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Oprogramowanie analizatorów wibracji ‐ SignalCalc TURBO ‐
oprogramowanie do diagnostyki maszyn obrotowych

SignalCalc TURBO ‐ oprogramowanie do
diagnostyki maszyn obrotowych
SignalCalc Turbo to nowy, specjalistyczny system do
pomiarów i analizy wibracji dla maszyn obrotowych w
szczególności zorientowany na urządzenia, w których
stosowane są łożyska ślizgowe. Wyposażone w potężne
funkcje pomiarowe oprogramowanie jest w stanie poradzić
sobie z najtrudniejszymi problemami, jakie pojawić się mogą
w turbinach, generatorach, silnikach czy pompach.
Ocena wibracji wałów z łożyskami ślizgowymi wymaga
specjalnych technik pomiarowych i analitycznych. Podstawą
pomiarów definiujących względne ruchy wału w takich
łożyskach są dane uzyskiwane z par czujników zbliżeniowych
(proximity probe) oraz relacji między nimi i w stosunku do
sygnału kąta fazowego (tachometru). Dla maszyn
obrotowych równie ważne jak pomiary i analiza jest
odpowiednie, przyjazne dla użytkownika graficzne
przedstawienie wyników pomiarów. Oprogramowanie

zawiera szereg szablonów graficznych pokazujących uzyskane
wyniki pomiarów w domenach czasowych i częstotliwości dla
formatów powszechnie przyjętych dla tego rodzaju testów.
Pomiary wibracji dla takich obiektów jak turbiny parowe,
gazowe, maszyny papiernicze czy inne duże obiekty pracujące
w ruchu ciągłym wykonywane są bardzo często w warunkach
ścisłych ograniczeń czasowych, co sprawie, że bardzo ważna
jest możliwość zarejestrowania danych na obiekcie a
następnie ich analiza już w warunkach laboratoryjnych, gdzie
analizę można wielokrotnie powtarzać szukając najlepszych
możliwych ustawień i oceny wyników. Takie możliwości daje
opcjonalne oprogramowanie “zrzut na dysk i powtórna
analiza”.
SignalCalc Turbo to aplikacja działająca na analizatorach Data
Physics ACE i Mobilyzer:
‐ ACE ‐ oparty na platformie sprzętowej Quattro może mieć od 2
do 4 kanałów wejściowych, zakres napięcia wejściowego 10 lub
20V, jedno wejście wyzwalania (tachometr, kąt fazowy) i zasilany
jest bezpośrednio z portu USB komputera sterującego,
‐ Mobilyzer ‐ oparty na platformie sprzętowej Abacus może być
wyposażony w 4 do 32 wejść, zakres napięcia wejściowego 25V, w
2 do 8 wejść tachometrów i może być sterowany zarówno przez
wbudowany komputer wewnętrzny lub z zewnętrznego
komputera podłączanego przez złącze LAN. W przypadku, gdy
ilość 32 wejść pomiarowych nie jest wystarczająca, możliwe jest
podłączenie kolejnych kaset systemu Abacus.
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SignalCalc TURBO ‐ oprogramowanie do diagnostyki maszyn obrotowych

Typy szablonów graficznych dostępne w programie SignalCalc Turbo
Wykres orbitalny (Orbit Plot)
Wykres orbitalny z wykresami czasowymi (Orbit + Timebase)
Wykres orbitalny pokazuje ścieżkę ruchu linii środkowej wału w
miarę, jak wibruje on podczas jego obrotu. Orbita to
dwuwymiarowa reprezentacja sygnałów zmiennego napięcia
(wibracji) z ustawionych wzajemnie prostopadle czujników. Można
z niego odczytać amplitudę wibracji, kierunek osiowego obciążenia
wału, precesję wału oraz względne i bezwzględne kąty fazowe.
Dane te wyznaczane są z wykresów czasowych amplitudy z
uwzględnieniem kąta fazowego. Dane mogą być wyświetlane w
postaci bezpośredniej, filtrowane dla częstotliwości pochodzących
od obrotów (1X, 2X, ...), z kompensacją lub bez.
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SignalCalc TURBO ‐ oprogramowanie do diagnostyki maszyn obrotowych
Typy szablonów graficznych dostępne w programie SignalCalc
Turbo
Wykresy czasowe
Wykresy czasowe pokazują mierzony parametr (wibracje,
ciśnienie) w funkcji czasu. Skala czasu pokazywana na osi X
zależy od ustawionych przez użytkownika zakresu
częstotliwości analizy Fspan oraz ilości linii, czyli
rozdzielczości pomiaru. Znaczniki na wykresie wskazują
punkty na osi czasu, w których następuje wyzwalanie
czujnika mierzącego kąt fazowy (tachometru). Tak jak dla
wielu innych danych możliwe jest wyświetlanie danych
bezpośrednich (direct) lub filtrowanych przez filtry
powiązane z częstotliwościami pochodzącymi od obrotów
wału.

Wykresy trendu
Wykres trendu to także wykres czasowy, ale z założenia
dotyczące dłuższego okresu czasu. Na osi pionowej
pokazywany jest dowolny z mierzonych parametrów ‐
amplituda lub faza mierzonych wibracji a na osi poziomej
czas. Dla pomiarów ze zmiennymi obrotami na osi X
można wyświetlać dodatkowo aktualną prędkość
obrotową wału. Ten wykres jest szczególnie przydatny do
obserwacji wolno zmieniających się wibracji w dłuższym
okresie czasu, ponieważ pozwala na przewidywanie z
odpowiednim wyprzedzeniem ewentualnych problemów
na przykład zwiększanie się poziomu wibracji.

Wykresy X‐Y
Wykresów Y‐Y można używać do wyświetlenia dwóch
wybranych parametrów w celu stwierdzenia ich
wzajemnej korelacji.
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SignalCalc TURBO ‐ oprogramowanie do diagnostyki maszyn obrotowych
Typy szablonów graficznych dostępne w programie SignalCalc
Turbo
Wykres biegunowy (Polar Plot)
Wykres biegunowy zawiera centralnie położony punkt
odniesienia oraz kołową obwiednię i pokazuje odpowiedź
amplitudy i fazy na siły niewyważenia działające na wał przy
zmianach częstotliwości pobudzenia, na przykład zmianie
obrotów wału. Jest on szczególnie przydatny do obserwacji
zachowania wirnika przy rozpędzaniu do prędkości roboczej
i hamowaniu. Można używać go także do oceny stabilności
systemu przy pracy w stanie ustalonym. Amplituda
reprezentowana jest przez odległość punktu od środka
wykresu, faza przez jego położenie kątowe w odniesieniu do
czujnika. Etykieta każdego punktu krzywej pokazuje
prędkość obrotową.

Wykresy Bode
Wykres Bode zawiera dane takie jak wykres biegunowy,
ale przedstawione w innym układzie graficznym. Na osi X
pokazywana jest prędkość obrotowa RPM (lub czas) a na
osi Y, na dwóch osobnych wykresach amplituda i
opóźnienie fazowe. Wykres tego typu jest często używany
do pomiarów podczas zmiany prędkości wału (rozbiegu).
Amplituda wibracji może być pokazywana bezpośrednio
(direct) lub filtrowana przez częstotliwości związane z
obrotami (1X, 2X ..). Przy wykonywaniu pomiarów
wibracji względnych dla łożysk ślizgowych przy
wykorzystaniu czujników zbliżeniowych (proximity
sensor) zmierzone dane można także wyświetlać stosując
kompensację w stosunku do ruchu wału przy niskich
obrotach (slow roll compensation).

Wykres linii centralnej wału
Wykres linii centralnej wału pokazuje lokalizację środka czopu
łożyska względem czujników zbliżeniowych. Tego typu dane
dostępne są tylko dla czujników zbliżeniowych, ponieważ
aktualne położenie wału jest wyznaczana ze składowej stałej
DC sygnału wibracyjnego, co pozwala na wyznaczenie
aktualnej odległości wału od czujników zbliżeniowych.
Należy zauważyć, że ten format jest podobny do wykresu
biegunowego z tym, że każdy punkt opisany jest dodatkowo
etykietą pokazującą aktualną prędkość obrotową, co pozwala
śledzić ruch linii środkowej wału wraz ze zmieniającymi się
obrotami.
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SignalCalc TURBO ‐ oprogramowanie do diagnostyki maszyn obrotowych

Typy szablonów graficznych dostępne w programie SignalCalc
Turbo
Wykres kaskadowy (Cascade Plot)
Wykres kaskadowy przedstawia widmo lub pełne widmo w
trójwymiarowej przestrzeni z uwzględnieniem szybkości
obrotowej. Jest on stosowany przy rozpędzaniu lub
hamowaniu wirnika, pokazując poziom wibracji dla stałych
interwałów szybkości obrotowej.

Wykres wodospadowy (Waterfall Plot)
Wykres wodospadowy przedstawia widmo lub pełne
widmo w trójwymiarowej przestrzeni w określonym
czasie. Typowo jest stosowany dla pomiarów przy stałych
obrotach, ale można go używać dla rozpędzania i
hamowania wirnika. Na osi Z pokazywany jest zarówno
czas jak i obroty.

X: 1X 45°L
Machine: Compressor
2012-05-01 22:50:48

Spectrum 1
X=25.00 Hz
Y=24.67 microns
Spectrum 2
X=25.00 Hz
Y=24.77 microns

Widmo
Typowy wykres przedstawiający amplitudę mierzonych
wartości w funkcji częstotliwości.
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SignalCalc TURBO ‐ oprogramowanie do diagnostyki maszyn obrotowych
Typy szablonów graficznych dostępne w programie SignalCalc
Turbo
Tabela
W niektórych sytuacjach podczas pomiarów bardziej
korzystne od obserwacji danych w postaci wykresów jest
wyświetlanie ich w tabelach w formacie arkusza
kalkulacyjnego. W tabelach można wyświetlać dane dla
wszystkich lub tylko wybranych kanałów wejściowych.

Szablony użytkownika
Dodatkowa funkcja pozwala na stworzenie przez użytkownika
swoich własnych szablonów, w których wybiera się, jakie w
dostępnych standardowych szablonów mają być jednocześnie
pokazywane na ekranie. Pozwala to dobranie sposobu
prezentacji danych pomiarowych do danego testu.
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