
(Безплатна  версия  за  A4900  Vibrio  M)

РЪКОВОДСТВО  ЗА  БЪРЗ  СТАРТ

DDS

Версия:  9  февруари  2016  г



Въведение

DDS  –  безплатна  версия  

Безплатната  версия  на  DDS  се  доставя  заедно  с  A4900  Vibrio  M  устройство.  Има  две  ограничения  на  безплатната  версия  
на  DDS:

100%  функционалност.  Някои  процедури  ще  отнемат  повече  време  или  ще  блокират,  особено  на  компютри  само  с  едно  
ядро.

Ръководство  за  бърз  старт  

основно  дърво  на  маршрута  и  да  стартирате  вашата  програма  за  прогнозна  поддръжка.
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-  Размерът  на  базата  данни  е  ограничен  до  200  MB

-  Възможност  за  създаване  само  на  една  база  данни  (дърво  на  маршрута)

Системни  изисквания  за DDS:

предназначен  за  MS  Windows  7  и  по-нови  системи.  Може  да  се  изпълнява  и  на  MS  Windows  XP,  но  не  гарантираме  напълно

Целта  на  това  ръководство  не  е  да  ви  покаже  всички  DDS  възможности.  Искаме  да  ви  научим  как  лесно  да  създадете



Инсталация

DDS  

Щракнете  върху  DDS.exe  (името  на .exe  файла  съдържа  номера  на  последната  версия)  в  инсталационния  компактдиск  на  

Autorun.  Ще  се  появи  следният  прозорец.

Посетете  www.adash.com  за  допълнителна  техническа  информация

4  ADASH  Ltd.,  Чехия,  тел.:  +420  596  232  670,  имейл:  info@adash.com

Като  алтернатива  изтеглете  DDS  от  www.adash.com /  Изтегляния /  Софтуер  ADASH /  DDS  (цифрова  система  за  диагностика) /  DDS

Имате  нужда  от  подходящи  права,  за  да  стартирате .exe  файла.  Свържете  се  с  вашия  ИТ  администратор,  ако  имате  
проблеми  с  изпълнението  на .exe  файл.

Имате  нужда  от  подходящи  права,  за  да  стартирате .exe  файла.  Свържете  се  с  вашия  ИТ  администратор,  ако  имате  
проблеми  с  изпълнението  на  файла  DDS.exe.

Алтернативно  изтеглете  драйверите  от  www.adash.com /  Изтегляния /  Софтуер  на  трети  страни /  A4900  –  Vibrio  USB  драйвери.

Adash  (или  USB  флаш  устройство),  изберете  необходимия  език  и  следвайте  инсталационния   процес.

A4900  Vibrio  M  USB  драйвери

Поставете инсталационния  компактдиск  на  Adash  (или  USB  флаш  устройство),  доставен  с  A4900  Vibrio  M,  и  щракнете  върху

Надграждане

Най-новата  версия  на  DDS  може  винаги  да  бъде  изтеглена  по  пътя  по-горе.

Щракнете  върху  CDM  v2.12.00  и  следвайте  инсталационния процес.



За  да  определите  вашия  сензор,  отидете  на  Инструменти  и  натиснете  Сензори.  Ще  се  появи  следният  прозорец.

В  повечето  случаи  ще  използвате  ICP  захранван  сензор  за  ускорение  100  mV/g  с  вашето  устройство  Vibrio  M.
Тип  AC150  (доставен  с  комплект  Vibrio  M)  вече  е  предварително  дефиниран.

DDS  първо  изпълнение

Избор  на  мерни  единици  

За  да  промените  мерните  единици,  отидете  на  Инструменти /  Глобални /  Мерни  единици  и  изберете  Метрични  или  

според  вашите  изисквания.

Дефиниция  на  сензора
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Избор  на  език
DDS  поддържа следните  езици:  чешки,  английски,  френски,  унгарски  и  руски.  За  да  промените  езика,
отидете  на Инструменти /  Глобални /  Общи /  Език.

Имперски  според  вашите  предпочитания.  Можете  също  така  да  промените  единиците  за  скорост,  честота  и  т.н.  индивидуално
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Vibrio  Route  Data  Cells  [M]

DDS  –  демонстрационно  дърво  на  маршрута

DDS  съдържа  дървото  на  демонстрационния  маршрут  след  първото  изпълнение.  Това  дърво  на  маршрута  е  създадено  само  за  да  ви  покаже  
как  може  да  изглежда  дървовидната  структура  на  маршрута.  Не  му  обръщайте  внимание,  ние  ще  ви  насочим  как  да  създадете  вашето  дърво  
на  маршрута  в  следващата  глава.

сензора  си  (различна  чувствителност),  трябва  да  промените  чувствителността  и  на  устройството  Vibrio  M.

Само  тази  част  от  дървото  на  демонстрационния  маршрут  може  да  ви  бъде  полезна.  Дървовидният  елемент  на  Vibrio  Route  
Data  Cells  съдържа  всички  предварително  дефинирани  типове  измервания,  които  Vibrio  M  може  да  измерва.  Това  е  основно  шаблонът  за  
измервания.  Вижте  следващата  глава  за  това  как  да  го  използвате.

Натиснете  OK  и  вашият  сензор  ще  бъде  записан  като  шаблон.

Натиснете  Add  и  въведете  свойствата  на  вашия  сензор.

Забележка:  Устройството  Vibrio  M  има  предварително  зададена  чувствителност  според  предоставения  сензор  AC150.  Ако  ще  променяте



Забележка:  Фабрика,  Отдел  и  Машина  са  само  общи  заглавия.  Можете  да  наименувате  тези  елементи  от  дървото  на  маршрута  
според  вашите  изисквания.

под  (в)  точката  на  измерване.

наследен  във  всички  дървовидни  елементи  под  този  елемент.

Тук  бихме  искали  да  опишем  как  просто  да  създадете  своето  дърво  на  маршрута.  Ще  създадем  фабрика/отдел/машина/
точка  за  измерване  и  измервания  (клетки  с  данни),  които  ще  бъдат  направени  на  тази  точка  за  измерване.

Назовете  вашата  фабрика,  изберете  иконата  на  вашата  фабрика  и  изберете  сензора.  Натиснете  OK,  за  да  потвърдите  настройките  
си.

съдържа  измервания.

Създаване  на  дърво  на  маршрута

В  дървовидното  дърво  на  маршрута  има  два  различни  типа  елементи.
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Елемент дърво  и  клетка  с  данни

Създаване  на  елемент дърво

Клетка  за  данни (Data Cell)

Елемент  дърво (Tree Item)

Този  елемент  съдържа  настройки  за  измерване  (общи стойности,  спектри,  времеви  вълни,...).  Обикновено  клетките  с  данни  се  създават

Забележка:  Предимството  е,  че  след  като  сте  дефинирали  сензора  в  този  горен  дървовиден  елемент  (My Factory),  той  ще  бъде

и  ще  се  появи  следният  прозорец.  (Или  щракнете  с  десния  бутон  на  мишката / Add Item)

Използва  се  за  създаване  на  дървовидна  структура  (напр.  Фабрика,  Отдел,  Машина,  Измервателна  точка, ...).  Елементът дърво  не

В  раздела  Дърво (Tree)  натиснете



долу.  Натиснете  OK,  за  да  потвърдите  настройките  си.

бутон  отново  (елементът  Отдел  1  трябва  да  е  активен),  за  да  създадете  вашата  машина  според  снимката  за  
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Натиснете  бутона  отново  (елементът  My  Factory  трябва  да  е  активен),  за  да  създадете  своя  отдел,  както  е  показано  на  снимката  по-

Кликнете



създадена  клетката  с  данни  (измервания).  Натиснете  OK,  за  да  потвърдите  настройките  си.

по-долу.

Забележка:  Точката  на  измерване  е  мястото  (локацията)  на  машината,  където  ще  поставите  сензора  и  ще  извършите  измерване.  Това  може  да  

бъде  например  задвижващ  край  на  двигателя,  незадвижващ  край,  корпус  на  лагера  на  вентилатора  и  т.н.

Сега  трябва  да  видите  дървовидната  структура  на  маршрута,  както  е  на  снимката.
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Важно  е  тук  да  поставите  отметка  в  квадратчето  Машина.  Това  е  индикация  за  DDS,  че  не  създавате  просто  обикновен  елемент  (фабрика

или  някой  отдел  на  вашата  фабрика),  но  създавате  машина,  под  която  ще  бъде  създадена  точката  на  измерване.  Running означава,  че  тази  машина  работи  и

искате  да  включите  тази  машина  в  измерването  на  вашия  маршрут.  Натиснете  OK,  за  да  потвърдите  настройките  си.

Тук трябва  да  поставите  отметка  в  квадратчето  за  Meas. Point.  Това  е  индикация  за  DDS,  че  създавате  точка  на  измерване,  под  която  ще  бъде

Натиснете  бутона  отново  (елементът  Machine  1  трябва  да  е  активен),  за  да  създадете  вашата  точка  на  измерване,  както  е  показано  на  снимката



Създаване  на  клетка  с  данни  

Клетките  с  данни  съдържат  настройки  за  измерване,  както  беше  споменато  по-рано.  Сега  бихме  искали  да  се  върнем  към  
предварително  зададени  клетки  с  данни  за  Vibrio  Route.  Този  елемент  от  дървото  съдържа  всички  предварително  дефинирани  типове  
измервания,  които  Vibrio  M  може  да  измерва  в  режим  на  маршрут.  Разгънете  клетките  с  данни  на  Vibrio  Route,  както  е  показано  на  снимката  
по-долу,  за  да  видите  предварително  зададени  измервания.

Щракнете  с  десния  бутон  на  мишката  например  върху  клетка  с  данни  Vel_RMS  и  натиснете  Properties.  Това  ще  ви  
позволи  да  видите  какъв  вид  измерване  е  това.  Ще  видите  таблицата  със  свойствата  на  измерването,  както  е  показано  
на  снимката  по-долу.  Това  означава,  че  ще  измерваме  общата  стойност  на  скорост  (mm/s),  RMS  в  честотен  диапазон  
10-1000  Hz  с  клетка  с  данни  Vel_RMS.  Можете  да  щракнете  върху  свойствата  на  всички  клетки  с  данни,  за  да  видите  
техните  настройки.
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Можете  просто  да  копирате  необходимите  клетки  с  данни  във  вашата  точка  на  измерване  (MP  1),  която  сте  създали.  Да  кажем,  

редактиране.  Задръжте  Ctrl  и  изберете  всички  споменати  клетки  с  данни  с  левия  бутон  на  мишката.  След  това  просто  плъзнете  
избраните  клетки  до  символ  MP  1.  Трябва  да  видите  символ  +  до  стрелката  на  мишката.

Ще  се  появи  следният  прозорец,  натиснете  OK  за  потвърждение.
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че  искаме  да  измерим  Vel_RMS,  Acc_RMS  и  Vel_FFT  под  нашата  точка  на  измерване  MP  1.  Ще  използваме  функцията  за  множествено



Чрез  функцията  за  плъзгане  и  пускане  можете  да  копирате  и  цялата  точка  на  измерване  с  вашите  клетки  с  данни.  Просто  го  
преименувайте  например  на  MP  2.

Можете  също  така  да  копирате  цялата  машина  1.  По  този  начин  можете  да  създадете  машина  2.
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Ако  сте  следвали  процеса,  сега  трябва  да  имате  вашето  дърво  на  маршрута,  както  е  на  снимката.
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За  обяснение  ще  прехвърлим  Машината  1.  Плъзнете  и  пуснете  машината  в  прозореца  Маршрути,  както  
е  на  снимката.

Прехвърляне  на  дървото  на  маршрута  към  Vibrio  M

Създаване  на  маршрут  

Тук  ще  обясним  как  да  прехвърлите  създадения  маршрут  във  Vibrio  M.  В  DDS  отидете  на  раздела  Route  и  щракнете  
върху  символа  A4900  Vibrio  M  Instrument.  Следващите  прозорци  с  дървото  на  DDS  маршрута,  Маршрутите  и  A4900  
–  Vibrio  M  устройство  ще  се  появят  както  на  снимката.



Ще  се  появи  прозорецът  за  създаване  на  нов  маршрут.  Въведете  името  и  потвърдете  с  OK.  Маршрутът  ще  бъде  
записан  във  вашия  прозорец  Маршрути  и  ще  остане  там,  докато  не  го  изтриете.
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Прехвърляне  на  маршрута  в  устройството  Vibrio  M

Просто  плъзнете  и пуснете  създадения  Маршрут  1  от  прозореца  Маршрути  в  прозореца  A4900-Vibrio  M.
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Извършва  се  измерване  на  MP  1  и  MP  2.  Натиснете  SEL /  UP /  SEL /  ESC,  за  да  се  върнете  към  екрана  за  измерване  
на  Vibrio  M.

Сега  включете  Vibrio  M  и  го  свържете  към  вашия  компютър  с  предоставения  USB  кабел.  Активирайте  Route  1  (трябва  да  
е  син)  и  натиснете  бутона  Send.

Ще  се  появи  прозорец  с  известие  за  изтриване  на  паметта.  Потвърдете  с  OK  и  Route  1  ще  бъде  зареден  във  Vibrio  M.  
Трябва  да  видите  USB  логото  на  Vibrio  M,  след  като  се  свърже  с  DDS.

Забележка:  Можете  да  заредите  само  един  маршрут  във  Vibrio  M.

Сега  трябва  да  сте  на  вашата  MP  1  точка  на  измерване.  Натиснете  SEL  отново.  Поставете  сензора  си  в  точката  на  
измерване  1  на  машината,  която  искате  да  измерите,  например  незадвижващия  край  на  двигателя.  Натиснете  MEAS  
(измерване)  и  Vibrio  M  ще  извърши  измерването  на  3  предварително  дефинирани  измервания  (клетки  с  данни),  които  
създадохме.  Натиснете  +>,  за  да  отидете  на  MP  2.  Поставете  вашия  сензор  върху  измервателната  точка  2  на  машината,  
която  искате  да  измерите,  например  задвижващия  край  на  двигателя.  Натиснете  SEL  и  отново  MEAS,  за  да  направите  
измерването  на  MP  2.

Изключете  USB  кабела  от  Vibrio  M,  след  като  маршрутът  бъде  успешно  зареден  във  Vibrio  M.

Измерване  на  маршрута

Всичко  е  готово  за  измерване  на  трасе  1,  което  създадохме.  Във  Vibrio  M  натиснете  бутона за запаметяване.
Ще  видите  следните опции.

Отидете  в  Меню /  Памет /  Маршрут (Menu / Memory / Route)  и  ще  видите  своя  маршрут  1.  Натиснете  SEL  (избор)  и  ACK  (потвърждение).
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можете  да  сте  в  МЕНЮ  или  depper  в  МЕНЮ,  ако  искате  да  се  свържете  с  DDS.  В  DDS  отидете  на  раздела  
Route  и  щракнете  върху  символа  A4900  Vibrio  M  Instrument.  Натиснете  бутона  за  получаване  и  трябва  
да  видите  зелена  точка  на  състоянието  и  дата  на  измерване,  както  е  на  снимката.

Активирайте  Route  1,  натиснете  бутона  Store  и  измерените  данни  ще  бъдат  запазени  в  дървото  на  вашия  маршрут.

Прехвърляне  на  измерени  данни  в  DDS
Свържете  Vibrio M  с  вашия  компютър  чрез  USB  кабел.  Vibrio  M  трябва  да  е  на  един  от  екраните  за  измерване.  Не
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Активирайте  точката  за  измерване  MP  1  и  ще  видите  преглед  на  данните  на  всичките  3  клетки  с  данни  от  дясната  

Преглед  на  прехвърлените  данни
Отидете на  раздел  Графика.  Измерихме  и  съхранихме  само  машина  1.  В  дървото  на  маршрута  можете  да
видите  разликата.  Клетките  с  данни  са  черни,  а  клетките  без  данни  са  сиви.

страна.  Ако  щракнете  върху  отделна  клетка  с  данни,  ще  видите  само  данни  от  тази  клетка.
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Заключение
Надяваме  се,  че  това  ръководство  ви  е  дало  представа  как  да  работите  с  режим  на  маршрут.  DDS  е  
усъвършенстван  софтуер  за  диагностика,  който  ви  позволява  да  задавате  гранични  стойности  на  алармата,  диапазони  на  
алармата,  да  работите  с  графики,  да  правите  отчети  и  много  повече.  За  повече  подробности  изтеглете  пълното  ръководство  
за  DDS  от  www.adash.com /  Downloads /  Data  sheets  and  manuals /  DDS  manual.
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