Фабрика) е забранен, защото нова фабрика не може 
да бъде добавен като подмножество на нова машина. 

Използвайте бутоните на лентата с инструменти, за да добавите фабрики, 
машини, измервателни точки, измервания и маршрути на базата данни да 
представлява плана за събиране на данни за вибрация за вашите съоръжения. 
Фигурата по-долу илюстрира база данни, която включва две фабрики и четири 
машини. Всяка машина включва една или повече точки на измерване. Всеки 
Точка включва един или повече измервания. Фабрика 1 се избира в горната 
половина и неговото съдържание се извеждат в долната половина на прозореца. 

 

Фигура 50: База данни с 2 фабрики и 4 машини 

След компонентите на базата данни са създадени подробностите за всеки елемент 
трябва да бъдат уточнена. Това може да стане това или чрез двукратно щракване 
върху фабрика, машина, точка, измерване или маршрут или като го изберете и 

щракнете върху бутона Edit  в лентата с инструменти.  

По подобен начин, с помощта на мишката и кликване с десен бутон върху 
елемент в базата данни ще доведе до асоциирания контекст със списък от 
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действия (меню), достъпни за тази позиция. Например, щракване с десния бутон 
на машина ще доведе до следните действия: Edit; Tag, Manage Tag; New Machine, 
New Point, New Measurement, New Note; Search Peak; Export Signal Data to File; 
Delete; Copy Machine; Duplicate Machine; New Reading Alarm; Collapse All; and 
Report. 

 

Фигура 51: Под меню на базата данни. 

Добавяне на забележки за фабриката/завода  

Кликнете два пъти върху една фабрика, за да отворите диалоговия прозорец за 
фабриката. Име на фабриката, описание, информация и бележки могат да се 
вписват тук. Това е полезно, за да се поддържа бележки относно създаването на 
база данни, какви места и райони са включени в това ниво на базата данни и така 
нататък. 
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Фигура 52: Диалогов прозорец за информация за фабриката 

Забележките се добавят и са свързани с (Factory), като изберете Notes от 
табулацията и щракнете върху бутона New . Щракнете върху OK , за да запишете 
информацията за фабриката. Тази възможност се отнася и за всяка машина, така 
специалиста може да вписва бележки за конкретни машини и друга информация, 
която може да се окаже от полезна в бъдеще. 

 

Фигура 53: Диалогов прозорец за забележки за фабриката 

Добавяне на забележки за машината 

Кликнете два пъти върху една машина влизане, за да отворите диалоговия 
прозорец за информация машината. Този диалогов включва информация, като 
например името, описанието, серийния номер и забележки. Щракнете върху OK , 
за да запишете информацията за Machine. 
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Фигура 54: Диалогов прозорец за забележки за машината 

Добавяне на забележки за точката  

Кликнете два пъти върху една точка за измерване от дървото, за да отворите 
диалоговия прозорец за измерване точка. Тя включва информация, 
включително име, описание и забележки. Конвенцията за именуване на точките 
за измерване трябва да бъде нещо, което идентифицира конкретната машина и 
физическото местоположение на него, където се намира точката на 
измерване. Например: Power Plant/Cooling Water Pump 2/Motor Free 
End. Операторът CoCo в завода ще бъдат подканени на дисплея да се движи 
сензора(ите) на вибрации от точка до точка, според тези описания от 
маршрута. Също така е много важно да се направи измерванията от точно една и 
съща точка всеки път. След като потребителят е свързал датчика на устройството 
съгласно точка на измерване, събиране на данни може да започне. The VDC ще 
позволи на потребителя за няколко секунди да спре процеса, а след това CoCo 
автоматично преминава към следващия запис за събиране на данните. 

Мултипликатор (RPM Multiplier)  

В случай на предавателна кутия, която увеличава или намалява скоростта на 
задвижваната машина спрямо входната скорост си шофьорска книжка, това 
измерване  ще отчетат промените на скоростта на задвижване въз основа на 
показанията на тахометъра или въвеждане се записват по време на измерванията 
от оператора. 

Диаметър на ролка/шайба (Diameter of roller/pulley) 

По същия начин, за ремъка на задвижвани машини промените на скоростта 
могат да бъдат изчислени от софтуера, ако диаметрите за ролката на водача и 
задвижваната шайба се измерват и въведат. От този момент нататък, само 
задвижваната скорост трябва да се измерва при събирането на данни. 
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Фигура 55: Диалогов прозорец за информация за точката на измерване 

Добавяне на измервания (Adding Measurement Entries) 

Измерванията са комбинация от настройки за измерване, свързани с конкретна 
точка на измерване. Един или повече от измервания могат да бъдат определени 
за всяка точка на измерване. Например, акселерометър, може да се използва, за 
да направи повече от един вид измерване на една машина. Тези измервания ще 
бъдат трендът в продължение на дълъг период от време и се използват за 
откриване на различни видове повреди на машината. 

 

Фигура 56: Бутон за ново измерване 

За да добавите нов запис, кликнете върху елемента Измерване за да отворите 
съветника за измерване. Първият диалога избира начина на измерване. Това се 
определя от броя на измервателните канали и дали ще се използва тахометър за 
това измерване. На следващата страница ще се уточнят параметрите, които се 
измерват. Параметрите по подразбиране на, въведени в набора от параметър 
могат да бъдат избрани, или може да се създаде нов набор. 

 

Очаквани обороти (Expected RPM) 

В идеалния случай, когато се прави измерване трябва да се измерва и с тахометър 
в същото време. Товара на машината може да се различават и това да доведе до 
въртене на машината с малко по-различни скорости. Анализ на данните зависи 
от това да се знае скоростта на машината по време на събирнето на 
данни. Въпреки това, в случаите, когато това не е възможно, очакваните обороти 
(Expected RPM) ще се използва за преобразуване на показаните данни в 
зависимост от порядъка на скоростта на движение. 
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Фигура 57: Настройка на измерването 

Кликнете върху Next бутон, за да се преминете в следвасщия диалогов прозорец 
за настройка на параметрите. Изберете параметър зададен от падащото меню или 
кликнете върху New бутона, за да създадете нов параметър. Тези параметри 
уточняват сигналите, които ще бъдат изчислени, количеството на измерване и 
интервал на измерване. The Customize опция се използва за избор на набор от 
параметри, които не се определят от съществуващия набор параметри. 

 

Фигура 58. Избор на видовете измервания 

Кликнете върху Next бутон, за да се преминете в следващия диалогов прозорец за 
избор на вида на снзора. Изберете сензор от падащото меню или кликнете 
върху New бутона, за да създадете нов сензор.   
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Фигура 59: Избор на сензор 

Кликнете върху Next бутон, за да преминете към последния диалог. Въведете име 
и описание за измерване и след това кликнете на Finish бутона, за да завършите 
процеса. 

 

Фигура 60: Въвеждане на име и описание на измерването 

Когато съветника за избор на измерване е завършена,  затваря диалоговите прозорци 
и запис за измерване е готов. Повторете този процес за всички измервания, свързани 
с всяка точка на измерване в базата данни. Имайте предвид, че този процес се прави 
само веднъж, когато структурата на базата данни е първоначално инсталиране. Той 
може да бъде променен по всяко време. 

Трябва да бъде създадена само една машина от всеки тип във фабриката. След като 
бъде направено Машина, Точки, Измерване и забележки за даден тип машина може 
просто да се дублират и преименувани за да се пренесат в базата данни. Това не само 
ще направи работата по- бързо, а също така помага да се застраховаме, че всички 
измервателни записи са идентични за всяка машина на един вид, така че те могат да 
се сравняват един с друг. 
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Измерване също могат да се копира и от едно измерване за точка в 
друга. Направете това като кликнете с десен бутон върху измерването и изберете 
Copy Entry от появилото се меню, след това изберете друга точка, щракнете с 
десния бутон върху нея и изберете Past. Освен това, Duplicate може да бъде 
избрано от появилото се меню, за да се създаде копие на измерването и след това 
да промените всички необходими параметри за нов запис. Тези инструменти 
помагат бързо да добавите толкова измервания на базата данни, както е 
необходимо. 

Лагери 

Лагерите са специални измервателни елементи за машинни точки, които 
представляват физически ролкови и сачмени лагери. Тези записи съхраняват 
спецификации за лагерите, които представляват, което улеснява проследяването 
на честотите на грешки, специфични за него. Всяка честота на повреда е свързана 
с конкретен дефект на лагера и зависи от размерите на лагерите и броя на 
елементите за търкаляне. 

За да добавите лагер, щракнете с десния бутон върху точка и изберете New 
Bearing. 

 

Фигура 61: Нов инструмент за лагер 

В прозореца Bearing, който се появява, щракнете върху Change Bearing…, за да 
изберете модел на лагера от наличните в библиотеката. 

 

Фигура 62: Страница с обобщена информация за лагери 
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В библиотеката с лагери могат да бъдат създадени и запазени различни модели 
лагери, които да се използват за измерване на маршрут. Crystal Instruments 
предлага и професионални библиотеки с данни за стандартни лагери. Също така 
могат да бъдат създадени дефинирани от потребителя лагери. 

 

Фигура 63: Прозорец за инсталиране на библиотека с лагери  

За да инсталирате професионална библиотека, щракнете върху Инсталиране на 
библиотека. След това попълнете формуляра на регистъра на лагера и следвайте 
инструкциите на екрана. 
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Фигура 64: Прозорец за регистриране на библиотека с лагери 

За да добавите нов дефиниран от потребителя лагер, кликнете върху Добавяне. 
При добавяне на дефиниран от потребителя лагер, той трябва да бъде 
наименуван с Производител и Модел. След това могат да се добавят 
спецификации на лагерите. 
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Фигура 65: Редактор за нов лагер 

 

За да намерите предварително дефиниран лагер, кликнете върху Търсене, където 
списъкът може да бъде филтриран въз основа на зададени параметри. 

    

Фигура 66: Прозорец за търсене на лагери 

След добавяне на лагер към фабрика, данните могат да бъдат записани в него по 
маршрут, подобно на всеки друг запис. Когато разглеждате записаните данни за 
лагерите, има допълнителни опции, които помагат при анализа на 
характеристиките на лагерите. 

За спектрални данни в лентата с инструменти на прозореца на графиката ще се 
виждат три допълнителни елемента: Предхождащите и Следващите маркери и 
маркерите за показване / скриване на страничната лента (Prev and Next Marker 
and the Show/Hide Sideband Markers). 
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Фигура 67: Инструменти за маркиране на спектъра 

 

Има допълнителни опции под опцията Добавяне на курсор / Маркер при 
щракване с десния бутон на мишката върху графиката. 

 

Фигура 68: Допълнителни маркери в менюто от дясно 

Frequency Markers List: показва списък за маркиране на честотите. 

Prev Marker: показва предишния маркер на честотите.  

Next Marker: показва следващия маркер на честотите. 

Show / Hide Sideband markers: превключване между показване и 
скриване на маркери за странична лента. 

Списъкът с честоти на повреди показва "Честоти на повреди", които са честоти, 
свързани с повреди на лагерите. Тези честоти могат да се преглеждат, добавят, 
редактират или премахват в този списък. 
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Фигура 69: Маркери на характерните честоти 

 

Фигура 70: Редактор за маркиране на характерни честоти 

Тендовете позволяват да се сравни вибрационната реакция на машинната точка с 
течение на времето. При лагерите, техните спецификациите могат да се 
използват за създаване на участъци с трендове, които са подходящи за 
характерните им честоти. 

На следващата снимка са показани двата лагера за точката на вала на генератора. 
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Фигура 71: Въвеждане на лагер за вала на генератора 

За всеки от честотите на неизправност на лагера може да се създаде график за 
тренд, като щракнете с десен бутон върху елемент Trend и изберете Create 
Trending signal на базата на стойностите на лагерите. В появяващия се Редактор 
на сигнали на тренда добавете име на сигнала за тренда и по избор описание. 
След това изберете типа на лагера и честотата на повредата. 

 

Фигура 72: Редактор за тренд на сигнала 

Натиснете OK и ще се генерира графиката на тренда. 
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Фигура 73: Пример за тренд на лагер 

Поставяне (Placement) 

Преди изграждането на базата данни за машина за нова фабрика или завод, е 
необходима обмисли тип сензори които ще бъдат използвани и как те ще бъдат 
поставени на всяка машина. Това е от решаващо значение измерванията да бъдат 
взети от точно на същото място и в същата ориентация на всяка машина всеки път. 

Съвет : Измерванията получени от група от идентични 
машини могат да бъдат анализирани заедно и ще ви помогнат 
да се определи кои машини имат неизправности. Машините в 
добро състояние могат да бъдат осреднени заедно за създаване 
на изходно ниво и да се изградят аларми бързо вместо да чакате 
няколко месеца, за да се получи достатъчно данни за средната 
за една уникална машина. Това е възможно само ако 
измерванията се получават от всяка машина по идентичен 
начин. 

Освен това е много важно за анализа на вибрации, за да знаем от къде са били 
получен данните за машината. Ориентация на един сензор за вибрации 
обикновено се определя като V-Вертикална (непосредствено над и 
перпендикулярно на оста на ротора в същата посока като силата на тежестта), H-
Хоризонтална (директно към едната страна и перпендикулярна на оста на 
ротора) или A-аксиално (успоредно на оста на ротора). С три осов акселерометър, 
нито вертикална или хоризонтална посока няма да бъдат приведени в 
съответствие чрез оста на ротора, така че ориентацията е определена като A-Axial 
(успоредно на оста на ротора), R-Radial (този канал е подравнени така, че да 
преминава през оста на ротора) и T-Tangential (90 градуса от радиалната, а не 
минаваща през оста на ротора). Освен това, Тангенциално и Радиално може да 
бъде или монтиран вертикално или хоризонтално, така че е важно да се въведе 
стандартен начин за монтиране три осови акселерометри последователно в целия 
завод и за всеки тип машина.   

Добавяне на маршрути (Adding Routes) 

Маршрути могат да бъдат добавени към CoCo за покриване на различни условия. Може 
да се нуждаете от време на време да се следят някои машини и може да се наложи други 
да се наблюдавт внимателно. Системата позволява на CoCo да има много различни 
персонализирани маршрути заредени за всяка ситуация. Маршрута е подмножество на 
фабрика, така че не може да включва машини от различни фабрики. Ако има множество 
фабрики (или базата данни е разделени на множество райони), премествнето от една 
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фабрика в друга може да се направи лесно в EDM или на CoCo. Кликнете върху бутона 
„добавяне на маршрут” в лентата с инструменти или съществуващ маршрут, за да 
отворите диалоговия прозорец Edit Route (редактиране на маршрут). Въведете име и 
описание за маршрута. 

Добави отметка до всяка точка на измерване в списъка за персонализиране, която 
трябва да бъде включена в маршрута. Точката може да бъде избран от 
списъка. Използвайте бутоните от дясно за промяна на реда на маршрута или 
премахване на една или всички точки от маршрута. Точките също могат да бъдат 
пренаредени, като се кликне и се влачат до правилното място в списъка. С десния бутон 
на мишката върху точката се отваря изскачащо меню, което може да се използва за 
промяна на реда.   

 

Фигура 74: Диалогов прозорец за редактиране на маршрут 

Качване и сваляне (Upload and Download Options) 

Режим на замяна (Replace Mode) 

Когато базата данни Factory и маршрути са синхронизирани между EDM и CoCo има две 
възможности, които трябва да бъдат взети предвид. Ако нов маршрут е създаден, която 
обхваща всички машини и измервателни точки, или, ако машините са променени с 
резервни части, процеса на качване трябва да включва възможността за смяна на 
режима. Това ще замени цялата база данни в CoCo с новата база данни Factory и 
маршрути, които са свързани с тази база данни.  

Например, ако машина 3 на етаж от фабрика се заменя с резервна поради ремонт, 
вибрациите и други данни за наблюдение в базата данни не трябва да се смесва между 
двете машини. На фигурата по-долу, машина 3 е било взета от ремонт и се заменя с 
машина 2, така че базата данни фабрика е актуализирана в EDM да отрази тази 
промяна на оборудването. Когато заредите в CoCo в Режим смяна, той ще съответства на 
новата конфигурация на етажа от фабрика. 
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    -----------------Factory-----------------
    Factory1
      Machine1
        Point1
          Measurement Entry1
      Machine2
        Point2
          Measurement Entry2
    ------------------Route----------------------
      Route1
      Route2    
       

    -----------------Factory-----------------
    Factory1
      Machine1
        Point1
          Measurement Entry1
      Machine3
        Point3
          Measurement Entry3
    ------------------Route----------------------
      Route1      
      Route3    
       

    -----------------Factory-----------------
    Factory1
      Machine1
        Point1
          Measurement Entry1
      Machine2
        Point 2
          Measurement Entry2
    ------------------Route----------------------
      Route1
      Route2    
       

After Upload with Replace mode

Factory and Route in EDM Factory and Route on CoCo

The machine3 , point3, measurement entry3 and route3 on CoCo will be removed

Factory and Route both in 

EDM and on CoCo

 

Фигура 75: Прехвъряне в режим на замяна 

Режим комбиниране (Combine Mode) 

Ако се добавят нови машини за завода, не е необходимо да се замени изцяло базата 
данни фабрика по време на качване. Например, една нова област в фабрика е изготвен и 
е готов да се следи редовно и включва нова машина 2. В този случай най-добре е да 
използвате Режим комбиниране по време на процеса на качване. EDM ще качите всички 
нови данни, но остават всички съществуващи машини, точки, маршрути и др. 
недокоснати.  



 

Стр.54 от 95    ::CoCo-80X:: 

 

    -----------------Factory-----------------
    Factory1
      Machine1
        Point1
          Measurement Entry1
      Machine2
        Point2
          Measurement Entry2
    ------------------Route----------------------
      Route1
      Route2    
       

    -----------------Factory-----------------
    Factory1
      Machine1
        Point1
          Measurement Entry1
      Machine3
        Point3
          Measurement Entry3
    ------------------Route----------------------
      Route1      
      Route3    
       

    -----------------Factory-----------------
    Factory1
      Machine1
        Point1
          Measurement Entry1
      Machine2
        Point 2
          Measurement Entry2
      Machine3
        Point3
          Measurement Entry3
    ------------------Route----------------------
      Route1
      Route2
      Route3    
       

After Upload with Combine mode

Factory and Route in EDM Factory and Route on CoCo

The machine2 , point2, measurement entry2 and route2 will be added to CoCo.
The machine3 , point3, measurement entry3 and route3 will be added to EDM.

Factory and Route both in 

EDM and on CoCo

 

Фигура 76: Прехвърляне в режим комбиниране 

Изтегляне от VDC към EDM с добавяне на нова машина 

Понякога, може да е необходимо да се добави нов машината към базата данни, 
докато в завода се събиране на данни. Когато това се случи, процесът на изтегляне 
от CoCo към  базата данни EDM автоматично ще добави нова машина до базата 
данни. На фигурата по-долу, Machine3 е добавена от оператор в CoCo. Когато 
EDM изтегля данните от CoCo Machine3 се добавят към базата данни Factory1 и 
свързаните с тях данни се съхранява. The CoCo актуализира, като добавя 
Machine3 и спестява нов маршрут, както Route3, който се добавя към списъка с 
наличните маршрути в базата данни Factory1. 
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    -----------------Factory-----------------
    Factory1
      Machine1
        Point1
          Measurement Entry1
      Machine2
        Point2
          Measurement Entry2
    ------------------Route----------------------
      Route1
      Route2    
       

    -----------------Factory-----------------
    Factory1
      Machine1
        Point1
          Measurement Entry1
      Machine3
        Point3
          Measurement Entry3
    ------------------Route----------------------
      Route1      
      Route3    
       

    -----------------Factory-----------------
    Factory1
      Machine1
        Point1
          Measurement Entry1
      Machine2
        Point 2
          Measurement Entry2
      Machine3
        Point3
          Measurement Entry3
    ------------------Route----------------------
      Route1
      Route2
      Route3    
       

After Download process

Factory and Route in EDM Factory and Route on CoCo

The machine3 , point3, measurement entry3 and route3 will be added to EDM.
The Factory and Route on CoCo will not be changed.

Factory and Route in EDM 

    -----------------Factory-----------------
    Factory1
      Machine1
        Point1
          Measurement Entry1
      Machine3
        Point3
          Measurement Entry3
    ------------------Route----------------------
      Route1      
      Route3    
       

Factory and Route on CoCo

 

Фигура 77: Изтегляне от VDC с добавяне на нова машина 

Свалянето на данни (Downloading Data) 

След като данните за измерване е събрана чрез функцията за Route Измерване или 
Onsite измерване, данните трябва да бъдат изтеглени на EDM за по-нататъшен 
анализ, след обработка и съхранение в базата данни. Уверете се, че CoCo е включен и 
е в режим VDC, след това свържете CoCo чрез USB или Ethernet и щракнете 
върху бутона Download  в лентата с инструменти на EDM Devices за да се стартира 
съветника за синхронизация на събирача на данни (Vibration Data Collector 
Synchronization Wizard). 

Уверете се, че е избран CoCo прибор и натиснете Next . Изберете CoCo, който 
съдържа данните, да бъдат изтеглени и натиснете Connect . След като връзката е 
установена, натиснете Next за да изберете данните за да бъдат изтеглени. 
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Фигура 78: Съветник за синхронизация 

 

Фигура 79: Диалогов прозорец за установяване на връзка 

Изберете маршрути, които трябва да бъдат изтеглени и натиснете бутона 
Download  за прехвърляне на данните, свързани с тези маршрути. 
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Фигура 80: Диалогов прозорец за избор на данни 

След като прехвърлянето е завършена, натиснете Finish , за да затворите 
съветника и да се върнете към EDM. 

Качване на данни (Uploading Data) 

Когато всички заводи, машини, точки, измервания и маршрути са определени в 
Database, то тя е готова за качване на CoCo. Може да разгледате опциите за 
архивиране в диалога Management Database за да бъде сигурен, че базата данни се 
записва на компютъра. 

Изберете Upload в лентата с инструменти, за да започнете процеса на 
качване. Изберете кои бази данни ще бъдат качени на CoCo. Повече от една фабрика 
или база данни могат да бъдат качени на CoCo, така че те са на разположение на 
оператора. 

 

Фигура 81: Съветник за синхронизация 
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Изберете маршрути да бъдат качени и посочва дали съществуващите маршрути 
на CoCo ще бъдат заменени или редактирани. След като са били определени 
опции за трансфер, натиснете Upload да изпратите данните на CoCo. Когато 
качването завърши Finish бутона ще бъде на разположение, за да излезете от 
съветника. 

 

Фигура 82: Съветник за синхронизация и избор на маршрут 

Преглед на данните (Viewing Data) 

Софтуерът EDM е подредена в няколко стъкла. Най-голям е екрана за анализ, който 
се намира в центъра на прозореца. Няколко отчитания могат да бъдат показани в 
рамките на прозореца на анализ, като отделни графики или като графика с 
насложени сигнали по едната ос. Прозорецът на анализ също прави използването на 
множество прозорци, подредени в табулации (Tabs), подобно на уеб браузър. 

За показване на данни в прозореца за анализ, изберете измерване от прозореца на 
базата данни(Database) в горния ляв ъгъл на EDM. В долната половина на струкурата 
база данни ще се  покажат всички записи от измерванията, свързани с маркираното 
измерване. Изберете измерване и го плъзнете в панела за анализ, за да го 
видите. Множество измервания могат да бъдат показани в една графика, но те трябва 
да са от един и същ тип (т.е. времеви сигнали или спектри, но не и двете). Всички 
данни от определен вид могат да бъдат показани на нова, единична следа кликнете с 
десен бутон върху типа на измерването и изберете вид на дисплея. 

Десния щракване на графиката в панела за анализ ще покаже контекстното меню с 
пълен набор от функции, като например промяна на мащаба на Х и Y оси, добавяне и 
изтриване на курсори, добавяне на мрежа, добавяне допълнителни сигнали или 
премахване на сигнали и изпълняване на доклад. 

Същите функции могат да бъдат достъпни от лентата с инструменти в горната 
част на прозореца за анализ. Ако времеви серии от измервания съществува за 
точката, дясната и лявата стрелките в горната част на екрана ще се движат на 
дисплея назад и напред като последователност от  времеви маркер. 
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Графики: времеви сигнали, спектри, трендове  

Един от най-мощните инструменти е възможността да се прави тенденция на 
пиковата стойност на характерните честотите на една машина. Харакерни честоти са 
честотите, при които компонентите на машината генерират вибрации. Тези честоти 
обикновено се увеличават с времето когато компоненти се износват. Те ще бъдат 
представени в крива като класически "вана" когато при компонент наближава 
повреда. Алармата може да бъде настроен да предупреждава анализаторът за 
вибрация при която е настъпила значителна промяна в амплитудата. 

Когато частта се замени, характерната честотата е обикновено по-висока за кратко 
време като част работи в, така че амплитудата на вибрациите на честотата свързани с 
този компонент започва високо, отива ниска и остава там за дълго време, след това 
отново се покачва тъй като тя започва да се износва, откъдето идва и името крива 
"вана". 

За да създадете графичен тренд изберете измерване от структурата на базата 
данни, след което щракнете върху бутона Trend в EDM Toolbar. Задайте име на 
Trend и изберете вида на желания Trend сигнал. 

 

Фигура 83: Диалогов прозорец за настройка на тренд 

По-долу е даден пример за тренд на няколко сигнали наложени на една графика. 
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Фигура 84: Пример на графика с тренд 

С настройката на "Аларми" в долния ляв прозорец, EDM ще покаже машини и 
точки на измерване, които са превишили алармени прагове, както и списък на 
видовете измервания, които са на разположение, за да видите. Следващият екран 
показва алармите, генерирани в табличен вид от пиковите стойности от 
измерванията. Това е постигнато, като изберете раздела показания (Reading) в 
горната част на прозореца на анализ. 

 

Фигура 85: Пример на показания с превишени алармени прагове 
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Показаната по-долу графика е генерирана, като изберете раздела Спектър 
(Spectrum) в горната част на прозореца за анализ. Тя показва спектрите на 
вибрации на точки от машината, които са надвишили зададения праг на аларма 
(Alarm). 

 

Фигура 86: Спектри с алармен праг 

Следващата графика е тенденция на множество показания с показани 
алармените граници за тази машина. Всеки път, когато показанието за някоя 
честота е над стойността на алармата, измерването, точката и машината ще се 
маркират. 
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Фигура 87: Тренд на общи нива с алармени граници 

Следващият екран е пример за FFT спектъри в логаритмичен мащаб по 
амплитуда. Този вид позволява гледане на всички интереси честоти, тъй като 
високи нива на амплитудата на вибрациите са видими без загуба на ниската 
амплитуда сигнали, които също могат да бъдат важни за анализа на вибрации на 
машини. 

 

Фигура 88: Пикови алармени ленти за вибрации 
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Следният екран е пример за множество видове екрани, които са възможни с EDM 
софтуер. В горния ляв прозорец е времевия сигнал, двете десни панела са FFT 
спектър от различни дати, показани в Db in/s, в долния ляв прозорец е тенденция 
на общите вибрация в in/s RMS. 

 

Фигура 89: Панел за анализ с 2 x 2 дисплей 

Базови линии, Аларми, Тенденция 

Базовите линии представляват измервания на нормалната стойност на вибрации 
за машината на мястото на измерването. Трите вида измервания, използвани за 
установяване на базова линия нива на вибрации, са честотния спектър, времевата 
форма и общите стойности. 

Контролът на състоянието на машината се основава на основните характеристики 
на машината. Благодарение на проектирането и конструирането на въртяща се 
машина, тя ще има специфично вибрационно състояние, когато работи при 
нормални условия. Компонентите на машината допринасят за това. Идентичните 
машини при проектирането и изграждането ще имат много сходни, но не 
непременно идентични базови линии поради различията в монтажа и 
предаването на вибрации от други машини. Скоростта на движение се счита за 
първичен компонент, тъй като повечето от другите компоненти на вибрациите 
ще бъдат кратни или определени от скоростта на движение. Някои типове 
компоненти също показват хармоници, при които вторият или третият хармоник 
е от особен интерес в диагностиката. 

Настройка на измервания с базова линия 

За установяване на базова линия могат да се използват само записи от 
измерванията на машината. След като измерванията бъдат записани с CoCo, 
изберете машината, точката и въвеждането, които да се използват като базова 
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линия. Изберете измерване, когато машината работи нормално и е в добро 
работно състояние. Щракнете с десния бутон върху измерването и изберете Задай 
като базова линия. 

 

Фигура 90: Избиране на измерване на спектъра като базова линия 

За да използвате времеви запис за измерване на базова линия, отворете записа на 
измерването, щракнете с десния бутон върху измерването и изберете Задай като 
базова линия. 

 

Фигура 91: Избиране на времеви запис като базова линия 
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По същия начин като базова линия може да се използва и RMS на общата 
стойност: 

 

Фигура 92: Задаване на стойности като базова линия 

Как да създадете аларми 

След като първоначалните измервания за машините са били генерирани, те 
могат да бъдат използвани за разработване на нива на аларма за всяка машина. 
Това ще предупреди за постепенни промени чрез тенденции или промени в 
конкретна честотна лента, които могат да показват, че даден компонент се 
поврежда. 

Съществуват пет типа аларми, налични в EDM за използване с трите вида базови 
измервания. 

Аларма общо ниво Reading Alarm Readings 
Аларма времеви запис Waveform Alarm Waveform 
Аларма спектър Spectrum Band Alarm Spectrum 
Аларма по ИСО ISO Alarm Spectrum 
Аларма спектър обвивка Spectrum Envelope Alarm Spectrum 

Таблица 1: Видове аларми 

За да създадете аларма, първо изберете машината в базата данни, с която да 
работите.  

Настройване на нива на аларми 

Има няколко начина да настроите аларма за това измерване. С левия бутон на 
мишката върху долната част на кутията за аларми в кутията с инструменти в 
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горната част на екрана ще намерите избор от наличните типове аларми за записа. 
(Ляв бутон в горната част на полето ще покаже алармите, които понастоящем са 
настроени за измерването.) По подобен начин щракване с десен бутон върху 
въвеждането в горния ляв прозорец на базата данни ще предостави тези 
възможности, както и други опции. С десния бутон на мишката върху папката за 
аларми в долния ляв прозорец на базата данни ще се покаже меню с опции, 
включително опцията за преглед на всички съществуващи аларми за този запис. 

 

Фигура 93: Меню за създаване на аларма 

Когато са създадени аларми, има три нива на аларма: Предупреждение, Тревога и 
Опасност. Нивата трябва да са последователни. Например, ако 
предупредителната аларма е настроена на 2.5g и нивото за Тревога трябва да бъде 
настроена на стойност по-голяма от 2.5g. Могат да се създават и добавят нови 
нива на алармата и съществуващите нива на алармите могат да бъдат изтрити. 

Тъй като нивото е скаларна стойност, като общата RMS скорост, то само една 
стойност за аларма  е разрешена в даден запис. След като тази опция бъде 
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избрана, трябва да се зададат стойности за предупреждение, тревога и опасност. 
Алармените нива могат да бъдат зададени чрез измерване на базовата линия и 
множител в диалоговия прозорец за създаване на аларми. 

 

Фигура 94: Диалогов прозорец за стойности на аларми 

В случай на триосен сензор, диалоговият прозорец на алармата изглежда малко 
по-различен. Необходимо е да се настроят аларми за всяка. Това се прави чрез 
избиране на разделите за всяка ос, X, Y и Z. 

 

Фигура 95: Стойности на аларма за три осов датчик 

За времева аларма се използва подобен процес. Тъй като формата на вълната е 
относително ограничено измерване на амплитудата във времето, само 
амплитудата на пик - пик може да се използва като стойност на алармата. 
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Фигура 96: Диалогов прозорец на аларма за времеви запис 

В случай на триосен сензор, диалоговият прозорец е малко по-различен. Една ос 
на сензора трябва да бъде избрана като канал, който ще бъде наблюдаван и 
използван за алармата. 

 

Фигура 97: Аларма за времеви запис с три осов датчик 

Една от по-полезните аларми е алармата на лентов спектър. Тази аларма ви 
позволява да зададете както амплитудата, така и честотната лента за алармата. 
Това дава възможност да се задават нива на аларми в определени честотни 
диапазони, за да се наблюдават промените в амплитудата, които са свързани с 
грешки на машината.  



 

Стр.69 от 95    ::CoCo-80X:: 

 

 

Фигура 98: Диалогов прозорец за аларма за спектъра 

При триосен сензор диалоговият прозорец за аларма за спектроскоп ще изисква 
избор на една ос за наблюдение. След като честотният диапазон бъде въведен в 
Hz, софтуерът автоматично ще го преобразува и ще го показва и в RPM. 

 

Фигура 99: Диалогов прозорец за аларма за спектъра с три осов датчик 

В честотния обхват има два вида тригери за аларми, Peak и RMS. За Пик, всеки 
пик, надвишаващ нивото на алармата в честотната лента, ще задейства алармата. 
Това е полезно за тясна честотна лента около специфична честота на повреда, 
която се очаква да се увеличи, тъй като компонентът върви към повреда. Може да 
се използва по-широка лента, когато скоростта на движение е променлива 
поради промени в натоварването. 

За общата RMS мощност, софтуерът ще изчисли общата мощност за честотната 
лента и ще го сравни с точката на задействане за различните нива на алармата. 
Това е полезно за видовете грешки, които не показват остър пик на честота, който 
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се увеличава по време на повреда, а по-скоро се разпространява и предизвиква 
увеличаване на общите вибрации.. 

Настройване на аларми на базата на ISO стандарти 

Техническият комитет на Международната организация по стандартизация (ISO) 
е посветен на създаването на стандарти за механични вибрации в ротационните 
машини. ISO 10816-1 е основният документ, описващ общите изисквания за 
оценка на вибрациите на машините чрез измервания, направени върху корпуса 
или основата на машината. ISO 10816 групира машините по размер или ниво на 
мощност и относителна динамична твърдост. EDM осигурява помощник за 
аларми ISO, за да ви помогне да изберете подходящите нива на аларми за всяка 
машина, като използвате нивата на вибрации, установени от ISO за добро, 
допустимо, допустимо и недопустимо ниво. По-ранен стандарт ISO 2372 също е 
включен като опция в съветника за случаите, когато този стандарт е приложим. 
(В случаите, когато изместването на вала се измерва, а не вибрациите през 
корпуса или основата, се прилага ISO 7919 и не е включен в ISO Alarm Wizard.) 

ISO 2372  
(superseded by ISO 
10816) 

or BS 4675  
(superseded by BS 
10816) 

Class I, II, III, IV machinery:  

This standard approaches 
setting acceptable vibration 
levels by considering overall 
RMS vibration levels only. 
Machine classes are determined 
by HP and foundation stiffness 
(III-IV). Generally, this standard 
has been expanded and 
superseded by ISO 10816. 

ISO 10816  
or BS 7854  
(superseded by BS 
10816) 

“Mechanical vibration – 
Evaluation of machine vibration 
by measurements on non-
rotating parts” 

ISO 10816-2 Part 2: Land-based steam 
turbines and generators in 
excess of 50 MW with normal 
operating speeds of 1500 RPM 
to 1800 RPM, and 3000 RPM to 
3600 RPM 

ISO 10816-3 Part 3: Industrial machines with 
normal power above 15 kW and 
nominal speeds between 120 
RPM and 15000 RPM when 
measured in situ 

ISO 10816-4 Part 4: Gas turbine sets 
excluding aircraft derivatives 

Table 2: ISO Standards Supported by EDM for Alarms 
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Съветникът за аларма ISO ще ви помогне да изберете подходящите нива на 
аларма за машината въз основа на мощността, твърдостта и скоростта на 
движение на машината, която се следи. 

Първата стъпка е да изберете кой стандарт да следвате при създаването на 
алармени нива. По-долу е даден пример за настройка на нивата на алармата на 
ISO на машина, където е избран стандартът ISO 2372. 

 

Фигура 100: Съветник за аларма ISO, изберете Стандарт 

След като стандартът бъде избран, съветникът ще покаже списък с класове 
машини. Всеки клас, когато е избран, ще покаже реквизитите за машината. 
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Фигура 101: Избор на клас машини за ISO 2372 

В този случай е избран клас I за машини под 20 к.с. След това съветникът ще 
предостави допълнителни нива на алармата, които могат да бъдат избрани за 
показване на аларми за предупреждение, предупреждение и опасност в EDM. 
Клас II е за машини между 20 HP и 100 HP. Класове III и IV са за машини над 100 
HP и са разделени между относително твърди (III) и относително гъвкави (IV) 
основи. 

 

Фигура 102: Избор на нивото на алармата 
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В началото на ISO Alarm Wizard, ако ISO 10816 стандартите са избрани да следват, 
следващият екран, който съветникът ще покаже, е показан по-долу. ISO 10816 
използва различна методология за класифициране за групиране на машини и 
задаване на нива на аларми. 

 

Фигура 103: ISO 10816 Класификации на машините 

Например, ако е избрана ISO 10816-2 за големи парни турбини и генератори на 
земята над 50 MW, съветникът ще поиска от вас да изберете номиналната скорост 
на въртене на вала. 

 

Фигура 104: Изберете скорост на въртене на вала 
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Ако ISO 10816-3 е избран за промишлени машини с мощност над 15 kW и 
номинални скорости между 120 оборота в минута и 15 000 RPM, може да бъде 
въведена допълнителна информация в следващия екран, за да се дефинира 
допълнително класата на машината въз основа на нейните характеристики. 

 

Фигура 105: Въвеждане на информация за класификация на машините 

Когато е избрана група, съветникът по аларма ISO ще покаже определящите 
характеристики на машината в тази група. 

Ако ISO 10816-4 е избран за не-въздухоплавателни дериватни газови турбини с 
газова турбина, съветникът ще поиска номиналната скорост на въртене на вала. 
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Фигура 106: ISO 10816-4 Скорост на вала за алармата 

След това съветникът ще даде възможност за избиране на стойностите на 
алармата въз основа на стандартите ISO. 

  

Фигура 107: Аларми на ISO за група 4 

Когато са избрани желаните аларми, съветникът ще поиска да създаде и двата 
алармата и записа за измерване, или само алармата. Ако не е създаден запис за 
тази точка на машината, съветникът ще създаде и двете автоматично. 
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Фигура 108: Избор за създаване на ISO аларма  

След като съветникът създаде таблицата с аларми, те могат да бъдат запаметени 
или коригирани, за да пасват на конкретната машина. 

Показване на аларми за показанията на измертванията 

Независимо дали нивата на алармата са създадени от съветника за аларма ISO 
или ръчно, те могат да се показват по много начини. Като щракнете с десния 
бутон на мишката върху показанията за запис и изберете Изглед на всички 
показания, системата ще предостави табличен изглед на всички показания за 
този запис.  
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Фигура 109: Щракнете с десния бутон върху менюто, за да видите всички 
показания  

Чрез щракване с десния бутон на мишката върху показаното в панела Анализ 
аларми могат да бъдат избрани за показване. По-долу са избрани и показани 
всички нива на аларми заедно с основната линия за целите на сравнението. 
Основаването на нивото на алармата единствено на цялостното ускорение би 
означавало, че машината е само на нивото на сигнала за тревога. Въпреки това 
стандартът ISO, използващ общата скорост на RMS в честотната лента, показва, 
че машината е в нивото на опасност и очевидно се нуждае от допълнително 
проучване и диагностика. 

  

Фигура 110: Щракнете с десния бутон върху стойностите, за алармите 

 

Фигура 111: Нивата на алармите за показанията 

Показване на аларми за спектри и времеви измервания 

EDM има възможност да показва измервания в много различни изгледи 
едновременно. Често е полезно да се видят както спектрите, така и вълните, така 
че в следващия пример в прозореца за анализ е отворен спектър чрез двукратно 
щракване върху записа в дисплея на базата данни. В друга следа е добавена 
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форма на вълната чрез плъзгане и пускане в прозореца за анализ. За да видите 
аларми за тези записи, алармите в прозореца на базата данни са преместени в 
съответните панели за запис. 

 

Фигура 112: Плъзгане и пускане на аларми в панелите за запис 

Панелите за запис вече показват графично както действителните измервания, 
така и нивата на алармата, както е показано по-долу. 

 

Фигура 113: Показване на спектър и времеви запис с аларми 

Ключова характеристика на системата е възможността да се настроят и регулират 
нивата на алармата графично. При всички алармени дисплеи, като тази, 
потребителят може да регулира или нулира алармата, като кликне върху 
графиката на алармата с курсора. Появява се дисплей със стрелка, който 
предупреждава потребителя, че преместването на линията ще промени 
стойността на алармата в базата данни. Тази функция е много полезна, когато 
задавате първоначалните стойности на алармата на запис на базова линия. 
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Алармите могат да бъдат редактирани за определени честотни ленти, като 
щракнете с десен бутон върху вида на алармата в прозореца на базата данни и 
регулирайки честотната лента, за да покрият само честотите, които ви 
интересуват. Все пак трябва да се внимава да не се преместват тези нива на 
аларма по невнимание, тъй като това ще промени и нивото на алармата в базата 
данни. 

 

Фигура 114: Графично регулиране нивата на алармата  

Честотната лента или алармите за мощност на спектъра също могат да се 
регулират графично, като щракнете върху страната на алармената лента и я 
преместите хоризонтално. 
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Фигура 115: Графична настройка на честотната лента на алармата 

Аларми за лагери 

Аларми могат да бъдат създадени за лагери, дефинирани във Фабрика на базата 
на техните честоти на повреда. Прекомерната енергия в тези честотни ленти 
често показва износване или повреда в лагера, а аларма осигурява начин да се 
уведоми потребителя за всяко такова състояние. 

За да добавите аларма, щракнете с десния бутон на мишката върху елемента 
Аларма и изберете Нов алармен сигнал. 

    

Фигура 116: Създаване на нова аларма за лагер 
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В прозореца Детайл за алармените лагери са зададени прагови стойности за 
честотите на повредата на лагерите. Могат да се определят нивата на 
предупреждение, предупреждение и опасност. След като е зададена алармата, тя 
ще се покаже като запис под елемента Аларми. 

 

Фигура 117: Прозорец за настройка на аларма за лагер 

 

Фигура 118: Новосъздадена аларма за лагер 

 

Състоянието на алармата може да бъде наблюдавано чрез създаване на нов 
текстов прозорец и плъзгане на алармата към него или чрез щракване с десен 
бутон на алармата и избор на „Добавяне на текстов прозорец“. 
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Фигура 119: Създаване на текстов прозорец за преглед на алармата на лагер 

Създаване на графики с тренд 

За да създадете график на тенденциите за дадена машина, първо изберете запис в 
базата данни, след това кликнете върху иконата за тренд в лентата с инструменти 
или щракнете с десен бутон върху иконата на тренда в долната част на прозореца 
на базата данни и изберете “New Trend”. 

 

Фигура 120: Създаване на тренд 

Редакторът на сигналите за тенденции създава график на тенденциите, базиран 
на скаларни показания, като Velocity Peak, RMS или True RMS. Времевият период 
и посоката също трябва да бъдат определени за графиката. 
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Фигура 121: Създаване тренд въз основа на показанията 

Също така може да се създаде тенденция за RMS или пикова амплитуда на 
измерване в рамките на определен честотен обхват. 

 

Фигура 122: Създаване на тренд с честотна лента 

След завършване на диалоговия прозорец на редактора ще бъде създаден нов 
запис в базата данни. Когато се покаже графиката на тенденциите, нивата на 
алармата могат да се регулират графично, както при другите аларми. 
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Фигура 123: Регулиране на алармата в тренда 

В Фигура по-долу се показват няколко графики на тенденциите, показващи 
разнообразието от налични опции. 

 

Фигура 124: Визуализация на различни трендове 
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По всяко време, с десния бутон на мишката върху прозореца в EDM ще се покаже 
контекстно чувствително меню от опции за съответния прозорец.  

 

Фигура 125: Щракнете с десния бутон върху панела за опции от менюто 

Трендове за лагери 

За лагерите могат да се създадат графики за тенденция, които да покажат как 
нивата на реакция на честотите на грешки на лагерите се променят с времето. 
Честотите на грешки се идентифицират от характеристиките на лагера, вписани в 
носещата библиотека. 

На следващата снимка са показани два входа на лагера под точката на 
генераторния вал. 

 

Фигура 126: Лагери на вала на генератор 

За всеки от честотите на неизправност на лагера може да се създаде график за 
тенденция, като щракнете с десен бутон върху Trend и изберете Create Trending 
signal на базата на стойностите на лагерите. В появяващия се Редактор на сигнали 
за тенденциите добавете име в сигнала за тенденциите и по избор описание. След 
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това изберете типа на лагера и честотата на повредата, за да базирате 
тенденцията. 

 

Фигура 127: Създайте тренд, базиран на стойности от лагера 

Натиснете OK и графиката на тренда ще бъде генерирана. 

    

Фигура 128: Тренд 

Доклади/Протоколи 

Отчетите се генерират от файловете за измерване от текущата база данни чрез 
бутона Report в лентата с инструменти EDM. Отчетите се генерират според 
предварително зададени шаблони. Шаблоните могат да се създават, като 
щракнете върху стрелката под бутона Отчет и изберете „Дефиниране на шаблон“. 
Щракването върху бутона Report ще събере данни според шаблона по 
подразбиране и ще създаде документ на Microsoft Word, съдържащ цялата 
информация, посочена в шаблона. 

 

Фигура 129: Дефинирайте нови шаблони от EDM Toolbar 



 

Стр.87 от 95    ::CoCo-80X:: 

 

Видове протоколи/доклади 

 Доклад за прозорци (Window Report) - предоставя разпечатка на текущия прозорец в 
панела Анализ. 

 Доклад за аларма (Alarm Report) - предоставя таблица на измервателните записи, 
където измерената стойност е по-висока от стойността на алармата. 

 Доклад за изключение (Exception Report) - предоставя таблица на записите за 
измерване, където данните не са били придобити по време на измерването на 
маршрута 

 Отчет за измерване (Measurement Report) - предоставя таблица на измерванията от 
всяко вписване с предишното измерване, последното измерване, процентната 
промяна и датата. 

 Отчет стойности (Reading Report) - съдържа таблица на показанията за всяко 
въвеждане с предишно четене, последно четене, процентна промяна и дата. 

 Структурен отчет (Structure Report) - предоставя списък на текущите точки на 
измерване в базата данни, вписванията и измерените стойности в таблична форма за 
цялата фабрика. 

 Отчет балансиране (Balancing Report) - предоставя обобщение на операцията по 
балансиране 

Когато се генерира избраният отчет, избраната информация ще се отвори в 
документ на Microsoft Word. Генераторът на отчети е мощен и гъвкав с 
възможности за добавяне на лога, управление на оформлението на страницата в 
портретен или пейзажен режим и опции за заглавие. Шаблонът по подразбиране 
предоставя стандартен отчет, който може да се персонализира според вашите 
изисквания. 

 

Фигура 130: Настройка на шаблона на отчета 

Шаблони (Templates) 

Настройка на атрибута на отчета - тези настройки са общи за всички отчети, 
включително лого, импортиране и подравняване на лого, оформление на 
страницата в портрет или пейзаж, заглавия на отчетите и имена на заглавията на 
секциите. Той също така позволява избор на шрифтове и цветове за таблици.  
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Раздели  за изглед (Style) и Относно (About) 

Раздел за изглед (Style Tab) 

Разделът  Изглед определя общия вид на софтуера EDM. Цветовата схема на 
софтуера може да бъде променена на синя, черна или сребърна или да определи 
своя собствена цветова схема, като изберете цвят от менюто Theme Color.  

 

Фигура 131. Раздел Стил  

Раздел относно (About Tab) 

Отоплението About About (Оточка), щракнете някъде на екрана About. Можете да 
кликнете върху връзката на уебсайта, за да отворите уебсайта на Crystal 
Instruments във вашия интернет браузър. Можете да кликнете върху имейл 
адреса, за да стартирате редактора на имейли и да изпратите имейл до Crystal 
Instruments, щракнете някъде на екрана за информация. Можете да кликнете 
върху връзката на уебсайта, за да отворите уебсайта на Crystal Instruments във 
вашия интернет браузър. Можете да кликнете върху имейл адреса, за да 
стартирате редактора на имейли и да изпратите имейл до Crystal Instruments 

. 

Фигура 132. About Box показва версията на софтуера и информация за контакт 

Пример: Използване функцията EDM VDC за анализ 

Функцията за прикачване се използва за анализиране на данни, записани в 
режим DSA. Функцията за прикачване позволява на потребителя да запази 
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произволен брой сигнали, измерени в режим DSA, така че да може да се извърши 
допълнителен анализ. 

Например, ако данните са заснети в режим DSA за диагностични цели, тези 
измервания могат да бъдат прикрепени към точката на измерване във 
фабричната база данни. Сега данните, записани в режим DSA, могат да се 
използват като данни, събрани в режим VDC, включително графики на Trend. 

Примерът по-долу показва този процес:  

1) Прикрепете сигнали към базата данни в режим VDC 

Изберете запис в базата данни. В долната част на прозореца на базата данни ще 
има категория, наречена "Прикачени записи". Кликнете с десния бутон върху 
него и изберете „Прикачване на сигнали“. Ще се появи диалогов прозорец, който 
ще избере единични или няколко ATFX файла, които да се прикачат към 
въвеждането. 

 

Фигура 133: Прикрепяне на записи 

Под Прикачени записи сигналите ще се класифицират по Канал и видове 
сигнали (времева форма на вълната или честотен спектър) 

Under Attached Records, signals will be classified by Channel and signal types (time 
waveform or frequency spectrum) 

Display name = file name + signal name + time stamp 
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Фигура 134: Прикачени файлове с данни подредени по вид 

2) Търсене на пик (Peak Search) между спектрите при един и същ запис 

След като сигналите са приложени, щракнете с десния бутон на мишката върху 
„Attached Records“ и изберете „Search Peak…“, за да търсите върхови стойности на 
измерванията на спектъра. 

 

Фигура 135: Търсене на пик във файловете 

Изискват се следните входове. 
 Of Брой пикове за идентифициране 
  Честотен обхват: търсене на пикове в този честотен диапазон 
 Ct Да се открие само 1 връх в тази честотна лента: всички по-малки 

пикове в честотния диапазон, където по-големият пик е на средната 
честота, ще бъдат игнорирани. 

 Channel Изберете канал: търсене на пикове между всички сигнали по 
избрания канал 

 Sign Изберете Сигнал от период от време: търсене на върхове между 
сигналите, генерирани в периода от време. 

 Хоризонтална ос, вертикална ос, тип спектър: формат на спектъра. За 
откриване на пикове, то трябва да бъде Linear, Mag, EUpeak. 

 Минимално пиково ниво 
 Минимално съотношение сигнал / шум 

Пиковете ще бъдат сортирани по ред от висок до нисък. 
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Фигура 136: Редактор за търсене на пик 

3) Експортиране на резултатите във файл 

За да създадете отчета, натиснете бутона „Експортиране“ в диалоговия прозорец 
и можем да експортираме резултати в три вида файлови формати: txt, csv и xml. 

 

Фигура 137: Опции за експортиране на файлов формат 

Експортираната таблица ще включва Име на сигнала, Пик # и Freq #. По-долу е 
даден пример за експортирани данни, разглеждани в Excel. 
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Фигура 138: Експортирани данни, прегледани в Excel 

 
VDC парола 

Когато CoCo превключи в режим VDC, потребителите трябва да въведат паролата 
VDC, за да активират всички VDC функции на CoCo. Началната парола е празна. 
Ако потребителите никога не са задали VDC парола, оставете полето за текст на 
паролата празно и натиснете F6 OK, за да влезете в режим VDC. 

 
Фигура 139: CoCo VDC страница за парола 

 
 F1 Input – отваря мека клавиатура, която позволява на потребителите да 
въвеждат парола. Използвайте бутоните със стрелки, за да изберете букви, цифри 
и символи за въвеждане. Потребителите могат също така да използват твърди 
бутони, за да въведат парола, като изпращате текстови съобщения на мобилния 
телефон.  

 
 F3 Back – Върнете се на предишния екран. 
 

 F6 OK – приложете въведената парола за удостоверяване. Ако паролата е 
правилна, CoCo ще влезе в режим VDC. Ако паролата е неправилна, CoCo ще 
поиска правилната парола. 
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За да промените паролата за VDC, потребителят трябва да е в режим VDC. 
Натиснете бутона за настройка Setup; преместете фокуса върху Промяна на 
паролата Change Password; натиснете Enter. 

 
Фигура 140: CoCo VDC Main Setup Page 

Натиснете F1 Input, за да въведете текущата VDC парола; натиснете твърдия 
бутон надолу, за да преместите фокуса към новата парола; натиснете F1 Input, за 
да въведете нова парола; потвърдете новата парола. CoCo изисква само парола с 
дължина от 6-8 знака. 
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Фигура 141: Change Password Page 

 

 
Фигура 142: Soft Keypad to Enter Password 

 F1 Lower – превключвате буквите на малки букви. 
 
 F1 Upper – да превключвате буквите на главни букви. 
 
 F2 Clear – изчисти всички въведени знаци. 
 
 F3 BackSpace – изтрийте последния въведен знак. 
 
 F4 Space – добавете интервал като знак. 
 
 F5 Cancel – Върнете се на предишния екран, без да запазвате промените. 
 

F6 OK – потвърдете текущия запис и подканете следващата стъпка. 


