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  معرفي امكاناتِ عمدة پكج پايش/عيب يابيِ

A4300- X7   ِبا نرم افزارDDS 

 
اتصال  ، مثل قابليتدر شرح امكانات از ذكر مشخصات رايج و امكاناتي كه اكثر تجهيزات آناليز از آنها پشتيباني ميكنندتوضيح ضـروري: 

مواردي  رح امكاناتشهمچنين بيشتر اطالعات ارائه شده در . شده است، پرهيز Bentlyيا مانيتورهاي  VM600تور به مانيتورها از جمله ماني

 است كه در بروشورها يا به آنها اشاره نشده و يا تأكيد/تشريحي صورت نگرفته است.

 
 دستگاه با پلتفرم نرم افزاريِ. اين ستامدول اندازه گيري  9 ابآنااليزرِ دو كاناله، با قابليت سه كاناله همزمان،  كي، X7-00A43 (*)پكج 

، سازگار است كه اين موضوع امتياز ويژه بهره برداري از دستگاه مجازيِ VA5 Pro، دستگاه قويترين آنااليزر موجود در بازار جهاني

VA5 Pro .را در كامپيوتر براي اين دستگاه فراهم مياورد  

(*) A4300- X7  است براي فروش در ايران دستگاهنام برند اين .  

  مدول اختياري است. 6 سه مدول استاندارد و اندازه گيري در اين دستگاه شامدولهاي م

  پس از خريد اوليه نيز مقدور است:  ي اختياريمدولهاهر يك از خريد/فعال سازي 

   "عيب يابي"و مد  "ويبرومتر با آناليز ساده و دماسنجي"، "چراغ استروب"د داراي سه م Basicدستگاه 

  است. مدهاي اختياري در حال حاضر به شرح زير اند: ”Fault Source Identification Tool“يا 

1- Analyzer    2 - Data Collector (Route) 3- Runup  

4- Balancer      5- Recorder                6- Ultrasound   

  

  عمده: ا/ويژگيهايزايم

  بيتي،  64بيتي، پروسسينگ  24كنورتر  A/Dتطابق با آخرين تكنولوژي سخت افزاري روز از جمله  -

 گيگ حافظه 8و  گيگ رم 120dB، 1برد ديناميكي 

 گرم وزن 780سبك و كوچك با تنها  -

 )يشتر در پاراگرافهاي بعديشرح بدر كامپيوتر.  VA5 Pro در نتيجه پشتيباني از تمام امكاناتِ آنااليزرِ( VA5 Proسازگار با نرم افزارِ مجازي  -

 . UltraSoundو  Recorder هايپشتيباني از مد -

. اهميت موضوع در ياري)(اخت 4950باالنس ديناميكي و اندازه گيري زاويه فاز بدون نياز به تاكومتر با چراغ استروب مدل  امكانِ -

اسبي براي رصت منياز به وجود برچسب منعكس كننده و فراهم آمدن فتسهيل كار به دليل حذفِ مشكالت نصب سنسورِ دور، عدمِ ن

 بهره گيري از مزايايِ مهم عيب يابي با چراغ استروب است. 

ندازه تمه زمان امان خاكوتاه ترين زمان ممكن براي انجام اندازه گيريها: همه اندازه گيريهاي مورد نظر كاربر همزمان شروع و ز -

ابل قوئي بسيار صرفه ج را ميبرد. يعني اندازه گيريها يكي پس از ديگري انجام نميشود. اين موضوع باعثگيريست كه بيشترين زمان 

فت تكميل يك شي داده برداري در ،توجه در زمان داده برداري ميشود به گونه ايكه ممكن است براي مثال بجاي دو شيفت كاري

 دستگاه به ازاي هر اندازه گيري صورت ميگيرد.). شود. (اين امكان با ساخت يك آنااليزر مجازي در حافظه
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 Center Line ،Smax، تيكمثل اربيت، فاز بدون تاكو، عيب يابي اتوما Routeقابليت انجام اندازه گيريهاي پيشرفته و دو كاناله در  -

گابايت، محدوديت در انتخاب م 200قط يك بانك تا حجم بدون نياز به قفل (با محدوديت هاي: ف DDSقابليت كار با نرم افزارِ پايش و عيب يابيِ  -

 )VA5 Proمثل اربيت و دامنه/فاز، عدم امكان ارتباط نرم افزار با دستگاه مجازيِ  Routeدر  Advancedپارامترهايِ گروه 

  

  

 

  

  )دستگاه مجازي (نرم افزار

VA5 Pro  درPC 

  

 

 

 

 

  مهمترين ويژگي در عيب يابي:

دازه ورد نوع انين در معيب يابي آناليز است. در روش معمول آناليست بايد در محل ماش /يك برنامة پايشبي ترديد مهمترين موضوع در  -

امنه كلي، ند، مثال دكيريها گيريهاي مورد نياز براي عيب يابي تصميم گيري و بعد از ست آپ كردن پارامترها اقدام به انجام اندازه گ

ه ز به اندازرت نياي آناليست تنها ميتواند روي همين اطالعات متمركز شود و در صوطيف و شكل موج. در پيِ يك ست اندازه گير

  گيريهاي ديگر و يا نياز به تغيير ست آپِ پارامترها، آناليست بايد مجددا به محل ماشين مراجعه كند.
 

ن يز را در زماته بسپارند و كار آنالنعمتي براي آناليستهاست تا آناليز در محل ماشين را به گذش X7در آنااليزرِ  Recorderمدولِ  -

مروزي، اترهايِ و محلِ دلخواه خود با بهره گيري از تمامي امكانات آناليز امروزي، همزمان با بهره گيري از تمامي امكانات كامپيو

  به اجرا در آورند.

 

 ،Runup و Analyzerلهاي ستاندارد و مدوگذشته از اجراي انواع اندازه گيريها در محل ماشين، از طريق مدولهاي ا X7با آنااليزرِ  -

يوتر كامپيل ذيربط به با انتقال فاو  ذخيره سازي Recorderنيز از طريق مدولِ را  (Raw Signals) ماشين سيگنالهاي خامِ ميتوانيد

  . به قفل و ليسانس يازن، بدون VA5 Proآن هم با استفاده از امكاناتِ قويترين آنااليزرِ جهان،  داقدام به انجام آناليزها نمائي

گيگابايت  1 به مدت زمان دلخواه تا بسته هاي تا حجم Manualثبت يا ضبط سيگنالهاي خام ميتواند به صورت اتوماتيك يا 

يك درتهاي تفكقيف با صورت گيرد. براي آناليزهاي متداول ثبت سيگنال به مدت يك دقيقه پاسخگوي نياز (براي مثال تهيه انواع ط

ليزها پي در پي، كه ديگر براي آناليزهاي متداول يا آنا Recorderده اختالف نتايج) ميباشد. در صورت خريد مدول مختلف و مشاه

واهد بود چرا نخ Runupو  Analyzerبه خريد مدولهاي  الزامييا مرحله خاموش شدن ماشين اهميت دارد،  Startخصوصا در زمان 

ه اليزر ضرورت نداشت(البته اگر آناليز در محل ماشين و روي خودِ آنا موجود اند. VA5 Proكه اين مدولها در آنااليزرِ مجازي 

 باشد.).
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، اعم از ها. البته سيگنال: اين نرم افزار كار دستگاه اصلي را عيناً در كامپيوتر اجرا ميكندVA5 Proدستگاه مجازي يا سيموالتورِ  - 

ل ه گيري و به كامپيوتر منتققبالً بايد توسط دستگاه اصلي انداز و باالنس، Routeسيگنالهاي خام يا نتايج آناليز و اندازه گيريهاي 

يري با م اندازه گانجا پس از با كمك اين نرم افزار شوند. اين نرم افزار اگرچه فاقد قفل است ولي ارزش آن غير قابل توصيف است.

ود كه شوتر منتقل كامپي نيست و فقط كافي است نتايج به جهت آناليز يا مشاهده سيگنالها دستگاه اصلي ديگر نيازي به دستگاه اصلي

 اين كار هم مثل انتقال فايل از يك فلش مموري صورت ميگيرد. 
  

  :X7 برخي از امكانات عمده آناليز در

ر پشتيباني ي مثل موارد زيااز امكانات اندازه گيريِ پيشرفته  X7گذشته از امكانات متداول در دستگاههاي موجود در بازار آنااليزر  -

  يير دور يا زمان):(اندازه گيريها پي در پي با تغ Runup(يك ست اندازه گيري) و هم  Analyzerميكند. اندازه گيري هم در مد 

كومتر، طيف اختالف فاز بدون تا، Crest factor, Kurtosis، فاز/دامنه، Center line ،Orbit ،Smaxمركز شافت  اندازه گيري

ورت به ص رينگ، دما، التراساند، عيب يابي (سه عيب متداول همراه با دامنه كلي و پارامتر بي(Demod)و شكل موج انولوپ 

  در خود دستگاه نيز قابل تعريف است. Routeهم قابل اجراست ضمن آنكه  Route). كليه موارد در هوشمند

چرا كه نه تنها  مهمتر از خود دستگاه استبعضاً  VA5 Proسازگاري اين دستگاه با آنااليزر مجازي  X7در رابطه با امكانات  -

نمايش ديتاي اندازه  ، هم بايد به ليست امكانات دستگاه اضافه شود بلكه(FRF)امكانات بيشتر اين آنااليزر، مثل آناليز مدال 

 رفه اي. ازح يزرِگيري/آناليز شده توسط اين دستگاه در كامپيوتر با صفحه نمايش بزرگ خود ارزش مضاعفي است براي اين آناال

كل موج به صورت شروشهاي مختلف نمايشِ نتايج اندازه گيريها از جمله نمايش  VA5 Proجمله مزايايِ كليدي آنااليزر مجازيِ 

بشاري، يا ، نمايش طيفها به صورت آNyquistو  Bode، نمايش دامنه/فاز به صورت منحنيهاي Circular Time Signalدايره اي، 

PSD و امثال آن ميباشد.  
  

 ي مختلفي از جمله ويدئوهاي آموزشي دراين شركت ارائه شده است. همچنين فايلها stock-eng.irاطالعات كاملتر در وب سايت 

شده در اين سايت  Recordخصوصاً براي سيگنالهاي خامِ  VA5 Proو طرز استفاده از نرم افزار سيموالتور  DDSرابطه با نرم افزار 

 . قابل مشاهده/دانلود است

  چك/آمريكا Adashسازنده: شركت 

  برخي از لينكهاي مفيد براي كسب اطالعات بيشتر:
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  Case Historyتشريح يك  :Recordingاهميت "بولتن فني 

  Study_SinaMotorFan_V2.pdfRecording_VirtualAnalyzer_Case/eng.ir-http://www.stock  

  "پنجره اي به دنياي جديدي در آناليز -شكل موج دايره اي"بولتن فني 

 Esfand95.pdf_CircularTimeSignal_Introdction/eng.ir-http://www.stock  
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