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SKF Condition Monitoring
Política de Serviços, Garantia, Aviso de Isenção e Limitação de
Reparos

EXCETO PELA GARANTIA LIMITADA
DESCRITA ABAIXO, NÃO HÁ
GARANTIAS, EXPLÍCITAS OU
IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO
LIMITADAS ÀS GARANTIAS
IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO
E ADEQUAÇÃO PARA UM FIM
ESPECÍFICO; TODAS ESSAS
GARANTIAS ESTÃO EXPRESSA E
ESPECIFICAMENTE NEGADAS.

A garantia do MICROLOG cobre seus
componentes e a mão-de-obra de sua
fabricação.

Os componentes eletrônicos, transdutores,
acelerômetros e o teclado têm garantia por
um período de doze (12) meses, os
componentes mecânicos e os conjuntos de
cabos têm garantia por um período de
noventa (90) dias.

Esta garantia não se estende a unidades
que foram mal-utilizadas, alteradas ou
consertadas sem a autorização do
fabricante. Defeitos ou falhas encontrados
durante o período de garantia serão
corrigidos sem qualquer ônus nas
instalações do fabricante. Caso, durante a
avaliação, chegue-se a conclusão de que o
defeito não está coberto por esta garantia,
uma estimativa de custos do reparo e um
pedido de autorização para continuar com
o mesmo serão enviados junto a uma
declaração com os motivos pelos quais os
reparos não são considerados cobertos
pela garantia.

Esta garantia não se estende à
componentes do sistema, como
transdutores, controladores e conjuntos de

cabos fabricados por terceiros. A garantia
para estes componentes seguirá os termos
de seus fabricantes.

A responsabilidade do fabricante nesta
garantia está limitada ao reparo ou
substituição de qualquer instrumento
defeituoso com base nos critérios do
fabricante.

No evento que qualquer uma das
limitações acima são mantidas sem
reforço, nossa responsabilidade para com
você não excede a licença paga,
independentemente da forma de qualquer
reclamação. Devido a grande diversidade
de maneiras que o produto pode ser usado,
teste o produto por completo para seus
objetivos antes confiar plenamente nele.
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Introdução

Sobre Este Manual

Este é o manual do sistema CMVA60 Microlog. Aqui
temos uma referência completa e detalhada para cada
menu, tela de dados e opção de tela de dados do Microlog.
Estas informações são essenciais no ajuste do CMVA60
Microlog e na sua utilização para coletar e mostrar os
dados coletados nas máquinas.

Ø O CMVA60 ULS é a versão do
CMVA60 padrão para velocidade ultra-
baixa (ULS - Ultra Low Speed).  Seu
desempenho foi otimizado para
aplicações em máquinas de baixa
velocidade. Todas as outras funções do
CMVA60 ULS são idênticas às do
CMVA60 V3.81

Conforme você usa este manual, irá descobrir certas
convenções usadas:

Negrito é usado para indicar o texto que aparece em um
menu do Microlog ou na tela de dados.

Itálicos são usados para enfatizar informações
importantes.

Ø são usados para indicar notas ao leitor.

Procedimentos passo a passo são seqüenciados usando
bullets, •.

Ø O CMVA60 Microlog pode ser ajustado
para o sistema métrico ou inglês de
medidas. Neste manual, todas as telas de
ajuste e de visualização do Microlog
estão no sistema inglês.
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Visão Geral do Capítulo

Este capítulo do manual é organizado para auxiliar o novo
usuário do Microlog a rapidamente ajustar o Microlog para
aplicações específicas de medição e rapidamente também
consultar os menus do Microlog, as telas de dados e
opções. A seguir, é apresentada uma visão geral do
capítulo:

Introdução - Descreve este Manual do Usuário, fornece
uma visão geral do sistema Microlog e descreve os novos
avanços do coletor de dados do Microlog.

Aplicações - Esta seção utiliza fluxogramas e texto para
auxiliar os novos usuários a rapidamente ajustar o
Microlog para executar as medições de vibração
“padrão”em máquinas rotativas “típicas”.

Capítulos 1 a 8

Os capítulos de 1 a 8 oferecem uma descrição detalhada e
completa sobre cada menu Microlog, suas telas telas de
dados e opções:

Capítulo 1, O Menu Rota
Capítulo 2, O Menu Fora Rota
Capítulo 3, O Menu Transferir
Capítulo 4, O Menu Aplicações
Capítulo 5, O Menu Análise
Capítulo 6, O Menu Rever
Capítulo 7, O Menu Relatório
Capítulo 8, O Menu Utilidades

Apêndice A - F

Os apêndices de A a F fornecem informações valiosas
sobre o Microlog e suas aplicações:

Apêndice A, Capacidade, Cuidados e Testes da Bateria
Apêndice B, Especificações
Apêndice C, Porque Utilizar o Zoom?
Apêndice D, Pinos de entrada e saída
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Apêndice E, Comunicações Remotas
Apêndice F - Utilitário Microlog Download

Quem Usa o Sistema Microlog/PRISM?

O Sistema CMVA60 Microlog/PRISM é usado por pessoas
experientes em manutenção de máquinas que desejam
coletar e analisar dados de vibração de máquinas rotativas,
para ajudar a reduzir custos e o tempo fora de operação.

O que é o Sistema CMVA60 Microlog?

Um Sistema CMVA60 Microlog (Figura I - 1) consiste em
três componentes:

• Um coletor de dados CMVA60 Microlog,

• Um computador tipo PC com software PRISM2,
PRISM4 para Windows ou equivalente, e

• Um módulo de suporte .
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Figura I - 1.
Sistema Microlog

O Coletor de dados do CMVA60 Microlog

O coletor de dados CMVA60 Microlog é um terminal de
armazenamento e aquisição de dados, leve e portátil
(Figura I -2). Ele coleta a vibração das máquinas,
temperatura e outras medidas de monitoramento de
condições. Juntamente com as observações visuais, o
CMVA60 Microlog permite uma análise detalhada das
condições da máquina em um típico ambiente industrial.

Adaptador de 25 PINOS para 9
PINOS (CMSS50080,
o cabo CMSS50080-CE,
ou o CMSS250)

módulo de suporte

CMSS50077

Coletor de dados Microlog

computador central
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Figura I - 2.
CMVA60 Microlog

O Microlog executa todas as tarefas requeridas para a
manutenção preventiva (condição) das máquinas. Ele
coleta automaticamente as medições dinâmicas (vibração)
e estáticas (processo) de quase todos os tipos de fontes,
disponibiliza telas de configuração de fácil utilização para
capturar rapidamente dados relacionados a aplicações
específicas como balanceamento, filtro de
acompanhamento, análise cíclica  e análise de corrente e,
também, permite que o usuário configure até 12 medições
para a coleta automática de dados em um único ponto de
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medição. Usando o mesmo sensor, o usuário precisa teclar
somente um botão para coletar seqüencialmente todas as
medições programadas.

Uma variedade de dispositivos de entrada pode ser usada
com o Microlog. As medições de vibração são coletadas
com sensores portáteis, sensores magnéticos de
proximidade, sensores instalados permanentemente ou a
partir de um sistema de monitoramento instalado. As
medições de temperatura são coletadas com um sensor
infravermelho de proximidade ou com um sensor de
contato.

O valores lidos de outros indicadores podem ser entrados
no Microlog pressionando as teclas numéricas apropriadas
no teclado do Microlog. Você também pode entrar suas
observações digitando-as em linguagem corrente ou em
notas codificadas.

Além de suas funções, como um coletor de dados, o
Microlog tem todas as funções e desempenhos de um
analisador poderoso, para capturar e mostrar espectro de
alta resolução para análises detalhadas. Um espectro de
freqüência FFT (Transformada de Fourier Rápida) e uma
forma de onde de domínio de tempo estão disponíveis para
serem mostrados na tela Tela de Cristal Líquido (LCD).

O Microlog desligase automaticamente após 5 minutos de
inatividade para preservar a vida da bateria (em todas as
funções exceto Análise, Transferência, Bateria/
Temperatura e Relatórios).

PRISM Host Software

PRISM2 (versão DOS) e PRISM4 para Windows são
pacotes de software de suporte opcionais que funcionam
com o Microlog para ajudar o pessoal de manutenção a
gerenciar os dados de condição das máquinas.
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Ø Neste manual, o termo “PRISM host
software”descreve ambas as versões do
PRISM (DOS e Windows).

O software PRISM instalado no PC faz automaticamente
todo o trabalho tedioso requerido na ordenação e
salvamento dos dados. Através de relatórios impressos
detalhados ele alerta o pessoal de manutenção sobre as
condições de alarme (exceções do normal).

O software PRISM auxilia o pessoal de manutenção a
entender as condições reais das máquinas e a tomar as
decisões adequadas de manutenção quanto às condições
reais da máquina.

O software PRISM destaca-se na apresentação dos dados
coletados em forma de estatísticas e plotagem gráfica para
obter dados de análise úteis (Figura I-3).

Figura I - 3
Uma tela de espectro do software PRISM4

Consulte o Manual do Usuário do software PRISM para
obter detalhes operacionais.
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Ø O PC tem uma configuração com
variação mínima dependendo do
software PRISM utilizado. Consulte o
Manual do Usuário para obter
informações detalhadas sobre a
configuração mínima.

O Módulo do Suporte

O Módulo de Suporte CMVA6112 (Figura I-4) consegue
carregar rapidamente o conjunto das baterias NiMH
(CMVA50230-1).

Figura I - 4
O Módulo de Suporte CMVA6112.

Há 2 LEDs e um botão de Descarga Total no Módulo de
Suporte CMVA6112. O botão de Descarga Total é usado
para descarregar completamente o conjunto das baterias no
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encaixe do módulo de suporte. Uma vez terminada a
descarga intensa, o módulo de suporte automaticamente
carrega rápido o conjunto de baterias.

O LED “Bateria no Carregador”indica o status do
carregamento do conjunto de baterias no módulo de
suporte e o LED “Bateria no Microlog”exibe o status do
carregamento do conjunto de baterias no Microlog.

Os LEDs indicam os 3 modos diferentes de carregamento
do conjunto de baterias.

Descarga Total (apenas a bateria
do Módulo de suporte) - LED
pisca lentamente.

Carga Rápida - LED fica ACESO
continuamente.

Carga Lenta - LED pisca
rapidamente.

Ø Consulte o Apêndice A para obter uma
descrição detalhada sobre a capacidade,
os cuidados e o teste da bateria.

Ø O CMVA6112 é alimentado por um
adaptador universal AC/DC. Para
utilizar um adaptador diferente para
alimentar o Módulo de Suporte, consulte
antes o fabricante, pois o Módulo de
Suporte poderá ser danificado.

Conexões do Sistema Microlog

O módulo de suporte (Figuras I - 4) fornecido com cada
sistema Microlog possui uma interface conveniente e
compatível entre o Microlog e seu computador PC por
meio de conectores RS-232. O módulo de suporte também
contém o carregador de bateria para as baterias do
Microlog.
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> > Para conectar seu sistema Microlog:

• Usando o CMSS50080, o cabo CMSS50080-CE, ou o
CMSS250 (adaptador de 25 PINOS para 9 PINOS que
suporta portas seriais de 9 PINOS) fornecido, conecte
seu PC ao módulo de suporte entre a conexão marcada
COMPUTER no módulo de suporte e uma das portas
seriais (COM1 ou COM2) na parte posterior do seu
computador (Figura I-1).

• Usando o cabo CMSS50077 fornecido, conecte o
módulo de suporte ao Microlog entre o conector
marcado MICROLOG no módulo de suporte e o
conector D de 25 pinos na superfície superior do
Coletor Microlog.

• Ligue o módulo de suporte a uma fonte de corrente
alternada por meio do transformador externo
fornecido com o módulo de suporte.

Ø Antes de usar o seu Microlog, assegure-
se de que o transformador fornecido com
o módulo de suporte esteja de acordo
com a voltagem de rede utilizada. O
Microlog usa o mesmo conector D de 25
pinos para conexão com seus diversos
sensores e com seu módulo de suporte.
Mantenha o conector fixo para assegurar
que ele permaneça limpo no ambiente
industrial.

O Que Você Encontrará Na Tela Principal

O coletor Microlog possui uma tela de cristal líquido
(LCD) grande, do tipo flexível. Tudo que é necessário para
identificar e acessar uma medição (identificação,
descrição, unidades de engenharia, alarmes de cuidado,
último valor registrado, e valor atual) aparece na tela
gráfica de cristal líquido.
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Quando o coletor Microlog é ligado pela primeira vez, são
mostrados o menu principal e o bloco de títulos (Figura I-
5).

Figura I - 5
A Tela Principal do CMVA60 Microlog.

Número da Versão

Ao ser ligado, o bloco de título, exibido à direita do menu
principal, contém o número da versão do firmware. Utilize
esse número ao contactar o suporte ao cliente.

Ø Se contactar o suporte para o cliente,
será solicitado o número de série do
Microlog. Ele está localizado na parte
posterior da caixa do Microlog.

A tela do Microlog contem três áreas principais: linha de
status, área de trabalho e área de prompt.
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A Linha de Status

A faixa de uma linha na parte superior da tela do Microlog
é denominada linha de status (Figura I-6).

Figura I - 6. Linha de Status.

A linha de status exibe a data e a hora atuais (se tiverem
sido ajustados corretamente). A linha de status reporta
também constantemente a percentagem de memória livre
disponível. Outros itens de informação aparecem de
tempos em tempos na linha de status. São eles:>

• Alerta de Sobrecarga de Sinal (OV)

• Alerta Bateria Descarregada (BT)

• Alerta de Temperatura de Coletor fora do Limite (TP)

• Indicador com seta Shift Lock ativo

Ao aparecer o indicador BT (carga de bateria baixa),
haverá um intervalo de aproximadamente 20 minutos para
a conclusão das medições atuais antes que o Microlog seja
desligado, para preservar seus dados. Neste momento, você
poderá substituir a bateria principal ou conectar o
Microlog ao seu carregador de módulo de suporte. Todos
os dados e instruções no Microlog estarão preservados por
até 3 minutos por uma fonte de alimentação interna,
enquanto a bateria principal é trocada.

O Alerta de Sobrecarga de Sinal (OV) é exibido para
alertar quanto a prováveis imprecisões quando um sinal de
entrada sobrecarrega o condicionamento interno de sinais.
Não grave dados com o indicador OV continuamente
ativo. Em vez disso, pressione a tecla para cima até que o
alerta OV desapareça.

linha de status
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Area de Trabalho

A área de trabalho do Microlog inclui todas as linhas da
tela, com exceção da linha superior (a linha de status) e a
linha inferior (a linha de prompt).

Figura I - 7.
Menu Principal.

A área de trabalho exibe vários menus (Figuras 1-7 e 1-8),
espectros de vibração (Figura 1-9), e telas de condição da
máquina (Figura 1-10).
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Figura I - 8
Menu “Entr. Rotacoa”

Figura I - 9
A Tela Espectro de Vibração
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Figura I - 10
A Tela de Condição de Bateria e Temperatura de Operação.

Área de Prompt

A faixa de uma linha na parte inferior da tela do Microlog
é denominada de linha de prompt. Suas mensagens são
indicações de uma linha sobre aquilo que está ocorrendo e
sobre as opções a seguir (Figura 1-11).

Figura I - 11
Área de prompt

O Teclado

Para um aprendizado e utilização fácil, as teclas do
Microlog são divididas em cinco grupos: Teclas de
Operação, Teclas de Controle, Teclas Numéricas, Teclas

área de prompt
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de Função e Teclas Diversas (Figura I-12).

Figura I - 12
Teclas de Microlog

Teclas de Operação

As quatro Teclas de Operação são >ENTER (2),
luminação da tela e ON/OFF (Figura I - 13).

4 Teclas de Operação
6 Teclas de
Controle

12 Teclas
Numéricas

13 Teclas
de Função

3 Teclas
Diversas
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Figura I - 13
As Teclas de Operação:

ENTER (2), luminação da tela e ON/OFF

Teclas de Controle

Figura I - 14
As Teclas de Controle

As seis teclas de controle estão localizadas na parte
inferior de ambas as teclas ENTER Figura I-14).

Escape e Menu - As duas teclas à extrema esquerda são
designadas ESCAPE e MENU.

MENU exibe uma janela de menu sobreposto.

ESCAPE retrocede um menu no Microlog. O Microlog
informa a ação a ser executada pelas teclas ENTER,
MENU e ESCAPE na linha de prompt na parte inferior
da tela.
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Teclas de Seta - As quatro teclas à esquerda da tecla
ENTER são teclas de seta. As teclas de seta para direita e
para esquerda controlam a barra indicadora, o cursor de
espectro FFT, são utilizadas na expansão da tela, e para
abrir ou fechar SETs de uma lista de ROTAS.

As teclas de seta para cima e para baixo também
controlam a barra indicadora do menu. Além disso,
controlam a amplitude do fundo de escala, as marcas de
reposição e são utilizadas para contornar a lista ROTA
através de SETs.

Teclas Numéricas

As teclas numéricas (Figura I-15) estão localizadas na
seção inferior direita do teclado.

Figura I - 15
As Teclas Numéricas

Sob certas circunstâncias as teclas numéricas poderão
assumir funções adicionais que duplicam comandos no
menu sobreposto. PGUP, PGDN, HOME, END,
(GLOBAL) OPEN e (GLOBAL) CLOSE poderão ser
implementadas diretamente a partir do teclado numérico,
sem a exibição do menu sobreposto. Esse recurso é muito
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útil e economiza tempo considerável ao movimentar-se
através de uma lista hierárquica.

Teclas de Função

Funções de analise, tais como FREEZE, MKRS
ON/OFF, DISPLY EXPAND, SAVE e ZOOM poderão
ser ativadas, teclando as teclas com legendas, localizadas
na parte central esquerda do teclado (Figura I-16).

Figura I - 16
As Teclas de Função
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Tecla Diversas

SHIFT - A maioria das entradas são feitas com o teclado
no modo sem shift. Isso inclui a operação das teclas de
seta, a entrada de numerais e a ativação de funções de
análise. Entretanto, o shift deverá ser acionado para a
entrada de letras (caracteres alfabéticos). Para mudar do
modo sem shift para o modo com shift e vice-versa,
pressione a tecla SHIFT, de cor cinza, na parte central
inferior do teclado (Figura I-17).

Figura I - 17
3 Teclas Diversas

SHIFT é uma tecla de ação de permuta. Funciona como a
tecla CAPS LOCK do teclado do computador. Quando o
teclado estiver no modo com shift, uma seta apontando
para cima na linha de status, pouco a direita da indicação
percentual de memória remanescente, serve como lembrete
(Figura I-18).

Figura I - 18
A tecla CAPS LOCK

tecla CAPS LOCK
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SPACE - Entra um caractere de espaço (como a barra de
espaço do computador).

DEL - Elimina o caractere atualmente na posição do
cursor (somente válido ao editar um campo.)

A Tecla Iluminação do Fundo

Pressione a tecla com uma “lâmpada,” ou Iluminação da
Tela à esquerda da tecla ON/OFF (Figura I-19) para
comutar entre luz de fundo ligado e desligado. Utilize esse
recurso para facilitar a observação em uma área com pouca
iluminação.

Figura I - 19

Ø A luz de fundo requer energia
considerável e pode reduzir o tempo
entre as cargas das baterias até a metade
(tipicamente um quarto).

Conectores BNC

Três conectores BNC (INPUT, PHASE, e OUTPUT) são
fornecidos no CMVA60 Microlog. Esses conectores
fornecem a flexibilidade para cabeamento a sensores
externos ou equipamento externo de
monitoramento/gravação.

Ao utilizar ambos os conectores BNC (INPUT e PHASE)é
importante notar que a “Identificação do Cabo” do
conector multi-pinos foi desativada para obter flexibilidade



Introdução
Conectores BNC

Intro - 22 CMVA60 Microlog
Manual do Usuário

na aceitação de sinais de sensores diversos, entre esses,
acelerômetros, sensores de velocidade e deslocamento,
entradas de processos, etc. Por isso, quando o conector
BNC INPUT estiver ativado, o CMVA60 executa a
medição de dados ao iniciar as medições, mesmo que não
haja sensor ou cabo conectado.

Ø A energia é fornecida aos conectores
BNC somente quando Conector:BNC e
Ligar Sensor:ICP forem selecionados
na opção Utilidades/Config. Sistema.

Esses conectores BNCs são identificados como:

INPUT - Aceita entradas dinâmicas e de processo,
utilizando interfaces padrão como detectores ultra-sônicos.
Pode ser selecionado no menu Utilidades/Ajust Sistema
como ICP, Externo ou Amp Carga.

ICP - Selecionado quando um sensor que requer 24
V dc/2,2 mA está conectado ao INPUT.

Ø INPUT BNC deverá ser ajustado para a
opção ICP para fornecer energia a
qualquer sensor conectado ao INPUT
BNC (que requer 24 V dc/2,2 mA).

Externo - Selecionado ao medir dados a partir das
saídas com “Buffer”, tais como aquelas em sistemas
permanentemente montadas em gabinetes, sinais de
processo ou de um gerador de sinais.

Amp Carga - Selecionado quando um acelerômetro
em “Modo Carga” (pC/g) estiver conectado.

PHASE - Aceita e condiciona entradas de tacômetro, tais
como: detectores de correntes parasíticas, tacômetros a
laser, tacômetros óticos, etc.

OUTPUT - Fornece uma réplica em buffer do sinal de
entrada para fins de gravação, fones de ouvido, ou
processamento externo de sinais. É importante notar que,
dependendo da intensidade do tamanho do sinal e o ganho
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selecionado, a saída poderá ser 1/10 da amplitude da
entrada.

Como Inicializar o Microlog

O Microlog precisa ser inicializado manualmente quando
recebê-lo pela primeira vez.

> > Para verificar se o CMVA60 Microlog foi inicializado
apropriadamente:

• Acesse a tela Utilidades/Ajust Sistema e defina
AutoEscala:On.

• Inicialize conforme descrito abaixo.

• Volte para tela Utilidades/Ajust Sistema. Caso
AutoEscala: agora esteja definido para OFF, a
inicialização foi bem-sucedida.

Ø Cuidado - A inicialização retorna todas
as definições do Microlog para os
padrões de fábrica, elimina todas as
informações de ROTA carregadas e
elimina todas as medidas armazenadas
no Microlog.

> > Para reinicializar o Microlog:

• Com o Microlog em OFF (desativado), mantenha
acionadas simultaneamente as teclas 9 e 6 do
Microlog.

• Enquanto pressionar as teclas 9 e 6, pressione e solte a
tecla ON/OFF, continue pressionando as teclas 9 e 6
até que a primeira tela do Microlog seja totalmente
exibida.
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• A linha de status do Microlog na parte superior da tela
de menu Menu deverá indicar 100% de memória
livre.
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Aplicações

Ajustes de Medição
do Microlog Padrão
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Como Usar Esta Seção “Aplicações”

Esta seção “Aplicações” foi projetada para ajudar os
usuários a ajustar rapidamente o coletor de dados
Microlog. Aqui, usamos fluxogramas e textos para
descrever os procedimentos “padrão”do Microlog para
executar medidas de vibração em máquinas rotativas
típicas.

Ø Estes ajustes são fornecidos a título de
“já sair fazendo”. Os melhores ajustes
para medir seu maquinário específico
podem variar. Com o passar do tempo, a
medida que sua experiência com o
Microlog aumente, você deverá
modificar estes ajustes padrão para obter
as melhores configurações de medição do
Microlog para seu maquinário.

O Que É Maquinário Típico?

Esta seção de Aplicações descreve as configurações de
medição padrão do Microlog para medir o maquinário
típico.

Percebemos que não existe realmente um maquinário
“típico”. A construção, a instalação e o funcionamento de
uma máquina difere muito de uma fábrica para outra, bem
como, quem define o que é considerado “típico”. Contudo,
há uma classe geral de maquinário que consiste em
máquinas que são comumente medidas com as mesmas
configurações de medição do Microlog. Classificamos este
grupo de maquinário como “típico”.

Maquinário Típico - Como maquinário típico, são
considerados os equipamentos de rotação; tais como
ventiladores, bombas, compressores, motores ou geradores
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operando em rotações entre 600 RPM e 10.000 RPM. Todo
maquinário típico possui os seguintes componentes:

eixos
acoplamentos
mancais

Os ajustes de medição do Microlog são quase que idênticos
aqueles ao se medir componentes no maquinário típico (se
a máquina for uma bomba, ventilador, etc.) Entretanto, em
vez de descrever repetidamente ajustes idênticos do
Microlog para vários tipos de máquinas, agrupamos
máquinas comumente medidas com os mesmos ajustes do
Microlog e descrevemos os ajustes padrão do Microlog
para medir este grupo de maquinários.

Ø Algumas aplicações não se enquadram
no grupo de maquinário “típico”uma vez
que elas requerem variações nos ajustes
de medição padrão do Microlog.
Componentes com rotações muito baixas
ou muito altas, especificamente,
(encontrados em máquinas de fabricação
de papel e turbomaquinário de alta
rotação) e maquinário de movimento
alternativo requerem diferentes ajustes
de medição do Microlog em relação ao
maquinário típico.

Estas generalizações podem contradizer o que você
considera classificações de maquinário típicas e não-
típicas. Lembre-se de que elas são usadas apenas com
objetivo de organização.

O Que São Medições Padrão?

Como a vibração é considerada por muitos como um dos
melhores indicadores da condição de uma máquina, as
medições de vibração são classificadas como medições
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“padrão”. Entre as quatro medições de vibração comuns
(aceleração, velocidade, deslocamento e aceleração de
envelope), as medições de velocidade são normalmente
utilizadas para detectar eventos rotacionais de baixa
freqüência (por exemplo, desequilíbrio, desalinhamento,
folgas, arqueamento do eixo, etc.) na maior parte do
maquinário de rotação.

Ø Historicamente, as medições de
velocidade têm sido mais usuais para
medir a vibração, no entanto, devido ao
avanço na tecnologia dos acelerômetros,
as medições de aceleração estão se
tornando mais predominantes.

Velocidade - Como a velocidade é normalmente a
medição de vibração de baixa freqüência mais comum, o
ajuste de medição da velocidade padrão do Microlog é o
núcleo desta seção de Aplicação.

Um fluxograma de Medição da Velocidade Padrão
descreve as seleções do menu do Microlog que
ajustam a medição da velocidade padrão. Isso
permite ao novo usuário consultar o fluxograma para
ajustar o Microlog de forma rápida e consistente para
as medições de velocidade padrão.

As medições de Aceleração são geralmente usadas para
determinar problemas rotacionais de alta freqüência (por
exemplo, maquinário de alta rotação operando acima de
10.000 RPM, problemas de mancal de rolamento e de
caixa de engrenagem).

As medições de Aceleração de Envelope (ENV Acc)
ampliam eventos de baixa freqüência em alta freqüência,
sinais repetitivos de vibração, detectam e medem com
êxito problemas de mancal de rolamento e caixa de
engrenagem em estágios de falha iniciais.

As medições de Deslocamento são geralmente usadas para
medir a distância relativa entre duas superfícies. Em



Ajustes de Medição do Microlog Padrão
O Que São Medições Padrão?

CMVA60 Microlog Apl - 5
Manual do Usuário

rotores leves operando em armações rígidas e pesadas, a
maior parte da força de vibração é dissipada entre o
arqueamento e a superfície do mancal, nunca atingindo a
superfície do suporte. Neste caso, as provas de
deslocamento e as pontas de prova “tipo eddy” (medição
de correntes parasitas) são mandatórias.

Os ajustes do Microlog para aceleração padrão, ENV Acel
e medição de deslocamento são muito parecidos com o
ajuste de medição da velocidade padrão com algumas
poucas exceções. Nesta seção Aplicações, seguindo o
fluxograma da medição de velocidade, as seções de ajuste
de Medição de Aceleração Padrão, Aceleração de
Envelope e Deslocamento descrevem os desvios a partir
do ajuste de medição de velocidade (fluxograma) que
altera a medição da velocidade em uma aceleração, ENV
Acel ou medição de deslocamento. Consideramos isso
mais eficiente do que repetir o fluxograma inteiro,
observando somente algumas exceções.



Ajustes de Medição do Microlog Padrão
Pressupostos da Medição de Velocidade e Desvios.

Apl - 6 CMVA60 Microlog
Manual do Usuário

Maquinário Típico

Bombas Ventiladores

Geradores Motores

(10Hz - 3 kHz)

Medições Padrão

Velocidade

Aceleração

ENV Acel

Deslocamento

Pressupostos da Medição de Velocidade e Desvios.

Pressupostos

Entenda-se as configurações do fluxograma de Medição de
Velocidade Padrão são selecionados com os seguintes
pressupostos:

• O maquinário “Típico” está sendo medido com o
objetivo de monitorar detecção/condição, e não com a
finalidade de análise.

• O maquinário “Típico” está sendo medido em relação
a problemas rotacionais de ordem inferior (por
exemplo, desequilíbrio, desalinhamento, folgas, base
leve, eixo curvo, etc.)

• Está sendo usado um acelerômetro de 100 mV/g
padrão. Por exemplo: Acelerômetro SKF CMSS787A.

• A rotação da máquina é superior a 600 RPM.
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• A rotação da coleta de dados não é o aspecto principal.

Ø Deverá ser observado que tempos de
medição mais prolongados fornecem
freqüentemente dados mais valiosos.

Desvios

Ao ajustar uma medição do Microlog, certos ajustes
opcionais são determinados pela rotação do componente e
pelo tipo de sensor usado; são elas:

Tipo - A opção de medição Tipo: (por exemplo,
Aceleração, Acel p/ Vel, Acel p/ Desl, etc.) é determinada
pelo tipo de sensor de medição e pela medição desejada.

Freq Máxima - A configuração de freqüência máxima da
medição (Fmax) é determinada pela rotação do componente
medido e pelo tipo de defeito previsto. Uma regra prática
ajusta a Freq Máxima de medição da velocidade para 5 ou
6 vezes a rotação de execução do componente medido. Isso
permite a você analisar o espectro FFT resultante da
medição até o quinto ou sexto harmônico.

Por exemplo, ao executar uma medição da velocidade
“padrão”em um acoplamento não engrenado, ajuste a Freq
Máxima para a rotação de execução do acoplamento
multiplicada por um fator 6.

Ø Maquinário de alta rotação, caixas de
engrenagem e mancais de rolamento são
medidos com mais eficiência através de
medições de aceleração ou ENV Acel.
Consulte as seções Medição de
Aceleração Padrão e ENV Acel para
obter ajuda em relação à determinação
das configurações de Freq Máxima para
estes componentes.
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Visão Geral

Como a velocidade mede melhor eventos de velocidade
rotacional, esta seção usa um fluxograma para detalhar o
ajuste do Microlog para uma medição de velocidade
padrão. Isso permite ao novo usuário consultar o
fluxograma para ajustar o Microlog de forma rápida e
consistente para as medições de velocidade padrão.

Ø Muitos usuários suplementam as
medições de velocidade com medições de
aceleração. Isso fornece uma visão de
banda larga de freqüências de defeitos
além da visão das medições de
velocidade dos eventos de rotação.

Ø IMPORTANTE - Antes de ajustar o
Microlog para uma medição de
velocidade padrão, você poderá querer
limpar o Microlog e, em seguida, ajustar
as opções Utilitários. A seguir, são
apresentadas as descrições dos
procedimentos.

Ajustando as Opções de Utilitários do Microlog

Ø As configurações do menu Utilitários do
Microlog deverão ser ajustadas antes de
se definir outras opções de menu do
Microlog.

Use o seguinte fluxograma para ajustar as opções
“padrão”do menu Utilitários.

Ø As seleções do fluxograma são indicadas
com um destaque preto.



Medição de Velocidade Padrão
Ajustando as Opções de Utilitários do Microlog

CMVA60 Microlog Apl - 11
Manual do Usuário



Medição de Velocidade Padrão
Ajuste da Medição da Velocidade Padrão

Apl - 12 CMVA60 Microlog
Manual do Usuário

Ajuste da Medição da Velocidade Padrão

CMVA60 Microlog Setup

Use o seguinte fluxograma para ajustar uma medição de
velocidade padrão.

Ø Estes ajustes são fornecidos a título de
“já sair fazendo”. Os melhores ajustes
para executar uma medição de
velocidade em seu maquinário específico
podem variar. Com o passar do tempo,
como sua experiência com o Microlog
aumenta, você deverá modificar estas
configurações típicas para obter os
melhores ajustes para seu maquinário.

Ø As seleções do fluxograma são indicadas
com um destaque preto.
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Visão Geral

As medições de Aceleração são geralmente usadas para
determinar problemas rotacionais de alta freqüência (por
exemplo, maquinário de alta rotação operando acima de
10.000 RPM, problemas de mancal de rolamento e de rede
de engrenagens).

Ø Muitos usuários suplementam as
medições de aceleração com medições de
velocidade. Isso fornece uma visão de
banda larga de freqüências de defeitos
além da visão das medições de
velocidade dos eventos de rotação.

As informações seguintes ajudam os usuários do Microlog
a ajustar seu Microlog CMVA60 para executar medições
de aceleração em maquinário típico.

Ajuste de Medição de Aceleração Padrão

Para ajustar o Microlog para uma medição de aceleração
padrão, use os ajustes do fluxograma Medição da
Velocidade Padrão, com estas exceções:

Tipo: Aceleração
Linha: 800
Frq min análise: 2 Hz
Freq inic.: 0
Freq máxima:

• Para Acoplamentos/Eixos - Para medições em
acoplamentos e eixos não engrenados, use a regra
prática de medição de velocidade padrão para ajustar a
Freq máxima: (5 ou 6 vezes a rotação de execução).

• Para Mancais - Ao executar medições de aceleração
em mancais, a Freq máxima é determinada pela
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rotação do eixo do componente. Use a seguinte tabela
para ajustar a Freq máxima:

Rotação do Eixo Freq máxima:

<=1200 RPM 1 kHz

1200-2400 RPM 2 kHz

2400-3600 RPM 5 kHz

> 3600 RPM 10 kHz

Estas configurações produzem espectros FFT que
permitem a análise de freqüências de falhas de
mancal.

• Para Engrenagens - Ao executar medições de
aceleração em caixas de engrenagem, a configuração
Freq máxima é normalmente ajustada para 4 vezes a
freqüência da engrenagem calculada (determinada
pelo número de dentes multiplicado pelas RPMs do
eixo) mais 10%.

No espectro FFT resultante, isso permite a você ver
até o terceiro harmônico e bandas laterais do terceiro
harmônico.

Ø Se as bandas laterais forem de seu
interesse, use 1600 linhas e resolução
FFT.
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Medição de
Envelope de

Aceleração Padrão
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Visão Geral

As medições de Aceleração de Envelope (ENV Acel)
detectam e medem com êxito problemas em mancais de
rolamento e caixas de engrenagem em estágios de falha
iniciais.

As informações seguintes ajudam os usuários do Microlog
a ajustar seu Microlog para executar medições de vibração
de ENV Acel padrão em maquinário típico.

Ajuste de Medição de Aceleração de Envelope Padrão

Para ajustar o Microlog CMVA60 para uma medição de
aceleração de envelope padrão, use as configurações do
fluxograma Medição de Velocidade, com estas exceções:

Linha: 800
Tipo: ENV Acel
Número de Médias: 1
Detecção: PicoPico
Frq min analise: 0 ou 0,5% da freqüência máxima

A seleção da opção ENV Acel do campo Tipo faz com que
um campo adicional (Filtro Env) seja mostrado na tela do
Microlog.
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Fig
ura 1

O Menu Filtro Env

> > Para ajustar o campo Filtro Env:

• Mova a barra indicadora para o campo Filtro Env.

• Acione MENU para ver as opções (Figura 1).

Filtro Env: Selecione 1 de 4 bandas de freqüência do
Filtro Env como descrito abaixo.

Ø Ao selecionar uma banda de freqüência
de filtro de envelope, é muito importante
saber qual é a freqüência de mancal que
você está procurando.
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Use a tabela seguinte para determinar que faixa será
selecionada.

Ajustes de Envelope do Microlog

Filtros
Freqüência
Banda

Rotação
Faixa

Analisando Faixa

1 5 - 100 Hz 0 - 50 RPM 0 - 10 Hz

2 50 - 1.000 Hz 25 - 500 RPM 0 - 100 Hz

3 500 - 10.000 Hz 250 - 5.000 RPM 0 - 1.000 Hz

4 5.000 - 40.000 Hz 2.500 - ...RPM 0 - 10.000 Hz
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Medição do
Deslocamento

Padrão
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Visão Geral

As medições de deslocamento são geralmente usadas para
medir a distância relativa entre duas superfícies. Em
rotores leves operando em armações rígidas e pesadas, a
maior parte da força de vibração é dissipada entre o
arqueamento e a superfície do mancal, nunca atingindo a
superfície do suporte. Mancais radiais (também conhecidos
como mancais comuns) são usados freqüentemente nestas
situações. Estes mancais são do tipo “filmes de
fluidos”(não possuem elementos de rolamento). Neste
caso, as provas de deslocamento e as pontas de prova “tipo
eddy” (medição de correntes parasitas) são mandatórias.

Ø Devido a sua resposta precisa em baixa
freqüência, as pontas de “tipo eddy”
fornecem medições de deslocamento
mais precisas. Sensores de velocidade
fornecem uma forte resposta na faixa de
freqüência intermediária. A integração
de uma medição de um sensor de
velocidade para deslocamento
freqüentemente fornece resultados
aceitáveis. Devido à sua relação indireta
com o deslocamento e sua pouca
sensibilidade para baixa freqüência, a
integração dupla de uma medição de
aceleração para deslocamento
geralmente fornece resultados
insatisfatórios.

As informações seguintes ajudam os usuários do Microlog
a ajustar seu Microlog para executar medições de
deslocamento padrão em maquinário típico.
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Ajuste de Medição de Deslocamento Padrão

Para ajustar o Microlog para uma medição de
deslocamento padrão, use as configurações do fluxograma
Medição da Velocidade, com estas exceções:

Tipo: Deslocamento (usando
pontas de “tipo eddy”)

Detecção: PicoPico
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1
O Menu Rota

Ø Neste Capítulo, a palavra “SET” refere-
se aos itens de hierarquia de SET nos
bancos de dados do PRISM2 (DOS) e aos
itens de hierarquia de SET e de máquina
nos bancos de dados do PRISM4 para
Windows.

 O Recurso ROTA do Software PC PRISM

 O recurso Rota do software PC PRISM permite construir
seqüências de coletas de medições (ROTAs) para ajudá-lo
a executar a coleta de dados mais eficiente.

 Quando você construiu originalmente o banco de dados PC
PRISM através do método de hierarquia, você
provavelmente organizou a hierarquia por área, por tipo de
máquina ou por algum agrupamento semelhante. Se você
carregou PONTOs para o coletor Microlog em ordem
hierárquica, uma pessoa que coleta dados provavelmente
terá que “pular” na ROTA ou retornar às etapas para
chegar ao próximo PONTO da coleta de dados na ROTA.
Mesmo que você projete seu banco de dados usando um
método de “ROTA mais eficiente”, no momento da coleta
de dados será possível fazer alterações em uma LISTA DE
ROTAS ou fazer com que um PONTO apareça em mais de
uma ROTA.
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 O que é uma ROTA?

 ROTA é uma lista de PONTOS organizados em seqüência
para uma coleta de dados mais eficiente.

 A vantagem da coleta de dados da ROTA é que as
medições podem ficar em seqüência para uma coleta de
dados mais eficiente, independentemente de sua
localização na hierarquia. Este método também permite
que um PONTO ou PONTOS de medições apareçam em
muitas ROTAs diferentes e fornece um Relatório de
Estatísticas da ROTA.

Ø Consulte o Manual do Usuário do
software PC PRISM para obter auxílio
sobre como construir e transferir ROTAs
do PRISM para o Microlog.

 Como Coletar Dados

 Quando o coletor Microlog é ligado pela primeira vez, a
barra indicadora do vídeo reverso no menu principal
aparece na opção Rota.

> > Para iniciar uma ROTA:

• Tecle 1 ou use as teclas de setas para cima e para
baixo para mover a barra indicadora para 1:Rota e
tecle <ENTER>. É mostrada uma LISTA DE ROTAS
(Figura 1-1).
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 Figura 1 - 1
A lista de ROTAS

Se as instruções da ROTA foram entradas quando a
ROTA foi criada, uma linha na tela (como por
exemplo Instruções Número 1) é mostrada na lista.
Mova a barra indicadora para a linha Instruções
Número 1 e tecle <ENTER> para ver as instruções.

Ø A tela Instrução da ROTA do Microlog é
limitada a uma tela de 11 linhas de 29
caracteres cada, mesmo que seja
permitido entrar mais no PRISM4.
Páginas adicionais de Instrução são
criadas automaticamente para acomodar
a exibição de todas as instruções
carregadas. Quando estiver vendo a
página 1 de Instruções, tecle <ENTER>
para ver a página 2, etc.

 Se todos os SETs estiverem fechados, será necessário abrir
o SET desejado.
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> > Para abrir um SET e coletar dados:

• Usando as teclas de setas para cima e para baixo,
mova a barra indicadora para o SET desejado.

• Usando a tecla de seta para a direita, abra o SET.

• Usando as teclas de setas para cima e para baixo,
mova a barra indicadora para o SET ou PONTO
desejado.

• Pressione <ENTER> para iniciar uma mediçào.

• Execute as medições estáticas e dinâmicas.

• Repita o processo para cada PONTO até que a
seqüência seja completada (aparece uma mensagem de
FIM DE ROTA).

• Tecle <ENTER>para iniciar a próxima ROTA (se
uma rota for carregada no coletor Microlog) ou tecle
<ESCAPE> para retornar à LISTA DE ROTAS.

Ø Retornar à LISTA DE ROTAS permite
coletar medições em outro lugar na
seqüência ou voltar ao PC e enviar os
dados coletados.

 A lista de Rotas

 Na LISTA DE ROTAS do Microlog, as medições
transferidas do software PC PRISM para coleta no modo
ROTA podem ser salvas por hierarquia ou por nome de
ROTA.

 Sempre aparece um SET FORAROTA vazio no topo da
LISTA DE ROTAS e da lista de hierarquia (veja a Figura
1-1). Todas as medições FORAROTA e de ANÁLISE são
salvas no SET FORAROTA.

 Na lista de hierarquia e na lista de ROTAS, mova a barra
indicadora com as teclas de setas para cima e para baixo
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para selecionar um SET, uma ROTA ou um PONTO de
mediçào específico para a mediçào. Quando as medições
são coletadas em seqüência, a barra indicadora se move
automaticamente para a próxima mediçào na lista.

 Os indicadores de abertura/fechamento (sinais de igual ou
hífen) aparecem à esquerda de todos os subSETs em uma
lista de hierarquia. O sinal de igual (=) indica que um SET
está aberto, mostrando os SETs e/ou PONTOs
subordinados. O sinal de menos (-) indica que o SET está
fechado, ponto;subordinado>ocultando todos os PONTOS
subordinados.

 A coluna na extremidade à esquerda na lista de ROTAS,
mostrada na Figura 1-1, contém a letra N (nenhum dado),
indicando que nada foi registrado ainda, a letra D (dados),
indicando que foi registrada uma mediçào ou a letra M
(mensagens), indicando uma tela com texto de instrução.

 Embora uma lista de ROTAS seja algo mais simples que
uma lista de hierarquia, o Microlog é capaz de pular
máquinas inteiras (explicação posterior neste capítulo) se
os PONTOS que estão sendo medidos estiverem em forma
hierárquica (agrupados por SETs de máquinas).
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 Teclas de Setas para a Direita e para a
Esquerda

 Em um SET - Quando a barra indicadora estiver sobre um
SET, use as teclas de setas para a direita e para a esquerda
para abrir e fechar o SET.

 Em um PONTO - Quando a barra indicadora estiver sobre
um PONTO, use as teclas de setas para a direita e para a
esquerda para mover a barra indicadora para o nome do
próximo SET ou para o nome do SET anterior.

 Opções

 Com uma LISTA DE ROTAS mostrada, tecle MENU. É
mostrado o menu sobreposto. Tecle um número no teclado
do Microlog ou mova a barra indicadora para sua seleção e
tecle <ENTER>.

 

 Figura 1 - 2
O menu Opções do CMVA60 Microlog

 As Opções na tela da Figura 1-2 são:
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 1:Reintroduzir - Retorna o Microlog ao último PONTO
DA ROTA mostrado. Reentrar é útil durante a retomada
da coleta de dados após o Microlog ter sido desligado.

 2:Page up - Coloca a barra indicadora sobre a lista de
ROTAS na mesma linha da página anterior.

 3:Page down - Coloca a barra indicadora sobre a lista de
ROTAS na mesma linha da página seguinte.

 4:Ir para o Topo - Coloca o nome do primeiro SET,
PONTO ou ROTA residente na memória do Microlog na
linha do topo da lista de ROTAS.

 5:Ir para o Fim - Coloca a barra indicadora sobre o
último SET ou o último PONTO no último SET aberto
residente na memória do Microlog. Nota —isto pode
demorar alguns segundos se a ROTA carregada for muito
grande.

 6:Abrir Tudo - Em uma lista de hierarquia, esta função
abre todos os SETs subordinados ao SET indicado pela
barra indicadora. Em uma lista de ROTAS, esta função
mostra todos os PONTOS de mediçào.

 7:Fechar Tudo - Em uma lista de hierarquia, esta função
fecha todos os SETs subordinados ao SET indicado pela
barra indicadora. Em uma LISTA DE ROTAS, esta função
fecha todos os SETs e oculta todos os PONTOS de
medição.

Ø Os SETs e os PONTOS de medição são
automaticamente abertos durante o início
da coleta da ROTA.

 Medições Estáticas

 A tela do Microlog para medições estáticas (DC) contém o
desenho de um medidor (Figura 1-3).
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 Figura 1 - 3
Uma tela para medições estáticas

 As medições estáticas (volts DC) coletadas de um sensor
(como a temperatura) e as medições entradas
numericamente através do teclado nesta tela. Os pontos de
ajuste do alarme são marcados com setas na borda do topo
do medidor e a agulha do medidor se move de acordo com
o valor do sinal medido.

> > Para registrar uma medição estática a partir de um
sensor conectado diretamente:

• Tecle <ENTER>. O valor aparece no medidor e ao
mesmo tempo é mostrado numericamente NESTA
janela.

• Usando as teclas de setas para cima e para baixo,
ajuste toda a faixa da escala, se necessário.

• Quando estiver satisfeito com a exatidão da medição,
tecle <ENTER> para registrar o valor.
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Ø Para medições entradas manualmente,
aparece uma barra indicadora NESTA
janela.

• Entre manualmente o valor observado no teclado e
tecle <ENTER>. O valor entrado é mostrado no
medidor.

 Os campos de dados na tela da Figura 1-3 são:

 ID (linha do topo da rea de Trabalho) - Até 20 caracteres.

 Descrição (próximo linha no ID) - Até 32 caracteres.

Ø Juntos, o ID e a Descrição identificam o
equipamento e a localização exata em
que uma medição deve ser registrada.

 Data e Hora da medição atual.

 Valor das Medições Atuais - Valor global de medição
para a medição atual.

 Última Leitura - Valor global da medição anterior.

 Menu Opções de Medição (Estático)

 Quando a tela Ponto de Dados Dinâmicos aparecer no
Microlog, você poderá teclar MENU para acessar várias
opções.

 Para fazer uma seleção, pressione seu número no teclado
do Microlog ou mova a barra indicadora para sua seleção e
tecle <ENTER>.
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Figura 1 - 4

Menu Opções do Microlog CMVA60

 As Opções na tela da Figura 1-4 são:

 1:Pular Máquina - Move a barra indicadora para o
primeiro PONTO de medição no próximo SET. (A lista
deve estar na forma hierárquica).

 2:Pular Ponto - Move a barra indicadora para o próximo
PONTO de medição.

 3:Ponto Anterior - Move a barra indicadora para o
PONTO anterior.

Ø A barra indicadora poderá ser deslocada
para o PONTO de medição anterior ou
próximo com as teclas de setas para cima
e para baixo quando a LISTA DE
ROTAS estiver visível. Quando o
Microlog estiver no modo de aquisição
de dados, as teclas de setas para cima e
para baixo vão controlar o ganho de
amplitude.
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 4:Fazer Leitura - Usado para repetir uma medição. Se
ainda estiver no PONTO de medição correto, esta função
poderá ser ativada a partir do teclado de função teclando-
se a função RESET MEASMT.

 5:Notas Codificadas - Notas em uma lista são transferidas
a partir do banco de dados do software do sistema central
PRISM. A lista é mostrada através da seleção de Código
Notas.

> > Para salvar o código notas desejado com os dados
coletados para o PONTO:

• Use as teclas de setas para cima e para baixo para
posicionar a barra indicadora sobre o código nota
desejado.

• Tecle F1 para salvar o código nota com os dados
coletados para o PONTO.

Ø Deste modo, vários códigos notas podem
ser selecionados para o mesmo PONTO
de medição.

• Quando todas as notas aplicáveis forem selecionadas,
tecle <ENTER> para salvar.

Ø Ao ser acionada, a tecla <ESCAPE>
aborta o processo sem salvar os códigos
notas.
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 6:Nota Usuário - Permite teclar uma nota ou observação
em inglês. A linha mostrada para a Nota Usuário tem
capacidade para 42 caracteres, porém somente os 30
primeiros espaços são mostrados inicialmente. Quando o
fim da linha mostrada inicialmente é atingido, a entrada
de mais caracteres faz com que a linha role para a
esquerda na janela, até que sua capacidade de 42
caracteres seja preenchida. Alinha de 42 caracteres inteira
é salva e transferida para o PC.

Ø Em um único PONTO de medição, uma
Nota Usuá ou Código Nota pode ser
registrado, mas não os dois. A Nota
Usuá mais recente ou a série de Código
Notas sobrepõe as notas registradas
anteriormente para o mesmo PONTO de
medição.

 7:Leitura Manual - Permite fazer uma leitura manual
entrando um valor através do teclado.

 8:Ver Configuração - Mostra a informação atual sobre
ajuste do PONTO.

 9:Apagar Dados - Apaga todos os dados registrados para
um PONTO.

 Medições Dinâmicas

 Você pode selecionar um dos dois métodos para mostrar os
dados dinâmicos coletados em uma ROTA. A seleção
Espectro Rota:Exibir ou Espectro Rota:Ocultar é feita a
partir do menu 6:Ajuste Rota no menu principal
8:Utilidades (consulte o Capítulo 8, Utilidades).

 Em Espectro Rota:Ocultar a tela de resumo Ponto de
Dados Dinâmicos é a única tela que será vista (Figura
1-5).
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 Figura 1 - 5
Uma tela Ponto de Dados Dinâmicos

 Em Espectro Rota:Exibir a tela se transforma em um
espectro FFT (Figura 1-6) quando começa o processo da
coleta de dados.
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 Figura 1 - 6

Uma tela de espectro FFT

 Espectro Rota:Exibir

> > Para iniciar o processo de coleta no menu ROTA:

• Selecione 1:Rota para mostrar a LISTA DE ROTAS.

• Usando as teclas de setas para cima e para baixo,
mova a barra indicadora para o nome da ROTA, nome
do SET ou PONTO inicial e tecle <ENTER> para
começar.

 A tela Ponto de Dados Dinâmicos mostra o primeiro
PONTO da ROTA ou o SET selecionado, o nome do SET
na hierarquia ou o nome do PONTO selecionado (veja a
Figura 1-5).
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 Os campos de dados na tela são:

Ø Consulte as páginas 1-9 para obter
descrições de ID e Descrição dos
campos Ponto de Dados Dinâmicos.

 Data e Hora da medição atual.

 Esta - Valor e unidade de medição globais para a medição
atual.

 Última Leit. - Valor global da medição anterior.

 % Change - Percent of change between the current overall
value and the measurement’s last overall value.

 MÉD - Número de médias tiradas. A palavra FEITO
aparece quando todas as médias foram tiradas.

 Alarmes - Valores de alarme excedidos (isto é, ALARM1,
ALARM2).

Ø O Microlog pode ser programado para
registrar um espectro FFT sempre que
um valor de alarme for excedido.

 GR F. BARRAS - Um gráfico de barras horizontal,
localizado abaixo dos quadros de valores e de alarme,
mostra graficamente o valor global. Os pontos de ajuste do
alarme, representados por pequenas marcas verticais
diretamente abaixo do gráfico de barras, mostram o
relacionamento físico entre o valor global e os pontos de
ajuste do alarme. Em Espectro Rota:Ocultar, o valor
global é mostrado no gráfico de barras horizontal em todo
o processo de coleta de dados.

 Tag de Rotação

 A tag de rotação permite valores de rotação muito precisos
para medições dinâmicas do Microlog, mesmo em
máquinas de velocidade variável.
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 Usando o software PRISM4, você pode selecionar
rapidamente múltiplos PONTOs (PONTOs dinâmicos do
Microlog) a partir da lista de hierarquias (esses PONTOs
são chamados de PONTOs com tag de rotação) para
associação (ligação) a um PONTO específico de referência
de rotação de entrada dinâmico ou manual do Microlog.

 O PONTO de referência de rotação pode ser um PONTO
de tacômetro, um PONTO de dados dinâmicos ou um valor
de rotação entrado manualmente. Os dados coletados para
os PONTOs de tag de rotação refletem a velocidade de
rotação do seu PONTO de referência de rotação.

Ø Para PONTOs de referência de rotação
dinâmicos, use PONTOs baseados no
tipo de freqüência Order Track com um
tacômetro ou o tipo de freqüência Faixa
Fixa e use o recurso Ajuste Rotação
(1XRPM) para determinar o valor da
rotação para o PONTO de referência de
rotação e seus PONTOs de tag de rotação
associados.

Ø IMPORTANTE - O PONTO de
referência de rotação (ID Rotação) deve
ser coletado (pelo Microlog) antes da
coleta dos seus PONTOs de dados
dinâmicos de tag de rotação. Ajuste a
ROTA do PRISM4 ou a hierarquia do
banco de dados para facilitar a coleta de
dados de PONTOs de rotação antes da
coleta de dados de PONTOs associados
aos PONTOs de rotação.

Ø O PONTO de referência de rotação não
pode ser incluído em um grupo de
PONTOs MPA, embora os PONTOs de
dados dinâmicos ligados ao PONTO de
referência de rotação possam (consulte a
seção Automatização de Múltiplos
PONTOs, mais adiante neste capítulo).
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Rel Rotação

O Microlog determina a rotação real de uma
medição, através da multiplicação do seu valor de
rotação do PONTO de referência de rotação
associado pelo Rel Rotação da medição de tag de
rotação (especificado no PRISM4).

Ø IMPORTANTE - O ajuste de Rel
Rotação da medição dinâmica deve ser
superior a 0. Um ajuste 0 desliga a
marcação de rotação. Nesse caso, o valor
de rotação da medição é estabelecido
através do ajuste do campo Rotação da
medição (entrado manualmente no
diálogo Ajuste do PONTO).

Mensagens de Erro

Se o PONTO de referência de rotação ligado não
anteceder o PONTO de dados dinâmicos de tag de
rotação na LISTA DE ROTAS do Microlog, a tag de
rotação será desligada e a seguinte mensagem
aparecerá quando houver uma tentativa de coleta de
dados para o PONTO de dados dinâmicos de tag de
rotação:

CUIDADO!

O Ponto Ref. Rotação (RPM) usado para o Ponto de
Tag de Rotação (ID do Ponto) não foi carregado.

ENTER - para coletar dados usando o valor de
rotação padrão do ajuste.

ESC - para abortar a coleta de dados.

• Tecle ENTER para coletar dados. O valor de rotação
da medição é calculado através da multiplicação do
ajuste do campo Rotação da medição (entrado
manualmente no diálogo Ajuste do PONTO) pelo
valor de Rel Rotação da medição. Novamente, a
marcação de rotação é desligada.



O Menu Rota
Medições Dinâmicas

1 - 18 CMVA60 Microlog
Manual do Usuário

Se o PONTO de referência de rotação foi carregado
no Microlog na posição de hierarquia adequada mas
nenhum dado foi carregado no mesmo, a seguinte
mensagem aparecerá quando houver uma tentativa
de coletar dados em seus PONTOs dinâmicos de tag
de rotação associados:

ERRO!

O ponto de Veloc. Rotação (RPM) usado para
Ponto de Tag de Rotação (ID do Ponto) não foi
coletado. Carregue os dados (ID do Ponto) antes
de carregar dados nesse ponto.

ESC - para abortar a coleta de dados.

 Os dados do PONTO de referência de rotação (RPM)
podem ser coletados novamente com a freqüência desejada
pelo usuário. Entretanto, os PONTOs de tag de rotação
ligados ao PONTO de referência de rotação não são
atualizados com um novo valor de rotação, a menos que
eles também sejam coletados novamente após o PONTO de
referência de rotação ser coletado novamente.

> > Para continuar a coleta de dados:

 Tecle <ENTER> para começar a coleta de dados. Uma
tela FFT é mostrada. A faixa de amplitude, a faixa de
freqüência e o número de médias já foram definidos na tela
AJUSTE DO PONTO do software do sistema central
para todos os PONTOs DA ROTA. Para PONTOs Fora
Rota, ajuste esses parâmetros na tela Ajuste Espectro.
Observe o número de médias acima do canto superior
esquerdo da tela de espectro. Você verá que ele avança
para 1/N, 2/N, 3/N, etc., indicando progresso em direção a
um número (N) de médias ajustado previamente. A
amostragem para o cáculo das médias continua até o
número de médias especificado e, em seguida, a coleta de
dados pára. Após a conclusão da amostragem, tecle
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<ENTER> para registrar o valor global e o espectro e
retorne ao menu de medição.

Ø Se não estiver satisfeito com a tela de
amplitude, você poderá ajustar a
amplitude da escala plena com as teclas
de setas para cima e para baixo, durante
o processo de amostragem.

 Observe que um gráfico de barras vertical está presente na
borda direita da tela de espectro. Esse gráfico de barras
vertical mostra o valor global calculado a partir do
espectro. O alarmeno lado do gráfico de barras, indicam os
níveis de alarme ajustados no software do sistema central
PRISM. Os cursores de alarme são preenchidos se o
alarme for excedido (veja a Figura 1-7) e vazios em caso
contrário.

 Além disso, observe que a palavra GLOBAL aparece na
parte superior da tela de espectro (Figura 1-7). Isso indica
que o valor numérico à esquerda da palavra GLOBAL é a
amplitude global calculada a partir do espectro.

 

 Figura 1 - 7
Onde aparecen Amplitude Global
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 Ao serem acionadas, as teclas de setas para a direita e para
a esquerda movem o cursor na tela de espectro. Ao mesmo
tempo, a palavra GLOBAL desaparece e a amplitude e a
freqüência na posição do cursor são mostradas (Figura
1-8).

 

 Figura 1 - 8
Onde aparecen dados, na posição do cursor

A tecla F1 comuta a tela para dados de valor global.

 Ao ser acionada, a tecla F1 comuta a tela numérica de
amplitude/freqüência, na posição do cursor, para o valor
global e do valor global para amplitude/freqüência, na
posição do cursor.

 Quando o processo de amostragem para o cálculo de
médias é concluído, a coleta pára e o espectro FFT
permanece na tela.

 amplitude na
posição do cursor  freqüência na

posição do cursor
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> > Para salvar espectros aceitáveis:

• Tecle <ENTER> (ou SAVE) para salvar e sair da tela
de espectro.

Ø Se não estiver satisfeito com o espectro,
você poderá retomar a medição
acionando a tecla RESET MEASMT, no
conjunto de teclas de funções. Em Modo
Rota:Normal, o coletor Microlog retorna
à tela Ponto dinâmico do PONTO atual,
na qual você pode entrar notas (consulte
a próxima seção: Menu Opções de
Medição). Para coleta de dados mais
rápida, ajuste o Microlog para Modo
Rota:Auto, no menu principal
8:Utilidades. A tela Ponto dinâmico do
PONTO atual não é mostrada
novamente, mas o Microlog vai
diretamente para a tela Ponto dinâmico
do próximo PONTO.

 Espectro Rota:Ocultar

 Em Espectro Rota:Ocultar, o Microlog executa
amostragens para o cálculo de médias continuamente e
prossegue até o número de médias especificado. Quando o
número de médias especificado é atingido, o Microlog
continua coletando dados. Cada amostra de dados seguinte
substitui a anterior. Essa média em movimento continua
até que você tecle <ENTER> novamente para salvar os
dados. O salvamento dos dados registra o valor global — e
o espectro FFT quando requerido.

 A opção Espectro Rota:Ocultar pode fazer com que a
coleta de dados da ROTA seja um pouco mais rápida do
que a opção Espectro Rota:Exibir. A opção Ocultar reduz
ligeiramente o tempo necessário para concluir um
determinado número de médias através da eliminação do
processamento necessário para atualizar a tela de espectro
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FFT. Em Espectro Rota:Ocultar, o valor global é mostrado
no gráfico de barras horizontal em todo o processo de
coleta de dados.

 Quando você tecla <ENTER> para salvar, os indicadores
de status são fornecidos no lado superior direito da tela
Ponto dinâmico, indicando os tipos de dados salvos.

 As letras correspondentes aos dados salvos são:

 

 O  Valor Global

 S  Espectro FFT

 N  Notas

 P  Fase

 T  Domínio de Tempo

 Menu Opções de Medição (Dinâmico)

 Com a tela Ponto dinâmico visível no Microlog, você pode
acionar a tecla MENU para acessar várias opções.

• Para fazer uma seleção, digite a tecla correspondente
no teclado do Microlog ou mova a barra indicadora
para a sua seleção e tecle <ENTER>(veja a Figura
1-4).

 As Opções da tela da Figura 1-4 são:

 

 1:Pular Máquina  5:Código Notas

 2:Pular Pto.  6:Nota Usuá

 3:Ponto Anterior  7:Leit. Manual

 4:Fazer Leitura  8:Ver Ajuste

 9:Apaga Dado  
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Ø Consulte as páginas 1-10 e 1-12 para
obter descrições das Opções de Menu
acima.

 Como Usar um Sensor Conectado Temporariamente

 Se uma medição de vibração estiver sendo feita com um
sensor conectado temporariamente (como a sonda de
vibração portátil CMSS92C), o sensor deverá ser colocado
em contato com a máquina antes de você iniciar uma
medição com a tecla <ENTER>. Se a sonda de vibração
for colocada em contato com a máquina após o início da
medição, coloque o sensor em contato com a máquina e
pressione RESET MEASMT ou <ESCAPE> e colete
novamente os dados para o mesmo PONTO. Os novos
dados substituem os antigos.

 Os valores médios dos dados podem ser apagados a
qualquer momento e o processo de amostragem pode
recomeçar do zero simplesmente coletando-se os dados
para o mesmo PONTO novamente.

 Se a sonda manual tiver um botão <ENTER>, você poderá
executar todas as tarefas que requerem a tecla <ENTER>
com o dedo polegar da mão usada para manter a sonda no
lugar.

 Dicas para Coleta de Dados Eficaz

 Como Reduzir Toques de Teclas

 Além do recurso Automação Multiponto do Microlog,
descrito no final deste capítulo, existem outras formas de
ajuste do coletor Microlog para minimizar o número de
toques de teclas necessários durante a coleta da ROTA. O
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ajuste de Modo Rota:Normal, em 6:Ajuste Rota, no
menu principal 8:Utilidades (consulte o capítulo
Utilidades) requer um toque de tecla para coletar um
espectro FFT, um segundo toque de tecla para sair da tela
FFT quando a amostragem para cálculo de médias do
espectro é concluída e um terceiro toque de tecla para
avançar o coletor até o próximo PONTO. Quando a opção
Modo Rota:Auto está selecionada, a entrada de uma
medição avança a barra indicadora até o próximo PONTO
de medição, sem a necessidade de toques de teclas
adicionais.

 A forma mais rápida (porém talvez não a melhor) de
coletar dados da ROTA é usar os seguintes ajustes em
8:Utilidades/Configuração Rota, consulte o Capítulo 8,
Utilidades:

Modo Rota:Auto
Espectro Rota:Ocultar
Modo Sensor:Sempre On
Coleta Rota:Rápido
AutoEscala:Off

Ø Use AutoEscala:Off apenas quando o
fundo escala para cada PONTO estiver
ajustado para um valor suficientemente
alto para que nenhuma condição de
sobrecarga ocorra, caso contrário a opção
AutoEscala:On será aceita.

 Tanto em Espectro Rota:Ocultar quanto em Espectro
Rota:Exibir, você pode registrar manualmente um espectro
FFT, requerido ou não pela programação, acionando a
tecla de função SAVE.

 AutoEscala

 O coletor Microlog pode ser configurado para escala de
amplitude manual (AutoEscala:Off) ou automática
(AutoEscala:On). Consulte o capítulo Utilidades para obter
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mais detalhes. Para AutoEscala:Off, o Microlog ajusta a
faixa de amplitude para o valor carregado no Microlog a
partir do banco de dados do software PC PRISM.

 O Microlog não permitirá que os dados dinâmicos sejam
coletados durante o estado de sobrecarga. O Microlog
responde aos sinais de entrada muito grandes para a tela
com uma mensagem SINAL SATURADO na tela e com o
indicador de sobrecarga (OV) no centro da linha de status
(linha superior) da tela. Se for indicada uma sobrecarga de
sinal, a amplitude do fundo de escala deve ser aumentada
para impedir erros de amplitude. Durante a coleta de
dados, a amplitude do fundo de escala pode ser aumentada
ou diminuída a partir do Ponto dinâmico ou das telas FFT
com as teclas de setas para cima e para baixo.

 Independente de AutoEscala:Off ou AutoEscala:On estar
ajustado, a amplitude sempre pode ser aumentada e
diminuída manualmente durante a coleta de dados,
acionando-se as teclas de setas para cima e para baixo.

 A Sonda

 Se um sensor magnético ou algum do tipo que é instalado
permanentemente não for usado, é importante manter a
sonda estável e com pressão uniforme. A aquisição de alta
velocidade do Microlog requer apenas alguns segundos
para coletar a média do espectro FFT que a experiência
demonstrou ser necessária para precisão no cálculo da
tendência e análise.

 Se a sonda de vibração perder contato ou se você for
forçado a interromper a coleta por outras razões, como
temperatura ambiente muito elevada para continuar
mantendo a sonda no lugar, o processo de amostragem
para o cálculo de médias poderá ser parado a qualquer
momento, teclando-se <ENTER>. Reconhecendo essa
possibilidade, o Microlog divide pelo número de médias
realmente coletadas, em vez de dividir pelo número
especificado. Portanto, à medida que um espectro FFT é
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calculado, os valores salvos e mostrados são precisos para
o número de médias coletadas até esse ponto. Se o
processo de amostragem precisar ser parado após três ou
quatro médias, a redução na precisão geralmente será
mínima.

 Fazer uma Análise no Local

 Você pode fazer uma análise preliminar nos Espectros
FFT coletados. Um cursor móvel, controlado pelas teclas
de setas para a esquerda e para a direita, é fornecido para
que você tenha um valor preciso tanto da amplitude quanto
da freqüência dos componentes individuais do espectro na
tela do Microlog.

 Os valores digitais de amplitude, freqüência e os múltiplos
de ORDEM da rotação da máquina na posição do cursor
são mostrados nas linhas diretamente acima do espectro.

 Se a rotação não foi ajustada corretamente no PC ou se não
for a rotação real (por exemplo, em uma máquina de
rotação variável), a rotação poderá ser ajustada a partir da
tela de espectro.

> > Para ajustar a rotação a partir da tela de espectro:

• Coloque o cursor sobre o componente, no espectro
identificado como rotação.

• Acione a tecla 1XRPM.

 A ordem mostrada acima do espectro muda para 1.0. A
rotação estabelecida é registrada com o espectro e
transferida de volta para o computador PC como um
registro permanente da rotação real no momento em que o
espectro foi coletado. Isso assegura que as ordens sejam
corretamente listadas em qualquer cópia impressa
posterior.
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Ø As freqüências do marcador FAM
também são atualizadas, utilizando a
nova velocidade de operação.

 Várias outras funções valiosas de análise são iniciadas
através do acionamento das teclas etiquetadas, no conjunto
de teclas de função. As teclas aplicáveis e suas funções são
descritas no capítulo Análise.

 Bandas Espectrais

 A opção Bandas Espectrais fornece alarmes de alerta e
perigo tanto nos valores de pico quanto nos espectrais
globais, em uma faixa de freqüência definida.

 O Microlog consegue processar e mostrar até 12 bandas
espectrais predefinidas e carregadas a partir de um banco
de dados do software PC PRISM.

 No Microlog, as bandas espectrais definidas aparecem no
espectro mostrado. Os valores de Pico e os pontos de ajuste
aparecem como linhas pontilhadas, enquanto os valores de
Global e os pontos de ajuste aparecem como linhas sólidas.

Ø Para ver as bandas espectrais, a opção
Espectro Rota do menu 8:Utilidades do
Microlog deve ser ajustada para Exibir.

Ø O valor global de cada banda é calculado
através do mesmo método de detecção
(RMS, PicoPico ou Pico), conforme
especificado para o valor global do
PONTO.

 Um A ou um D é mostrado acima da linha Nível de Pico
ou Nível Global, quando ocorre uma condição de alarme.

A - Alerta
D - Perigo.
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 A qualquer momento da coleta de dados, acione a tecla
PgDn para ver o Aj Bandas Espectro. As informações
sobre a tela Aj Bandas Espectro incluem:

 De (CPM) - O limite de freqüência baixa da banda
espectral em CPM. Definido no software do sistema
central PRISM.

 A (CPM) - O limite de freqüência alta da banda espectral
em CPM. Definido no software do sistema central PRISM.

 Pk Per - O nível de perigo de pico da banda (limite de
alarme). Definido no software do sistema central PRISM.

 Pk Cui - O nível de alerta de pico da banda (limite de
alarme). Definido no software do sistema central PRISM.

 Ov Per - O nível de perigo global da banda (limite de
alarme). Definido no software do sistema central PRISM.

 Ov Cui - O nível de alerta global da banda (limite de
alarme). Definido no software do sistema central PRISM.

 Band Pk - O nível de pico mais alto atual da banda.
Atualizado para cada novo buffer de dados FFT.

 Band Ov - O nível global atual da banda. Calculado
através da seguinte equação:

 Onde:

OA = nível global de vibração
low = índice da primeira linha FFT da banda
high = índice da última linha FFT da banda
Fi = amplitude de cada uma das linhas FFT
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NBF = largura de banda do ruído para a janela
selecionada

 Largura de Banda do Ruído:

Janela Selecionada NBF

Uniform 1.0
Flat Top 3.782893
Hanning 1.499512

 Status - Mostra o status do alarme da seguinte forma:

OvD - Perigo global. Mostrado quando o nível global da
banda >= o limite de perigo global.

PkD - Perigo de pico. Mostrado quando o nível de pico da
banda >= o limite de perigo de pico.

OvA - Alerta global. Mostrado quando o nível global da
banda >= o limite de alerta global.

PkA - Alerta de pico. Mostrado quando o nível de pico >=
o limite de alerta de pico.

OK - Nenhum Alarme.

Ø Após salvar os dados da banda espectral
(acionando o botão SAVE), o espectro
com as bandas espectrais mostradas
poderá ser visto através do Menu Rever
e poderá ser impresso através do Menu
Relató. Esse relatório inclui o Rel Pontos
Dinâmicos com as bandas mostradas e
uma segunda página contendo um
RESUMO BANDAS ESPECTRAIS.
Esse resumo contém as mesmas
informações de Aj Bandas Espectro.

 Quando os níveis de alarme são excedidos, os alarmes da
banda espectral são mostrados e salvos para o relator
Exceções do Microlog. Os alarmes da banda espectral não
são enviados para PRISM2. Em vez disso, após os dados
serem enviados para o PC, o PRISM2 recalcula as bandas
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espectrais e gera alarmes para os PONTOs que excedem os
níveis de alarme da banda espectral.

 Descarregando FAM Informações

Ø As informações FAM devem ser
configurada no PRISM4 antes de serem
descarregadas no Microlog.

 O Microlog consegue processar e exibir até informações de
frequência com falha no rolamento associadas a PONTOs
que foram predefinidos e carregados a partir de um banco
de dados do software do sistema central PRISM.

> > Para carregar os dados FAM a partir do PRISM4:

• A partir do menu Principal do Microlog, tecle 3 ou
movimente a barra indicadora para 3:Transferir e
tecle <ENTER>. Aparece a tela do menu Transferir
e o Microlog estará pronto para se comunicar com seu
computador.

• No menu Transferir de PRISM4, selecione
Descarregar/Da lista ROUTE ou Descarregar/Da
Hierarquia Ativa.

• Selecione o quadro de opção Descarregar
Informações FAM e dê um clique sobre o botão de
comando com visto do diálogo. As informações FAM
são descarregadas com o ROUTE no Microlog
conectado.

 Ao coletar dados para um PONTO FAM, o Microlog
automaticamente sobrepõe até quatro múltiplos de
marcadores de frequência com falha de rolamento. Por
exemplo, até quatro múltiplos de cada BPFI são exibidos
primeiro, pressionando-se a tecla PGDN exibe até mais
quatro múltiplos BPFI. Quando não houver mais múltiplos
BPFI, então até quatro múltiplos de BPFO serão exibidos
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etc. Os marcadores de freqüência com falha de rolamento
são rotulados (como definido em PRISM4) como múltiplos
de FTF, BSF, BPFO e BPFI (Figura 1 - 9).

 

 Figura 1 - 9
Espectro com etiquetas de freqüência de falha

 O Microlog coloca cada marcador FAM acima do maior
pico no intervalo de frequência do marcador (frequência
central +/- (largura de banda / 2)).

Ø O cálculo de freq. central é compatível
com Velocidade Tagging.

 Quando uma nova velocidade de operação for selecionada,
tecle 1XRPM para recalcular as localizações do marcador
FAM.

• Tecle <ENTER> para salvar os dados. A tela FAM
NUMERICAL exibe (Figura 1 - 10).
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 Figura 1 - 10
A tela FAM NUMERICAL

 Os campos da tela FAM NUMERICAL são os seguintes:

 ETIQUETA - O identificador e a Etiqueta de rolamento,
como definido no PRISM4.

 AMPLITUDE - A amplitude em que o maior pico ocorre
dentro da frequência central FAM e do intervalo de
frequência da largura de banda.

 FREQUENCY -A amplitude em que o maior pico ocorre
dentro da frequência central FAM e do intervalo de
frequência da largura de banda.

• Pressione <ESCAPE> para voltar para a telato Ponto
de Dados Dinâmicos.

> > Para visualizar as informações FAM do PONTO:

• Na tela Ponto de Dados Dinâmicos pressione MENU,
o menu sobreposto Opções é exibido. Pressione 8 ou
desloque a barra indicadora para 8:Visualizar
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Configuração e pressione <ENTER>. A tela
DESCRIÇ O DO PONTO é exibida.

• Pressione F3, a tela Configuração de Dados FAM é
exibida (Figura 1 - 11).

Figura 1 - 11
A tela Configuração de Dados FAM

 Número FAM - O Microlog atribui este número
seqüencialmente, de acordo como o número de frequências
com falha definido no PRISM4 para este PONTO.

 As informações restantes são exibidas como definidas em
PRISM4 para cada frequência com falha.

• Para visualizar informações de frequências adicionais
com falhas predefinidas pressione as teclas de seta
direita/esquerda.

• Pressione ESCAPE para voltar para a tela Ponto de
Dados Dinâmicos.
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 Multi-Point Automation (MPA)

 O coletor de dados Microlog CMVA60 permite que o
usuário configure até 12 medições para coleta de dados
automática em um ponto de medição. Usando o mesmo
sensor, o usuário precisa teclar somente um botão para
coletar seqüencialmente todas as medições programadas.

Ø O PONTO de referência de rotação não
pode ser incluído em um grupo de pontos
MPA, mas os PONTOs de dados
dinâmicos ligados ao PONTO de
referência de rotação podem.

 Ajuste da ROTA MPA

> > Para ajustar uma ROTA MPA:

• No software PRISM, acesse a tela Ajuste Ponto. O
campo Descrição da tela Configuração Ponto é usado
para identificar PONTOs MPA. Os 4 primeiros
caracteres do campo Descrição identificam o grupo
MPA ao qual o PONTO que está sendo configurado
pertence. Para PONTOs MPA, o primeiro caractere do
campo Descrição é sempre “@”. O caractere @ deve
ser seguido por três caracteres alfanuméricos que
identificam o grupo de PONTOs MPA.
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Por exemplo,

 @MT1  VELOCITY

 @MT1  ACCEL

 @MT1  ACC ENV

são Descrições permitidas para três PONTOs MPA
coletados na mesma localização de um motor. Para
três PONTOs adicionais coletados em uma segunda
localização do motor,

 @MT2  VELOCITY

 @MT2  ACCEL

 @MT2  ACC ENV

podem ser Descrições apropriadas.

Ø Se forem definidos mais de 12 PONTOs,
o CMVA60 coletará dados para os 12
primeiros PONTOs MPA e os PONTOs
MPA restantes serão ignorados.

 Coleta de Dados do Grupo MPA

Ø Não há tela de valor de rotação para
PONTOs MPA, uma vez que não existe
tela de espectro.

 Quando o coletor Microlog é ligado pela primeira vez, a
barra indicadora do vídeo reverso, no menu principal
aparece na opção 1:Rota. Tecle <ENTER> para mostrar a
LISTA DE ROTAS.

• Destaque e tecle <ENTER> para selecionar a ROTA
a ser coletada.

Durante a coleta de PONTOs em uma ROTA,
quando o Microlog encontra um grupo de PONTOs
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MPA, ele mostra automaticamente a tela de coleta de
dados MPA (Figura 1 - 12).

Figura 1 - 12
A tela de coleta de dados MPA

• Com o destaque na parte superior da lista, tecle
<ENTER> para coletar automaticamente todos os
PONTOs MPA do grupo.

Ø Antes de teclar <ENTER> para coletar
dados, você pode mover o destaque para
vários PONTOs do grupo MPA para
mostrar detalhes do PONTO destacado
na seção MEDIÇ O ATUAL da tela.
Entretanto, retorne ao topo da lista antes
de teclar <ENTER>, uma vez que a
coleta de dados continua a partir do
PONTO destacado.

Ø Dependendo da definição em Ver
Espectro MPA em Ajuste de
Utilitários/Rota, o Microlog exibe o
espectro correspondente (incluindo
qualquer FAM ou informações sobre
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banda espectral) permitindo que o
operador inspecione e verifique se os
dados estão corretos. Tecle SAVE para
continuar a coletar dados para os
PONTOS MPA triaxiais existentes ou
tecle <ESCAPE> para cancelar a coleta
de dados.

Ø Se for encontrado um PONTO não-MPA
em um grupo MPA, a coleta de dados
será interrompida para os PONTOs MPA
restantes. Quando o próximo PONTO
MPA é encontrado, ele é considerado um
novo grupo MPA.

 Os itens da tela Coleta de Dados MPA são:

 Uma lista de todos os PONTOs do grupo MPA (no
máximo 12). Quando a coleta de dados é completada para
todos os PONTOS, a palavra FEITO aparece na parte
inferior da lista.

 Valor - Valor global salvo para essa medição.

 Unid - Unidades para essa medição.

 Alarme - O valor de alarme mais alto excedido para essa
medição.

 Informações Atuais Sobre Medição

 ID - Identifica o nome do PONTO atual.

 DESC - Uma breve descrição do PONTO identificado.

 ESTA - Valor global da medição atual.

 ÚLT - Valor global da medição anterior.

 ALARME - O valor de alarme mais alto excedido.
Exemplo: se A1 e A2 existem, A2 será mostrado.

Ø As cadeias indicadoras de alarme MPA i
são consistentes com o PRISM2 e o
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PRISM4 para Windows. As cadeias
indicadoras de alarme são:

A1 = Alarme Global 1
A2 = Alarme Global 2
a = Alerta de Pico de Banda
d = Perigo de Pico de Banda
A = Alerta Global de Banda
D = Perigo Global de Banda

 MÉD - Mostra o número de médias durante a coleta de
dados para cada PONTO MPA e exibe FEITO quando o
PONTO MPA é concluído.

 % Alterar - Percentagem de troca entre o valor integral
atual e o último valor integral da medição.

 GR F. BARRAS - Um gráfico de barras horizontal
localizado abaixo das informações sobre a MEDIÇ O
ATUAL mostra o valor global. Os pontos de ajuste do
alarme, representados por pequenas marcas verticais
diretamente abaixo do gráfico de barras, mostram o
relacionamento físico entre o valor global e os pontos de
ajuste do alarme.

 Opções

 Certas opções de MPA estão disponíveis.

• Com a tela de coleta de dados MPA exibida, acione a
tecla MENU. O menu sobreposto Opções é mostrado.
Digite a tecla correspondente no teclado do Microlog
ou mova a barra indicadora para a sua seleção e tecle
<ENTER>.
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 Figura 1 - 13
O Menu Opções de MPA

 As Opções de MPA são:

 1:Pular Máquina - Pula todos os PONTOs MPA e os
PONTOs subseqüentes na Máquina atual e continua com a
próxima máquina da ROTA.

 2:Pular Set MPA - Pula todos os PONTOs MPA e
continua até o próximo PONTO ou grupo de PONTOs, na
ROTA.

 3:Set/Ponto MPA anterior - Move a barra indicadora
para o Set/PONTO MPA anterior.

Ø A barra indicadora pode ser deslocada
para o Grupo/PONTO MPA da medição
anterior ou da próxima, com as teclas de
setas para cima e para baixo, quando a
LISTA DE ROTAS está visível.
Quando o Microlog está no modo de
aquisição de dados, as teclas de setas
para cima e para baixo controlam o
ganho de amplitude.

 4:Notas Codificadas - As notas de uma lista são
transferidas do banco de dados do software do sistema
central PRISM. A lista é mostrada através da seleção de
Código Notas.

Ø O PRISM4 permite a entrada de um
Código Nota de 38 caracteres. A tela
Código Nota do Microlog mostra
somente os primeiros 27 caracteres do
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Código Nota carregado do software
PRISM.

> > Para salvar o código notas desejado com os dados
coletados para o PONTO:

• Use as teclas de setas para cima e para baixo para
posicionar a barra indicadora sobre o código nota
desejado.

• Tecle F1 para salvar o código nota com os dados
coletados para o PONTO MAP.

Ø É possível selecionar, dessa forma,
múltiplos códigos notas para o mesmo
PONTO MPA da medição.

• Quando todas as notas aplicáveis forem selecionadas,
tecle <ENTER> para salvar.

Ø Ao ser acionada, a tecla <ESCAPE>
aborta o processo sem salvar os códigos
notas.

 5:Nota Usuá - Permite digitar uma nota ou uma
observação em inglês. A linha mostrada para a Nota Usuá
tem capacidade para 42 caracteres, porém somente os 30
primeiros espaços são mostrados inicialmente. Quando o
fim da linha mostrada inicialmente é atingido, a entrada
de mais caracteres faz com que a linha role para a
esquerda na janela, até que sua capacidade de 42
caracteres seja preenchida. Alinha de 42 caracteres inteira
é salva e transferida para o PC.

Ø Em um único PONTO MPA de medição,
uma Nota Usuá ou um Código Nota
pode ser registrado, mas não os dois. A
Nota Usuá mais recente ou a série de
Códigos Notas sobrepõe as notas
registradas anteriormente para o mesmo
PONTO MPA de medição.
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6:Ver Configuração - Resume todas as informações
relacionadas ao PONTO MPA atual.

7:Apagar Dados Set MPA - Apaga todos os dados
registrados de todos os PONTOs, no Grupo MPA atual.
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2
O Menu Fora Rota

Visão Geral

FORAROTA permite que você obtenha dados em
PONTOs de medição que não foram previamente
carregados do software PC PRISM para o Microlog.

Ajuste

Para simplificar o procedimento de ajuste, dois Modos de
Usuário estão disponíveis, modo usuário Análise e
Normal. Esses modos são selecionados no menu Ajust
Sistema, na função 8:Utilidades (consulte o capítulo
Utilidades).

O Modo Usuá:Análise fornece acesso a todas as
funções de  Análise.

O Modo Usuá:Normal simplifica a operação de
Análise ocultando os valores de várias opções
utilizadas principalmente para análises altamente
especializadas.
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Figura 2 - 1
O Menu Principal do Microlog CMVA60

Em Fora Rota (Figura 2-1), você pode executar o ajuste
necessário no coletor Microlog e imediatamente coletar
dados sem voltar ao PC.  A medição ajustada no Microlog
na hora da coleta de dados é transferida para o PC e pode
ser combinada no banco de dados permanente do software
PC PRISM.

Com exceção dos itens a seguir, Fora Rota é idêntico a
Rota, conforme descrito no Capítulo 1, O Menu Rota.

• As informações necessárias para definir um PONTO
de medição devem ser manualmente programadas no
Microlog.

• O menu Opções de Medição (Figura 2-2) não inclui
Pular Pto., Pular Máquina e Ponto Anterior
(consulte a Figura 1-4), que não se aplicam a Fora
Rota.
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Figura 2 - 2
O menu Opções para Pontos de Processo Fora Rota

Tipos de Medições

Quatro tipos de medições podem ser configurados e
coletados no modo Fora Rota (Figura 2-3).

Figura 2 - 3
O menu Fora Rota
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1:Dinâmico - Uma vibração ou voltagem CA.
Corresponde aos dados dinâmicos de vibração coletados
em Rota.

2:Processo - Um valor estático em Volts de corrente
contínua, como temperatura, obtido com um sensor
conectado diretamente ou lido de um instrumento
instalado e digitado manualmente através do teclado.

3:HFD (Detecção de Alta Freqüência) - Uma entrada
dinâmica de alta freqüência de um acelerômetro para
avaliar a condição de uma esfera do elemento rolante ou
dos rolamentos. A medição HFD tem um valor global
detectado de 5 KHz a 60 KHz mas não registra um
espectro.

4:Veloc. Rotação - A entrada de pulsos proporcional à
freqüência de rotação ou entrada manualmente utilizando
o teclado.

Medições Dinâmicas (Visão Geral)

> > Ajustar para fazer medições dinâmicas:

• No Menu, tecle 2 ou mova a barra indicadora para
2:Fora Rota e tecle <ENTER>.  A tela na Figura 2 - 3
é exibida.

• Tecle 1 ou mova a barra indicadora para 1:Dinâmico e
tecle <ENTER>. A tela na Figura 2 - 4 é exibida.
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Figura 2 - 4
O menu Dinâmico

Os menus da tela Dinâmico são:

1:Medir Dado - Faz amostragem e mostra os dados de
acordo com a configuração dos menus Ajuste.

2:AjustEntrada - Mostra campos para designar o ID DO
PONTO e a Descrição, o tipo de medição, a
entradafaixa em toda a escala, as unidades, o tipo de
detecção, a sensibilidade da entrada, a freqüência
mínima de análise e RPM.

3:Ajuste Espectro - Configuração FFT como linhas de
resolução, tipo de medida, faixa de freqüência,
número de médias, tipo médio, modo médio,
sobreposição média e tipo de janela.

4:Ajuste Tela - Define o tipo de tela (única ou dupla), tipo
de exibição (magnitude, hora, fase), totalidade do eixo
vertical (fase) e tipo de cursor.
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5:Ajuste Ativação - (Apenas no Modo Usuário:Análise)
Configura o modo de ativação, a fonte da ativação, a
pendente da ativação, o nível da ativação, o atraso da
ativação e o número de pulsos por revolução.

Ø A função de comprimento por revolução
ainda não foi implementada.

6:Ajuste  Marcas - (Apenas no Modo Usuário:Análise)
Permite a seleção de marcadores harmônicos, relativos ou
de banda lateral. O marcador fundamental pode ser
posicionado pela localização do cursor ou digitando a
freqüência.

AjustEntrada

O menu AjustEntrada contém campos para registro de ID
e Descrição, designando o tipo de medição, a faixa
completa, o método de detecção, a sensibilidade do
transdutor, a freqüência mínima de  análise e o RPM.

Figura 2 - 5
Os campos de AjustEntrada
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> > Para acessar o menu AjustEntrada:

• No menu Dinâmico, tecle 2 ou mova a barra
indicadora para 2:AjustEntrada e tecle <ENTER>
(Figura 2-5).

Os campos do AjustEntrada são:

ID - Entre até 20 caracteres e pressione <ENTER>.  A
barra indicadora avança para o próximo campo da tela
(Desc).

Ø Juntos, o ID e a Descrição identificam o
equipamento e a localização exata da
gravação de uma medição.

Desc - Entre até 32 caracteres e tecle <ENTER>. A barra
indicadora avança para o próximo campo da tela (Tipo).

Ø No modo Análise (do menu principal), o
campo ID geralmente não é preenchido
até que um sinal dinâmico mostrado seja
registrado (salvo). Nesse momento,
quando a tecla SAVE é acionada,
aparece uma janela na tela dinâmica, na
qual o ID pode ser entrado (Figura 2-6).
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Figura 2 - 6
A janela de Entrada do ID de Ponto

Tipo - O tipo de medição (aceleração, velocidade,
deslocamento, volts, pressão, SEE ou envelope) que
depende do tipo de sensor sísmico usado (acelerômetro,
sensor de velocidade, sonda de proximidade ou sensor
SEE) é necessário para estabelecer os requisitos de
integração para o cálculo de FFT. Pressione MENU para
ver as opções.

• Selecione a opção para o Tipo de medição com a barra
indicadora e tecle <ENTER>. A barra indicadora
avança para o próximo campo da tela (Fdo Escala).

Ø Se você selecionou ENV Acel ou ENV
Vel, um campo adicional mostra o Filtro
ENV nomeado.

Filtro ENV - Tecle MENU para ver as opções.

5 Hz - 100 Hz
50 Hz - 1 Khz
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500 Hz - 10 KHz
5 KHz - 40 KHz

• Selecione sua opção de faixa de filtros e tecle
<ENTER>. A barra indicadora avança para o
próximo campo da tela (Fdo Escala).

Escala plena - As unidades deste campo foram
automaticamente determinadas quando você selecionou
Tipo:.

• Entre um valor numérico de fundo escala e tecle
<ENTER>. (Observe que esse valor também pode ser
alterado, quando na tela de espectro, com as teclas de
seta para cima e para baixo.).  A barra indicadora
avança para o próximo campo da tela (Detecção).

Ø Se o número 0,0 for entrado para Fdo
Escala, o resultado será uma auto-escala
ou auto-escalonamento.

Deteccao -  Tecle MENU para ver as opções.

A tabela a seguir lista o método de detecção de sinal e
ajuste de escala do Microlog para medições dinâmicas
globais. Observe que os valores de aceleração, velocidade e
deslocamento obtidos de um acelerômetro ou medidor de
velocidade são sempre valores equivalentes a partir da
detecção de RMS. Isso mantém o método de medição
usado com a maioria dos instrumentos mais antigos, assim
os valores mais novos registrados do Microlog
permanecem equivalentes.
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DETECÇÃO

ENTRADA SAÍDA Pico Pco a Pco RMS

Aceleração Aceleração Valor
Equivalente

RMS

Valor
Equivalente

RMS

RMS Real

Aceleração Velocidade Valor
Equivalente

RMS

Valor
Equivalente

RMS

RMS Real

Aceleração Deslocamento Valor
Equivalente

RMS

Valor
Equivalente

RMS

RMS Real

Velocidade Velocidade Valor
Equivalente

RMS

Valor
Equivalente

RMS

RMS Real

Velocidade Deslocamento Valor
Equivalente

RMS

Valor
Equivalente

RMS

RMS Real

Deslocamento Deslocamento Pico Real Pco a Pc
Real

RMS Real

Voltagem Voltagem Pico Real Pco a Pc
Real

RMS Real

Pressão Pressão Pico Real Pco a Pc
Real

RMS Real

SEE SEE Pico Real Pco a Pc
Real

RMS Real

ENV/ACEL ENV/ACEL Pico Real Pco a Pc
Real

RMS Real

ENV/VEL ENV/VEL Pico Real Pco a Pc
Real

RMS Real
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• Selecione um dos três métodos (Pico, RMS ou Pco a
Pco) para detectar o sinal dinâmico e tecle
<ENTER>. A barra indicadora avança para o
próximo campo da tela (Entrada).

Entrada - Entre a sensibilidade do transdutor em milivolts
(mv) por Engineering Unit (EU) e pressione <ENTER>.
A barra indicadora avança para o próximo campo da tela
(Frq mín análise).

Frq mín análise - Entre a freqüência mínima de análise
desejada para a tela de espectro. O valor global é
computado com base nos componentes do espectro no
intervalo entre a freqüência mínima de análise e a
freqüência máxima.

• Tecle <ENTER>.  A barra indicadora avança para o
próximo campo da tela (RPM).

RPM - Entre a velocidade de rotação nominal da máquina
com a qual os dados estão sendo obtidos e pressione
<ENTER>.

Ø O Microlog computa o RPM da
máquina, mostra-o na tela de espectro,
utiliza o mesmo para calcular ordens,
armazena-o com os dados dinâmicos e
transfere-o para o PC. Para pontos
disparados, o Microlog ajusta o RPM
igual à taxa de pulsos/ pulsos por
revolução do tacômetro, conforme ajuste
do disparo. Para pontos não-disparados,
o Microlog ajusta o RPM igual ao valor
dessa tela AjustEntrada, a menos que a
tecla 1XRPM seja acionada durante a
exibição do espectro. Se for, o Microlog
ajustará o RPM igual à freqüência no
cursor.

• Tecle <ESCAPE> para voltar ao menu de seleção do
ajuste, Dinâmico.
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Ajuste Espectro

A tela Ajuste Espectro contém campos para registrar o
número de linhas de resolução, tipo de medição,
freqüência inicial e máxima, número de médias, tipo de
média, modo de média, sobreposição de médias e tipo de
janela de espectro.

Figura 2 - 7
Os campos de Ajuste Espectro

> > Para acessar o menu Ajuste Espectro:

• No menu Dinâmico, tecle 3 ou mova a barra
indicadora para 3:Ajuste Espectro e tecle <ENTER>.
A barra indicadora é mostrada nas Linhas (Figura 2-
7).

Linhas - Linhas determina a resolução básica do espectro.
Pressione MENU para ver as opções.
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faixa de freqüência
= resolução básica do espectro

linhas

1000 Hz
= 2,5 Hz

400 linhas

Se, por exemplo, você selecionar 400 linhas e uma faixa de
freqüência de 0 a 1.000 Hz, a resolução básica do espectro
será 1.000 dividido por 400 ou 2,5 Hz.

Isso significa que o eixo x é dividido em 400 segmentos
com espaços de 2,5 Hz entre eles.

Ø Observe que a resolução maior requer
mais tempo para coleta de dados e
consome mais memória de
armazenamento.

• Selecione a opção para o número de Linhas de
resolução com a barra indicadora e tecle <ENTER>.
A barra indicadora avança para o próximo campo da
tela (Tipo Medição).

Tipo Medição - Pressione MENU para ver as opções.

Freqüência - Ajusta o eixo horizontal da tela de espectro
em unidades de freqüência.

Ordens - Ajusta o eixo horizontal da tela de espectro em
ordens (múltiplos da velocidade de rotação). Requer um
disparo 1XRPM externo com referência de fase para o eixo
de rotação.

• Selecione a opção para Tipo Medição com a barra
indicadora e pressione <ENTER>. A barra indicadora
avança para o próximo campo da tela (Freq inic.:).

Ø As telas Ajuste do Espectro são
diferentes, dependendo do Tipo Medição
selecionado: Freqüência ou Ordens.
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Cada opção é discutida sob um título
separado a seguir.

Ajuste Espectro/Tipo Medição:Freq

Tipo Medição:Freq ajusta o eixo horizontal da tela de
espectro em unidades de freqüência.

Figura 2 - 8
O campo Freq inic.

Os campos Tipo Medição:Freq são:

Freq inic.: - A freqüência inicial para o eixo horizontal da
tela de espectro. Qualquer freqüência inicial inferior à
freqüência máxima pode ser entrada.

Ø A freqüência inicial real pode ser
diferente do valor entrado. O Microlog
seleciona uma freqüência inicial próxima
ao valor entrado mas baseada no seu
algoritmo de zoom.
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• Entre sua opção de freqüência inicial do espectro FFT
e tecle <ENTER>. A barra indicadora avança para o
próximo campo da tela (Freq Máxima:).

Freq Máxima - Entre qualquer freqüência máxima para o
eixo horizontal da tela de espectro, inferior ou igual a
20.000 Hz ou 1.200.000 CPM.

• Entre a freqüência máxima do espectro FFT em Hz ou
CPM e tecle <ENTER>. A barra indicadora avança
para o próximo campo da tela (Número de Médias).

Número de Médias - Se Tipo Média for Pk Máximo,
ajuste o Número de Médias:1 e ajuste Modo Média:Cont.
Como o Modo Média:Cont está selecionado, o valor do
pico é atualizado para cada conjunto de espectros.

Se Tipo Média for Média, ajuste o Número de Médias:6.
Esse é um número razoável de médias de espectro para
permitir que uma medição de PONTO seja feita em menos
de 10 segundos.

Se um disparo externo estiver disponível (o cálculo de
médias síncrono com a hora é permitido no Tipo Média),
ajuste o Número de Médias para atingir uma melhoria
sinal-ruído no domínio de tempo (de 4 até acima de 200,
dependendo da proximidade dos sinais conflitantes).

• Entre o número de conjuntos de espectros a serem
calculados (entre 1 e 9.999).

• Tecle <ENTER> e a barra indicadora avança para o
próximo campo da tela (Tipo Média).

Tipo Média - Pressione MENU para ver as opções.

Off -Produz os mesmos resultados que o ajuste Tipo
Média:Média e Número de Médias:1. O FFT mostra
os componentes escalados pelo método de detecção
selecionado e atualiza ao máximo a taxa de tempo
real.
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Média - A somatória da magnitude de cada linha
espectral é dividida pelo número total de médias
(média do conjunto). Este é o método de cálculo de
médias usado com mais freqüência para a rotina de
coleta e análise de dados.

Pk Máximo - Pk Máximo contém o valor mais alto
recebido em cada linha espectral durante o tempo de
cálculo de médias. Este método de cálculo de médias
é muito útil quando o sinal contém uma grande
variação de amplitude e o objetivo principal da
análise é ver o máximo atingido por cada
componente.

Ø Tipo Média:Média e Tipo Média:Pk
Máximo não são recomendados para
formas de ondas de tempo. Em seu lugar,
use Tipo Média:Sinc Tempo.

Sínc(rono) Tempo - Cálculo de médias no domínio de
tempo. Este método de cálculo de médias requer um
disparo de referência.  Os componentes do sinal,
sincronizados com o disparo de referência serão
reforçados, enquanto a média do ruído é calculada
rapidamente. O cálculo de médias no domínio de tempo
síncrono produz a melhor relação sinal/ruído e é vantajosa
sempre que se julga necessário medir sinais de amplitude
muito baixa ou minimizar o “ruído”produzido pela
vibração de outras máquinas ao redor. Quando este método
é selecionado, o espectro produzido e mostrado é o FFT
das amostras médias do domínio de tempo síncrono.

Ø Para mostrar o cálculo de médias
Sínc(rono)Tempo, ajuste Fonte Disparo
para Externo.

• Selecione a opção para Tipo Média com a barra
indicadora e tecle <ENTER>. A barra indicadora
avança para o próximo campo da tela (Modo Média).
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Modo Média - Selecione o tipo de conclusão da média
FFT. Pressione MENU para ver as opções.

Cont(ínuo) - O cálculo de médias das últimas N amostras,
onde N é o número de médias selecionadas para a amostra.
Equivalente à amostragem exponencial onde o conjunto de
espectros mais recente substitui o mais antigo na soma da
média.

Finito - A amostragem continua para N amostras. O
processo pára e o resultado é mostrado. (Esse é o modo de
cálculo de médias em Espectro Rota:Exibir durante a
coleta de dados da Rota.)

Repeti - O cálculo de médias continua para N amostras,
onde N é o número de médias que você seleciona para a
amostra.  A média do espectro é mostrada após N amostras
serem tiradas.  A tela é atualizada após cada média finita.

• Selecione sua opção para Modo Média com a barra
indicadora e tecle <ENTER>. A barra indicadora
avança para o próximo campo da tela (Média
Overlap).

Média Overlap - O processamento da sobreposição é
vantajoso quando o tempo necessário para reunir um
registro de tempo é maior do que o tempo necessário para
calcular um espectro FFT. No Microlog, isso ocorre em
freqüências abaixo de 1.000 Hz (60.000 CPM).

Para freqüências mais baixas, a quantidade de
sobreposições pode ser aumentada para reduzir o tempo
necessário para coletar um determinado número de
médias.  Entretanto, observe que, quanto maior for a
sobreposição, mais informações serão compartilhadas entre
as médias. Pressione MENU para ver as opções.

Máx - Utilize quaisquer dados que estiverem no registro
de tempo no momento. Podem ser dados existentes, dados
novos ou uma mistura, dependendo do tempo necessário
para coletar dados de registro de tempo.  Resulta em
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menos tempo de amostragem mas pode ocasionar a falta de
precisão estatística.

75% - Usa 75% de dados existentes e 25% de dados
novos para calcular novo FFT.

50% - Usa 50% de dados existentes e 50% de dados
novos para calcular novo FFT.

Não - Cada conjunto de espectros corresponde a
novos dados adicionados à soma.

O processamento da sobreposição é utilizado para obter
dados novos do conjunto suficientes para uma média
precisa. Se a freqüência máxima for baixa e o tempo do
processo FFT for rápido, a soma da média incluirá uma
alta porcentagem de dados antigos com sobreposição
máxima. Abaixo de 2 kHz, 50% de sobreposição e seis
médias é um ajuste razoável da ROTA.

• Selecione a opção para Média Overlap com a barra
indicadora e tecle <ENTER>. A barra indicadora
avança para o próximo campo da tela (Janela).

Janela - O tipo de janela usada no processamento FFT.
Uma função de janela deve ser aplicada a qualquer registro
de tempo periódico antes de se executar um FFT para
minimizar erros de fuga. As funções da janela Hanning e
Flat Top atenuam para zero as bordas esquerda e direita do
buffer do domínio de tempo (para impedir o erro de fuga
causado por descontinuidades no registro de tempo).
Pressione MENU para ver as opções.

Hanning - Uma função dinâmica da janela de análise de
sinal, que fornece melhor resolução de freqüência do que a
Flat Top, mas com precisão da amplitude reduzida. É útil
para medições de vibração da máquina, medições com
objetivos gerais e medições com ruído aleatório.

Uniform - Uma função dinâmica da janela de análise de
sinal, com peso uniforme ao longo do tempo. É útil para
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medições de respostas intermitentes ou mecânicas e no
modo seguidor.

Flat Top - Uma função dinâmica da janela de análise de
sinal, que fornece a melhor precisão da amplitude para
medição de componentes de freqüência discreta. É útil
para medições de calibração ou vibração da máquina
através de sondas de deslocamento em mancais de filme
fluido.

• Selecione a opção para a Janela com a barra
indicadora e tecle <ENTER>.

• Tecle <ESCAPE> para voltar ao menu de seleção de
ajuste Dinâmico.

Ajuste Espectro/Tipo Medição:Orden

Tipo Medição:Ordens - Ajusta o eixo horizontal da tela
de espectro em ordens (múltiplos da rotação). Requer um
disparo 1XRPM externo com referência de fase para o eixo
de rotação.

A magnitude e a fase absoluta relativas à referência do
eixo são plotadas contra ordens (múltiplos da rotação). A
vantagem desse modo é que a rotação pode mudar
drasticamente, mas a amplitude da vibração e os
componentes da fase são sempre plotados na mesma
posição ordenada. Nesse modo, um filtro de baixa
freqüência segue a rotação com freqüência de corte
ajustada pela seleção de menu das ordens máximas. Esses
dados ordenados de fase e amplitude juntamente com o
software PC PRISM permite uma plotagem polar de vetor
ordenada.

> > Para ajustar campos do Tipo Medição:Ordens:

• No campo Tipo Medição:, selecione Ordens com a
barra indicadora e tecle <ENTER>. A barra
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indicadora avança até o próximo campo da tela
(Número de Ordens, Figura 2-9).

Figura 2 - 9
O campo Número de Ordens

Os campos do Tipo Medição:Ordens são:

Número de Ordens - Essa função, usada juntamente com
uma entrada do tacômetro, ajusta o número de ordens para
escala plena, na tela horizontal.

• Entre qualquer número que, quando multiplicado pela
freqüência de rotação, seja menor do que 20.000 Hz e
tecle <ENTER>. A barra indicadora avança para o
próximo campo da tela (Número de Médias).

Ø Consulte as páginas 2-15 a 2-19 para
obter descrições dos campos Ajuste
Espectro/Tipo Medição:Ordens:

Número de Médias Média Overlap
Tipo Média Janela
Modo Média
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Ajuste Tela

> > Para acessar a tela Ajuste Tela:

• No menu Dinâmico, tecle 4 ou mova a barra
indicadora para 4:Ajuste Tela e tecle <ENTER>. A
tela Ajuste Tela é mostrada (Figura 2-10).

Figura 2 - 10
O menu Ajuste Tela



O Menu Fora Rota
Ajuste Tela

2 - 22 CMVA60 Microlog
Manual do Usuário

Os campos do Ajuste Tela são:

Tela - A opção de tela dupla é vantajosa sempre que a
freqüência e o domínio de tempo contêm, ambos,
informações valiosas que precisam ser vistas
simultaneamente (Figura 2-11).  Pressione MENU para
ver as opções.

Figura 2 - 11
Uma tela dupla

Ø Ao SALVAR uma tela dupla, mais
memória é usada porque você está
salvando telas duplas.

• Selecione a opção de Tela com a barra indicadora e
tecle <ENTER>. A barra indicadora avança até o
próximo campo da tela.

Ø Dependendo da seleção de Tela, continue
com a seleção intitulada Ajuste
Tela/Tela: Única ou com a seleção
intitulada Ajuste Tela/Tela: Dupla.
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Ajuste Tela/Tela: Única

Os campos da Tela: Única são:

Tela 1 - A tela principal, normalmente um espectro de
magnitude, deve ser selecionada para a tela 1. Pressione
MENU para ver as opções.

• Selecione Magnitude (espectro), Tempo (forma de
onda do domínio de tempo) ou Fase (espectro) com a
barra indicadora e tecle <ENTER>. A barra
indicadora avança até o próximo campo da tela (Tipo
Fase).

Tipo Fase - (apenas Modo Usuá:Análise ) Essas duas
opções são fornecidas para permitir a seleção de uma tela
de acordo com a convenção padrão do usuário. Pressione
MENU para ver as opções.

• Selecione Tipo Fase com a barra indicadora e tecle
<ENTER>. A barra indicadora avança até o próximo
campo da tela (Tipo Cursor).

Tipo Cursor - O cursor tipo cruz de largura completa é
mais fácil de ser observado e seu uso é recomendado.
Pressione MENU para ver as opções.

• Selecione Tipo Cursor com a barra indicadora e tecle
<ENTER>. A barra indicadora avança até o próximo
campo da tela (Nome Eixo X).

Nome Eixo X - Permite que os dados de tempo sejam
mostrados em graus, como múltiplos da rotação da
máquina (por exemplo: 360, 720 graus) ou em
milissegundos.

Para mostrar em graus, a opção Ajuste Espectro/Tipo Freq
deve ser ajustada para Ordens e a opção Ajuste Tela/Tela 1
ou 2 deve ser ajustada para Tempo. Pressione MENU para
ver as opções.
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• Selecione Graus ou MSec com a barra indicadora e
tecle <ENTER>.

• Tecle <ESCAPE> para voltar ao menu de seleção de
ajuste Dinâmico.

Ajuste Tela/Tela: Dupla

Figura 2 - 12
O menu Ajuste Tela

Os campos da Tela:Dupla são:

Tela 1 - A exibição superior da Tela:Dupla. A tela
principal, normalmente uma tela de magnitude, deve ser
selecionada para a tela 1.

• Selecione Magnitude (espectro), Tempo (forma de
onda do domínio de tempo) ou Fase (espectro) com a
barra indicadora e tecle <ENTER>. A barra
indicadora avança até o próximo campo da tela (Tela
2).
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Tela 2 - A tela inferior da Tela:Dupla. Pressione MENU
para ver as opções.

Ø Consulte as informações acima ao
selecionar Magnitude, Tempo ou Fase.

Ø Consulte a página 2-24 para obter uma
descrição dos campos de Ajuste
Tela/Tela:Dupla :

Tipo Fase Tipo Cursor
Nome Eixo X

Ajuste Disparo (apenas no Modo Usuá:Análise)

O tipo e o condicionamento do disparo para as medições
de rotação e fase do eixo são ajustados a partir desse menu
(Figura 2 - 13).

> > Para acessar a tela Ajuste Disparo:

• No menu Dinâmico, tecle 5 ou mova a barra
indicadora para 5:Ajuste Disparo e tecle <ENTER>
(Figura 2-13).
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Figura 2 - 13
O menu Ajuste Disparo

Os campos do Ajuste Disparo são:

Modo Disparo - Pressione MENU para ver as opções.

• Com a barra indicadora, selecione entre Livre, para
entradas sem uma referência de fase e Disparo,
quando um pulso de referência síncrono separado está
disponível e deve ser usado.

• Tecle <ENTER>. A barra indicadora avança até o
próximo campo da tela (Fonte Disparo).

Fonte Disparo - Pressione MENU para ver as opções.

• Selecione Externo quando um disparo de referência de
fase está disponível e conectado à entrada do
Microlog. A opção Entrada faz com que o Microlog
dispare a partir de um sinal de entrada.

Ø O disparo a partir de um sinal de entrada
geralmente é usado para estabilizar a tela
de domínio de tempo e não pode ser
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usado para cálculo de tendência da fase
ou balanceamento.

• Selecione a opção de Fonte Disparo com a barra
indicadora e tecle <ENTER>. A barra indicadora
avança até o próximo campo da tela (Rampa Entr.
Disparo).

Rampa Entr. Disparo - Pressione MENU para ver as
opções.

• Selecione mais ou menos com a barra indicadora, para
determinar se o disparo ocorre em um sinal
ascendente ou descendente.

• Tecle <ENTER>. A barra indicadora avança até o
próximo campo da tela (Nível Entr. Disparo).

Nível Entr. Disparo - Entre a porcentagem da escala
plena de amplitude da escala (%FS) para eliminar o ruído
que pode causar disparo falso. O nível de entrada do
disparo geralmente precisa ser ajustado acima de zero para
evitar disparo falso sempre que um disparo interno é
selecionado.

Ø Este campo não fica ativo quando a
opção Fonte Disparo:Externa é
selecionada.

• Tecle <ENTER>. A barra indicadora avança até o
próximo campo da tela (Atraso Dispa.).

Atraso Dispa. - O atraso no disparo é usado para ver
informações antes ou após o disparo. Para o teste de
turbulência, o atraso é usado para ter zero dados antes da
excitação da turbulência, para minimizar erros de fuga. O
atraso é entrado como um número negativo de
milissegundos (por exemplo: -50 ms)

• Entre o número de milissegundos para deslocar o
pulso de referência. A barra indicadora avança até o
próximo campo da tela (Pulsos/Rev).



O Menu Fora Rota
Ajuste Marcas (apenas no Modo Usuá:Análise )

2 - 28 CMVA60 Microlog
Manual do Usuário

Ø Entre um número positivo para o atraso
do disparo, um número negativo para um
pulso anterior ao disparo.

Pulsos/Rev - Entre o número de pulsos do tacômetro ou de
referência por revolução principal do eixo (no máximo oito
dígitos, incluindo a vírgula decimal). 1 é o padrão
assumido em Modo Usuá:Normal (consulte
Utilidades/Coleta de Dados). A barra indicadora avança
até o próximo campo da tela (Compr/Rev).

Compr/Rev - Esta função ainda não foi implementada.

• Tecle <ESCAPE> para voltar ao menu de seleção de
ajuste Dinâmico.

Ajuste Marcas (apenas no Modo Usuá:Análise )

Estabelece o tipo e as características das marcas de
referência, que podem ser ativadas e desativadas no
teclado.

> > Para acessar a tela Ajuste Marcas:

• No menu Dinâmico, tecle 6 ou mova a barra
indicadora para 6:Ajuste Marcas (Figura 2-14) e tecle
<ENTER>.
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Figura 2 - 14
Opções de Ajuste Marcas

Os campos do Ajuste Marcas são:

Tipo Marcas - Pressione MENU para ver as opções.

Harmonic - Ajusta uma série de marcas em múltiplos
inteiros da posição do cursor ou na freqüência de
referência.

Relativo - Mede a freqüência desde uma posição de marca
até a localização do cursor. É utilizado para medir a
diferença entre duas freqüências e/ou duas amplitudes.

Banda Lateral - Ajusta uma série de marcas igualmente
espaçadas em qualquer lado da freqüência do cursor ou em
qualquer lado da freqüência de referência.

Ø Com MKRS OFF, a tecla F2 faz com
que o cursor pule para o próximo pico
mais alto nas suas proximidades. Com
MKRS ON, F2 faz com que o cursor
pule para a próxima marca.
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• Selecione a opção de Tipo Marcas com a barra
indicadora e tecle <ENTER>. A barra indicadora
avança até o próximo campo da tela (Modo Marcas).

Modo Marcas - Pressione MENU para ver as opções.

Em Modo Marcas:Cursor Lock, a marca fundamental é
determinada pelo ajuste do cursor no pico desejado e pela
ativação das marcas.

Em Tipo Marcas:Relativo, o cursor é liberado para que
você possa ler sua posição de amplitude, freqüência ou
ordem relativa à marca fundamental.

Em Modo Marcas:Freq Fixa, a marca fundamental é
ajustada para a freqüência de referência entrada no
próximo campo, Freq Referênc.

• Selecione a opção de Modo Marcas com a barra
indicadora e tecle <ENTER>. A barra indicadora
avança até o próximo campo da tela (Freq Referênc.).

Freq Referênc. - Entre a freqüência de referência do
marcador. A barra indicadora avança até o próximo campo
da tela (Banda Lateral).

Ø Esse campo só estará ativo se você tiver
selecionado Modo Marcas:Freq Fixa.

Banda Lateral - Entre o espaçamento dos marcadores de
banda lateral em torno da freqüência de referência e
pressione <ENTER>.

Ø Esse campo só estará ativo se você tiver
selecionado Modo Marcas:Freq Fixa.

• Tecle <ESCAPE> para voltar ao menu de seleção de
ajuste Dinâmico.
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Como Coletar Dados Dinâmicos Fora Rota

Após concluir todas as etapas de ajuste, você poderá
observar e registrar dados dinâmicos do PONTO. No menu
Dinâmico, selecione 1:Medir Dado.

Ø Os níveis de alarme para alarm1 e
alarm2 nos modos Fora Rota e Análise
são ajustados internamente pelo
Microlog para 40% e 70% da escala
plena.

O Microlog não coleta dados dinâmicos no estado de
saturação. O Microlog informa os sinais de entrada muito
grandes para a tela com uma mensagem SINAL
SATURADO na tela e com o indicador de sobrecarga
(OV) no centro da linha de status (linha superior) da tela.
Se for indicado um sinal de sobrecarga, aumente a
amplitude do fundo de escala para evitar erros de
amplitude. Durante a coleta de dados, você pode aumentar
ou diminuir a amplitude do fundo de escala no Ponto
dinâmico ou nas telas FFT, com as teclas de setas para
cima e para baixo.

Dependendo de como você ajusta o Modo Média no Ajuste
Espectro, o FFT pode continuar o cálculo de médias além
do número de médias selecionado (Modo
Média:Contínuo), pode parar o cálculo e congelar a tela
(Modo Média:Finito) ou pode repetir todo o processo até o
número de médias selecionado (Modo Média:Repeti).

Com esta flexibilidade, o Microlog pode ser usado para:
ver uma forma de onda ou FFT instantâneo do domínio de
tempo em tempo real; ver uma média de espectro como foi
coletada; coletar, calcular as médias e congelar um
espectro; ou ver um espectro repetido.

O cursor controlável é movido para a direita e para a
esquerda com as teclas de setas para a direita e para a
esquerda, para mostrar a freqüência, a magnitude, a fase e
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a ordem de qualquer componente espectral. Marcas,
definidos no menuAjuste Marcas podem ser ativadas e
desativadas com a tecla de função MKRS ON/OFF.

Utilizando as Teclas de Função

As teclas de função dedicadas estão ativas e podem ser
usadas quando desejado. Cada tecla de função está listada
a seguir, com uma descrição da sua ação. O nome de cada
tecla é seguido por uma letra entre parênteses. Quando
uma função da tecla é ativada, essa letra é mostrada à
direita do centro da linha de status da tela (linha superior).

FREEZE ON/OFF (F) - Comuta o FFT entre os modos
ativo (dinâmico) e de retenção. FREEZE pode ser usado
para análise detalhada de um espectro dinâmico. Ao ser
acionada uma segunda vez, a tecla FREEZE reinicializa o
FFT ativo. A opção FREEZE é marcada pela letra F
acima da tela FFT.

MKRS ON/OFF (M) - Comuta os marcadores entre
ativos e inativos.

Os marcadores do tipo Harmonic são usados para
localizar rapidamente as ordens integrais em relação a seu
(1X) fundamental.

Os marcadores do tipo Bandalat  permitem determinar a
freqüência de modulação sobre um pico de vibração. As
marcas do tipo Bandalat são úteis, por exemplo, na
localização de um dente danificado em uma caixa de
engrenagem.

Os marcadores do tipo Relativo são úteis do domínio de
tempo, para relatar intervalos de tempo entre os eventos.

Ø A tecla  e função F2 é uma ferramenta
importante na utilização de marcadores.
Quando as marcas estão
DESATIVADAS, ela avança o cursor até
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o pico mais alto nas proximidades do
mesmo. Quando as marcas estão
ATIVADAS, ela avança o cursor até a
próxima marca. Quando a opção Tipo
Marcas:Bandalat está ativa, a tecla F2
avança o cursor até a próxima marca de
banda lateral para que as leituras de
amplitude e freqüência relativas à
freqüência de referência possam ser
feitas. Quando a opção Tipo
Marcas:Relativo está ativa,
pressionando-se a tecla F2, o cursor volta
à freqüência de referência.

Modo Marcas:Cursor Lock

Quando a opção Modo Marcador:Cursor Lock está ativa,
as funções de Tipo Marcador são:

Tipo Marcador: Harmonic - Nessa função, uma série de
marcas quadradas pequenas (quadros) são mostradas em
cada múltiplo integral da posição do cursor: 2, 3, 4, etc.

> > Para usar a função Harmonic:

• Coloque o cursor na freqüência a ser analisada.

• Pressione a tecla MKRS ON/OFF para comutar a
função para ON.

• Pressione as teclas de seta para a direita e seta para a
esquerda para mover o cursor.

Ø Você pode acionar a tecla de seta para a
direita ou de seta para a esquerda várias
vezes antes do cursor se mover, mas cada
vez que uma tecla de seta é acionada,
algumas marcas serão movidas. Esse uso
especial das teclas de setas, chamado
micro-movimento, permite alinhar
exatamente as marcas nos picos.
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SHIFT/seta para a direita ou SHIFT/tecla para a esquerda
faz com que o cursor e suas marcas relacionadas sejam
movidos para a direita ou para a esquerda em uma
seqüência binária FFT de um. Isso evita que você precise
desativar as marcas, movendo o cursor, e ativá-las
novamente quando estiver verificando mais de um
conjunto de harmonics.

Ø SHIFT está travada em ON quando o
símbolo é mostrado o da linha superior
da tela.

Tipo Marcador: tipo marcasBandalat - Esta função o
ajuda a ver as bandas laterais ao redor de uma freqüência
central.

> > Para usar a função Bandalat:

• Coloque o cursor na freqüência ao redor da qual as
bandas laterais devem ser observadas.

• Pressione MKRS ON/OFF para mudar para marcas
ativadas.

• Pressione as teclas de seta para a direita ou de seta
para a esquerda até que os “quadros” da matriz de
banda lateral estejam alinhados nos picos observados
na tela.

Ø A matriz de banda lateral inteira pode
ser movida para a esquerda ou para a
direita com as teclas de seta para a
esquerda ou de seta para a direita após a
tecla SHIFT ser pressionada. Mude para
SHIFT desativado se desejar usar outras
teclas em letras minúsculas.

Tipo Marcador:Relativo - Esta função ajuda a medir a
distância entre dois picos.
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> > Para usar a função Relativo:

• Coloque o cursor no ponto inicial desejado para a
medição.

• Pressione a tecla MKRS ON/OFF para mudar as
marcas para ON.

• Pressione as teclas de seta para a direita ou seta para a
esquerda para colocar o cursor no ponto final da
medição.

A diferença entre a marca e o cursor é mostrada
numericamente diretamente acima da tela gráfica.

Modo Marcas:Freq Fixa

Quando o Modo Marcador:Freq Fixa está ativo, as funções
de Tipo Marcador são:

Tipo Marcador:Harmonic - marcador é mostrado na
freqüência de referência e em todos os harmonics
integrais. O cursor está livre para se mover para qualquer
outro componente espectral, para que a amplitude e a
freqüência possam ser lidas.

Tipo Marcador:Bandalat - A marca principal aparece na
freqüência especificada e cinco marcas de banda lateral
são espaçadas na freqüência de banda lateral especificada.
O cursor está livre para se mover para qualquer
componente espectral.

Tipo Marcador:Relativo - O marcador principal aparece
na freqüência de referência. O cursor está livre para se
mover para qualquer outro componente espectral para que
a amplitude e a freqüência relativas possam ser lidas.

DISPLY EXPAND (D) - Esta função expande
graficamente, vertical e/ou horizontalmente, o conteúdo de
uma tela de domínio de tempo ou freqüência, para usar a
faixa dinâmica completa do Microlog. Ela revela as
características que podem estar ocultas pelo modo de tela
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ou pela resolução, sem mudar os parâmetros de coleta de
dados. Para ativar a função DISPLY EXPAND, pressione
a tecla no teclado. A expansão real é realizada pelas teclas
de setas.

Ø Em uma exibição de tela dividida,
DISPLY EXPAND fica ativo na tela
ocupada pelo cursor. SHIFT CURSOR e
DISPLY EXPAND podem ser usados
para expandir seletivamente uma das
duas telas mostradas.

SAVE

> > Para atribuir um ID a uma tela de dados dinâmicos e
armazenar os dados:

• Tecle SAVE será exibida uma janela de 20 caracteres.

• Entre a ID ou IDs na janela.

• Quando os IDs tiverem sido especificados, pressione
<ENTER> para salvar a tela.

ZOOM IN (Z) - Amplia o foco no espectro de FFT no
domínio de freqüência (telas do domínio de tempo não são
afetados pelo ZOOM) para fornecer uma resolução maior
de freqüência entre as linhas. O Microlog utiliza a
freqüência na posição do cursor e, progressivamente,
divide a faixa de freqüência pela metade, cada vez que a
tela ZOOM IN é pressionada.A resolução de linhas na
faixa de freqüência ampliada permanece aproximadamente
constante.

Exemplo: Suponha que a faixa de freqüência atual é de 0 a
60000 CPM com 400 linhas de resolução e o cursor está
posicionado em 12000 CPM.

Ao teclar ZOOM IN, a nova faixa de freqüência é 30000
CPM com 400 linhas de resolução e o cursor ainda estará
posicionado em 12000 CPM.
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Tecle ZOOM IN novamente para produzir uma nova
faixa de freqüência de 15000 CPM com o cursor ainda em
12000 CPM.

Ø Apesar do Microlog exibir somente uma
parte do espectro de resolução
aumentada em ZOOM, a faixa completa
de freqüência estará disponível na
mesma resolução do segmento que está
sendo exibido e poderá ser examinado
(visão panorâmica) movendo-se o cursor
além da extremidade da faixa de
freqüência visível com as teclas de seta
para a esquerda ou seta para a direita.
Essa ação de varredura move a janela
visível para direita ou esquerda da faixa
de freqüência.

ZOOM OUT - Inverte a ação do ZOOM IN.

RESET MEASMT - Reajusta a média FFT para zero e
reinicia o cálculo de médias. Essa tecla é útil
especialmente quando acontece algo durante o processo de
cálculo de médias FFT para invalidar a medição, como a
perda de contato com a sonda. Você também pode
reajustar quando desejar repetir uma medição por qualquer
motivo.

1XRPM - Ajusta a freqüência na posição do cursor, para a
rotação da máquina, e usa o valor como índice para a tela
de ordem.

> > Para usar a função 1XRPM:

• Mova o cursor de espectro para o componente
espectral (pico) que você identificou como freqüência
de rotação.

• Acione a tecla 1XRPM. A leitura da ordem mostrada
em uma linha acima do FFT é 1.0 ou próxima de 1.0.
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ú medida que o cursor se move pelo espectro, a ordem
mostrada indica o valor de ordem relativo à freqüência de
rotação ajustada com 1XRPM.

Ø O Microlog interpola entre linhas
espectrais adjacentes para chegar a um
valor preciso da freqüência de rotação.
Como as ordens são calculadas para o
centro das linhas espectrais, elas podem
ser mostradas como 1.01, 2.05, etc.

F1/F2 -

F1 - comuta entre a exibição do valor no cursor e a
exibição do valor global.

F2 -

Ø MKRS OFF - faz com que o cursor pule
para o pico mais alto nas suas
proximidades.

Ø MKRS ON - faz com que o cursor pule
para a próxima marca.

SHIFT CURSOR - Quando a opção de tela dupla é
selecionada no campo Tela (em Ajuste Tela), essa tecla
alterna o cursor entre as duas telas.

Ø Em uma exibição de tela dupla, as Teclas
de Função agem sobre a tela com o
cursor.

LIN/LOG (L) - Alterna a tela de espectro entre escalas de
amplitude lineares e logarítmicas. LOG permite ver
componentes espectrais de nível muito baixo na tela. A
condição normal ou padrão é ajustada para LIN.

Ø No modo Log, a leitura da amplitude do
cursor mostrada acima do gráfico é em
amplitude linear (como Gs ou IPS),
embora o eixo vertical do gráfico esteja
escalado em dB.
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PGUP - Durante a coleta de dados, pressione PGUP para
duplicar a frequência máxima.

PGDN - Durante a coleta de dados, pressione PGDN para
reduzir a frequência máxima pela metade.

Medições de Processos

> > Ajustar para fazer medições de processos:

• No Menu, tecle 2 ou mova a barra indicadora para
2:Fora Rota e pressione <ENTER>. A tela na Figura
2 - 3 é exibida.

• Tecle 2 ou mova a barra indicadora para 2:Processo e
tecle <ENTER>. A tela na Figura 2 - 15 é exibida.

Figura 2 - 15
O menu Processo

• Tecle 2 ou mova a barra indicadora para 2:Ajust
Entrada e pressione <ENTER>. A tela na Figura 2 -
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16 é exibida.

Figura 2 - 16
A tela Entr. Processo

Os campos da tela Entr. Processo são:

ID - Entre até 20 caracteres e pressione <ENTER>. A
barra indicadora avança para o próximo campo da tela
(Desc).

Ø Juntos, o ID e a Descrição identificam o
equipamento e a localização exata da
gravação de uma medição.
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DESC - Entre até 32 caracteres e pressione <ENTER>. A
barra indicadora avança para o próximo campo da tela
(Fdo Escala).

Escala Plena - Entre o valor antecipado mais alto da
medição e pressione <ENTER>. A barra indicadora
avança até o próximo campo da tela (Engineering Units
para Fdo Escala).

• Entre sua opção de Engineering Units e tecle
<ENTER>. A barra indicadora avança até o próximo
campo da tela (Sens Entrd).

Sens(ibilidade) Entrd - Entre os milivolts (mv) por
engineering unit (EU) para entradas de um sensor
conectado diretamente, como um sensor de temperatura
infravermelho. Tecle <ENTER>. A barra indicadora
avança até o próximo campo da tela (Entr. Offset).

Ø A entrada de um zero (0) para Sens
Entrd indica que a entrada deve ser
manual.

Entr. Offset - Necessário na medição de um valor de um
loop corrente de 4-20 mA.

• Entre um valor em milivolts para deslocar o ponto
zero da medição e tecle <ENTER>. A barra
indicadora avança até o início do menu.

• Tecle <ESCAPE> para voltar ao menu Processo.

Como Coletar Dados do Processo Fora Rota

Após a conclusão de todas as etapas do ajuste, você pode
observar e registrar os dados de PONTO do processo. Os
dados do processo podem ser entrados com qualquer
dispositivo DC, como uma sonda de temperatura conectada
ao Microlog ou podem ser entrados manualmente a partir
de uma leitura observada.
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> > Para acessar a tela Medir Dado:

• No menu Processo, selecione 1:Medir Dado. A tela da
Figura 2-17 é mostrada.

Figura 2 - 17
A tela de coleta de Dados do Processo

• Tecle <ENTER> para iniciar o registro da leitura (se
estiver conectado a um dispositivo dc) ou para entrar
manualmente os dados (se o estiver observando).

• Tecle <ENTER> para salvar a medição atual.

> > Para acessar o menu Opções:

• Pressione MENU para mostrar o menu Opções . Se
estiver conectado a um dispositivo DC, o menu
Opções será mostrado.

As Opções são:

1:Fazer Leitura 2:Leit. Manual
3:Notas Codific. 4:Nota Usuá
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Ø Consulte as páginas 1 - 10 e 1 - 11 para
obter uma descrição das opções do Menu
Opções acima.

Medições HFD

> > Ajustar para fazer medições HFD:

• No Menu, tecle 2 ou mova a barra indicadora para
2:Fora Rota e tecle <ENTER>. A tela na Figura 2 - 3
é exibida.

• Tecle 3 ou mova a barra indicadora para 3:HFD e
tecle <ENTER>. Uma tela semelhante à da Figura 2-
15 é mostrada.

• Tecle 2 ou mova a barra indicadora para 2:Ajust
Entrada e pressione <ENTER>. A tela na Figura 2 -
18 é exibida.

Figura 2 - 18
O Menu Entrada HFD
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Os campos do Ajuste Entrada HFD são:

Ø Consulte a página 2-42 para obter
descrições dos campos ID e DESC.

Escala Plena - Entre o valor mais alto antecipado da
medição em Gs e pressione <ENTER>. A barra
indicadora avança até o próximo campo da tela (Sens
Entrd).

Sens(ibilidade) Entrd - Entre a sensibilidade da
engeneering unit (EU) em milivolts (mv) do acelerômetro
e pressione <ENTER>. A barra indicadora avança para o
próximo campo da tela (Detecção).

Ø A entrada de um zero (0) para Sens
Entrd indica que a entrada deve ser
manual.

Detecção - Pressione MENU para ver as opções.

• Use as teclas de setas para selecionar Pico ou RMS e
tecle <ENTER>. A barra indicadora avança até o
início do menu.

• Tecle <ESCAPE> para retornar ao menu HFD.

Como Coletar Dados HFD Fora Rota

Medições de High Frequency Detection (HFD), que
fornecem uma medida precoce do aviso de falha no
mancal. Com medição na faixa de 5 a 60 kHz, a HFD
detecta o contato de metal com metal, que ocorre quando a
lubrificação não é suficiente ou não é eficiente. Use um
acelerômetro padrão para coletar dados HFD.

Após concluir as etapas do ajuste, você poderá observar e
registrar dados HFD.



O Menu Fora Rota
Medições de Velocidade de Rotação

CMVA60 Microlog 2 - 45
Manual do Usuário

> > Para observar e registrar dados HFD:

• No menu HFD, selecione 1:Medir Dado. Uma tela
semelhante à da Figura 2-17 é mostrada.

• Tecle <ENTER> para iniciar o registro e a leitura ou
para entrar manualmente os dados (se os estiver
observando).

• Tecle <ENTER> para salvar a medição atual.
Pressione MENU para mostrar o menu Opções. Se
estiver registrando dados manualmente, o menu
Opções será mostrado.

Opções são:

Ø  Consulte as páginas 1 - 10 e 1 - 11 para
obter descrições das opções do menu
Opções:

1:Fazer Leitura 2:Leit. Manual
3:Código Notas 4:Nota Usuá

4:Fazer Leitura - Esta seleção retoma a leitura e a
sobrepõe à leitura anterior.

Medições de Velocidade de Rotação

> > Para medir o 1XRPM de uma máquina:

• No Menu, tecle 2 ou mova a barra indicadora para
2:Fora Rota e tecle <ENTER>. A tela na Figura 2 - 3
é exibida.

• Tecle 4 ou mova a barra indicadora para 4:Veloc.
Rotação e tecle <ENTER>. Uma tela semelhante à da
Figura 2-15 é mostrada.

• Tecle 2 ou mova a barra indicadora para
2:AjustEntrada e pressione <ENTER>. A tela na
Figura 2 - 19 é exibida.



O Menu Fora Rota
Medições de Velocidade de Rotação

2 - 46 CMVA60 Microlog
Manual do Usuário

Figura 2 - 19
A tela Entr. Rotação

Os campos do AjustEntrada são:

Ø Consulte a página 2-42 para obter
descrições dos campos ID, DESC e Fdo
Escala.

Pulsos/Rev - Entre o número de pulsos por revolução do
tacômetro e tecle <ENTER>. A barra indicadora avança
até a próxima opção do menu (Compr/Rev).

Ø O Microlog divide a taxa de pulsos do
tacômetro pelos pulsos/rev para que a
medição seja igual à rotação da máquina
(1XRPM).

Compr/Rev - Esta função ainda não foi implementada.

• Tecle <ESCAPE> para voltar ao menu Veloc.
Rotação.

• Tecle <ESCAPE> mais uma vez para voltar ao menu
Fora Rota.
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Como Coletar Dados de Velocidade de Rotação Fora
Rota

Para coletar dados de velocidade de rotação, é necessário
um tacômetro conectado ao Microlog, para entrada de
disparo externo. A velocidade de rotação pode ser coletada
com uma entrada de tacômetro direta ou através da
observação de uma leitura e inserção manual dos dados.

Após a conclusão de todas as etapas do ajuste, você poderá
observar e registrar a velocidade de rotação.

> > Para observar e registrar os dados de velocidade de
rotação:

• No menu Veloc. Rotação, tecle 1 ou mova a barra
indicadora para 1:Medir Dado e tecle <ENTER>.
Uma tela semelhante à da Figura 2-17 é mostrada.

• Tecle <ENTER> para iniciar o registro da leitura.

Ø Se uma entrada do tacômetro não estiver
presente, os dados não serão coletados e
a tela do Microlog mostrará a mensagem
SEM TAC.

> > Para coletar dados manualmente:

• Pressione o MENU para mostrar as opções.

Opções são:

Ø Consulte as páginas 1 - 10 e 1 - 11 para
obter descrições das opções do menu
Opções:

1:Fazer Leitura 2:Leit. Manual
3:Código Notas 4:Nota Usuá.

• Tecle 1 ou mova a barra indicadora para 1:Leit.
Manual e tecle <ENTER>.

• Tecle <ENTER> para iniciar o registro da leitura.
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• Tecle <ENTER> para salvar a rotação atual.
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3
O Menu Transferir

Há duas maneiras de transferir dados entre o software PC
PRISM do seu computador PC e seu coletor de dados
CMVA60 Microlog:

• As informações necessárias para definir um PONTO
de medição devem ser manualmente programadas no
Microlog.

• Por meio de modems entre o Microlog e um
computador remoto.

Como Ajustar os Parâmetros do Modo de
Comunicação

> > Ajustar os parâmetros do modo de Comunicação:

• Ajustar os parâmetros do modo de comunicação do
software PC PRISM por meio da tela do Painel de
Controle do software PC PRISM.

Ø Consultar o Manual do Usuário do seu
software PC PRISM para obter
instruções detalhadas.

• Conecte o seu Microlog ao computador PC por meio
de um modem, ou por conexão direta como ilustrado
na Figura 3-1.

• Ligue o Microlog.

• Siga as instruções de ajuste na seção denominada
Comunicações no Capítulo 8, Utilidades.
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Figura 3 - 1
Sistema Microlog/PRISM

Ø Os parâmetros de comunicação devem
ser os mesmos tanto no Microlog como
no computador PC.

Transferência de Dados

Transferir dados usando uma das seguintes combinações
definidas no Microlog:

Modo do Modem:Nenhum - Para uma conexão cabeada
direta entre o Microlog e o computador PC.

Modo do Modem:Origem - Funciona de maneira
semelhante a quando está cabeado; no entanto, o
Microlog pode estar operando à distância em relação
ao computador PC, por linha telefônica. O Microlog
“disca”a chamada e o software PC PRISM atende
automaticamente. O computador PC deverá ser
assistido por um operator.

Coletor de dados Microlog
computador central

módulo de suporte
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Modo do Modem:AutoRespost - Para executar a conexão,
o software PC PRISM faz o chamado e o Microlog
atende automaticamente.

Transferência de Dados - Carregar

Modo do Modem:Nenhum

Este modo é usado com o seu software PC PRISM para
uma conexão cabeada direta entre o Microlog e o
computador PC.

> > Para carregar diretamente do computador PC para o
Microlog:

• A partir do menu Principal, tecle 3 ou movimente a
barra indicadora para 3:Transfer e tecle <ENTER>.
Aparece a tela do menu Transferir (Figura 3-2) e o
Microlog estará pronto para se comunicar com seu
computador.
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Figura 3 - 2
A tela Transfer

Ø Se o PC não conseguir estabelecer
comunicação, confira se os parâmetros
de comunicação são idênticos para o PC
e o Microlog. Consultar a seção
intitulada Comunicações no Capítulo 8,
Utilidades e o Manual do Usuário do seu
software PC PRISM para obter maiores
detalhes.

Você poderá verificar os ajustes de Comunicação do
Microlog acionando MENU na tela da Figura 3-2. Uma
tela de comunicação de transferência é exibida (Figure 3-
3). Consulte a seção Comunicação no Capítulo 8,
Utilidades, para as instruções de uso dessa tela.



O Menu Transferir
Transferência de Dados - Carregar

CMVA60 Microlog 3 - 5
Manual do Usuário

Figura 3 - 3
A tela Comunicação

À medida que se desenvolve a transferência de dados, o
status da tela Transfer reflete as informações transferidas
do/para o PC. O número de SETs e PONTOs transferidos
são relatados na tela do Microlog junto com o número de
mensagens, valores globais, e espectros (Figura 3-4).
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Figura 3 - 4
A tela Transfer

O Microlog salva os PONTOs e SETs carregados para a
coleção de dados. A Figura 3-5 exibe uma ROTA na tela
do Microlog para os SETs e PONTOs carregados.
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Figura 3 - 5
Os SETs e PONTOs carregados

Modo do Modem:Origem

Este procedimento funciona de maneira semelhante ao
ajuste cabeado; no entanto, o Microlog pode estar
operando à distância do computador por linha telefônica.

Se for selecionado Microlog/Transferir no software PC
PRISM, com Modo do Modem:AutoRespost selecionado
no Painel de Controle do software PC PRISM (ou seja,
modo de atendimento via modem), um operador do
Microlog poderá ajustar o Microlog para Modo do
Modem:Origem (ou seja, modo de “discagem” via
modem) e acessar Transfer no menu principal do
Microlog. O Microlog disca o número de telefone do
modem. É feita a conexão, e o operator do computador PC
poderá enviar para o PC ou carregar como se estivesse no
modo cabeado.
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Modo do Modem:AutoRespost

Este procedimento funciona de maneira semelhante a
quando está cabeado; no entanto, o Microlog pode estar
operando à distância do computador PC, por linha
telefônica.

Se for selecionado Microlog/Transferir no software PC
PRISM do computador PC com Modo do Modem:Origem
selecionado no Painel de Controle do software PC PRISM
(ou seja, modo de “discagem”via modem), o operador do
Microlog deverá ajustar o Microlog para Modo do
Modem:AutoRespost (ou seja, modo de atendimento via
modem) e acessar Transfer no menu principal do
Microlog. O software PC PRISM disca o número do
telefone do modem. É feita a conexão, e o operator do
computador PC poderá enviar para o PC ou carregar como
se estivesse no modo cabeado.

Transferência de Dados - EnviaPC

> > Enviar do Microlog para o computador PC:

• A partir do menu Principal do Microlog, tecle 3 ou
movimente a barra indicadora para 3:Transfer e tecle
<ENTER>. Aparece o menu Transfer (Figura 3-6) e
o Microlog está pronto para se comunicar com seu
computador.
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Figura 3 - 6
A tela Transfer

Ø Se o PC não conseguir estabelecer
comunicação, confira se os parâmetros
de comunicação são idênticos para o PC
e o Microlog. Consultar a seção
intitulada Comunicações no Capítulo 8,
Utilidades e o Manual do Usuário do
seu software PC PRISM para maiores
detalhes.

Se for selecionado O Microlog SKF Inteiro, todos os
PONTOs do Microlog enviam seus dados para o software
PC PRISM no computador PC. Se for selecionado Do SET
Designado, o Microlog envia apenas dados para os
PONTOs do SET destacados pela barra indicadora da
janela superior direita.
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4
O Menu Aplicações

Opções do menu Aplicações apresentam telas de
configuração simples de coleta de dados para o
monitoramento e o ajuste de aplicações específicas para
máquinas. As opções do menu Aplicações são:

Balanceamento (Básico)
Balanceamento (Avançado)
Filtro Seguidor
Análise Cíclica
Análise Corrente
Teste de Ressonância
Partida/Parada
Assistente de Configuração

> > Para acessar as opções do menu Aplicações:

• No menu Menu, pressione 4, ou mova a barra
indicadora para 4:Aplicações e pressione <ENTER>.
O menu Aplicações é exibido (Figura 4-1).

Figura 4 - 1
O menu Aplicações
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Balanceamento (Básico)

O assistente para balanceamento básico foi projetado como
um utilitário de aprendizado para ajudar o usuário
principiante nas seqüências básicas de balanceamento.

> > Para acessar as opções do menu de Balanceamento
básico:

• Pressione 1 o mova a barra indicadora para
1:Balanceam  e pressione <ENTER>. Será exibida a
tela do menu Balance (Figura 4 - 2).

Figura 4 - 2
O menu Balanceamento (Básico)

Ø Recomenda-se que sempre se inicie com
a primeira seleção, Selecionar Job de
Balanceamento.

• Pressione 1 ou mova a barra indicadora para
1:Selecionar Job de Balanceamento (se ainda não
estiver lá) e pressione <ENTER>. É exibida uma lista
de opções contendo NOVO JOB DE
BALANCEAMENTO (sempre o primeiro item na
lista) e todos os jobs salvos anteriormente (Figura 4 -
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3). Se um job já existir na RAM, o usuário será
solicitado para sair, selecionar um novo job (através
da lista de opções) ou continuar com o job atual na
RAM (re-balancear).

Figura 4 - 3
Lista de Jobs de Balanceamento

• Selecione NOVO JOB DE BALANCEAMENTO, em
seguida, pressione <ENTER>, a tela Ajuste do
Balanceamento é exibida (Figura 4 - 4).

Ø Se um job salvo anteriormente estiver
selecionado, a aplicação conduzirá o
usuário para uma operação de
rebalanceamento formada por rodadas
enxutas.
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Figura 4 - 4
A tela Ajuste Balanc.

Os campos da tela Ajuste Balanc. são:

ID - Entre até 16 caracteres para identificar
exclusivamente esta tarefa e tecle <ENTER>. A barra
indicadora avança para o próximo campo da tela (Tipo).

Tipo - O tipo de medição (aceleração, velocidade,
deslocamento ou voltagem), que depende do tipo do sensor
sísmico usado (acelerômetro, sensor de velocidade, ou
sensor de aproximação), necessário para estabelecer os
requisitos de integração para o cálculo de FTT. Tecle
MENU para visualizar as opções.

Ø Mesmo sendo fornecidos como opções,
SEE e Envoltório não são aplicáveis a
operações de balanceamento pois são
assíncronos.

• Faça sua opção para o Tipo de medição com a barra
indicadora e tecle <ENTER>. A barra indicadora
avança para o próximo campo da tela (Entrada).

Entrada - Entre a sensibilidade do transdutor em milivolts
(mv) por Unidade de Engenharia (EU) e tecle <ENTER>.
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 A barra indicadora avança para o próximo campo
(Unidade p/ peso).

Unidade p/ peso - Tecle MENU para visualizar as opções.

• Selecione uma das três opções (OZ, LBS, GRMS) e
pressione <ENTER>.

• Tecle <ESCAPE>.  A tela Ajuste da Rodada de
Referência é exibida (Figura 4 - 5).

Figura 4 - 5
A tela Ajuste da Rodada de Referência

• Leia atentamente as informações exibidas na tela
Ajuste da Rodada de Referência e pressione
<ENTER> para continuar. A tela de coleção de dados
da Rodada da Referência é exibida e a coleção de
dados é iniciada. (Figura 4 - 6).
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Figura 4 - 6
A tela de coleção de dados da Rodada da Referência

• Quando a coleta de dados estiver concluída, pressione
<ENTER> para salvar os dados coletados. A tela
Estimativa de Peso Tentativo é exibida (Figura 4 -
7).
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Figura 4 - 7
A tela Estimativa de Peso Tentativo

Leia a tela Estimativa de Peso Tentativo cuidadosamente.
Esta tela descreve procedimentos e critérios de
rastreamento de peso.

• Pressione <ENTER>, a tela Ajuste de Peso de Teste
é exibida (Figura 4 - 8).
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Figura 4 - 8
A tela Ajuste de Peso de Teste

Os campos de Acresc.Massa Teste são:

Plan 1/Massa - Entre o tamanho da massa (magnitude)
calculado pelo Microlog no Calculo Massa Teste Estimada
(ou de sua opção) e tecle <ENTER>. A barra indicadora
avança para o próximo campo (Plano 1/Ángulo).

Plano 1/Ángulo - Entre o ângulo em que a massa será
instalada e tecle <ENTER>.

• Pressione <ESCAPE> para continuar, a tela Como
Instalar Pesos de Teste é exibida (Figura 4 - 9).
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Figura 4 - 9
A tela Como Instalar Pesos de Teste

Leia a tela Como Instalar Pesos de Teste e pressione
<ENTER> para continuar com a coleta de dados da
Rodada de Teste. A tela de coleta de dados de Pesos de
Teste é exibida (mesmo que Figura 4 - 6).

• Pressione <ENTER> para salvar os dados e a tela
Peso de Correção será exibida (Figura 4 - 10).
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Figura 4 - 10
A tela Peso de Correção

• Leia as informações exibidas com atenção. Pressione
<ENTER>, a tela Posicionamento do Peso de
Correção será exibida (Figura 4 - 11).

Figura 4 - 11
A tela Posicionamento do Peso de Correção
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Baseando-se nos dados coletados na(s) volta(s) de
referência e na(s) volta(s) de teste, massas de correção e
ângulos de colocação iniciais serão calculados e exibidas
como sugestão. Esses valores deverão ser utilizados para
corrigir o desequilíbrio.

Ø Às vezes, uma massa não pode ser
posicionada convenientemente no ângulo
recomendado pelos cálculos de
balanceamento. Se este for o caso,
pressione F1 para exibir a tela Dividindo
Um Peso em Duas Configurações e o
Microlog executará os cálculos
necessários.

• Pressione <ENTER> para continuar, a tela Como
Instalar Pesos Ajustados é exibida (Figura 4 - 12).

Figura 4 - 12
A tela Como Instalar Pesos Ajustados

• Pressione <ENTER> para começar a coleta de dados
da rodada de ajuste. A tela de coleta de dados da
Rodada de Ajuste é exibida (mesmo que Figura 4 -
6).
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• Quando a coleta de dados estiver concluída, pressione
<ENTER> para salvar os dados e a tela concluída de
Rodada de Ajuste será exibida (Figura 4 - 13).

Figura 4 - 13
A tela concluída de Rodada de Ajuste

Ø Se nenhum outro ajuste for necessário,
utilize as informações de Peso(s) de
Ajuste exibidas e pressione <ENTER>
para reajustar.

Ø Se um peso não pode ser posicionado
adequadamente no ângulo recomendado,
pressione F1 para dividir o peso.

• Se os dados da Rodada de Ajuste forem aceitáveis,
pressione <ESCAPE> para voltar para o menu
Balanceamento (Básico).

• No menu Balanceamento (Básico), pressione 3 ou
mova a barra indicadora para 3:Salvar Job de
Balanceamento e pressione <ENTER> para salvar o
job.

Para visualizar os dados do job de balanceamento
concluído:
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• No menu Balanceamento (Básico) , pressione 2 ou
desloque a barra indicadora para 2:Visualizar Dados
da Rodada e pressione <ENTER>. A tela Visualizar
Dados da Rodada é exibida (Figura 4 - 14).

Figura 4 - 14
A tela Visualizar Dados da Rodada

Ø Todos os dados exibidos destinam-se ao
job carregado atualmente, seja a
conclusão de um novo job de
balanceamento ou um job salvo
anteriormente que acaba de ser
carregado.

A seção Rodada de Referência exibe dados de velocidade,
magnitude e fase durante a rodada da referência.

Na seção Rodada de Teste os dados de velocidade,
magnitude e fase são o resultado do uso de pesos de teste
(não exibido). O componente peso e ângulo da Rodada de
Teste são os dados iniciais ou de correção resultantes da
rodada de teste.

Na seção Rodada de Testeos dados de velocidade,
magnitude e fase são o resultado da aplicação dos
componentes de peso e ângulo na rodada de ajuste.
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> > Para salvar um job de balanceamento:

• No menu Balanceamento (Básico) , pressione 3 ou
mova a barra indicadora para 3:Salvar Job de
Balanceamento e pressione <ENTER>. O job de
balanceamento atual é salvo na memória permanente.

> > Para imprimir um relatório do job de balanceamento:

• No menu Balanceamento (Básico) , pressione 4 ou
mova a barra indicadora para 4:Relatório e pressione
<ENTER>. O job do balanceamento atual é impresso
na impressora selecionada no menu Relatórios.

> > Para apagar um job de balanceamento da memória
temporária:

• No menu Balanceamento (Básico), pressione 5 ou
desloque a barra indicadora para 5:Apagar Job e
pressione <ENTER>. O job de balanceamento atual é
apagado da memória temporária.

Dicas de Balanceamento Básico

• A configuração do balanceamento básico limita o
usuário a quatro definições de configuração básica.
Esta seleção de opções limitadas concentra-se no
básico e é projetada para impedir que o usuário
iniciante seja confundido ou intimidado por seleções
do menu.

• Após executar uma rodada de teste com um peso de
teste, o CMVA60 verifica automaticamente se a regra
30-30 foi aprovada. Se isto não ocorrer, o usuário tem
a opção de tentar novamente a rodada de teste com um
peso/ângulo de teste diferente, saindo ou prosseguindo
com a operação da rodada de ajuste. (Regra 30-30 - os
pesos de teste aplicados a uma posição de plano de
equilíbrio devem produzir ao menos uma mudança de
30% em amplitude ou de 30o na fase com relação aos
dados iniciais.)
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• Mais de uma rodada de ajuste pode ser realizada para
melhorar o “ajuste fino” da regulagem do ajuste.
Cuidado: há um limite sobre como pode ser conduzido
um ajuste fino. Haverá um ponto em que todos os
outros pesos de ajuste não melhorarão o
balanceamento ou poderão, na verdade, piorá-lo.

• Após concluir um job de balanceamento e voltar para
o menu Balanceamento (Básico) o job deve ser salvo.
Quando um job é salvo, pode ser recuperado
posteriormente para novo balanceamento ou relatório.

• Se CMVA60 for desativado no meio de um job de
balanceamento, execute a seqüência a seguir para
voltar para onde parou:

1. Ative a unidade.

2. Selecione Balanceamento (Básico).

3. Selecione Selecionar Job de Balanceamento.

4. Quando solicitado pela mensagem “Foi detectado
um job anterior na RAM”, pressione <ENTER>
para voltar ao estado em que parou.

Balanceamento (Avançado)

Visão Geral
Segue uma visão geral de etapas executadas em um
procedimento “típico ” de balanceamento.

Ø Se a relação comprimento/diâmetro do
rotor for menor que 0,5 (L/D< 0,5),
então o balanceamento em um único
plano reduziria provavelmente o
desequilíbrio a níveis aceitáveis. Rotores
em balanço constituem também um caso
especial em que os métodos de plano
único são utilizados.

Consulte a seção Notas Adicionais de Balanceamento no
final desta seção Balanceamento (Avançado) para obter
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uma explicação mais detalhada dos procedimentos de
configuração e das instruções da aplicação.

Balanceamento em um nico Plano
Em geral, o procedimento de balanceamento é o seguinte:

Disparo

O balanceamento de máquinas requer que um sinal
1X de eixo seja emitido ao conector BNC de disparo
externo ou ao conector do adaptador de fase. O sinal
do disparo é normalmente obtido da saída ± TTL de
um dos três disparadores seguintes:

• conversores

• dispositivos sensíveis a luz ou raio laser

• sistemas refletivos ou do SKF StrobeLite

Ajuste do Balanceamento

Os itens do menu Ajuste controlam todas os
parâmetros de medição necessários para a seqüência
de balanceamento. Não há necessidade de sair desse
menu e ir a qualquer outro menu para executar o
ajuste da seqüência de medição.

Rodada de Referência

A esta altura, a medição “inicial” da máquina já está
armazenada.

A tela Seguidor exibe a velocidade de rotação que deverá
ser estável em mais ou menos 1 CPM para garantir bons
dados de fase.

Estimativa e Ajuste da Rodada de Teste/Peso de Teste

A Estimativa Massa Teste é determinada tendo por base
que a força centrífuga da volta teste não exceda 10% da
carga do eixo do rolamento. Pesos de teste são aplicados
em uma posição estimada no plano de balanceamento e
deverão produzir ao menos uma alteração de 30% na
amplitude ou uma alteração de 30o na fase (regra 30-30) a
partir dos dados iniciais.

Rodada de Teste/Peso de Teste/Rodada de Teste 1
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Após a instalação de massas de teste, a máquina é
acelerada até a mesma velocidade estável das leituras
iniciais. Velocidades estáveis são muito importantes.

É exibido um aviso se a regra 30-30 descrita acima não for
atendida.

Pesos da Rodada de Teste/Correção

Após as voltas inicial e de teste serem completadas, os
coeficientes de influência são calculados e usados para
determinar as localizações das Massas de Correção
Iniciais.

Rodada de Teste/Pesos de Correção/Opções de Divisão

Freqüentemente o peso de correção deve ser dividido para
se conformar ao padrão dos furos de pesos de
balanceamento ou outros pesos nos furos de balanceamento
deverão ser combinados. Estas opções estão disponíveis no
menu Funções do Utilitário.

Rodada de Teste/Rodada de Ajuste

Uma vez removidos os pesos (Peso deixado p/
sempre:Não) e o peso inicial instalado, os dados da rodada
de ajuste são coletados e armazenados.

Rodada de Ajuste/Calcular Peso de Ajuste

Coeficientes de influência, calculadas para a massa de
correção inicial são utilizadas novamente para encontrar a
massa refinada.

Salvar Job de Balanceamento

Se desejado, o job de balanceamento atual poderá ser salvo
na memória permanente para recuperação posterior.

Relatório

Para se obter um relatório impresso dos dados de
balanceamento/Coeficientes de Influência basta ligar o
adaptador de impressora entre o Microlog e uma
impressora a jato de tinta ou matricial.
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Balanceamento em Dois Planos
No balanceamento em dois planos, a seqüência de medição
ocorre na mesma ordem do balanceamento em um plano,
com a exceção de que duas massas de teste e duas voltas de
teste são necessárias para calcular as quatro coeficientes de
influência (existe somente 1 coeficiente para um plano).
Como o CMVA60 é um instrumento de um único canal, as
medições de rolamento do plano A e B são executadas
separadamente.

Como definir as Opções de Balanceamento
(Avançado)

> > Para configurar as opções Balanceamento do Microlog
(Avançado):

• No menu Aplicação, pressione 2 ou desloque a barra
indicadora para 2:Balanceamento (Avançado)  e
pressione <ENTER>. A tela do menu
Balanceamento (Avançado) é exibida (Figura 4 -
15).
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Figura 4 - 15
O Menu Balanceamento (Avançado)

• Na tela do menu Balanceamento (Avançado),
pressione 1, ou desloque a barra indicadora para
1:Selecionar o Job de Balanceamento (se ainda não
estiver lá) e pressione <ENTER>. A tela da lista Jobs
de Balanceamento (Figura 4 - 16) é exibida a partir
da qual você pode criar um NOVO JOB DE
BALANCEAMENTO ou selecionar um job existente.
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Figura 4 - 16
A tela da lista Jobs de Balanceamento

Ø Se NOVO JOB DE
BALANCEAMENTO estiver
selecionado, a tela Ajuste do
Balanceamento será exibida
automaticamente. Se um job existente
estiver selecionado, ele será carregado na
memória.

• Selecione NOVO JOB DE BALANCEAMENTO, a
tela Ajuste de Balanceamento será exibida (Figura 4
- 17).

Ø Ajuste do Balanceamento também pode
ser acessado selecionando-se 2:Ajuste do
Balanceamento a partir do menu
Balanceamento (Avançado).
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Figura 4 - 17
A tela Ajuste de Balanceamento

Os campos da tela Ajuste Balanc. são:

ID - Digite até 16 caracteres para identificar
exclusivamente este job e pressione <ENTER>. A barra
indicadora avança ao próximo campo (Tipo).

Tipo - O tipo de medição (aceleração, velocidade,
deslocamento ou voltagem), que depende do tipo do sensor
sísmico usado (acelerômetro, sensor de velocidade, ou
sensor de aproximação), necessário para estabelecer os
requisitos de integração para o cálculo de FTT. Tecle
MENU para visualizar as opções.

Ø Mesmo sendo fornecidos como opções,
SEE e Envoltório não são aplicáveis a
operações de balanceamento pois são
assíncronos.

• Faça sua opção de Tipo de medição com a barra
indicadora e pressione <ENTER>.  A barra
indicadora avança para o próximo campo da tela (Fdo
Escala).
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Completo - As unidades para este campo foram
automaticamente determinadas quando foi selecionado o
Tipo.

• Entre um valor numérico de fundo escala e tecle
<ENTER>. (Observe que esse valor também pode ser
alterado, quando na tela de espectro, com as teclas de
seta para cima e para baixo.). A barra indicadora
avança para o próximo campo da tela (Detecção).

Ø Se o número 0,0 for digitado para
Completo, o resultado será um
escalonamento automático.

Detecção - Tecle MENU para visualizar as opções.

A tabela a seguir lista o método de detecção de sinal e
ajuste de escala do Microlog para medições dinâmicas
globais. Observe que os valores de aceleração, velocidade e
deslocamento obtidos de um acelerômetro ou medidor de
velocidade são sempre valores equivalentes a partir da
detecção de RMS. Isso mantém o método de medição
usado com a maioria dos instrumentos mais antigos, assim
os valores mais novos registrados do Microlog
permanecem equivalentes.
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DETECÇÃO

ENTRADA SAÍDA Pico Pco a Pco RMS

Aceleração Aceleração Valor
Equivalente

RMS

Valor
Equivalente

RMS

RMS Real

Aceleração Velocidade Valor
Equivalente

RMS

Valor
Equivalente

RMS

RMS Real

Aceleração Deslocamento Valor
Equivalente

RMS

Valor
Equivalente

RMS

RMS Real

Velocidade Velocidade Valor
Equivalente

RMS

Valor
Equivalente

RMS

RMS Real

Velocidade Deslocamento Valor
Equivalente

RMS

Valor
Equivalente

RMS

RMS Real

Deslocamento Deslocamento Pico Real Pco a Pco Real RMS Real

Voltagem Voltagem Pico Real Pco a Pco Real RMS Real

SEE SEE Pico Real Pco a Pco Real RMS Real

ENV/ACEL ENV/ACEL Pico Real Pco a Pco Real RMS Real

ENV/VEL ENV/VEL Pico Real Pco a Pco Real RMS Real

Ø Mesmo sendo fornecidos como opções,
SEE e Envoltório não são aplicáveis a
operações de balanceamento pois são
assíncronos.

• Selecione um dos três métodos (Pico, RMS ou Pco a
Pco) para detectar o sinal dinâmico e tecle
<ENTER>. A barra indicadora avança para o
próximo campo da tela (Entrada).
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Entrada - Entre a sensibilidade do transdutor em milivolts
(mv) por Unidade de Engenharia (EU) e tecle <ENTER>.
A barra indicadora avança para o próximo campo da tela
(BandaLar:).

Banda Largura - Tecle MENU para visualizar as opções.

Estreita - 5x
Normal - 10x
Ampla - 20x

A opção BandaLar. estabelece o filtro para uma
atenuação de 5, 10 ou 20, o que significa uma
largura de faixa de 5%, 10% ou 20% em torno do
1X. Uma largura de faixa estreita pode ser utilizada
como balanceamento refinado quando a amplitude de
1X for baixa e misturada com ruído.

• Faça sua opção de Largura de Banda com a barra
apontadora e tecle <ENTER>. A barra indicadora
avança para o próximo campo da tela (Tipo Media).

Tipo Media - Tecle MENU para visualizar as opções.

Médio - A soma da grandeza de cada linha espectral
é dividida pela quantidade total de médias (rateio do
conjunto). Este é o método de cálculo de médias
usado com mais freqüência para a coleta e análise de
dados de rotina.

Off - Igual à definição da quantidade de médias em
1; os dados são escalonados pelo método selecionado
de detecção e serão atualizados pela razão máxima.

SincTempo -Cálculo de médias no domínio de
tempo. Este método de cálculo de médias requer um
disparo de referência. Quando este método de cálculo
de médias é selecionado, o espectro produzido e
mostrado é o FFT das amostras médias do domínio
de tempo síncrono.

• Selecione uma das opções de Tipo Media com a barra
indicadora e tecle <ENTER>. A barra indicadora
avança para o próximo campo (Número de Médias).

Número de Médias - Digite a quantidade de médias a
serem incluídas na medição e pressione <ENTER>. A
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barra indicadora avança para o próximo campo (Rampa de
Disparo).

Rampa de Disparo - Selecione mais ou menos com a
barra indicadora para determinar se o disparo vai ocorrer
em um sinal ascendente ou descendente.

• Tecle <ENTER>. A barra indicadora avança para o
próximo campo (Planos).

Planos - Tecle MENU para visualizar as opções.

1 - Um rotor de “plano único”.

2, separadamente - Um rotor de “dois planos”.
Duas séries de medições deverão ser executadas
(uma para cada plano).

Ø Sendo selecionado o tipo Deslocamento,
a tela para 1 ou 2 planos conterá campos
de entrada de runout para um segundo
ponto (Ponto B).

• Faça sua opção de Planos com a barra indicadora e
tecle <ENTER>. A barra indicadora avança para o
próximo campo (Unidade p/ peso).

Unidade p/ peso - Tecle MENU para visualizar as opções.

• Selecione uma das três opções com a barra indicadora
e tecle <ENTER>.  A barra indicadora avança para o
próximo campo (Massa deixada p/ sempre).

Massa deixada p/ sempre - Tecle MENU para visualizar
as opções.

Sim - Todas as massas de teste serão instaladas
permanentemente no rotor e nunca serão removidas.

Não - Todas as massas serão removidas antes de
colocar a massa correta.

• Faça sua opção de Massa deixada /p sempre com a
barra indicadora e tecle <ENTER>.

Se Planos:2, estiver selecionado separadamente, um campo
adicional será exibido na parte inferior de sua tela e a
barra indicadora avançará para o campo seguinte (Modo
Estático-Dinâmico, Figura 4 - 18).
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Figura 4 - 18
O campo Modo Estático-Dinâmico

Modo Estático-Dinâmico - Tecle MENU para visualizar
as opções.

Selecione Sim para calcular automaticamente e
exibir a correção estática combinando os pesos de
correção iniciais. Este modo também calcula
automaticamente a correção dupla após a conclusão
das execuções de ajuste. O componente de correção
dupla é calculado tomando-se 1/2 vetor de diferença
do plano um e duas correções.

Se Tipo:Deslocamento estiver selecionado serão exibidos
campos adicionais no canto inferior da tela e a barra
indicadora avançará para o próximo campo (Mag
Runout/Ponto A, Figura 4 - 19).
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Figura 4 - 19
O campo Mag Runout/Ponto A

Mag Runout (Ponto A) - Entre o valor de runout (consulte
Glossário) do ponto A e pressione <ENTER>. A barra
indicadora avança para o próximo campo (Fase
Runout/Ponto A).

Ø A magnitude e a fase do runout poderão
ser obtidos como dados de "rotação
baixa" com o Microlog.

Ø Com o Microlog, meça os dados de
rotação baixa em rotações entre 300
RPM e 500 RPM. Realize essas medições
durante o “declínio ” depois de a unidade
ter chegado à temperatura de operação
plena. Isso assegura que a dilatação do
eixo não mascare o registro de runout.

Ø Como runout é uma quantidade vetorial,
tanto os valores de fase e amplitude
deverão ser fornecidos. É melhor
fornecer zeros para ambos do que
fornecer somente um dado valor.
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Fase Runout (Ponto A) - Entre a fase de runout do ponto
A e pressione <ENTER>.

Ø Se estiver sendo balanceado um rotor de
“dois planos”  (Planos:2,
separadamente), as últimas duas etapas
deverão ser repetidas para o ponto B.

• Pressione <ESCAPE> para voltar para o menu
Balanceamento (Avançado).

Isto conclui o ajuste do Balance.

Rodada da Referência

Esta rodada de coleta de dados é feita sem pesos no rotor.
Os dados coletados são dados de referência.

Rodada de Referência - Ponto A - Esta rodada da coleta
de dados é feita sem pesos no rotor. Os dados de vibração
são coletadas no Ponto A.

Rodada de Referência - Ponto B - Esta rodada de coleta
de dados é feita sem pesos no rotor. Os dados de vibração
são coletados no Ponto B.

> > Para executar uma rodada de referência:

• No menu Balanceamento (Avançado), pressione 3 ou
desloque a barra indicadora para 3:Rodada de
Referência e pressione <ENTER>. A tela de coleta
de dados da Rodada de Referência é exibida (Figura
4 - 20) e o Microlog automaticamente executa uma
rodada de referência de plano único (ou duplo).
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Figura 4 - 20
A tela de coleta de dados da Rodada de Referência

Rodada de Teste

Esta rodada de coleta de dados é feita com o peso de teste
fornecido no menu Ajuste do Peso de Teste.

> > Para configurar e executar uma rodada de teste:

• No menu Balanceamento (Avançado), pressione 4 ou
desloque a barra indicadora para 4:Rodada de Teste e
pressione <ENTER>. O menu Rodada de Teste é
exibido (Figura 4 - 21).
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Figura 4 - 21
O menu Rodada de Teste

Estimativa Ajuste do Peso de Teste

> > Para acessar as opções de ajuste do Estimar Massa
Teste:

• No menu Rodada de Teste, pressione 1 ou desloque a
barra indicadora para 1:Estimar Peso de Teste e
pressione <ENTER>. A tela Ajuste é exibida (Figura
4 - 22).
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Figura 4 - 22
Os campos do menu Ajuste

Os campos do menu Ajuste são:

Massa Rotor - Entre a massa total do rotor e tecle
<ENTER>. A barra indicadora avança para o próximo
campo (Rotação Rotor).

Ø Selecione a (Hz ou CPM) e as unidades
de engenharia (Inglês ou Métricas) da
tela de menu Utilidades/Coleta Dados
do Microlog.

Velocidade do Rotor - Forneça a velocidade do rotor
durante a rodada de referência e pressione <ENTER>. A
barra indicadora avança para o próximo campo (Raio
Massa/Rotor).

Raio Peso/Rotor - Entre a distância do centro de rotação
onde o peso de teste será instalado e pressione <ENTER>.

• Após configurar todos os campos Ajuste, pressione
<ESCAPE>, o Microlog calcula uma peso de teste
estimado para ver na Rodada de Teste núm. 1
(Figura 4 - 23).
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Figura 4 - 23
A tela Cálculo

O peso de teste é calculado para produzir uma força
centrífuga, que corresponde à 10% do peso estático
(parado) do rotor suportado pelo rolamento.

Ø Se um rotor de “dois planos” estiver
sendo balanceado (Planos: 2,
separadamente), o peso estimado do
plano 1 será exibido. Outra massa de
valor igual deverá ser colocada no plano
2 para a Volta de Teste 2.

Ø Será importante selecionar uma massa de
teste apropriada. O peso de teste deve
produzir uma alteração de magnitude de
30% e/ou uma mudança de ângulo da
fase de no mínimo 30 graus. Se o peso
for muito reduzido, uma rodada de
balanceamento será em vão, pois não é
vista nenhuma alteração. Se a volta de
teste for muito grande, a máquina poderá
ser danificada, especialmente se for
operada acima da rotação crítica.
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Ajuste do Peso de Teste

> > Para acessar as opções de Acrescentar Massa Teste:

• No menu Rodada de Teste , pressione 2 ou desloque
a barra indicadora para 2:Ajuste do Peso de Teste e
pressione <ENTER>. A tela Ajuste do Peso de Teste
é exibida (Figura 4 - 24).

Figura 4 - 24
A tela Ajuste do Peso de Teste

Os campos de Acresc.Massa Teste são:

Plano 1/Peso - Forneça o tamanho do peso (magnitude)
calculado pelo Microlog em seu Cálculo Estimativo de
Peso de Teste (ou um selecionado por você) e pressione
<ENTER>. A barra indicadora avança para o próximo
campo (Plano 1/Ángulo).

Plano 1/Ángulo - Entre o ângulo em que o peso será
instalado e pressione <ENTER>.

Ø Se um rotor de “dois planos” estiver
sendo balanceado (Planos:2,
separadamente) as últimas duas etapas
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deverão ser repetidas para o plano 2
(Figura 4 - 25).

Figura 4 - 25
A tela Ajuste do Peso de Teste: Planos:2, separadamente

• Pressione <ESCAPE> para voltar para o menu
Rodada de Teste.

Rodada de Teste
Coletar Dados TW1 - Ponto A - Esta rodada da coleta de
dados é feita com o peso de teste (fornecido no menu
Ajuste do Peso de Teste) instalado na extremidade do
ponto A do rotor (plano 1). Os dados de vibração são
coletados no Ponto A.

Coletar Dados TW1 - Ponto B - Esta rodada da coleta de
dados é feita com o peso de teste (fornecido no menu
Ajuste do Peso de Teste) instalado na extremidade do
ponto A do rotor (plano 1). Os dados de vibração são
coletados no Ponto B.

Coletar Dados TW2 - Ponto A - Esta rodada da coleta de
dados é feita com o peso de teste (fornecido no menu
Ajuste do Peso de Teste) instalado na extremidade do
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ponto B do rotor (plano 2). Os dados de vibração são
coletados no Ponto A.

Ø Se você selecionou Peso deixado
p/Sempre:Sim, os pesos de teste da
Rodada Teste 1 permanecerão instalados.

Coletar Dados TW2 - Ponto B - Esta rodada da coleta de
dados é feita com o peso de teste (fornecido no menu
Ajuste do Peso de Teste) instalado na extremidade do
ponto B do rotor (plano 2). Os dados de vibração são
coletados no Ponto B.

Peso de Correção
• No menu Rodada de Teste, selecione Peso de

Correção e pressione <ENTER>. A tela
Posicionamento de Peso da Correção é exibida
(Figura 4 - 26).

Figura 4 - 26
A tela Posicionamento de Peso da Correção

Baseando-se nos dados coletados na(s) volta(s) de
referência e na(s) volta(s) de teste, massas de correção e
ângulos de colocação iniciais serão calculados e exibidas
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como sugestão. Estes são os valores iniciais utilizados para
corrigir o desequilíbrio.

Ø Se um rotor de "dois planos"estiver
sendo balanceado (Planos: 2,
separadamente), a tela exibirá dois
conjuntos de valores para magnitude e
fase (Figura 4 - 27).

Figura 4 - 27
A tela Posicionamento de Peso da Correção:

Balanceamento em Dois Planos

Rodada do Peso de Correção
Coletar Dados CW - Ponto A - Esta rodada de coleta de
dados é feita com peso de teste removido e pesos de
correção instalados com os dados coletados no Ponto A.

Coletar Dados CW - Ponto B - Esta rodada de coleta de
dados é feita com peso de teste removido e pesos de
correção instalados com os dados coletados no Ponto B.
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Como Dividir Um Peso em Dois
Às vezes, uma massa não pode ser posicionada
convenientemente no ângulo recomendado pelos cálculos
de balanceamento. Este menu executa os cálculos
necessários para permitir a divisão de um peso em dois.

Ajuste

> > Para dividir uma massa em duas:

• Na tela Posicionamento do Peso de Correção,
pressione F1 e <ENTER>. A tela Ajuste é exibida
(Figura 4 - 28).

Figura 4 - 28
A tela Massa p/ Dividir

Os campos do menu Ajuste são:



O Menu Aplicações
Rodada de Teste

4 - 38 CMVA60 Microlog
Manual do Usuário

Massa p/ Dividir - Entre o tamanho da massa que deseja
dividir em duas massas e tecle <ENTER>. A barra
indicadora avança para o próximo campo (Ángulo da
Massa).

Ángulo da Massa - Entre o ângulo em que a massa a ser
dividida está instalada e tecle <ENTER>. A barra
indicadora avança para o próximo campo (Div ng Massa
1).

Div ng Massa 1 - Entre o ângulo em que a deseja instalar
a massa 1 e tecle <ENTER>. A barra indicadora avança
para o próximo campo (Div ng Massa 2).

Div ng Massa 2 - Entre o ângulo em que a deseja instalar
a massa 2 e tecle <ENTER>.

• Ao terminar de fornecer os dados, pressione
<ESCAPE>, o Microlog calcula automaticamente e
exibe os pesos e ângulos necessários (Figura 4 - 29).

Figura 4 - 29
A tela Cálculo: Massa p/ Dividir
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Rodada de Ajuste

Ø A primeira etapa ao executar uma rodada
de ajuste é calcular o peso requerido para
a rodada de ajuste. Com o peso de ajuste
instalado, uma rodada de ajuste agora
pode ser executada.

> > Para conduzir uma rodada de coleta de dados de
ajuste:

• No menu Balanceamento (Avançado), pressione 5 ou
desloque a barra indicadora para 5:Rodada de
Ajuste. O menu Rodada de Ajuste é exibido (Figura
4 - 30).

Figura 4 - 30
O menu Rodada de Ajuste

• Selecione 2:Tomar Dados - Ponto A para coletar
dados da rodada de ajuste. A tela Coleta de Dados da
Rodada de Ajuste é exibida (Figura 4 - 31).
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Figura 4 - 31
A tela Coleta de Dados da Rodada de Ajuste

Ø Ao selecionar Rodada de Referência,
Rodada de Teste ou Rodada de Ajuste,
uma tela semelhante à Figura 4 - 21 é
exibida para todas as três execuções.

• Pressione <ENTER> para salvar os dados coletados.

Ø Se definido em 2,Planos
Separadamente, repita as etapas acima
para Rodada de Ajuste - Ponto B.

• Para revisar e verificar se os dados da rodada de ajuste
são aceitáveis, selecione Exibir Dados de Ajuste. A
tela Dados da Rodada de Ajuste é exibida, (Figura 4
- 32).
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Figura 4 - 32
A tela Dados da Rodada de Ajuste

• Revise os dados da rodada de ajuste, se forem
aceitáveis pressione <ESCAPE> para voltar para o
menu Rodada de Ajuste.

Ø Se a rodada de ajuste for inaceitável, será
necessário salvar estes dados
temporariamente para fins de referência
e executar a rodada de ajuste novamente.

> > Para salvar estes dados:

• Selecione a opção Dados de Registro, os dados são
salvos automaticamente no buffer temporário.

O buffer de registro temporário possui espaço da memória
de dados para 2 rodadas. Os primeiros dados da rodada são
salvos na parte superior do registro (antigo) e os segundos
(se houver) são salvos na parte inferior (novo).

> > Para executar novamente a rodada de ajuste:

• Tecle 1 ou desloque a barra indicadora para
1:Calcular Peso de Ajuste. A tela Dados da Rodada
de Ajuste é exibida (Figura 4 - 33).
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Figura 4 - 33
A tela Dados da Rodada de Ajuste

Baseando-se nos dados coletados na(s) rodada(s) de ajuste
anteriores, os pesos sugeridos de correção e ângulos de
colocação iniciais serão calculados e exibidos. Estes
valores serão utilizados para corrigir o desequilíbrio.

A Correção cumulativa é a soma do vetor cumulativo do
peso de correção inicial mais todos os pesos de ajuste
seguintes.

Ø Se um rotor de "dois planos"estiver
sendo balanceado (Planos: 2,
separadamente), são exibidos dois
conjuntos de valores para magnitude e
fase.

Ø Consulte a seção Como Dividir Um
Peso em Dois nas páginas 4 - 41 a 4 - 42
para obter informações referentes a F1-
Dividir Peso.
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As Telas Rever/Entrar Dados

A finalidade da tela Rever/Entrar Dados é permitir a
visualização e/ou alternação de dados previamente
fornecidos.

> > Para acessar a tela Rever/Entrar Dados:

• No menu Balanceamento (Avançado) tecle 6 ou
mova a barra indicadora para 6:Rever/Entrar Dados
e pressione <ENTER>. O menu Rever/Entrar Dados
é exibido (Figura 4 - 34).

Figura 4 - 34
A tela Rever/Entrar Dados

Os dados coletados para cada volta
poderão ser revistos e
alterados se desejar.

• Selecione a rodada (Rodada de Referência, Rodada
de Teste ou Rodada de Ajuste) que deseja rever e
pressione <ENTER>, a tela na Figura 4 - 35 é
exibida.
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Ø A tela para um rotor de “um plano”
(Planos: 1) contém somente uma volta
teste em um ponto (ponto A).

Figura 4 - 35

Rotação - Visualize a rotação coletada na Volta de
Referência. Altere a, se necessário, e tecle <ENTER>. A
barra indicadora avança para o próximo campo (Ponto
A/Mag).

Ø As unidades de magnitude nos campos a
seguir serão inicializados em um valor
padrão. Se essas unidades aparentarem
ser incorretas para seu ajuste de entrada,
tome algumas medidas. Após a coleta de
dados, as unidades são atualizadas para
as unidades selecionadas na tela
AjustEntrada.

Ponto A/Mag - Visualiza a magnitude coletada na Volta
de Referencia. Altere a, se necessário, e tecle <ENTER>.
A barra indicadora avança para o próximo campo (Ponto
A/Fase).

Ponto A/Fase - Visualize a fase coletada na Volta de
Referência. Altere a, se necessário, e tecle <ENTER>.
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Ø Se um rotor de “dois planos” estiver
sendo balanceado, (Planos: 2,
separadamente), as últimas duas etapas
deverão ser repetidas para o ponto B.

• Pressione <ESCAPE> para voltar para o menu
Rever/Entrar Dados.

 Massa de Correção
Se o 2, Planos separados e Modo Estático-Dinâmico:Sim
for selecionado, as seleções de menu Massa Inicial e Massa
Refin. exibem os dados combinados de correção estático e
acoplado (Figura 4-36).

Figura 4 - 36.

Visualizar Dados da Rodada

> > Para visualizar as informações dos dados da rodada:

• Na tela Rever/Entrar Dados, pressione 6 ou desloque
a barra indicadora para 6:Visualizar Dados da
Rodada e pressione <ENTER>. A tela Visualizar
Dados da Rodada é exibida (Figura 4 - 36).
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Figura 4 - 37
A tela Visualizar Dados da Rodada

Ø Todos os dados exibidos referem-se ao
job carregado atualmente, seja a
conclusão de um novo job de
balanceamento ou um job salvo
anteriormente que acaba de ser
carregado.

A seção Rodada de Referência exibe dados de velocidade,
magnitude e fase tomados durante a rodada da referência.

Na seção Rodada de Teste, os dados de velocidade,
magnitude e fase são o resultado do uso de pesos de teste
(não exibido). O componente peso e ângulo da Rodada de
Teste são os dados iniciais ou de correção resultantes da
rodada de teste.

Na seção Rodada de Teste, os dados de velocidade,
magnitude e fase são o resultado da aplicação dos
componentes de peso e ângulo na rodada de ajuste.
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A Tela de Coeficiente de Influênciacoeff influ

> > Para entrar coeficientes de influência previamente
gravados para o rebalanceamento em um plano:

• No menu Rever/Entrar Dados, tecle 7 ou desloque a
barra indicadora para 7:Coeficiente de Influência e
pressione <ENTER>. A tela Rever/Entrar Coef.
Influência é exibida (Figura 4 - 38).

Figura 4 - 38
A tela Rever/Entrar Coef. Influência

No caso de um balanceamento em um plano, somente um
valor de coeficiente de influência e uma fase serão
fornecidos.

> > Para entrar coeficientes de influência previamente
gravados para o rebalanceamento em dois planos:

• No menu Rever/Entrar Dados, tecle 7 ou desloque a
barra indicadora para 7:Coef Influência e pressione
<ENTER>.

O balanceamento em dois planos utiliza quatro códigos de
influência.
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Salvar Job de Balanceamento

> > Para salvar o job de balanceamento:

• No menu Balanceamento (Avançado), tecle 7 ou
desloque a barra indicadora para 7:Salvar Job de
Balanceamento, o Microlog automaticamente salva
as informações do job de balanceamento.

O Menu de Funções do Utilitário

> > Para acessar a tela de Funções do Utilitário do menu do
Balanceamento (Avançado):

• No menu Balanceamento (Avançado) tecle 8 ou
mova a barra indicadora para 8:Funções do Utilitário
e pressione <ENTER> (Figura 4 - 39).

Figura 4 - 39
O menu Funções do Utilitário
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Combinação de Pesos

Após as voltas para balanceamento, poderá ser desejável
combinar as massas iniciais e de refinamento em uma
única massa. Este menu executa os cálculos necessários
para permitir a substituição das duas massas originais por
uma.

Ajuste

> > Para acessar a tela Ajuste Combina Massas:

• No menu Funções do Utilitário tecle 1 ou mova a
barra indicadora para 1:Combinar Pesos e pressione
<ENTER>. O menu Combinar Pesos é exibido.

• No menu Combina Massas tecle 1 ou mova a barra
indicadora para 1:Ajuste e tecle <ENTER>. O menu
Ajuste é exibido (Figura 4 - 40).

Figura 4 - 40
O menu Massa 1/Massa

Os campos do menu Ajuste são:
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Massa 1/Massa - Entre o tamanho da massa 1 e pressione
<ENTER>.  A barra indicadora avança para o próximo
campo (Massa 1/Ángulo).

Massa 1/Ángulo - Entre o ângulo em que o peso 1 foi
instalado no rotor e tecle 1 <ENTER>. A barra indicadora
avança para o próximo campo (Massa 2/Ángulo).

Massa 2/Massa - Entre o tamanho da massa 2 e pressione
<ENTER>. A barra indicadora avança para o próximo
campo (Massa 2/Ángulo).

Massa 2/Ángulo - Entre o ângulo em que o peso 2 foi
instalado no rotor e tecle 1 <ENTER>.

• Ao terminar a entrada de dados tecle <ESCAPE>
para retornar ao menu Combina Massas.

Cálculos
• No menu Combina Massas tecle 2 ou mova a barra

indicadora para 2:Calculo e tecle <ENTER>. Após
um intervalo de cálculos, o Microlog exibe o peso e
ângulo combinados. A tela Cálculo é exibida (Figura
4 - 41).
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Figura 4 - 41
A tela Cálculo

Como Dividir Um Peso em Dois

Às vezes, uma massa não pode ser posicionada
convenientemente no ângulo recomendado pelos cálculos
de balanceamento. Este menu executa os cálculos
necessários para permitir a divisão de uma massa em duas.

Ajuste

> > Para dividir uma massa em duas:

• Na tela Funções do Utilitário, tecle 2 ou desloque a
barra indicadora para para 2:Dividir peso e pressione
<ENTER>. O menu Dividir Peso é exibido.

• Tecle 1 ou mova a barra indicadora para 1:Ajuste e
pressione <ENTER>. A tela Ajuste é exibida (Figura
4 - 42).
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Figura 4 - 42
A tela Ajuste

Os campos do menu Ajuste são:

Massa p/ Dividir - Entre o tamanho da massa que deseja
dividir em duas massas e tecle <ENTER>. A barra
indicadora avança para o próximo campo (Ángulo da
Massa).

Ángulo da Massa - Entre o ângulo em que a massa a ser
dividida está instalada e tecle <ENTER>. A barra
indicadora avança para o próximo campo (Div ng Massa
1).

Div ng Massa 1 - Entre o ângulo em que a deseja instalar
a massa 1 e tecle <ENTER>. A barra indicadora avança
para o próximo campo (Div ng Massa 2).

Div  ng Massa 2 - Entre o ângulo em que a deseja instalar
a massa 2 e tecle <ENTER>.

Ao terminar a entrada de dados, pressione
<ESCAPE>para voltar para o menu Dividir Peso.
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Cálculos
• No menu Divide Massa tecle 2 ou mova a barra

indicadora para 2:Calculo e tecle <ENTER>. Após o
cálculo, o Microlog exibe os pesos e ângulos
necessários. A tela Cálculo é exibida (Figura 4 - 43).

Figura 4 - 43
A tela Cálculo

Balanceamento Relatórios de Jobs

Se deseja salvar os resultados de sua volta de
balanceamento, é possível enviar seus resultados a uma
impressora. Consulte Capítulo 7, Relatórios, para obter
informações adicionais sobre conexões com impressoras e
sobre quais as impressoras compatíveis com seu Microlog.

Um relatório de balanceamento registra as etapas
executadas durante o balanceamento. Registra massas de
refinamento, valores de runout, dados da volta de
referencia, coeficientes de influência (somente para o
Microlog de um canal) e massas iniciais e de correção de
refinamento.
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O relatório é acessado a partir do menu Balanceamento
(Avançado).

• No menu Funções do Utilitário, pressione 3 ou mova
a barra indicadora para 3:Relatório e pressione
<ENTER>.

O formato para um relatório de balanceamento em “dois
planos” do Microlog é exibido abaixo (Figura 4 - 44).

Figura 4 - 44.
Um relatório de balanceamento em “dois planos”
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Como apagar o Job Atual da Memória Temporária
(RAM)

> > Para apagar o job atual da memória:

• No menu Funções do Utilitário, pressione 4 ou mova
a barra indicadora para 4:Apagar Job e pressione
<ENTER>.

Limpar Job - Esta seleção apaga todos os dados da rodada
da memória do Microlog para preparar o balanceamento
de um rotor. Terminada a limpeza dos dados, a barra
indicadora volta para o menu Funções do Utilitário.

Redefinir Configuração

Redefinir Configuração - Esta seleção volta a
configuração de balanceamento atual para o padrão.

Eliminar Job

Eliminar Job - Esta seleção elimina o job atual da
memória RAM e da memória permanente. Quando
selecionada, esta opção exibe uma mensagem solicitando a
verificação da eliminação.

Dicas de Balanceamento Avançado

• Ao executar jobs de balanceamento idênticos, carregue
um job idêntico, salvo previamente e, em seguida, vá
para Ajuste do Balanceamento e altere o “ID” de
configuração do balanceamento. Ao ser salvo, este é
salvo como um job de balanceamento separado sob o
novo ID.

• Antes do balanceamento, garanta que a data/hora de
CMVA60 estejam definidas corretamente. Estes dados
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são salvos com cada job e podem ser recuperados e
exibidos/impressos posteriormente, com o job.

• Se a opção ID do Operador estiver ativada e for
descarregada de PRISM (v1.30 ou posterior), ativar a
opção ID do operador no CMVA60
(Principal/Utilidades/Ajuste da Rota/Marcação do
ID do Operador) marca cada job de balanceamento
com o ID do operador. Quando ativado, o ID pode ser
exibido selecionando-se Balanceamento
(Avançado)/Rever/Entrar Dados/Visualizar Dados
e impresso em relatórios.

Ajuste do Balanceamento

No Ajuste do Balanceamento estão disponíveis opções
normais do analisador como Tipo, Fdo Escala, Deteccao, e
Sensibilid.

O Microlog é definido com o modo de acompanhamento,
que assume análise de Ordem, 100 linhas de resolução,
disparador Externo, fonte do disparador Externo, janela
Uniforme e 10 ordens para largura de banda normal. Se a
largura de banda larga ou estreita estiver selecionada,
ordens 20X ou 10X serão configuradas. Essas ordens são
essencialmente refletidas como uma largura de banda de
20%, 10%, ou 5% em torno do componente FFT de 1X. A
largura de banda estreita é útil para melhorar a relação
sinal/ruído, quando os sinais da volta refinada estiverem
com ruído.

Tipo Media

Deverá ser ajustado em Media:Off ou Media:SincTempo.
Se houver variações na leitura da fase, mesmo estando a
velocidade estável dentro de intervalos decimais de CPM,
então deverá ser selecionado Media:Media ou
Media:SincTempo.

Ø O cálculo de médias por SincTempo é o
mais vantajoso, quando as máquinas
próximas estão em rotação quase igual,
produzindo interferência. Os
componentes não coerentes de
interferência tendem a uma média de
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zero, utilizando o cálculo de médias de
tempo síncrono.

Disparo Eixo

A entrada de disparo do CMVA60 pode ser aplicada tanto
na entrada de disparo do conector BNC do Microlog, como
na placa de fase/conector multi-pinos. A placa de fase é
utilizada com sensoriamento luminoso, raio laser e
sistemas SKF StrobeLite. As saídas desses dispositivos são
níveis de TTL.

SKF StrobeLite

Essa unidade está conectada à placa de fase com um cabo
que conduz o sinal do acelerômetro para a operação de
travamento e seguimento, enviando de volta um sinal de
disparo TTL aos controle de interrupção digital do
Microlog.

O StrobeLite é funcionalmente ajustado pelas seguintes
etapas seqüenciais:

• O StrobeLite é ajustado pelo oscilador interno até que
o flash esteja sincronizado para refletir uma
visualização 1X imóvel do indicador de referência no
eixo.

• Quando a referência refletida no eixo estiver estável, o
controle do estroboscópio é alternado para a posição
seguidora. Agora será importante que o botão de
controle interno permaneça em uma posição fixa, sem
alterar. Esse botão não somente controla o oscilador
interno, mas também controla um filtro de banda de
passagem para melhorar o componente 1X do
acelerômetro.

• Quando o acelerômetro segue e trava o flash em uma
imagem síncrona 1X, o ajuste de fase estará
posicionado de tal maneira que a marca no eixo
coincida com um ponto de referência na base do
rolamento. Esse ponto de referência espacial é
utilizado para todas as voltas de medição; Inicial,
Teste, e Refinada.

• Somente quando o ajuste de fase posicionar a
marcação piscante no eixo junto a esse ponto de
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referência espacial, as medições de Medir Dado serão
válidas.

• A curva do StrobeLite deverá sempre ser positiva pois
é a curva positiva que altera com o ajuste de fase.

Vta Refin

A volta refinada é executada após a entrada dos dados da
Volta Inicial e das Voltas de Teste nos cálculos dos
Coeficientes de Influência. Uma vez calculadas esses
coeficientes, eles poderão ser utilizados no balanceamento
futuro dessas máquinas específicas, mediante a entrada
manual na janela Rever/Entrar Coeficientes Influência.

Ø Na entrada manual dos coeficientes,
todas as medições de Medir Dado que
seguirão, serão voltas refinadas.

Combinar e Dividir Massas

Essas funções são úteis quando diversas massas precisam
ser posicionadas em pontos de balanceamento prescritos,
de maneira a serem equivalentes à massa de correção
necessária (Divide Massa), ou quando várias massas
deverão ser combinadas de modo serem equivalentes às
massas de correção especificadas. A função Massa
Combinadas é também útil para o cálculo da soma ou
diferença de medições de Medir Dados. É um fato
conhecido que a soma vetorial das duas medições de
rolamento em dois planos resultam em desequilíbrio
estático, enquanto a diferença é o dobro do desequilíbrio
conjugado.

A função Massa Combinada calcula o dobro do
conjugado mediante a adição de 180o a uma entrada de
uma medição (diferença). Será somente necessário entrar
os dois vetores Mag/Fase para o estático (soma).

Vetores Runout ou Rotação Baixa

O transdutor Eddy Probe é utilizado quando for
selecionado Tipo Ponto: Deslocamento. Um campo
Runout aparece na tela Ajuste que modifica a medição de
cada volta de Medir Dado. Transdutores de correntes
parasitas medem as variações na superfície do eixo e
também os sinais dinâmicos de picos. As imperfeições do
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eixo muitas vezes adicionam distorções a esse sinal
dinâmico, afetando a precisão, especialmente durante o
balanceamento. A correção do vetor de rotação baixa ou
runout é executada em baixas rotações onde as forças de
desequilíbrio podem ser ignoradas e as imperfeições da
superfície são contribuições do componente do motor. Uma
vez medido o eixo em relação a runout, estes dados serão
subtraídos vetorialmente de cada rodada de coleta de
dados.

Filtro Seguidor

A aplicação Filtro Seguidor  pode ser utilizada como uma
ferramenta de balanceamento. Ela produz uma tela que
tabula a magnitude a e fase dos picos de vibração do eixo
relativos a uma referência absoluta do eixo.

> > Para acessar o menu Filtro Seguidor:

• No menu Aplicações, tecle 3 ou mova a barra
indicadora para 3:Filtro Seguidor e pressione
<ENTER>. O menu Filtro Seguidor é exibido
(Figura 4 - 45).
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Figura 4 - 45
O menu Filtro Seguidor

> > Para medir dados:

• Tecle 1 ou mova a barra indicadora para 1:Medir
Dados e pressione <ENTER>. A tela na Figura 4 - 46
é exibida. A coleta de dados se procederá
automaticamente.



O Menu Aplicações
Filtro Seguidor

CMVA60 Microlog 4 - 61
Manual do Usuário

Figura 4 - 46
A tela de coleção de dados do Filtro Seguidor

• Tecle <ENTER> para salvar os dados coletados.

> > Para ajustar as opções do Filtro Seguidor:

• No menu Filtro Seguidor tecle 2 ou mova a barra
indicadora para 2:Ajuste e tecle <ENTER>. A tela
Ajuste Filtro Seguidor é exibida (Figura 4 - 47).
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Figura 4 - 47
A tela Ajuste do Filtro Seguidor

Os campos da tela Ajuste do Filtro Seguidor são:

ID - Entre até 16 caracteres para identificar
exclusivamente esta tarefa e tecle <ENTER>. A barra
indicadora avança para o próximo campo (Desc).

Ø Juntos, o ID e a Descrição identificam o
equipamento e a localização exata da
gravação de uma medição.

Desc - Entre até 32 caracteres e tecle <ENTER>. A barra
indicadora avança para o próximo campo (Tipo).

Ø Consulte as páginas 4 - 23 a 4 - 27 para
obter descrições dos campos Ajuste do
Filtro Seguidor:

Tipo Fdo Escala
Deteccao Entrada
BandaLar Tipo Media
Rampa de Disparo
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Análise Cíclica

A opção Análise Cíclica do menu Aplicações suporta
análise de sinais dinâmicos baseados em tempo, exibidos
em graus ou milissegundos, fornecendo uma projeção da
magnitude vs. ângulo das manivelas de eventos cíclicos.

> > Para acessar o menu Análise Cíclica:

• No menu Aplicações tecle 4, ou mova a barra
indicadora para 4:Análise Cíclica e pressione
<ENTER>. A tela Análise Cíclica é exibida (Figura
4 - 48).

Figura 4 - 48
A tela Análise Cíclica

> > Para medir dados:

• Tecle 1, ou mova a barra indicadora para 1:Medir
Dado e tecle <ENTER>.  A tela na Figura 4 - 49 é
exibida. A coleta de dados se procederá
automaticamente.
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Figura 4 - 49
A tela Análise Cíclica: Medir Dado

• Tecle <SAVE> para salvar os dados coletados.

> > Para ajustar as opções de Análise Cíclica:

• Tecle 2 ou mova a barra indicadora para 2:Ajuste e
pressione <ENTER>. A tela na Figura 4 - 50 é
exibida.
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Figura 4 - 50
A tela Ajuste de Análise Cíclica

Os campos da tela Ajuste de Análise Cíclica são:

ID - Entre até 20 caracteres e tecle <ENTER>.  A barra
indicadora avança para o próximo campo da tela (Desc).

Desc - Entre até 32 caracteres e tecle <ENTER>. A barra
indicadora avança para o próximo campo da tela (Tipo).

Ø Juntos, o ID e a Descrição identificam o
equipamento e a localização exata da
gravação de uma medição.

Tipo - O tipo de medição (aceleração, velocidade,
deslocamento, volts, SEE, Acel ENV, Vel ENV, pressão)
que depende do tipo de sensor sísmico utilizado
(acelerômetro, sensor de velocidade, sensor de
aproximação ou sensor SEE). Tecle MENU para
visualizar as opções.

• Faça sua opção de Tipo de medição com a barra
indicadora e pressione <ENTER>. A barra indicadora
avança para o próximo campo da tela (Fdo Escala).

Fdo Escala - As unidades deste campo foram
automaticamente determinadas ao selecionar Tipo.
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• Entre um valor numérico de fundo de escala e tecle
<ENTER>. A barra indicadora avança para o
próximo campo da tela (Detecção).

Deteccao - Tecle MENU para visualizar as opções.

• Selecione um dos três métodos (Pico, RMS or
PicoPico) para a detecção do sinal dinâmico e tecle
<ENTER>. A barra indicadora avança para o
próximo campo da tela (Entrada).

Entrada - Entre a sensibilidade do transdutor em milivolts
(mv) por Unidade de Engenharia (EU) e tecle <ENTER>.
A barra indicadora avança para o próximo campo da tela
(Ciclos).

Ciclos - Entre o número de ciclos 1X que deseja visualizar
na tela de fundo de escala e tecle <ENTER>. A barra
indicadora avança para o próximo campo (Amostra).

Para um dado número de ciclos e amostras, a tabela a
seguir especifica a rotação máxima. Caso seja excedido a
rotação máxima, resultados inesperados poderão ocorrer.

Ciclos Amostras

256 512 1024 2048 4096 8192 16384

Rotação Máxima

1 200 Hz 100 Hz 50 Hz 25 Hz 12.5 Hz 6.25 Hz 3.13 Hz

2 400 200 100 50 25 12.5 6.25

3 600 300 150 75 37.5 18.75 9.38

4 800 400 200 100 50 25 12.5

5 1000 500 250 125 62.5 31.25 15.63

6 1200 600 300 150 75 37.5 18.75

Como exemplo, se forem escolhidos 1 ciclo e 512
amostras, a rotação não poderá exceder 100 Hz.
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Amostras - O número total de amostras no número de
ciclos que você deseja visualizar no visor de escala plena.
Tecle MENU para visualizar as opções.

• Selecione um valor para Amostra com a barra
indicadora e tecle <ENTER>. A barra indicadora
avança para o próximo campo (Tipo Media).

Tipo Media - Tecle MENU para visualizar as opções.

Off - Igual à definição da quantidade de médias em
1; os dados serão escalonados pelo método
selecionado de detecção e serão atualizadas para seu
valor máximo.

SincTempo -Cálculo de médias no domínio de
tempo. Este método de cálculo de médias requer um
disparo de referência. Os componentes do sinal,
sincronizados com o disparo de referência serão
reforçados, enquanto a média do ruído é calculada
rapidamente. O cálculo de médias de domínio de
tempo síncrono produz a maior melhora na razão
sinal/ruído, sendo vantajoso sempre que necessário
extrair sinais de amplitude extremamente baixa ou
para minimizar o ruído produzido pela vibração das
máquinas na proximidade. Quando este método é
selecionado, o espectro produzido e mostrado é o
FFT das amostras médias do domínio de tempo
síncrono.

• Faça sua opção de Tipo com a barra indicadora e
pressione <ENTER>. A barra indicadora avança para
o próximo campo da tela (Media Modo).

Media Modo - Somente será exibida se Tempo
Media:SincTempo for selecionado. Tecle MENU para
visualizar as opções.

Cont. - O cálculo de médias das N últimas amostras,
sendo N o número de médias selecionado para a
amostra. Equivalente à média exponencial em que o
espectro mais recente substitui o mais antigo na
soma da média.

Finito - O cálculo de médias é efetuado para N
amostras. O processo pára e o resultado é exibido.
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(Esse é o modo de cálculo de médias em Espectro
Rota:Exibir durante a coleta de dados da Rota.)

Repeti - O cálculo de médias é efetuado para N
amostras, sendo N o número de médias selecionado
para a amostra. A média do espectro é mostrada após
N amostras serem tiradas. A tela é atualizada após
cada média finita.

• Faça sua opção de Media Modo com a barra
indicadora e pressione <ENTER>. A barra indicadora
avança para o próximo campo da tela (Medias).

Medias -  Somente será exibida se Tempo
Media:SincTempo for selecionado. Se um disparo externo
(é permitido o cálculo de médias síncrono no tempo em
Tipo Media) estiver disponível, ajuste Medias de maneira
a obter uma melhora da relação sinal/ruído adequado no
domínio de tempo (de 4 a mais de 200, dependendo da
proximidade entre os sinais em conflito).

• Entre o número de conjuntos de espectros a serem
calculados (entre 1 e 9.999).

• Tecle <ENTER> e a barra indicadora avança para o
próximo campo da tela (Nome Eixo X).

Nome Eixo X - Permite a exibição de dados de tempo em
graus, como múltiplos da rotação da máquina (por
exemplo: 360, 720 graus), ou em milissegundos. Tecle
MENU para visualizar as opções.

• Selecione Grau ou MSec com a barra indicadora e
pressione <ENTER>. A barra indicadora avança para
o próximo campo da tela (Curva Disparo).

Rampa de Disparo - Tecle MENU para visualizar as
opções.

• Selecione mais ou menos com a barra indicadora, para
determinar se o disparo ocorre em um sinal
ascendente ou descendente.

• Tecle <ENTER>. A barra indicadora avança para o
próximo campo da tela (Atraso Dispa).
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Atraso Dispa - O atraso do disparador é utilizado para
visualizar informações pré-disparo ou pós-disparo.

• Entre o número de graus para deslocar a pulsação de
referência. A barra indicadora avança até o próximo
campo da tela (Tipo de Cursor).

Tipo Cursor - A cruz de largura total é mais fácil de
observar e recomendada para utilização Tecle MENU para
visualizar as opções.

• Selecione o Tipo Cursor com a barra indicadora e
tecle <ENTER>.

Ajuste de Análise Corrente

A opção Análise Corrente do menu Aplicações simplifica
o processo de análise e diagnóstico de defeitos na barra do
rotor de motores de indução de CA.

> > Para Acessar o menu Análise Corrente:

• No menu Aplicações, tecle 5 ou desloque a barra
indicadora para 5:Análise Atual e pressione
<ENTER>. Será exibido o menu Medir
Dados/Ajuste Análise Corrente.

> > Para ajustar as opções de Análise Corrente:

• No menu Análise Corrente, tecle 2 ou mova a barra
indicadora para 2:Ajuste e tecle <ENTER>. A tela
Ajuste Análise Corrente é exibida (Figura 4 - 51).
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Figura 4 - 51
A tela Ajuste Análise Corrente

As opções da tela Ajuste Análise Corrente são:

ID - Entre até 20 caracteres e tecle <ENTER>. A barra
indicadora avança para o próximo campo da tela (Desc).

Desc - Entre até 32 caracteres e tecle <ENTER>. A barra
indicadora avança para o próximo campo da tela (Tipo).

Ø Juntos, o ID e a Descrição identificam o
equipamento e a localização exata da
gravação de uma medição.

Tipo - Determina o tipo dos dados correntes coletados.
Tecle MENU para visualizar as opções.

Zoom Corrente - Permite análise de espectro em zoom da
corrente de entrada do motor de indução AC.

Corrente Envolvente - Permite análise da freqüência de
passagem dos pólos do motor de indução AC mediante a
demodulação do sinal da corrente de entrada.

Ø O Tipo Ponto selecionado determina
quais os campos da tela Ajuste que serão
exibidos.
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Freqüência de Rede - A freqüência de alimentação CA do
motor testado.

• Digite um valor numérico para Freqüência de Rede
(por exemplo, 60 Hz) e pressione <ENTER>. A barra
indicadora avança para o próximo campo da tela (Fdo
Escala).

Ø As Medições Zoom Corrente utilizam
este campo para determinar a freqüência
na qual o zoom deverá ser feita.
Medições de Corrente Envolvente
utilizam isso como parâmetro de
referência somente para exibição.

Fdo Escala - As unidades deste campos são Amperes.

• Entre um valor numérico de fundo de escala e tecle
<ENTER>. A barra indicadora avança para o
próximo campo da tela (Entrada).

Entrada - Entre a sensibilidade do transdutor em milivolts
(mv) por Unidade de Engenharia (EU) e tecle <ENTER>.
A barra indicadora avança para o próximo campo da tela
(Detecção).

Ø A sensibilidade de corrente do motor
deverá ser modificada nos bornes quando
não se estiver medindo diretamente a
corrente de trabalho do motor. A
corrente que vai para a unidade de
controle é sempre reduzida por um
transformador de linha. Quando, por
exemplo, medições são efetuadas na
unidade de controle do motor, se a razão
do transformador for 100 para 1, a
sensibilidade normal do borne de
corrente do motor deverá ser alterada de
1 mV/A para 0,01 mV/A.

Deteccao - Tecle MENU para visualizar as opções.

• Selecione um dos três métodos (Pico, RMS ou
PicoPico) para a detecção do sinal dinâmico e tecle
<ENTER>. A barra indicadora avança para o
próximo campo da tela (RPM Síncrono).
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Linhas - Linhas determina a resolução básica do espectro.
Tecle MENU para visualizar as opções.

Se, por exemplo, você selecionar 400 linhas e uma
faixa de freqüência de 0 a 1.000 Hz, a resolução
básica do espectro será 1.000 dividido por 400 ou 2,5
Hz.

Isso significa que o eixo x é dividido em 400
segmentos com espaços de 2,5 Hz entre eles.

Ø Observe que a resolução maior requer
mais tempo para coleta de dados e
consome mais memória de
armazenamento.

• Selecione a opção para o número de Linhas de
resolução com a barra indicadora e tecle <ENTER>.
A barra indicadora avança para o próximo campo da
tela (Número de Médias).

Número de Médias - Se Tipo de Média for Pk Hold,
defina Número de Médias:1 e defina Modo Média:Cont.
Como o Modo Média:Cont está selecionado, o valor do
pico é atualizado para cada conjunto de espectros.

Se Tipo Média for Média, ajuste o Número de
Médias:6. Esse é um número razoável de médias de
espectro para permitir que uma medição de PONTO
seja feita em menos de 10 segundos.

Se um disparo externo estiver disponível (a média de
sincronia de tempo é permitida no Tipo de Média),
ajuste o Número de Médias para atingir uma
melhoria sinal-ruído no domínio de tempo (de 4 até
acima de 200, dependendo da proximidade dos sinais
conflitantes).

• Entre o número de conjuntos de espectros a serem
calculados (entre 1 e 9.999).

• Tecle <ENTER> e a barra indicadora avança para o
próximo campo da tela (Tipo Média).

Tipo Média - Tecle MENU para visualizar as opções.

Off - Produz os mesmos resultados que o ajuste Tipo
Média:Média e Número de Médias:1. O FFT mostra os
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componentes escalados pelo método de detecção
selecionado e atualiza ao máximo a taxa de tempo real.

Média - A somatória da magnitude de cada linha espectral
é dividida pelo número total de médias (média do
conjunto). Este é o método de cálculo de médias usado
com mais freqüência para a coleta e análise de dados de
rotina.

Pk Máximo - Pk Máximo contém o valor mais alto
recebido em cada linha espectral durante o tempo de
cálculo de médias. Este método de cálculo de médias é
muito útil quando o sinal contém uma grande variação de
amplitude e o objetivo principal da análise é ver o máximo
atingido por cada componente.

Ø Tipo Média:Média e Tipo Média:Pk
Máximo não são recomendados para
formas de ondas de tempo. Em seu lugar,
use Tipo Média:Sinc Tempo.

Sínc(rono) Tempo - Cálculo de médias no domínio de
tempo. Este método de cálculo de médias requer um
disparo de referência. Os componentes do sinal,
sincronizados com o disparo de referência serão
reforçados, enquanto a média do ruído é calculada
rapidamente. O cálculo de médias no domínio de tempo
síncrono produz a melhor relação sinal/ruído e é vantajosa
sempre que se julga necessário medir sinais de amplitude
muito baixa ou minimizar o “ruído”produzido pela
vibração de outras máquinas ao redor. Quando este método
é selecionado, o espectro produzido e exibido é o FFT das
amostras médias do domínio de tempo síncrono.

Ø Para mostrar o cálculo de médias
Sínc(rono)Tempo, ajuste Fonte Disparo
para Externo.

• Selecione a opção para Tipo Média com a barra
indicadora e tecle <ENTER>. A barra indicadora
avança para o campo seguinte na tela (Modo Média).

Modo Média - Selecione o tipo de conclusão da média
FFT. Tecle MENU para visualizar as opções.

Cont(ínuo) - O cálculo de médias das últimas amostras N,
onde N é o número de médias selecionadas para a amostra.
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Equivalente à média exponencial em que o espectro mais
recente substitui o mais antigo na soma da média.

Finito - A amostragem continua para N amostras. O
processo pára e o resultado é exibido. (Esse é o modo de
cálculo de médias em Espectro Rota:Exibir durante a
coleta de dados da Rota.)

Repeti - O cálculo de médias continua para N amostras,
onde N é o número de médias que você seleciona para a
amostra.

A média do espectro é mostrada após N amostras serem
tiradas. A tela é atualizada após cada média finita.

• Selecione sua opção para Modo Média com a barra
indicadora e tecle <ENTER>. A barra indicadora
avança para o próximo campo da tela (Média
Overlap). 

Média Overlap - O processamento da sobreposição é
vantajoso quando o tempo necessário para reunir um
registro de tempo é maior do que o tempo necessário para
calcular um espectro FFT. No Microlog, isso ocorre em
freqüências abaixo de 1.000 Hz (60.000 CPM).

Para freqüências mais baixas, a quantidade de
sobreposições pode ser aumentada para reduzir o tempo
necessário para coletar um determinado número de
médias. Entretanto, observe que, quanto maior for a
sobreposição, mais informações serão compartilhadas entre
as médias. Tecle MENU para visualizar as opções.

Máx - Utilize quaisquer dados que estiverem no registro de
tempo no momento. Podem ser dados existentes, dados
novos ou uma mistura, dependendo do tempo necessário
para coletar dados de registro de tempo. Resulta em menos
tempo de amostragem mas pode ocasionar a falta de
precisão estatística.

75% - Usa 75% de dados existentes e 25% de dados novos
para calcular novo FFT.

50% - Usa 50% de dados existentes e 50% de dados novos
para calcular novo FFT.
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Não - Cada conjunto de espectros corresponde a novos
dados adicionados à soma.

O processamento da sobreposição é utilizado para obter
dados novos do conjunto suficientes para uma média
precisa. Se a freqüência máxima for baixa e o tempo do
processo FFT for rápido, a soma da média incluirá uma
alta porcentagem de dados antigos com sobreposição
máxima. Abaixo de 2 kHz, 50% de sobreposição e seis
médias é um ajuste razoável da ROTA.

• Selecione a opção para Média Overlap com a barra
indicadora e tecle <ENTER>. A barra indicadora
avança para o próximo campo da tela (Janela).

Janela - O tipo de janela usada no processamento FFT.
Uma função de janela deve ser aplicada a qualquer registro
de tempo periódico antes de se executar um FFT para
minimizar erros de fuga. As funções da janela Hanning e
Flat Top atenuam para zero as bordas esquerda e direita do
buffer do domínio de tempo (para impedir o erro de fuga
causado por descontinuidades no registro de tempo). Tecle
MENU para visualizar as opções.

Hanning - Uma função dinâmica da janela de análise de
sinal, que fornece melhor resolução de freqüência do que a
Flat Top, mas com precisão da amplitude reduzida. É útil
para medições de vibração da máquina, medições com
objetivos gerais e medições com ruído aleatório.

Uniform - Uma função dinâmica da janela de análise de
sinal, com massa uniforme ao longo do tempo. É útil para
medições de respostas intermitentes ou mecânicas e no
modo seguidor.

Flat Top - Uma função dinâmica da janela de análise de
sinal, que fornece a melhor precisão da amplitude para
medição de componentes de freqüência discreta. É útil
para medições de calibração ou vibração da máquina
através de sondas de deslocamento em rolamentos de filme
fluido.

Selecione a opção para a Janela com a barra indicadora e
pressione <ENTER>. A barra indicadora avança para o
próximo campo da tela (RPM Síncrono).
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RPM Síncrono - Entre o valor de RPM Síncrona do
motor, localizado na placa de identificação do motor.

• Pressione <ENTER> e a barra indicadora avança para
o próximo campo da tela (Dados da Plaqueta de
Identificação do Motor).

Dados Placa Motor - Tecle MENU para visualizar as
opções.

OFF - Os dados não são necessários para a pesquisa da
freqüência de passagem dos pólo.

Especif - Permite a entrada de informações específicas
sobre o motor.

• Faça sua opção para Dados Placa Motor e tecle
<ENTER>.

Ø Quando Dados Placa Motor:Especif for
selecionado, serão exibidas três campos
adicionais na tela Ajuste Análise
Corrente.

RPM carga est total - Entre o número RPM carga
estimada total do motor, localizado na placa de
identificação deste.

• Pressione <ENTER> e a barra indicadora avança para
o campo seguinte da tela (Corrente de Carga Plena
Medida).

Amps carga est total - Entre o número de amperes
da carga estimada total do motor, localizado na placa
de identificação deste.

• Pressione <ENTER> e a barra indicadora avança para
o campo seguinte da tela (Corrente Medida Sem
Carga).

Carga Amps Vazio - Entre o número de Carga
Amps Vazio do motor, localizado na placa de
identificação deste.

Isto conclui o ajuste de Análise Corrente.
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Coleta de Dados de Análise da Corrente

Zoom Corrente

> > Para coletar dados de zoom da corrente:

• Com Tipo:Zoom Corrente selecionado no menu
Ajuste Análise, tecle menu, tecle 1 ou mova a barra
indicadora para 1:Medir Dado e tecle <ENTER>. A
tela Coleta de Dados de Zoom da Corrente é exibida
(Figura 4 - 52) e a coleta de dados continua
automaticamente.

Figura 4 - 52
A tela Coleta de Dados de Zoom da Corrente

As informações na tela incluem:

Numero de Medias - O número de médias incluídas nessa
medição.

Freq Rede - A freqüência da rede elétrica (50Hz ou 60
Hz).

Freq Pass Polo - A freqüência em que a amplitude de
defeito é medida (pólos motor x deslizamento motor).
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Freq Cursor - A freqüência da posição do cursor.

Crg. - A corrente real de carga do motor.

RPM/Deslizamento - A rotação do motor na posição do
cursor. % Deslizamento baseado no RPM e o RPM
Síncrono fornecido

Sínc RPM - RPM
% Deslizamento  =----------------------- x 100

   Sínc RPM

Razão Defeito - A razão amplitude defeito sobre corrente
rede como uma razão DB relativa.

   amplitude defeito
Razão Defeito = -20 log (---------------------------)

       corrente rede

• Tecle <SAVE> para salvar os dados coletados.

Concluídas as medições, pressione a tecla de função F3
para exibir a tela RELATÓRIO DA CONDIÇÃO DE
BARRAS MOTOR (Figura 4-53).

Figura 4 - 53
A tela Relatório da Condição de Barras Motor
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A tela RELATÓRIO DA CONDIÇÃO DE BARRAS
MOTOR exibe uma tabela de critérios de diagnóstico de
defeitos do motor 54-60, por exemplo, implica operação
excelente.

• Tecle F3 para exibir a tela LIMITAÇÕES DA
CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO (Figura 4 - 54).

Figura 4 - 54
A tela Limitações da Condição de Aceitação

A tela LIMITAÇÕES DA CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO
exibe condições específicas que deverão ser atendidas para
tornar precisa o diagnóstico anterior.

Corrente Envolvente

> > Para coletar dados do corrente envolvente:

• Com Tipo:Corrente Envolvente selecionado no
menu Ajuste Análise Corrente, tecle 1 ou mova a
barra indicadora para 1:Medir Dado e tecle
<ENTER>. A tela Coleta de Dados de Análise da
Corrente é exibida (Figura 4 - 55) e a coleta de dados
continua automaticamente.
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Figura 4 - 55
A tela Coleta de Dados de Análise da Corrente

• Tecle <SAVE> para salvar os dados coletados.

A Razão Defeito para um ponto de Corrente Envolvente
é a razão do pico no cursor sobre a amplitude total. Essa
relação é expressa em %.

 Valor Corrente no Cursor
Razão Defeito = (---------------------------) x 100

              Global

Um critério para a razão defeito foi determinado
empiricamente para medições de Corrente Envolvente.
Foi sugerido que o alarme de alerta de falhas fosse baseado
na razão defeito acima de 25%. Ou seja, se o nível de pico
de passagem de pólos for acima de 25% do nível total
RMS, poderá haver degradação do rotor.

Teste de Ressonância

O teste de ressonância (também chamado teste do martelo)
determina as freqüências naturais lteste de ressonância de
uma máquina ou uma estrutura. A idéia por detrás do teste



O Menu Aplicações
Teste de Ressonância

CMVA60 Microlog 4 - 81
Manual do Usuário

é que se um objeto receber um impacto ou “um golpe”, as
freqüências naturais ou ressonantes do objeto são ativadas.
Se um espectro for tomado enquanto o objeto estiver
vibrando como conseqüência do impacto, o resultado são
picos espectrais, revelando as freqüências naturais do
objeto. Um analisador Microlog pode ser usado para
capturar essa resposta vibratória e exibir um espectro que
mostre as freqüências naturais ou ressonantes.

Porque Executar um Teste de Ressonância?
As forças vibratórias transmitidas por máquinas rotativas
geralmente estimulam as ressonâncias naturais em
estruturas anexas. Sempre que ocorrem essas ressonâncias
estruturais, as respostas vibratórias são amplificadas e
podem resultar em avarias por fadiga. As ressonâncias
estruturais também podem mascarar a causa da vibração
de uma máquina, tornando difícil realizar manutenção
corretiva na máquina. Os testes de ressonância identificam
os modos de ressonância de uma estrutura e oferecem ao
engenheiro de manutenção a oportunidade de alterar a
freqüência ressonante de modo a reduzir ou eliminar a
vibração danificante.

> > Para executar um teste de ressonância com o seu
Microlog:

• Conectar um acelerômetro ao CMVA60.

• A partir do menu Utilidades/Ajuste do Sistema,
desloque a barra indicadora para Conector e pressione
MENU para ver as opções (Figura 4 - 56).
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Figura 4 - 56
O menu Ajuste do Sistema / Conector

• Selecione o tipo de conector ao qual o acelerômetro
está conectado.

• Conecte um acelerômetro ao objeto a ser testado
(carcaça da máquina ou estrutura).

• No menu Aplicações, pressione 6 ou desloque a barra
indicadora para 6:Ressonância Teste e pressione
<ENTER>. O menu Teste de Ressonância aparece
(Figura 4 - 57).
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Figura 4 - 57
O menu Teste de Ressonância

Teste de Ressonância as opções do menu são:

Coleta de Dados - Inicia a coleta de dados (Figura 4 - 58).
Durante a coleta de dados o Microlog
automaticamente compensa uma condição de
sobrecarga do sinal. Para salvar os dados, pressione a
tecla SALVAR. Pressionar a tecla <ESCAPE> sai do
modo de coleta de dados.
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Figura 4 - 58
A Tela Teste de Ressonância.

Ajuste - Permite ao usuário alterar as definições padrão de
Entrada, Escala Plena, Nível de Ativador e Freqüência
máxima.

Ø Após fornecer esta opção de menu, é
exibida uma mensagem (somente se as
alterações dos parâmetros forem
detectadas) solicitando ao operador que
volte os parâmetros para o padrão, se
desejado.

Partida/Parada

A opção Partida/Parada do menu Aplicações executa
uma análise de pedido que requer um disparador e uma
entrada de sensor conectados aos BNCs ou ao conector de
25 pinos. Quando o Microlog começa a coletar dados,
primeiro registra a data e hora do job atual. Com o
aumento ou diminuição da velocidade de destino da
máquina, ele armazena a velocidade alterada e sua
magnitude de velocidade 1X correspondente e os valores
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de fase em um buffer temporário. Os dados no buffer estão
disponíveis para o operador inspecionar e imprimir nos
formatos de tabela e gráfico no final do processo de coleta
de dados. Se o operador desejar salvar o job atual, o
Microlog move os dados e os parâmetros de configuração
para a memória de armazenamento permanente (que não
requer energia da bateria), portanto, em caso de uma falta
de energia, os dados não são perdidos. Cada Microlog
pode armazenar um máximo de até 20 jobs e cada um pode
conter no máximo 100 pontos.

Ø Atualmente, dados de Partida/Parada
não podem ser carregados no PRISM.

> > Para iniciar a operação Partida/Parada:

Ø Se uma lista de ID de operadores foi
descarregada e ativada, um ID de
operador deve ser selecionado na lista
para acessar o menu Aplicações

• No menu Aplicações, digite 7 ou mova a barra
indicadora para 7:Partida/Parada e pressione
<ENTER>. O menu Partida/Parada é exibido
(Figura 4 - 59).

Figura 4 - 59
O menu Partida/Parada
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As opções do menu Partida/Parada são:

1:Coletar Dados - Inicia o processo de coleta de dados.
Quando o processo está concluído, os dados no buffer
temporário são exibidos na tela. O operador tem a opção
de salvar os dados selecionando a opção Salvar novos
dados no menu Opções ou pressionando a tecla SALVAR.
Os dados temporários podem ser eliminados pressionando-
se a tecla <ESCAPE>.

2: Ajuste - Exibe campos para designar o ID do job e a
descrição e configurar parâmetros de coleta de dados.
Quando revisar um job salvo da memória permanente, os
parâmetros de configuração do job que está sendo revisado
são recarregados e podem ser lidos. Os parâmetros de
configuração também podem ser recarregados de um job
salvo para eliminar tempo de configuração

3:Revisar Dados - Exibe em ordem cronológica uma lista
de jobs salvos na tela. O operador pode selecionar um job
para revisar, imprimir ou eliminar.

Coletar Dados

> > Para coletar dados  de Partida/Parada:

• No menu Aplicações, digite 7 ou mova a barra
indicadora para a opção 7:Partida/Parada e pressione
<ENTER>.

• Se ainda não estiver lá, mova a barra indicadora para
1:Medir Dados e pressione <ENTER>.

Ø Se o Microlog ficar sem memória
permanente para salvar o próximo job
novo, aparecerá a seguinte mensagem.
Esta unidade pode reter somente 20 jobs
de Partida/Parada. Forneça os Dados
de Revisão para eliminar um dos jobs na
memória antes de coletar novos dados.

A tela da Figura 4 - 60 é exibida e permite ao usuário
verificar se as entradas estão instaladas corretamente. Se
as entradas não estão corretas, o uso desta tela ajusta os
sensores até que estejam corretos.
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Figura 4 - 60

Quando as entradas estiverem OK, pressione <ENTER>,
a tela na Figura 4 - 61 é exibida. O CMVA60 está no
modo de coleta de dados e inicia a coleta quando a
velocidade está dentro dos limites definidos.

Figura 4 - 61
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Ø A visualização do ponto da fase em
revisão pode ser trocada entre tipos de
fase de 0-360o e +/-180o
independentemente do tipo de fase
utilizado quando os dados foram
registrados. A escala da fase pode ser
trocada no diálogo Ajuste.

Os campos de dados na tela são:

Integral - A magnitude integral na unidade apropriada.

Velocidade - A velocidade atual em Hz ou CPM.

No modo Partida, a máquina de destino é inicialmente
parada ou executada em uma velocidade muito baixa. A
aplicação começa a registrar dados quando a velocidade
aumentou acima da Velocidade Baixa e termina quando a
velocidade atual é maior que a Velocidade Alta.

No modo Parada, a máquina de destino é inicialmente
executada em velocidade plena. A aplicação começa a
registrar dados quando a velocidade diminuiu abaixo da
Velocidade Alta e termina quando a velocidade atual é
menor que a Velocidade Baixa.

A velocidade exibida neste campo antes de o Microlog
iniciar a coleta de dados pode ser usada para verificar se o
tacômetro está instalado corretamente.

1xSpeed Mag - A magnitude da velocidade 1X nas
unidades apropriadas.

A aplicação Partida/Parada utiliza um processo de média
automática mais simples, porém mais rápido. Sempre que
ocorre um sinal sobrecarregado, ele automaticamente
duplica a escala plena.

1xVeloc Fase - A fase de velocidade 1X no DEG.

Número de pontos de dados - O número de pontos de
dados armazenados no buffer temporário. Este campo é 0
na primeira entrada do modo de coleta de dados e
permanece assim até que o Microlog inicie a coleta de
dados quando a condição Velocidade Inicial for atendida.
São permitidos no máximo 100 pontos para cada job.
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Ø Quando o Microlog está coletando dados,
sua função de desligamento automático
para conservar energia fica desativada.

O processo de coleta de dados termina quando uma das
seguintes condições é atendida.

• A velocidade atual atende à condição Velocidade.

• A tecla ESCAPE é pressionada.

• O número de pontos de dados coletados é igual à 100.

Após o término, os dados registrados são exibidos no
formato de tabela para inspeção (Figura 4 - 62).

Figura 4 - 62
A tela de coleta de dados Partida/Parada

As primeiras quatro linhas tela mostram o ID do job, a
descrição do job e o registro de data e hora de coleta dos
dados. A sexta linha exibe os títulos da coluna. A sétima
linha mostra as unidades da coluna. A unidade da coluna
Velocidade é CPM ou Hz dependendo da configuração do
sistema atual. A unidade da coluna Mag é dependente do
tipo de dados. Pode ser exibida nas unidades inglesas ou
métricas, dependendo da configuração atual do sistema. As
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16 linhas seguintes exibem a tabela de dados. A tabela
pode ser rolada por linha, com as teclas SETA PARA
CIMA ou SETA PARA BAIXO ou por página de 16
linhas, com as teclas PGUP ou PGDN.

Com a tela de coleta de dados Partida/Parada do
Microlog visível, pressione a tecla MENU para acessar
várias opções (Figura 4 - 63).

Figura 4 - 63
O menu Opções Partida/Parada

• Para fazer uma seleção, pressione seu número no
teclado do Microlog ou mova a barra indicadora para
sua seleção e pressione <ENTER>.

Ø Para operadores experientes, as teclas de
atalho estão disponíveis para acessar
cada item no menu de opções.

As opções são:

1:Tabela de dados (tecla de atalho F1) - Exibe dados no
formato de tabela como descrito anteriormente.

2:Gráfico de Bode (tecla de atalho F2) - Exibe dados em
exibição gráfica dupla (Figura 4 - 64), Mag vs Veloc.
e Fase vs Velocidade.
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Figura 4 - 64
A tela Gráfico de Bode

Ø A exibição Fase é contínua e a exibição
Yscale pode cobrir ciclos múltiplos.

Ø Para PONTOS ENV Acc, somente o
gráfico Mag vs Velocidade é exibido e o
campo Pha no topo da tela é eliminado.

Os cursores indicadores deslocam-se simultaneamente em
ambos gráficos quando a tecla SETA PARA ESQUERDA
ou SETA PARA DIREITA é pressionada. Os cursores
param somente em registros de dados reais (sem
interpolação). A velocidade, a magnitude, a fase e os
valores Q na localização atual são exibidos no topo da tela.
O campo MODE indica se o job atual está em partida ou
parada.

RU = Partida
CD = Parada

O gráfico de fase é marcado como 0/360 DEG ou -180/
\180 DEG de acordo com o modo de configuração quando
os dados foram coletados.

3:Gráfico polar (tecla de atalho F3) - Exibe os dados
temporários em forma polar (Figura 4 - 65).
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Figura 4 - 65
A tela Gráfico polar

O cursor indicador reticular desloca-se pelo gráfico quando
a tecla SETA PARA ESQUERDA ou SETA PARA
DIREITA é pressionada. Os cursores param somente em
registros de dados reais (sem interpolação). A velocidade,
a magnitude, a fase e os valores Q na localização atual são
exibidos no topo da tela. O campo MODE indica se o job
está em partida ou parada.

RU = Partida
CD = Parada

As coordenadas x e y atuais são exibidas abaixo do gráfico.
O menu Opção pode ser acessado pressionando-se a tecla
MENU para voltar para a tabela de dados ou executar
outras funções.

4:Salvar dados novos (tecla de atalho SAVE) - Salva os
dados temporários na memória permanente e volta para o
menu Partida/Parada.

5:Imprimir - Imprime os dados como são exibidos na tela
(no formato de tabela ou gráfico).

Ø O Microlog é compatível com
impressoras matriciais ou laser.
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Se a tecla <ESCAPE> for pressionada, será exibida a
seguinte mensagem de confirmação antes de descartar os
dados atuais na memória temporária.

Dados de Partida/parada na memória!
Salvar os dados antes de sair? Sim

• Pressione MENU para selecionar uma resposta Sim
ou Não.

Sim - Os dados são salvos antes de voltar para o menu
Partida/Parada.

No - A tela volta para o menu Partida/Parada. Todos os
dados são apagados da memória temporária.

Ø Caso o Microlog se desligue para
economizar a energia da bateria antes de
salvar os dados, eles não serão perdidos.
Os dados permanecem na memória
temporária até a próxima vez que a
aplicação Partida/Parada for executada.
A tela exibe automaticamente os dados
da revisão antes de coletar dados para o
novo job. No entanto, se o Microlog ficar
sem energia da bateria antes de salvar os
dados, eles serão perdidos.

Ajuste

> > Para acessar a tela de Ajuste do Partida/Parada:

No menu Partida/Parada, digite 2 ou mova a barra
indicadora para 2:Ajuste e pressione <ENTER>. A tela
Ajuste é exibida (Figura 4 - 66).
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Figura 4 - 66.
A tela Ajuste do Partida/Parada

Os seguintes parâmetros podem ser configurados com o
menu Ajuste.

ID - Entre até 20 caracteres e tecle <ENTER>. A barra
indicadora avança para o próximo campo da tela (Desc).

Ø Juntos, o ID e a Descrição identificam o
job de partida/parada.

Desc - Entre até 32 caracteres  e tecle <ENTER>. A barra
indicadora avança para o próximo campo da tela (Tipo).

Tipo - O tipo de medição (acelerações, velocidade,
deslocamento, envelope). Tecle MENU para visualizar as
opções.

• Faça sua opção de Tipo de medição com a barra
indicadora e pressione <ENTER>.  A barra
indicadora avança para o próximo campo da tela
(Escala Plena).

Ø Se você selecionou ENV Acc, dois
campos adicionais exibirão Filtro Amb e
Número de Pedidos nomeados.

Filtro Amb - Tecle MENU para visualizar as opções.

5 Hz - 100 Hz
50 Hz - 1 kHz
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500 Hz - 10 kHz
5 kHz - 40 kHz

• Faça sua opção de faixa de filtro e pressione
<ENTER>. A barra indicadora avança para o
próximo campo da tela (Número de Pedidos).

Número de Pedidos - (PONTOS env. acc. somente) -
Permite ao operador monitorar a magnitude em uma
freqüência que não seja velocidade 1X, que é o padrão
para aplicações Partida/Parada. Isto é útil quando
monitora amplitudes de freqüência de falha do rolamento
durante as operações Partida/Parada.

• Forneça a freqüência desejada como um múltiplo da
velocidade de rotação (máximo = 50X velocidade).

Ø Quando aplicada, a tela de coleta de
dados RU/CD exibe 1XSpeed
Mag/Phase, embora os valores exibidos
estejam relacionados à freqüência
especificada no campo Número de
Pedidos descrito acima.

• Tecle <ENTER>. A barra indicadora avança para o
próximo campo da tela (Escala Plena).

Escala Plena - As unidades deste campo foram
automaticamente determinadas quando você selecionou
Tipo.

• Entre um valor numérico de fundo de escala e tecle
<ENTER>. A barra indicadora avança para o
próximo campo da tela (Detecção).

Detecção - Tecle MENU para visualizar as opções.

Ø Consulte a tabela na página 2-10 para
obter uma listagem dos métodos de
detecção de sinal e ajuste de escala do
Microlog para medições dinâmicas
globais.

• Selecione um dos três métodos (Pico, RMS, ou Pico a
Pico) para detectar o sinal dinâmico e pressione
<ENTER>. A barra indicadora avança para o
próximo campo da tela (Entrada).
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Input - Entre a sensibilidade do transducer em milivolts
(mv) por Unidade de Engenharia (EU) e pressione
<ENTER>. A barra indicadora avança para o próximo
campo na tela (Curva do Disparador).

Curva do Disparador - Tecle MENU para visualizar as
opções.

• Selecione mais ou menos com a barra indicadora, para
determinar se o disparo ocorre em um sinal
ascendente ou descendente.

• Tecle <ENTER>. A barra indicadora avança para o
próximo campo da tela (Modo).

Modo - Tecle MENU para visualizar as opções.

No modo Partida, a máquina de destino é
inicialmente parada ou executada em uma
velocidade muito baixa. A aplicação começa a
registrar dados quando a velocidade aumentou acima
da Velocidade Baixa e termina quando a velocidade
atual é maior que a Velocidade Alta.

No modo Parada, a máquina de destino é
inicialmente executada em velocidade plena. A
aplicação começa a registrar dados quando a
velocidade diminuiu abaixo da Velocidade Alta e
termina quando a velocidade atual é menor que a
Velocidade Baixa.

• Selecione Partida ouParada com a barra indicadora.

• Tecle <ENTER>. A barra indicadora avança para o
campo seguinte na tela (Velocidade Baixa).

Velocidade Baixa - Digite o limite de velocidade baixa do
intervalo de velocidade de interesse. Pressione <ENTER>.
A barra indicadora avança para o campo seguinte na tela
(Velocidade Alta).

Velocidade Alta - Digite o limite de velocidade alta do
intervalo de velocidade de interesse. Pressione <ENTER>.
A barra indicadora avança para o próximo campo da tela
(Cálc. dif. veloc.).

Cálc. dif. veloc. - Tecle MENU para visualizar as opções.
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Intervalo Igual - Divide as Velocidades Inicial e Final
em 100 intervalos iguais de velocidade. Isto garante que o
intervalo inteiro da velocidade seja abrangido. O número
total de registros de dados para um job pode ser menor que
100 se o Microlog não conseguir acompanhar a mudança
de velocidade.

1% velocidade anterior - O novo intervalo de velocidade
é 1% da velocidade anterior. Este método garante que mais
medições sejam coletadas em um intervalo de velocidade
menor, o que pode ajudar a definir melhor um estado
crítico. Se a velocidade da máquina mudar muito
lentamente em velocidade baixa, os 100 registros de dados
não conseguirão cobrir o intervalo inteiro da velocidade.

• Faça sua opção de Cálc. dif. veloc. e pressione
<ENTER>.

• Pressione a tecla <ESCAPE> para voltar para o menu
Partida/Parada.

Rever Dados

> > Para rever um job salvo do Partida/Parada:

• No menu Partida/Parada tecle 3 ou mova a barra
indicadora para 3:Rever Dados e pressione
<ENTER>. A tela Rever Dados (Figura 4 - 67) exibe
uma lista de IDs de jobs salvos na memória
permanente (em ordem cronológica).
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Figura 4 - 67.
A tela Rever Dados

Ø Se não houver jobs salvos na memória
permanente, será exibida a seguinte
mensagem. Não há job de Partida/
Parada na memória. Pressione qualquer
tecla para voltar para o menu Partida/
Parada.

Ø Para eliminar um job da memória
permanente, mova a barra indicadora
para o job desejado e pressione
DELETE.

• Use o CURSOR PARA CIMA/PARA BAIXO para
mover a barra indicadora para o job para revisão e
pressione <ENTER>. A tela Rever Dados é exibida
(Figura 4 - 68) para o job selecionado.
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Figura 4 - 68.
A tela Partida/Parada: Rever Dados

Ao rever os registros de dados de um job selecionado, os
dados registrados são exibidos no formato de tabela para
inspeção. As quatro primeiras linhas na tela mostram o ID
do job, a Descrição do job, os registros de HORA e DATA
de coleta dos dados. Se o ID do Operador estiver ativado e
os dados foram coletados com o ID do Operador, a quinta
linha exibirá o ID do Operador; caso contrário, se os dados
foram coletados sem ele, a quinta linha mostrará “Sem ID
de Operador.”

Ø A quinta linha permanece em branco se
o ID do Operador estiver desativado.

A sexta linha exibe os títulos da coluna. A sétima linha
mostra as unidades da coluna. A unidade da coluna
Velocidade é CPM ou Hz (dependendo da configuração do
sistema atual). A unidade da coluna Mag é dependente do
tipo de dados. Pode ser exibida nas unidades inglesas ou
métricas (dependendo da configuração do sistema atual).
As 16 linhas seguintes destinam-se à exibição da tabela de
dados. A tabela pode ser rolada por linha, com as teclas
SETA PARA CIMA ou SETA PARA BAIXO ou por
página de 16 linhas, com as teclas PGUP ou PGDN.
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Quando a tela Rever Dados aparecer no Microlog, você
poderá teclar MENU para acessar várias opções (consulte
a Figura 4 - 64).

• Para fazer uma seleção, pressione seu número no
teclado do Microlog ou mova a barra indicadora para
sua seleção e pressione <ENTER>.

Ø Para operadores experientes, as teclas de
atalho estão disponíveis para acessar
cada item no menu de opções.

As opções na tela são:

1:Tabela de dados (tecla de atalho F1) - Exibe os dados
do job selecionado no formato de tabela como descrito
acima.

2:Gráfico de Bode (tecla de atalho F2) - Exibe os dados
do job selecionado em exibição de gráfico duplo (consulte
a Figura 4 - 54), Mag vs Veloc. e Fase vs Veloc.. Para
ENV Acc POINTs, somente o gráfico Mag vs Velocidade
é exibido e o campo Faseno topo da tela é eliminado.

Os cursores indicadores reticulares deslocam-se
simultaneamente nos dois gráficos quando a tecla
CURSOR ESQUERDO ou CURSOR DIREITO é
pressionada. Os cursores param somente em registros de
dados reais (sem interpolação). A velocidade, a magnitude,
a fase e os valores Q na localização atual são exibidos no
topo da tela. O campo MODE indica se o job atual está em
partida ou parada.

RU = Partida
CD = Parada

A escala Y da exibição Fase é contínua e pode cobrir ciclos
múltiplos.

Ø Pressione <ESCAPE> a qualquer
momento ao rever dados para voltar para
a tela Lista de Jobs.

3:Gráfico polar (tecla rápida F3) - Exibe os dados do job
selecionado no formato polar (consulte a Figura 4 - 54). O
cursor indicador reticular desloca-se pelo gráfico quando a
tecla CURSOR ESQUERDO ou CURSOR DIREITO é
pressionada. Os cursores param somente em registros de
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dados reais sem interpolação. A velocidade, a magnitude, a
fase e os valores Q na localização atual são exibidos no
topo da tela. O campo MODE indica se o job atual está em
partida ou parada.

RU = Partida
CD = Parada

As coordenadas x e y atuais são exibidas abaixo do gráfico.
O menu Opção pode ser acessado pressionando-se a tecla
MENU para voltar para a tabela de dados ou executar
outras funções.

4:Salvar novos dados - Não tem função, visto que os
dados já foram salvos.

5:Imprimir - Imprime os dados como são exibidos na tela
(no formato de tabela ou gráfico).

Ø O Microlog é compatível com
impressoras matriciais ou laser.

Se o Microlog não detectar conexão com a impressora,
aparecerá a seguinte mensagem:
NECESS RIO CONECTOR DA IMPRESSORA

Enquanto o Microlog está imprimindo, aparece a seguinte
mensagem na tela:
IMPRIMINDO RELATÓRIO
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Imprimir Relatório da Tabela

Figura 4 - 69
Uma relatório da tabela
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Os campos no relatório da tabela são:

No. DE SÉRIE - O número de série da unidade do
Microlog.

ID - Identifica o job dos dados coletados.

Desc - Uma breve descrição de job.

TIME - A hora em que os dados foram coletados.

DATE - A data em que os dados foram coletados.

ID do Operador - Impresso somente se os dados foram
coletados com ID do Operador ativo e uma lista de IDs do
Operador estiver disponível no Microlog na hora em que o
relatório foi impresso.

Configurar Parâmetros - As seguintes informações são
determinadas pelos valores digitados no menu Ajuste.

• Velocidade Inicial

• Velocidade Final

• Tipo

• Curva do Disparador

• Cálc. dif. veloc.

• Tipo de Fase

• Detecção

• Filtro amb.

• Número de Pedidos

• Modo

Ø Os dois últimos campos (Env Filter e
Número de Pedidos) estão disponíveis
somente se Tipo estiver definido em Env
Acc.
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Imprimir Relatório de Gráfico

Figura 4 - 70
Uma Relatório de Gráfico

As informações impressas são idênticas ao relatório da
tabela impressa exceto que os dados são apresentados em
gráficos de Bode e Polar. Para o tipo de ponto ENV Acc,
somente o gráfico Mag vs Veloc. é impresso.
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 Assistente de Configuração

 O Assistente de Configuração permite que o operador
salve até 6 configurações predefinidas de Aplicativos,
definidas por ele.  Cada opção do Assistente de
Configuração pode ser personalizada e armazenada para
uma configuração específica do aplicativo.

 Cada uma das 6 configurações predefinidas pode salvar
um conjunto dos seguintes ajustes de Microlog:

Ajuste da Comunicação (incluindo ajuste de
modem)
Ajuste do Sistema
Ajuste da Rota
Analisador\Entrada
Analisador\Espectro
Analisador\Ativador
Ajuste do Filtro da Trilha
Ajuste da Análise Cíclica
Ajuste da Corrente do Motor
Ajuste do Teste de Impacto

 As seguintes configurações de Microlog não podem ser
salvas:

Ajuste de Aumento\Redução de Força
Ajuste de Balanceamento
Ativação/Desativação do ID do Operador
Ajustes Sem Rota para

Processo
HFD
Velocidade de Operação

Controle de Relatório para impressão

> > Para acessar o menu Assistente de Configuração:

• Do menu Aplicações, tecle 8 ou mova a barra
indicadora para 8:Assistente de Configuração e tecle
<ENTER>.  O menu Assistente de Configuração é
exibido (Figura 4-71).

Ø Quando um novo Microlog é recebido da
fábrica, todos os 6 Assistentes de
Configuração são rotulados PADRÃO.
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Figura 4 - 71.
A Tela Assistente de Configuração.

• Selecione a configuração desejada e tecle <ENTER>,
um menu Opções é exibido (Figura 4-72).

Figura 4 - 72.
O Menu Opções do Assistente de Configuração.
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 As Opções do Assistente de Configuração são:

 1:Recuperar  - Define a configuração atual do Microlog
de acordo com as definições especificadas pela
configuração armazenada selecionada.

> Para recuperar uma configuração:

• Destaque a configuração desejada e tecle <ENTER>.

• No menu Opções, tecle 1.  A configuração predefinida
está agora ativa.

 2:Armazenar - Grava a configuração atual para a
configuração selecionada.

> > Para armazenar a configuração atual para uma
configuração predefinida.

 Antes de acessar o aplicativo Assistente de Configuração,
defina todos os parâmetros de ajuste desejados em seus
diálogos de Ajuste correspondentes.

• Após todas as definições serem estabelecidas, no menu
Aplicativos tecle 8 ou mova a barra indicadora para
8:Assistente de Configuração e tecle <ENTER>. A
tela Assistente de Configuração é exibida (consulte a
Figura 4-71).

• Mova a barra indicadora para a configuração
predefinida desejada e tecle <ENTER>.  O menu
Opções é exibido (consulte a Figura 4-72).

• No menu Opções, tecle 2:Armazenar, uma tela é
exibida solicitando a confirmação (Figura 4-73).
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Figura 4 - 73.
A Mensagem de Confirmação.

Ø Tecle <ESCAPE> para abortar o
processo de armazenamento.

• Tecle <ENTER> para continuar o processo de
armazenamento.  As informações sobre Ajuste são
exibidas (Figura 4-74).
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Figura 4 - 74.
A Tela Ajuste do Assistente de Configuração.

 Os parâmetros da tela Ajuste são:

 Nome Predefinido - Digite um nome exclusivo
identificando a configuração armazenada.

 Última Modificação - A nova configuração é
automaticamente registrada com a data e a hora utilizando
o relógio da sistema.

 Modificado por - Digite o nome do usuário que modificou
a configuração.

• Tecle <ESCAPE> para começar o processo de
armazenamento. A mensagem a seguir é exibida.

Aguarde...
O assistente está gravando a
Configuração.

 Quando o processo de armazenamento estiver concluído, a
mensagem a seguir é exibida.

A Configuração foi gravada com êxito.
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 3:Imprimir - Imprime a Configuração Predefinida
selecionada em uma impressora conectada. A configuração
predefinida não precisa ser recuperada para imprimir.



CMVA60 Microlog 5 - 1
Manual do Usuário

5
O Menu Análise

A Função Análise

O tamanho, o peso reduzido e o um monitor grande
tornam o coletor CMVA60 Microlog um analisador
excepcionalmente versátil, capaz de exibir o conteúdo
espectral de sinais complexos de vibração dinâmica, como
também a onda de seu domínio de tempo. A função
Análise tem como objetivo a identificação de problemas no
campo e localizar características dinâmicas específicas e
componentes de freqüência em máquinas complexas como
turbinas com pás e compressores.

Espectros poderão ser armazenados da função Análise
para a transferência posterior para um banco de dados de
PC.

Na tela Análise funções normalmente utilizadas como
Congelar, Salvar, Marcas Ativadas, e Zoom são
utilizadas mediante teclas de função no teclado.

Ajuste

Para simplificar o procedimento de ajuste existem dois
modos de operação no Analisador, Análise e Normal.
Esses modos são selecionados no menu Ajust Sistema na
função 8:Utilidades (consulte o capítulo Utilidades).

Modo Usuá: Análise proporciona acesso a todas as
funções de Análise.
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Modo Usuá: Normal simplifica a operação de Análise,
não disponibilizando algumas opções utilizadas
principalmente em análises muito especializadas.

Ø Para a discussão a seguir, assume-se que
o Microlog esteja ajustado em Modo
Usuá:Análise com todas as funções
disponíveis e totalmente operacionais.

> > Para acessar a função Análise:

• No menu Principal tecle 5 ou mova a barra
indicadora para 5:Análise e tecle <ENTER>. O menu
Análise é exibido (Figura 5-1).

Figure 5- 1.
O menu Análise

Coletando Dados Dinâmicos

Ao completar o ajuste de Análise, selecione a opção
1:Medir Dado do menu Análise.
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Ø Níveis de alarme para alarme 1 e alarme
2 nos modos in ForaRota e Análise são
internamente ajustados pelo Microlog em
40% e 70% do fundo de escala.

O Microlog não coleta dados dinâmicos no estado de
saturação. Sinais fortes demais serão sinalizadas na tela
com a indicação SINAL SATURADO e com o indicador
de saturação (OV) no centro da linha de status (linha
superior) da tela. Se for indicado sinal saturado, aumente o
fundo de escala. Conforme descrito no capítulo ForaRota,
durante a coleta de dados é possível aumentar ou diminuir
a amplitude do fundo de escala, na tela Análise, utilizando
as teclas de seta para a cima e para baixo.

Dependendo de como está ajustado Modo Média em
Ajuste Espectro, o FFT poderá ter uma média acima da
quantidade escolhida de médias (Modo Média:Continuo),
poderá interromper o cálculo das médias e travar a tela
(Modo Média:Finito), ou poderá repetir o processo de
cálculo das médias por completo para o número escolhido
de médias (Modo Média:Repeti).

Com esta flexibilidade o coletor da Microlog pode ser
utilizado para visualizar instantaneamente a forma de
onda do domínio de tempo ou FFT em tempo real;
visualizar um espectro com cálculo de médias já feito
conforme é coletado; calcular as médias e travar um
espectro ou visualizar um espectro repetido.

O cursor controlável é movido para direita e esquerda com
as teclas de seta para a direita e esquerda para exibir
freqüência, magnitude, fase e a ordem que qualquer
componente espectral. Marcas, definidos no menu Ajuste
Marcas podem ser ativadas e desativadas com a tecla de
função MKRS ON/OFF.

Ø Ao medir dados, utilizando o menu
Análise, o fmáx poderá ser duplicado,
pressionando a tecla PageUp, ou
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diminuído pela metade, pressionando a
tecla Page Down.

Utilizando as Teclas de Função

As teclas de função dedicadas estão ativas e podem ser
utilizadas no Analisador quando necessário. O nome de
cada tecla é seguido por uma letra entre parênteses.
Quando uma função de tecla de função for ativada, essa
letra é exibida na parte direita da linha de status da tela.

Ø Consulte as páginas 2-33 e 2-34 para
obter uma descrição sobre Teclas de
Função:

FREEZE ON/OFF MKRS
ON/OFF

Ø F2 - Com MKRS OFF, F2 faz o cursor
saltar para o pico mais alto em sua
vizinhança. Com MKRS ON, F2 faz o
cursor saltar para a marca a seguir.

Modo Marcas:Cursor Lock
Ø Consultar as páginas 2-34 até 2-36 para

obter informações sobre funções Modo
Marcas:Cursor Lock - Tipo Marcas.

Harmonic Relativo
Bandalat

Ø Quando Modo Marcas:Cursor Lock
estiver ativo, a tecla SHIFT estará
travada em ATIVA, quando o símbolo
é estiver exibido no meio da linha
superior de sua tela. Com a tecla SHIFT
travada em ATIVA, a freqüência
harmônica 1X é comutada um ponto na



O Menu Análise
Utilizando as Teclas de Função

CMVA60 Microlog 5 - 5
Manual do Usuário

seqüência FFT cada vez que uma tecla de
seta for pressionada.

Modo Marcas:Freq Fixa
Ø Consulte as páginas 2-36 e 2-37 para

obter informações sobre funções Modo
Marcas:Freq Fixa - Tipo Marcas.

Harmonic Relativo
Bandalat EXPANSAO TELA

SAVE

> > Para atribuir um ID a uma tela de dados dinâmicos e
armazenar os dados:

• Tecle SAVE; será exibida uma janela de 20
caracteres.

• Entre a ID ou IDs na janela.

• Quando os IDs tiverem sido especificados, tecle
<ENTER> para salvar a tela.

ZOOM IN (Z) - Amplia o foco no espectro de FFT no
domínio de freqüência (telas do domínio de tempo não são
afetados pelo ZOOM) para fornecer uma resolução maior
de freqüência entre as linhas. O Microlog utiliza a
freqüência na posição do cursor e, progressivamente,
divide a faixa de freqüência pela metade, cada vez que a
tela ZOOM IN é pressionada. A resolução de linhas na
faixa de freqüência ampliada permanece aproximadamente
constante.

Exemplo: Suponha que a faixa de freqüência atual é
de 0 a 60000 CPM com 400 linhas de resolução e o
cursor está posicionado em 12000 CPM.

Ao teclar ZOOM IN, a nova faixa de freqüência é
30000 CPM com 400 linhas de resolução e o cursor
ainda estará posicionado em 12000 CPM.
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Tecle ZOOM IN novamente para produzir uma
nova faixa de freqüência de 15000 CPM com o
cursor ainda em 12000 CPM.

Ø Apesar do Microlog exibir somente uma
parte do espectro de resolução
aumentada em ZOOM, a faixa completa
de freqüência estará disponível na
mesma resolução do segmento que está
sendo exibido e poderá ser examinado
(visão panorâmica) movendo-se o cursor
além da extremidade da faixa de
freqüência visível com as teclas de seta
para a esquerda ou seta para a direita.
Essa ação de varredura move a janela
visível para direita ou esquerda da faixa
de freqüência.

ZOOM OUT: Inverte a ação do ZOOM IN.

Ø Consulte as páginas 2-38 e 2-40 para
obter uma descrição das funções Modo
Marcas:Freq Fixa - Tipo Marcas.

RESET MEASMT F1/F2
1XRPM LIN/LOG

PGUP - Durante a coleta de dados, pressione PGUP para
duplicar a frequência máxima.

PGDN - Durante a coleta de dados, pressione PGDN para
reduzir a frequência máxima pela metade.

Medições de Fase

Uma medição de fase poderá ser feita no modo Análise
entre a medição da vibração e uma referencia externa de
fase (como, por exemplo, o CMSS6165 StrobeLite, o
CMSS6155 Optical Phase Reference ou o CMSS6195
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Laser Phase Reference) conectados ao Microlog através
do Phase Reference Adapter Modelo 6135D.

Medições de fase são feitas mediante a seleção de Disparo
no campo Modo Disparo no menu Ajuste Disparo,
seguido da seleção apropriada de sinais de entrada do
disparo. Consulte a seção Aplicacoes deste manual para
obter informações sobre rotinas específicas de ajuste.
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6
O Menu Rever

Rever permite ver todas as medições de dados salvos. Ao
examinar dados salvos em Rever, você tem como opção a
adição de uma observação em um PONTO de medição, ou
de eliminar os dados de um PONTO que não sejam
adequados e que devem ser recoletados. A operação de
Rever é semelhante àquela de Rota, com a exceção de que
as medições são observadas em vez de serem coletadas.
Algumas funções NÃO disponíveis em Rever são Fazer
Leitura, Leit. Manual, Zoom, Reset Medição e Salvar.

Como Utilizar a Função Rever

> > Para acessar a função Rever:

• No menu Principal tecle 6 ou mova a barra
indicadora para 6:Rever e tecle <ENTER>. Será
exibida uma tela semelhante à Figura 6-1.
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Figura 6- 1
Uma hierarquia de ROTA

• Mova a barra indicadora para o SET principal (Point
Summary DB.1) e tecle <ENTER>; a seguinte linha
no SET principal aparecerá, conforme a Figura 6-2.
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Figura 6- 2
Parte do somario de ponto DB.1 Prime SET

• Tecle <ENTER> ao encontrar um PONTO e serão
exibidos os dados salvos no Microlog (Figura 6-3).



O Menu Rever

6 - 4 CMVA60 Microlog
Manual do Usuário

Figura 6- 3
Parte do somario de ponto DB.1 Prime SET

Letras que correspondem aos dados salvos:

O  Valor Global
S  Espectro FFT
N  Observações
P  Fase
T  Domínio de Tempo

• Tecle <ENTER> novamente para exibir uma tela de
coleta de espectro (Figura 6-4).

tipo de dados salvos

cursor de
alarme
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Figura 6- 4
Uma tela de coleta de espectro

Se foram definidas Bandas Espectro, a tela exibirá as
bandas do espectro. Valores de Pico e pontos de definição
aparecem como linhas pontilhadas enquanto valores
Globais e pontos de definição aparecem como linhas
sólidas.

• Utiliza a tecla PgDn para visualizar a tela de resumo
Informações sobre Bandas Espectro.

As informações desta tela incluem:

De (CPM) - O limite de freqüência baixa da banda
espectral em CPM. Definido no software de PC
PRISM.

P/ (CPM) - O limite de freqüência alta da banda espectral
em CPM. Definido no software de PC PRISM.

Pk Per - O nível de perigo de pico da banda espectral
(limite de alarme). Definido no software de PC
PRISM.
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Pk Cui - O nível de alerta de pico da banda espectral
(limite de alarme). Definido no software de PC
PRISM.

Ov Per - O nível de perigo global da banda espectral
(limite de alarme). Definido no software de PC
PRISM.

Ov Cui - O nível de alerta global da banda espectral
(limite de alarme). Definido no software de PC
PRISM.

Band Pk - O nível atual de pico mais alto da banda
espectro. Atualizado para cada novo buffer de dados
FFT.

Band Ov - O nível global atual da banda espectro.
Calculado através da seguinte equação:

Onde:

OA = nível global de vibração
low = índice da primeira linha FFT da banda
high = índice da última linha FFT da banda
Fi = amplitude de cada uma das linhas FFT
NBF = largura de banda do ruído para a janela
selecionada

Largura de Banda do Ruído:

Janela Selecionada NBF
Uniform 1.0
Flat Top 3.782893
Hanning 1.499512
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Status - Mostra o status do alarme da seguinte forma:

OvD - Perigo global. Mostrado quando o nível global >= o
limite de perigo global.

PkD - Perigo de Pico. Mostrado quando o nível de pico >=
o limite de perigo de pico.

OvA - Alerta global. Mostrado quando o nível global >= o
limite de alerta global.

PkA - Alerta de Pico.Mostrado quando o nível de pico >=
o limite de alerta de pico.

OK - Sem alarmes.

• Utilize as teclas de seta para direita e para esquerda
para visualizar informações sobre mais de duas
bandas.

Ao teclar <ENTER> novamente será re-exibida a
tela Ponto Dinâmico com o valor global atual
(ESTA) exibido para fornecer uma comparação
visual com ULT. Alarmes podem ser observados
(ALARM1, ALARM2, ou ambos). Marcas de alarme
são vazados quando não excedidos e sólidos quando
excedidos.

• Tecle <ENTER> novamente para exibir os dados
previamente salvos para o próximo PONTO.

> > Para acessar as Opções da tela Ponto Dinâmico:

• Tecle MENU; será exibido o menu Opções.

• Faça suas seleções posicionando a barra indicadora
com as teclas de seta para cima e para baixo e
teclando <ENTER>.

As Opções são:

1:Pular Máquina 5:Nota Usuá
2:Pular Pto. 6:Ver Ajuste
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3:Ponto Anterior 7:Apaga Dado
4:Código Notas

Ø Consulte as páginas 1 - 9 e 1 - 11 para
obter descrições das opções do menu
Opções.
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7
O Menu Relatório

O Microlog pode imprimir relatórios e gráficos
diretamente em uma impressora gráfica compatível com
IBM. É necessário um Adaptador de Impressora Modelo
CMSS6160, ligado ao conector de interface do Microlog
(Figura 7-1).

Figura 7- 1

Ø O dispositivo adaptador de impressora
deve ser usado. A conexão de uma
impressora diretamente ao Microlog
pode danificá-la e/ou danificar o
Microlog.

A função Relatório consiste em três telas: o menu
Relatório, uma tela Controles Relat. e uma tela Lista de
Rotas.
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O Menu Relató

> > Para acessar o menu Relató:

• No menu principal do Microlog (Figura 7-2), mova a
barra indicadora para Relató e tecle <ENTER>.

Figura 7- 2
O menu Principal

Ø Antes de selecionar um relatório no
menu Relató, é necessário abrir os SETs
e PONTOs que devem aparecer no
relatório. Consulte a seção F1-Lista de
rotas mais adiante, neste capítulo.

• No menu Relató (Figura 7-3), digite sua opção no
teclado do Microlog ou mova a barra indicadora para
a sua seleção e tecle <ENTER>. O relatório é
impresso.
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Figura 7- 3
O menu Relató

O Menu Controles Relat.

> > Para acessar o menu Controles Relat.:

• No menu Relató, tecle 8 ou mova a barra indicadora
para 8:Controles Relat. e tecle <ENTER>. A tela
Controles Relat. aparece (Figura 7-4).
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Figura 7- 4
Os campos de Controles Relat. (modo alfa)

Os campos de Controles Relat. são:

Tipo Impres - Acione MENU para ver as opções.
Selecione a impressora apropriada (Dot Matrix ou HP
Laser). Tecle <ENTER>. A barra indicadora se move para
o próximo campo (Título Relatório).

Ø Ao desconectar o Microlog de uma
impressora HP Laser, ela mostra a
mensagem de erro 22. O reajuste da
impressora resolve esse problema.

Título Relatório - Quando a tela Controles Relat. é
mostrada pela primeira vez, o Microlog está no modo
unshift.

• Acione a tecla SHIFT para colocar o Microlog no
modo shift (alfa) antes de digitar o texto do título do
relatório. A seta na linha de status superior indica que
você está no modo shift (alfa).

• Use o teclado para entrar uma linha de título de até 40
caracteres.
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LinhaRef - Um segundo campo ajusta a linha de
referência do alarme FFT - em escala plena de
porcentagem - que faz com que os picos acima do limiar
sejam relatados.

• Entre o limiar do alarme.

• Tecle <ESCAPE> para voltar à tela do menu
principal.

F1 - Lista de Rotas/F2 - Imprimir

Apenas os POINTs que estão em SETs abertos são
incluídos nos relatórios gráficos e numéricos.

> > Para abrir os SETs para serem impressos:

• Acione F1 - Lista de Rotas, no menu Relatório (veja
a Figura 7-3). A Lista de rotas é mostrada (Figure 7 -
5).

Figura 7- 5
A Lista de rotas
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Todas as funções da Lista de rotas (conforme descrito nos
capítulos sobre Rota, Fora Rota e Análise) estão
disponíveis nesse momento, exceto a função Medir Dado.

• Mova a barra indicadora para o SET desejado e acione
a tecla de seta para a direita para abrir o SET.

Nesse momento, pode ser impresso um Relatório de
Pontos Dinâmicos para um PONTO.

• Mova a barra indicadora para um PONTO da Lista de
rotas e acione F2 para imprimir.

• Tecle <ESCAPE> para voltar ao menu Relató.

Amostras de Formatos de Relatórios

Relatório de Exceções

A Figura 7-6 mostra a aparência de um Relatório de
Exceções. Um Relatório de Exceções lista todos os
PONTOs que excedem suas os PONTOs que excederam o
limiar de alarme (as linhas de referência de alarme são
ajustadas no software PC PRISM, não em Controles
Relat./LinhaRef:).
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Figura 7- 6
 Um Relatório de Exceções

Os campos do Relatório de Exceções são:
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ID - Identifica o PONTO em que uma medição foi
registrada.

Data - A data em que a medição foi registrada.

Unid - Unidade de medida (inglês: IPS, Gs, MILS, Volts.
Métricas: µm, mm/seg).

Valor - O valor global da medição.

Alarm1 - O nível de alarme inferior.

Alarm2 - O nível de alarme superior.

Alar - mostra qual alarme é excedido (A1 e/ou A2).

Relatório de Fim de Turno

A Figura 7-7 mostra a aparência de um Fim do Relatório.
Esse relatório lista todos os dados coletados desde a última
vez que o Microlog foi inicializado.
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Figura 7- 7
Um Relatório de Fim de Turno

Os campos do Fim do Relatório são:



O Menu Relatório
Amostras de Formatos de Relatórios

7 - 10 CMVA60 Microlog
Manual do Usuário

Ø Consulte a página 7-8 para obter uma
descrição dos campos do Fim do
Relatório:

ID Unid
Valor

Descrição - Uma breve descrição do PONTO identificado.

Status - Indica o tipo dos dados salvos. As letras
correspondentes aos dados salvos são:

O Valor Global
S Espectro FFT
N Notas
P Fase
T Domínio de Tempo

Relatório de Pontos Faltantes

A Figura 7-8 mostra a aparência de um Relatório de
Pontos Esquecidos. Esse relatório lista os PONTOS de
uma ROTA, para os quais os dados ainda não foram
coletados.

Figura 7- 8
Um Relatório de Pontos Esquecidos
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Os campos do Relatório de Pontos Esquecidos são:

Ø Consulte a página 7-9 para obter
descrições dos campos do Relatório de
Pontos Esquecidos:

ID Alarm1
Descrição Alarm2

Últ - O valor global da medição anterior.

Relatório de Pontos Dinâmicos

A Figura 7-9 mostra a aparência do relatório do espectro
FFT para um PONTO. Os espectros FFT podem registrar
graficamente a amplitude (magnitude), a fase e o tempo.
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Figura 7- 9
Um Relatório do espectro FFT

Os campos do Relatório de Pontos Dinâmicos são:

ID - Identifica o PONTO em que uma medição foi
registrada.

Descrição - Uma breve descrição do PONTO identificado.

Fdo Escala - O valor máximo para a escala de amplitude
do espectro.

Tipo - Acel, Vel, Desl, Pressão, Volts, Pressão.

Det - O método de detecção (pico, RMS ou PicoPico).
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Filtro Inf - A mais alta freqüência de filtro aplicada ao
sinal de entrada com o objetivo de eliminar o ruído de
baixa freqüência indesejado. É o mesmo que Frq mín
análise.

RPM - A velocidade de rotação nominal da máquina da
qual os dados foram adquiridos.

Sens Entrd - Milivolts por engineering unit para o sensor
de medição.

Tipo Alrm - O nível, na janela, fora da janela.

Alarm1 - O nível inferior de alarme.

Alarm2 - O nível superior de alarme.

Faixa Freq - A faixa da escala de freqüência do espectro.

Janela - O tipo de janela usada no processamento FFT.

Data - A data e a hora da coleta de dados.

Méd - O número de médias coletadas na amostra.

Linha - Determina a resolução básica do espectro.

Ø Um campo adicional (Tipo Média) é
incluído para o Microlog. Esse campo
mostra o tipo de cálculo de médias que
foi ajustado para o Microlog enquanto os
dados eram coletados.

Relatório de Ponto Dinâmico Incluindo
Informações Sobre Bandas Espectrais

O Microlog permite a impressão de Bandas Espectrais.
Esse relatório imprime as mesmas informações de um
Relatório de Pontos Dinâmicos com as bandas espectrais
mostradas. Uma segunda página é impressa com um
Resumo de Bandas Espectrais. Esse resumo mostra as
seguintes informações para cada ajuste de banda espectral:
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De (CPM) - O limite de freqüência baixa da banda
espectral em CPM. Definido no software do sistema
central PRISM.

P/ (CPM) - O limite de freqüência alta da banda espectral
em CPM. Definido no software do sistema central
PRISM.

Pk Per - O nível de perigo de pico da banda espectral
(limite de alarme). Definido no software do sistema
central PRISM.

Pk Cui - O nível de alerta de pico da banda espectral
(limite de alarme). Definido no software do sistema
central PRISM.

Ov Per - O nível de perigo global da banda espectral
(limite de alarme). Definido no software do sistema
central PRISM.

Ov Cui - O nível de alerta global da banda espectral
(limite de alarme). Definido no software do sistema
central PRISM.

Band Pk - O mais alto nível de pico atual da banda
espectral. Atualizado para cada novo buffer de dados
FFT.

Band Ov - O nível global atual da banda espectral.
Calculado através da seguinte equação:

Onde:

OA = nível global de vibração
low = índice da primeira linha FFT da banda
high = índice da última linha FFT da banda
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Fi = amplitude de cada uma das linhas FFT
NBF = largura de banda do ruído para a janela selecionada

Largura de Banda do Ruído:

Janela Selecionada NBF
Uniform 1.0
Flat Top 3.782893
Hanning 1.499512

Status - Mostra o status do alarme da seguinte forma:

OvD - Perigo global. Mostrado quando o nível global >= o
limite de perigo global.

PkD - Perigo de pico. Mostrado quando o nível de pico >=
o limite de perigo de pico.

OvA - Alerta global. Mostrado quando o nível global >= o
limite de alerta global.

PkA - Alerta de pico. Mostrado quando o nível de pico >=
o limite de alerta de pico.

Na parte inferior do relatório de espectro, na Figura 7-9,
existem duas tabelas. A primeira tabela,
IDENTIFICAÇÃO DE PICOS ESPECTRO ACIMA
DE 0,012 IPS, contém os seguintes campos:

Ø 0,012 é 2.5% de 0,5 (fundo escala). Os
2,5% estão ajustados no campo
LinhaRef, na tela Controles Relat.

NO. - O número de picos listados. Até no máximo 16
valores.

AMP. - A amplitude em um pico.

DEG. - O número de graus a partir do disparo.

FREQ. - A freqüência de picos acima do Limiar (0,012
no nosso exemplo).

ORDER - Número da velocidade de rotação.
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A segunda tabela, RESUMO ENERGIA ESPECTRAL,
contém os seguintes campos:

GLOBAL - A soma RMS da banda espectral.

SÍNCRONO - A soma RMS da velocidade de rotação e de
todos os múltiplos integrais da mesma.

SUBSÍNCRO - A soma RMS de todos os componentes
abaixo da primeira ordem.

NÃOSÍNCRO - A soma RMS de todos os componentes de
ordem não-inteiros, acima da primeira ordem.

Relatório de Pontos Dinâmicos Incluindo
Espectro Fase

Espectro Fase - A Figura 7-10 mostra um exemplo da
posição do espectro fase de um Relatório de Pontos
Dinâmicos. Um espectro fase registra graficamente a fase
contra a freqüência (ou ordens). Os campos da página que
contém o gráfico de fase são os mesmos da página que
contém o gráfico FFT.

Ø Se o gráfico sair da janela de exibição,
ajuste Auto Escala:On no menu Coleta
de Dados (consulte o Capítulo 8,
Utilidades) e imprima o relatório
novamente.

Ø Os dados de fase são obtidos através do
posicionamento do cursor na velocidade
de rotação ou em seus harmônicos e não
nos componentes do pico.
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Figura 7- 10
Espectro Fase

Relatório de Pontos Dinâmicos Incluindo o
Resumo de Dados FAM

O Microlog permite a impressão de informações FAM.
Esse relatório imprime as mesmas informações de um
Relatório de Pontos Dinâmicos . Uma segunda página é
impressa contendo um SUMÁRIO DE DADOS FAM
(Figura 7 - 11).
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Figura 7- 11
Um SUMÁRIO DE DADOS FAM

Este sumário exibe informações FAM como definidas em
PRISM4.

Relatório de Ajuste do Banco de Dados

A Figura 7 - 12 mostra a aparência do Relatório de
Ajuste do Banco de Dados.
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Figura 7- 12
Um Relatório de Ajuste do Banco de Dados

O relatório lista cada PONTO em um SET ou ROTA e os
dados de ajuste do PONTO. Consulte o Relatório de
Pontos Dinâmicos (acima) para obter uma descrição dos
campos incluídos nesse relatório.

O Relatório de Notas

A Figura 7-13 mostra a aparência do Relatório de Notas.
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Figura 7- 13
Um Relatório de Notas

O Relatório de Notas lista cada PONTO para o qual foi
entrada uma nota na ocasião da coleta de dados, e a
própria nota. Esse relatório tem os mesmos campos do Fim
do Relatório.

Teste de Impressão

A Figura 7 -14 mostra a saída do teste de impressão.
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Figura 7- 14

Este relatório é um teste dos recursos da impressora
conectada ao Microlog.
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8
O Menu Utilidades

• menu Utilidades (ver Figura 8-1) permite a designação
dos parâmetros globais de medição e de comunicação
para o Microlog. Permite também a realização das
funções de preparação e teste.

Figura 8- 1
O menu Utilidades

Contraste Tela

A função Contraste Tela permite aumentar ou diminuir o
contraste da tela.
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> > Para acessar a função Contraste Tela:

• No menu Utilidades, pressione 1 ou mova a barra
indicadora para 1:Contrastar Tela e pressione
<ENTER>. A tela Contraste Tela exibe (Figure 8-2).

Figura 8- 2
A tela Contraste Tela

• Utilize as  teclas de seta no teclado para ajustar o
contraste da tela.

A seta para a direita aumenta o contraste.A seta para a
esquerda diminui o contraste. Ajuste o contraste para se
adequar melhor ao seu ângulo de visão e à luminosidade
ambiente.

• Pressione <ESCAPE> para retornar ao menu
Utilidades.
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Temp/Bateria

Esta função exibe o nível de carga na bateria Microlog  e a
temperatura interna do Microlog.

> > Para acessar a função Temp/Bateria:

• No menu Utilidades, pressione 2 ou mova a barra
indicadora para 2:Temp/Bateria e pressione
<ENTER>. A tela Temp/Bateria exibe (Figures 8-3).

Figura 8- 3
A tela Temp/Bateria

• Verifique a carga da bateria no medidor Condição
Bateria.

Se o medidor indica menos de 75% da carga plena,
carregue a bateria, ou substitua o conjunto de baterias no
Microlog por um conjunto de baterias de reposição do
módulo de suporte.

As setas indicadoras nas telas de condição da bateria e de
temperatura de operação indicam os valores em que os
sinalizadores de advertência são acionados para indicar
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condições anormais. O indicador de pouca carga na bateria
(BT) aparece na linha de status superior da tela quando o
nível da carga ficar abaixo da primeira seta
(aproximadamente 1/3 da escala inteira). Quando chegar à
seta inferior, o Microlog desliga automaticamente para
preservar os dados na memória.

Se o Microlog desligar automaticamente, o conjunto de
baterias interno pode ser recarregado ou pode-se alternar
para o conjunto de baterias reserva (toda a memória é
automaticamente protegida por cerca de 3 minutos por um
pequena fonte de energia interna enquanto os conjuntos
são trocados) e imediatamente prosseguir operando o
Microlog.

Número de Série - Exibe o número de série do Microlog.

Antes de deixar a tela Temp/Bateria, observe o indicador
de tempo decorrido (ET=). Quando uma bateria
plenamente carregada é inserida, pressione a tecla F1 para
restaurar o ET para zero. Este recurso permite o
acompanhamento da condição de carga da bateria entre
cargas.

• Quando estiver satisfeito e seguro com a carga da
bateria e com a temperatura interna, pressione
<ESCAPE> para retornar ao menu Utilidades.

Ajuste Hora

Entradas numéricas do teclado ajustam a hora e a data.

Ø Opcionalmente, o menu de Transferência
do software PRISM oferece opções para
facilmente configurar os ajustes internos
do Microlog conectado.
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> > Para acessar a função Ajuste Hora:

• No menu Utilidades, pressione 3 ou mova a barra
indicadora para 3:Ajuste Hora e pressione
<ENTER>. A tela Ajuste Hora exibe a (Figure 8-4).

Ø Correções na hora ou data são efetuados
facilmente utilizando as teclas de seta
para a direita e para a esquerda para
mover o cursor (espaço piscando) para o
número a ser trocado.

Figura 8- 4
A tela Ajuste Hora

Os campos da tela Ajuste Hora são:

Hora - Digite a hora certa com os números do teclado.
Quando cada campo estiver preenchido (hora, minutos,
segundos), o cursor salta para o campo seguinte.

Data - Pressione MENU para visualizar as escolhas.

Ambas as convenções de data europeu (Dia/Mês/Ano) e
americano (Mês/Dia/Ano) estão disponíveis.
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• Mova a barra indicadora até sua seleção e pressione
<ENTER>. A barra indicadora avança até o campo de
data.

• Digite a data desejada com os números do teclado.
Quando cada campo estiver preenchido (hora,
minutos, segundos), o cursor salta para o campo
seguinte.

• Pressione <ESCAPE> para retornar ao menu
Utilidades.

Comunicações

Esta função estabelece os parâmetros para a transferência
de dados entre o Microlog e um computador através de
conexão direta ou por modem. Estes parâmetros deverão
ser iguais no software do Microlog e do PC (como o
software PRISM).

> > Para acessar a função Comunicações:

• No menu Utilidades, pressione 4 ou mova a barra
indicadora para 4:Comunicações e pressione
<ENTER>. A barra indicadora exiba a Baud.

Os campos da tela Communicações são:

Baud - Pressione MENU para visualizar as escolhas
(Figure 8-5).
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Figura 8- 5
O menu Comunicações

Ø Taxa de baud determina a velocidade da
transmissão; 38.400 baud transmite a
38.400 bits por segundo (bps). Sendo que
são necessários 10 bits para transmitir
um caractere, 38.400 bps significa um
taxa de transmissão de aproximadamente
3.840 caracteres por segundo.

Para comunicações seriais como um PC sem um modem, a
taxa da baud recomendada é 38.400, mas este valor pode
ser alterado em ambos o Microlog e o PC.

• Mova a barra indicadora até taxa de baud que
corresponda àquela do PC (ou do software PRISM) e
pressione <ENTER>. A barra indicadora avança para
o próximo campo (Modo Modem).

Modo Modem - Tecle MENU para ver as opções.

Nenhum - Utilizado para uma conexão direta e física entre
o Microlog e o computador central.
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Origem - Utilizado para conexões de modem entre o
Microlog e o computador central, onde o Microlog faz a
chamada discando o número de telefone digitado abaixo.

Auto Resposta - Utilizado para uma conexão de modem
entre o Microlog e o computador central. Para fazer a
conexão, o software de PC PRISM faz a chamada e o
Microlog responde automaticamente.

• Selecione Modo Modem com a barra indicadora e
tecle <ENTER>. A barra indicadora avança para o
próximo campo da tela (Num. Telefone).

Microlog Remote - Defina como Sim para permitir que o
Microlog se comunique com o software Remoto PRISM4.

Num. Telefone - A linha de comandos de discagem do
Num. Telefone consiste do comando “attention”(AT), o
comando de discagem (D) e um modificador de discagem:
tom (T) ou pulso (P) e um número de telefone. Um
exemplo de uma linha de comandos de discagem é:

ATDT 555-1212

Ø É recomendado um modem Hayes ou
modem compatível com o tipo Hayes.
Consulte o guia de usuário do seu
modem para informações sobre como
utilizar seu modem.

• Entre a linha de comandos de discagem Num.
Telefone tecle <ENTER>.

Configuração do Modem (Opcional) - Digite os
comandos de controle específicos do modem.

Ø Os comandos de controle específicos do
modem não são recomendados, a menos
que seja absolutamente necessário.

• Pressione <ESCAPE> para retornar ao menu
Utilidades.
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Ajust Sistema

O Ajust Sistema ajusta o parâmetros globais para
unidades, ajuste automático de amplitude e fonte de
energia do sensor.

> > Para acessar o menu Ajust Sistema:

• No menu Utilidades, tecle 5 ou mova a barra
indicadora para 5:Ajust Sistema e tecle<ENTER>. A
barra indicadora aparece no primeiro campo da tela
Ajust Sistema (FFT Hz/CPM).

Figura 8- 6
A tela Ajust Sistema

Os campos da tela Ajust Sistema são:

FFT Hz/CPM - Tecle MENU para visualizar as opções
(Figure 8-6).

• Selecione unidades de freqüência FFT com a barra
indicadora e pressione <ENTER>. A barra indicadora
avança para o próximo campo da tela (FFT Lin/Log).
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FFT Lin/Log - Tecle MENU para visualizar as opções.

• Selecione sua opção para o modo de tela padrão e tecle
<ENTER>. A barra indicadora avança para o
próximo campo (Sistema).

Sistema - Tecle MENU para visualizar as opções.

• Selecione unidades métricas ou inglesas com a barra
indicadora e tecle <ENTER>. A barra indicadora
avança para o próximo campo (AutoEscala).
Pressione MENU para ver as opções.

AutoEscala - Quando o AutoEscala estiver ligado, o
Microlog automaticamente aumenta o ganho de amplitude
para atingir uma faixa ótima para o sinal de entrada. O
ganho de amplitude total poderá ser aumentado
manualmente em múltiplos de 2 durante a coleta de dados
pressionando a tecla de seta para cima.Pressionando a
tecla de seta para baixo diminui o ganho de amplitude total
por múltiplos de 0,5.

Ø Ao imprimir um Rel Pontos Dinâmicos,
se o gráfico sair da tela de exibição,
ajuste o AutoEscala:Ligado no
menuAjust Sistema e imprima o
relatório novamente. AutoEscala:Ligado
também autoescala as telas em Rever
mesmo se os dados foram coletados com
o autoescala desligado.

• Selecione Auto Escala ligado ou desligado com a
barra indicadora e tecle <ENTER>. A barra
indicadora avança para o próximo campo (Modo
Usuário).

Modo Usuário - Tecle MENU para visualizar as opções.

Normal - No modo Análise, esta seleção reduz a opções
exibidas para somente as quatro necessárias para o
diagnóstico de rotina das máquinas (Figure 8-7).
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Figura 8- 7
O menu Análise que aparece quando

Modo Usuário:Normal for selecionado

Análise - Esta seleção oferece mais acesso a todas as sete
opções oferecidos no Microlog (Figura 8-8).
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Figura 8- 8
O menu Análise que aparece quando

Modo Usuário: Análise for selecionado

Ø No modo Análise, é possível estabelecer
parâmetros de disparo que requeiram
uma entrada externa, depois alternar
para o modo Normal onde essas seleções
não são visíveis.

• Selecione Modo Usuário com a barra indicadora e
tecle <ENTER>. A barra indicadora avança para o
próximo campo (Armazenamento de Dados).

Armazenamento de Dados - Tecle MENU para visualizar
as opções.

Normal - Dados armazenados no modo Normal retêm a
resolução plena de amplitude de 16 bits.

Comprimido - Dados armazenados no modo Comprimido
permite o armazenamento de quase o dobro dos dados com
um pequeno comprometimento na resolução da amplitude
(não mais do que 4%, normalmente menos do que 1%).
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• Selecione Armazenamento Dados com a barra
indicadora e tecle <ENTER>. A barra indicadora
avança para o próximo campo (Modo Sensor).

Modo Sensor - Tecle MENU para visualizar as opções.

Normal - Utilizado para maximizar a vida da bateria. A
energia para o circuito de condicionamento de sinal é
ligada somente quando é realizada uma medição geral ou
FFT, quando a tela Temperatura/Bateria é exibida e
quando no modo Transferência.

Sempre On - Utilizado para manter um sensor com um
grande consumo inicial de energia e/ou tempo longo de
uso continuamente energizado durante a ROTA. Sempre
On é recomendado ao efetuar medidas dinâmicas menores
que 5 Hz. Embora isto requeira mais voltagem da bateria,
reduz o tempo de medição porque não há necessidade de
tempo de assentamento.

• Selecione Modo Sensor com a barra indicadora e
tecle <ENTER>. A barra indicadora avança para o
próximo campo (Conector).

Conector - Tecle MENU para visualizar as opções.

ENTRADA - Aceita entradas dinâmicas e de processo
utilizando interfaces prontas tais como detectores
ultrasônicos. Pode ser selecionado no menu Utilidades/
Ajust Sistema como ICP, Externo ou Amp Carga.

ICP - Selecionado quando um sensor que requer 24 V
dc/2,2 mA é acoplado à ENTRADA.

Ø INPUT BNC deverá ser ajustado para a
opção ICP para fornecer energia a
qualquer sensor conectado ao INPUT
BNC (que requer 24 V dc/2,2 mA).

Externo - Selecione ao obter medições de saídas"Buffered"
como aqueles em sistemas permanentemente montados em
gabinetes, sinais de processos ou de um gerador de sinais.
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Amp Carga - Selecione quando uma acelerômetro “Modo
Carga” (pC/g) estiver acoplado.

PHASE - Aceita e condiciona entradas de tacômetro, tais
como: detectores de correntes parasíticas, tacômetros a
laser, tacômetros óticos, etc.

OUTPUT - Fornece uma réplica em buffer do sinal de
entrada para fins de gravação, fones de ouvido, ou
processamento externo de sinais. É importante notar que,
dependendo da intensidade do tamanho do sinal e o ganho
selecionado, a saída poderá ser 1/10 da amplitude da
entrada.

Ø Se Conector:BNC for selecionado, um
campo novo aparece no menu Ajust
Sistema.

• Selecione Conector com a barra indicadora e tecle
<ENTER>. A barra indicadora avança para o
próximo campo (Ligar Sensor).

Ligar Sensor - Este campo é exibido somente se
Conector:BNC estiver selecionado. Tecle MENU para
visualizar as opções.

• Selecione Ligar Sensor com a barra indicadora e tecle
<ENTER>. A barra indicadora avança para o
próximo campo (AjustandoModo).

AjustandoModo - Tecle MENU para visualizar as opções.

Off - Coleta de dados é atrasado por 2,5 segundos.

Conservador - Efetua uma varredura detalhada da entrada
para DC offset, para determinar se os dados estão bons. A
varredura demora mais com esta seleção.

Agressivo - Efetua uma varredura menos detalhada da
entrada para um DC offset para determinar se os dados
estão bons. A velocidade da varredura é maior do que a
opção acima.
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Selecione Modo Ajuste e tecle <ENTER>. A barra
indicadora avança para o próximo campo (Verificação do
Sensor/Cabo).

 Verificação do Sensor/Cabo - Tecle MENU para ver as
opções.

• Selecione Sim para que o Microlog automaticamente
verifique a presença de defeitos no sensor ou seu cabo
mediante ativação da unidade. Quando a unidade é
ligada, a tela Status do Cabo/Sensor é exibida
(Figura 8- 9).

Ø Ao conduzir a verificação do cabo/sensor
em um conector de pinos múltiplos, um
adaptador temporário (P/N ########)
deve ser utilizado entre o Microlog e o
conjunto de cabos/sensores sendo
testados.  Este adaptador do cabo/sensor
não é necessário ao verificar o cabo do
Sensor de Acelerômetro Triaxial.

Ø Cuidado:  Não utilize a placa do
cabo/sensor com o conjunto de cabos
do canhão de temperatura. O
equipamento pode ser danificado.
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 Figura 8 - 9.
A tela Status do Cabo/Sensor.

 Verifique se a condição BOV está correta e tecle
<ESCAPE> para digitar a ROTA.

 O Microlog procura uma faixa de voltagem de 8 VDC a 16
VDC como uma faixa de voltagem de polarização de
voltagem aceitável.

• Tecle <ENTER>.

• Pressione <ESCAPE> para retornar ao menu
Utilidades.

Ajuste Rota

O menu Ajuste Rota define parâmetros globais para a
coleta de ROTA.
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> > Para acessar o menu Ajuste Rota:

• No menu Utilidades, tecle 6 ou mova a barra
indicadora para 6:Ajuste Rota e tecle<ENTER>. A
barra indicadora aparece no primeiro campo da tela
Ajuste Rota (Modo Rota).

Figura 8- 10
A tela Ajuste Rota

Os campos da tela Ajuste Rota são:

Modo Rota - Utilizado para poupar tempo durante a coleta
de dados. Tecle MENU para visualizar as opções (Figura
8-10).

Normal - Teclando <ENTER> quando em uma tela de
espectro FFT durante a coleta de dados faz com que o
Microlog retorne à tela atual de medições globais do
PONTO para que se possa confirmar visualmente os dados
coletados e registrar as notas de observações. Teclando
<ENTER> uma segunda vez avança o Microlog ao
próximo PONTO.
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Auto - Quando ajustado para Auto, teclando a tecla
<ENTER> a partir da tela de espectro FFT avança
automaticamente o Microlog até o próximo PONTO de
medição sem ter que utilizar o teclado. Neste modo, a
notas devem ser gravadas antes da coleta de dados.

• Selecione Modo Rota com a barra indicadora e tecle
<ENTER>. A barra indicadora avança para o
próximo campo (Espectro Rota).

Espectro Rota- Utilizado para poupar tempo durante a
coleta de dados. Tecle MENU para visualizar outras
opções.

Show - Exibe o espectro FFT durante a coleta de dados
ROTA.

Hide - Somente é exibido o gráfico de barra geral. O
espectro FFT não é exibido.

Em ambos os modos um espectro FFT é gravado quando
solicitado.

• Selecione Espectro Rota com a barra indicadora e
tecle <ENTER>. A barra indicadora avança para o
próximo campo (Rota Disparo Rampa).

Rota Disparo Rampa - Tecle MENU para visualizar as
opções. Ao coletar dados em um ROTA que requer um
disparo, este campo deverá ser corretamente definido.

• Selecione Rota Disparo Rampa com a barra
indicadora e tecle <ENTER>. A barra indicadora
avança para o próximo campo (Coleta Rota).

Coleta Rota - Utilizado para poupar tempo durante a
coleta de dados. Tecle MENU para visualizar as opções.

Normal - A tela e atualizada por cada média do FFT.

Rápido - Minimiza o tempo requerido para coletar a
média do espectro FFT atualizando a tela somente depois
que o número de médias solicitadas foram calculadas.
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• Selecione Coleta Rota com a barra indicadora e tecle
<ENTER>. A barra indicadora avança para o
próximo campo da tela (Média Overlap).

Média Overlap - O processamento overlap oferece
vantagens quando o tempo requerido para reunir um
registro de tempo é maior do que o tempo necessário para
calcular o espectro FFT. No Microlog, isso ocorre em
freqüências abaixo de 1.000 Hz (60.000 CPM).

Para freqüências mais baixas, a quantidade de
sobreposições pode ser aumentada para reduzir o tempo
necessário para coletar um determinado número de
médias. Entretanto, observe que, quanto maior for a
sobreposição, mais informações serão compartilhadas entre
as médias. Tecle MENU para visualizar as opções.

Max - Utiliza quaisquer dados que estiverem no registro
de tempo naquele momento. Podem ser dados existentes,
dados novos ou uma mistura, dependendo do tempo
necessário para coletar dados de registro de tempo. Resulta
em menos tempo de amostragem mas pode ocasionar a
falta de precisão estatística.

75% - Utiliza 75% dos dados existentes e 25% dos dados
novos para calcular FFT novo.

50% - Utiliza 50% dos dados existentes e 50% dos dados
novos para calcular FFT novo.

None - Cada conjunto de espectro é mais dados sendo
adicionados à soma.

O processamento da sobreposição é utilizado para obter
dados novos do conjunto suficientes para uma média
precisa. Se a freqüência máxima for baixa e o tempo do
processo FFT for rápido, a soma da média incluirá uma
alta porcentagem de dados antigos com sobreposição
máxima. Menos do que 2 kHz, sobreposição de 50% e seis
médias é um ajuste ROTA razoável.
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• Selecione sua opção para Média Overlap com a barra
indicadora e tecle <ENTER>.

Ø Para ativar a marcação do ID do
Operador, você deve Limpar o Microlog
antes de descarregar uma ROTA no
Microlog.

Marcação do ID do Operador - Um conjunto de 100
(máximo) IDs de Operadores e 50 (máximo) marcação do
ID do operadornúmeros de série do Microlog podem ser
descarregados no Microlog. Se definido em Sim, toda vez
que a tela ROTA for fornecida, o Microlog exibirá a lista
de operadores descarregados. O usuário seleciona seu ID
de Operador e o número de série do Microlog (que o
Microlog utiliza para marcar todos os valores de dados).

• Selecione Sim para marcar cada ponto de dados com
um ID de Operador e Número de Série do Microlog e
pressione <ENTER>. O indicador avança para o
próximo campo (Exibição da Rota).

Exibição da Rota - Pressione MENU para visualizar as
opções.

Ponto Somente - Permite que o operador mova a barra
indicadora de PONTO a PONTO (desviando-se de SETs e
máquinas) dentro de uma lista hierárquica de ROTA.
Pressione a tecla Para cima/Para baixo para deslocar-se
para o PONTO seguinte ou anterior na tela Rota.

Hierarquia - (padrão) Desloca a barra indicadora para
cada item dentro de uma lista de Hierarquia de Rotas.

• Selecione sua opção para Tela de Rota e tecle
<ENTER>. O indicador avança para o próximo
campo (Exibir Espectro MPA).
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 Exibir Espectro MPA - Tecle MENU para ver as opções
(Figura 8-11).

 

 Figura 8 - 11.
A Tela Ajuste de Rota .

 Selecione se quer exibir o espectro ROTA MPA para  1º,
Último, Todos ou Nenhum PONTOs.

 O Microlog exibe o espectro correspondente (incluindo
quaisquer informações sobre FAM ou banda espectral)
permitindo que o operador inspecione e verifique se os
dados estão corretos.  Tecle SAVE para continuar a coletar
dados para os PONTOs MPA restantes ou tecle
<ESCAPE> para cancelar a coleta de dados.

• Pressione <ESCAPE> para retornar ao menu
Utilidades.

Teste Memória

Ø Quando esta opção for selecionado, a
seguinte mensagem aparece:
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Para modo de serviço somente

Recuperar

Se um problema externo (como carga estática) fizer com
que o Microlog perca dados de PONTO, dependendo da
extensão do dano à memória, Recuperar poderá salvar
todos ou parte dos dados de PONTO. A lista ROTA do
Microlog exibe uma mensagem de erro para indicar este
tipo de problema.

Sendo que a função Recuperar pode demorar meia hora
ou mais para ser concluída, e talvez não consiga restaurar
dados, não deverá ser utilizada a menos que não seja
possível limpar o Microlog e retomar os dados
convenientemente.

A função Recuperar não restaura a árvore hierárquica.
Somente restaura os dados PONTO como PONTOs
NãoRota.

Favor ligar para a assistência a clientes caso haja algum
problema de erro para que possamos ajudá-lo no processo
de recuperação.

Inicializar

Inicializar deleta todas as ROTAs, PONTOs ROTA, e
PONTOs NãoRota armazenados dentro do Microlog.
Existem três modos de inicialização:

Modo 1 - Quando PROMs são alterados, uma
“inicialização de duas teclas” deverá ser efetuada antes de
utilizar o Microlog novamente. A inicialização de duas
teclas é feita pressionando simultaneamente ambas as
teclas do número 9 e 6 ao ligar o Microlog. Este processo
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(chamado Format) apaga todos os dados armazenados e
inicializa os menus, telas de ajuste e parâmetros do
Microlog para as definições padrão de fábrica.

Ø Para certificar-se de que o Microlog
tenha sido inicializado adequadamente,
segue uma técnica que recomendamos
ser utilizada.

Antes de inicializar, vá para a tela Utilidades/Ajuste do
Sistema defina Auto Escala:On. Inicialize conforme
descrito acima e depois retorne à tela 8:Utilidades/
5:Ajust Sistema. Caso veja Auto Escala:OFF, a
inicialização foi bem sucedida.

Modo 2 - O Microlog poderá ser inicializado também a
partir do menu Utilidades. Este método de inicialização
apaga os dados, mas não afeta as definições de tela
existentes.

No menu Utilidades, tecle 9 ou mova a barra indicadora
para 9:Inicializar e pressione <ENTER>. Uma janela
sobreposta PASSWORD aparece (Figura 8-12).
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Figura 8- 12
Uma janela sobreposta PASSWORD

• Tecle o password e tecle <ENTER>. O Microlog
apaga todos os dados PONTO. Apaga também o
programa de balanceamento carregável opcional.

Ø O password poderá ser definido
utilizando a opção 4:Comunicações no
menu Utilidades.

• Coloque a barra indicadora no Baud e tecle F2.
Aparece uma janela sobreposta com o PASSWORD
ANTIGA.

• Digite a password antiga e tecle <ENTER>. A janela
muda para PASSWORD NOVA.

• Digite uma password nova.

Lembre-se de que uma inicialização de duas teclas apaga
todos os dados PONTO e inicializa todas as definições de
tela do Microlog para seus parâmetros padrão.

Modo 3 - O Microlog poderá também ser inicializado a
partir de uma seleção de menu no software PRISM no PC.
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Limpar apaga todos os PONTOs. Reset apaga todos os
dados PONTO. O Limpa e o Reset não afetam as
definições de tela do Microlog.

Utilidades Flash

Ø Quando esta opção for selecionado, a
seguinte mensagem aparece:

Para modo de serviço somente
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Apêndice A
Capacidade, Cuidados e Testes da Bateria

Como Trocar Baterias

O conjunto de baterias principal no coletor Microlog pode
ser trocado a qualquer momento sem perda de dados;
entretanto, é recomendável que os usuários só troquem as
baterias, sempre que possível, após o envio de dados para o
PC ou após a impressão para evitar problemas de bateria
com pouca carga ou mesmo descarregada.

Quando se detecta que houve perda da indicação de data e
hora ou algumas vezes troca de caracteres por números
após a troca da bateria principal, isso significa que a fonte
de alimentação está com tensão baixa ou mesmo com
problemas. Quando isto ocorre, provavelmente os dados e
instruções na memória foram afetados ou perdidos.

Após uma troca de bateria, a data e a hora deverão ser
observadas para que sejam verificados, ou não, os sintomas
descritos acima. No caso da suspeita de uma fonte de
alimentação de reserva descarregada ou com pouca carga,
reinicialize o Microlog.

> > Para reinicializar o Microlog:

• Pressione as teclas 9 e 6 do Microlog.

• Enquanto as teclas 9 e 6 estejam sendo pressionadas,
ative o Microlog.

• O ato de reinicializar o Microlog elimina todos os
PONTOs.

Consulte a Assistência Técnica local a fim de consertar a
fonte de alimentação de reserva.
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Duração da Bateria

• A duração da bateria é fortemente influenciada por
vários fatores (por exemplo, temperatura, tempo de
utilização, tipo de sensor, utilização da luz de fundo,
etc.).

• Os testes de Monitorização de Condições da SKF
(SKF Condition Monitoring Tests) feitos nas unidades
CMVA60 no modo ROTA registraram mais de 8
horas de vida útil para baterias NiMH. Esses testes
foram executados com Ligar Sensor:Normal, sendo
esse o método padrão e sugerido de coleta de dados
para o CMVA60.

Carregamento da Bateria

O Módulo de Suporte CMVA6112 é projetado para a
utilização com Conjuntos de Bateria NiMH
(Níquel/Hidreto de Metal CMVA50230-1). São
recomendados os seguintes procedimentos para obter uma
duração máxima para sua bateria.

O Módulo de Suporte CMVA6112 tem a capacidade de
carregar dois conjuntos de bateria simultaneamente, um no
Módulo de Suporte, e um no Microlog conectado ao
Módulo de Suporte. Para este fim, o Módulo de Suporte
6112 possui dois LEDs:

LED “Bateria em Carregador” - Indica o status do
Conjunto de Baterias no Módulo de Suporte 6112.

LED “Bateria em Microlog” - Indica o status do
Conjunto de Baterias no Microlog conectado ao Módulo de
Suporte 6112.

• Descarregamento total ocorre somente no Módulo de
Suporte. O Microlog não consegue descarregar
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totalmente seu Conjunto de Baterias (através do
módulo de suporte).

Após receber o novo Conjunto de Baterias NiMH, ele
deverá ser totalmente descarregado e carregado por, no
mínimo, três vezes para “ensiná-lo” a atingir seu potencial
completo de carga. Após a descarga e o re-carregamento
por três vezes, o Conjunto de Baterias NiMH obtém sua
duração máxima e não será mais necessário descarregá-lo
totalmente, antes de recarregá-lo (pois baterias NiMH não
desenvolvem uma “memória”.

> > Para descarregar totalmente e depois recarregar o
Conjunto de Baterias NiMH:

• Coloque o Conjunto de Baterias NiMH no Módulo de
Suporte 6112 ativado.

• Pode durar de um a dois minutos para o LED acender,
dependendo da carga residual da bateria. Se o LED
não acender dentro de 5 minutos, o Conjunto de
Baterias está com defeito.

• Pressione o botão preto de Descarga Total do Módulo
de Suporte 6112. O LED “Bateria em Carregador” do
6112 começa a “piscar lentamente” (uma vez por
segundo) enquanto a bateria NiMH é descarregada
totalmente.

• Ao concluir-se a descarga total, o LED “Bateria em
Carregador” pára de piscar e permanece no status de
“continuamente aceso” (o LED permanece aceso sem
piscar). Isto indica que o Conjunto de Baterias está se
carregando rapidamente.

• Quando a bateria se aproxima de sua capacidade plena
de carga, o LED altera seu status de “continuamente
aceso” e começa a “piscar rapidamente”. Isto indica
que o Conjunto de Baterias está em se carregando
lentamente.
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Se necessário, é possível remover a bateria quando o LED
altera do estado “continuamente acesso” e começa a
“piscar rapidamente”. Entretanto, para assegurar-se de que
a bateria esteja em seu potencial de carga máxima, o
Conjunto de Baterias deverá permanecer pelo menos por
duas horas em carga lenta antes que seja removido do
Módulo de Suporte 6112.

• Execute o procedimento de descarga total/recarga,
descrita para o Conjunto de Baterias NiMH, por três
vezes consecutivas.

> > Para recarregar o Conjunto de Baterias NiMH (após
três descargas totais/recargas):

• Coloque o Conjunto de Baterias NiMH no Módulo de
Suporte 6112 ativado ou no Microlog conectado ao
Módulo de Suporte ativado. O LED apropriado altera
para o status “continuamente aceso ”, indicando que o
Conjunto de Baterias está sofrendo uma carga rápida.

• Pode durar de um a dois minutos para o LED acender,
dependendo da carga residual da bateria. Se o LED
não acender dentro de 5 minutos, o Conjunto de
Baterias está com defeito.

• Se o Conjunto de Baterias possuir uma carga residual
alta, o LED apropriado poderá “piscar rapidamente ”,
sem passar pelo status de “continuamente aceso”.
Nesse caso, o Módulo de Suporte determinou que o
Conjunto de Baterias somente requer uma carga lenta,
para alcançar sua capacidade plena de carga. Deixe
que o Conjunto de Baterias seja submetido à carga
lenta pelo menos por duas horas antes de removê-lo do
Módulo de Suporte.

• Quando a bateria se aproxima de sua capacidade plena
de carga, o LED altera seu status de “continuamente
aceso” e começa a “piscar rapidamente”. Isto indica
que o Conjunto de Baterias está em se carregando
lentamente.
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• Se necessário, é possível remover a bateria quando o
LED altera do estado “continuamente acesso” e
começa a “piscar rapidamente”. Entretanto, para
assegurar-se de que a bateria esteja em seu potencial
de carga máxima, o Conjunto de Baterias deverá
permanecer pelo menos por duas horas em carga lenta
antes que seja removido do Módulo de Suporte 6112.

Descarga Não-Intencional

 O Módulo de Suporte 6112 inicia imediatamente a
descarga de seu Conjunto de Baterias ao ser desconectada
a energia da rede elétrica do 6112. Para evitar essa
descarga indesejada, remova o Conjunto de Baterias do
Módulo de Suporte, antes de desconectar a energia da rede
elétrica do Módulo de Suporte.

Abortando a Descarga Total

> > Para abortar a Descarga Total:

• Remova o Conjunto de Baterias do Módulo de Suporte
6112 e, depois, recoloque o Conjunto de Baterias no
Módulo de Suporte, ou

• Desconecte a energia elétrica do Módulo de Suporte
6112 e, depois, reconecte a energia elétrica no Módulo
de Suporte.

Interruptor Térmico - Conjunto de Baterias NiMH

O Conjunto de Baterias NiMH (CMVA50230-1) está
equipado com um Interruptor Térmico que desativa o
conjunto de baterias quando a temperatura ambiente
exceder 120o F (49o C).
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• Não opere o Microlog em temperaturas que excedam
120o F (49o C).

• Não armazene o Microlog em temperaturas que
excedam 120o F (49o C).

• Não carregue o Microlog em temperaturas que
excedam 110o F (43o C) (o carregamento aumenta a
temperatura interna do conjunto de baterias em
aproximadamente 10o F).

> > Caso o Interruptor Térmico de proteção do Conjunto
de Baterias abrir como resultado de temperatura
excessiva:

• Coloque o Microlog e o Conjunto de Baterias em um
ambiente mais frio e aguarde até que a temperatura
interna do Conjunto de Baterias abaixe.

• Após esfriar, coloque o Conjunto de Baterias no
Microlog (se necessário) e ative o Microlog. Se o
Microlog ligar normalmente, o interruptor do
Conjunto de Baterias fechou e o Conjunto de
Baterias/Microlog está pronto para ser utilizado.
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Apêndice B
Especificações

Especificações CMVA60

FONTE

Sensores de Vibração: Aceleração (ou
velocidade), portáteis ou acoplados com ímã de
conexão rápida. Fonte de corrente nominal 2,2
mA disponível a partir da entrada. Compatível
com acelerômetros piezoelétricos eletrônicos
integrais. A voltagem nominal a circuito aberto
é de +24 volts.

Sensor SEE: CMSS786M sensor SEE 0-250
faixa SEE.

Sensor de Corrente AC/DC:

Sensor de Pressão de Alta Temperatura:

Sensores de Temperatura: Faixa de medição
-580° a 2.102° F (-500°a 1.150° C).

A Partir do Sistema de Monitoramento
Instalado: Aceleração, velocidade,
deslocamento a partir de pontas de prova de
não-contato, velocidade, temperatura de fase
ou qualquer outro parâmetro de processo.

Entrada no Teclado: Medidas lidas a partir
de indicadores ou instrumentos instalados para
entradas em unidades de engenharia. Máximo
de oito (8) casas incluindo o sinal (+ ou -) e o
ponto decimal.

Entrada de Tacômetro Universal: Aceita
entradas de pulso até ± 25 V.

Volts AC e DC: A partir de qualquer Fonte.
Consultar Faixa de Voltagem de Entrada.

Observações de não-medição: Incorporadas
à medição como notas codificadas ou em

linguagem direta até um total de 32 caracteres
por ponto de medição.

PRÉ-PROCESSAMENTO

Enveloper de Hardware: Com quatro (4)
filtros de entrada selecionáveis para a detecção
aumentada de falhas nos rolamentos e nas
engrenagens.

Seleção de Filtros: 5 Hz-100 Hz, 50Hz-1.000
Hz, 500Hz-10 kHz, 5Hz-40 kHz.

PAR METROS DE ENTRADA

Tacômetro: Amplitude de pulso mínima de 2
volt pico a pico, largura de pulso mínima de
0,1 ms e circuitos condicionadores.

Impedância de Entrada: 1 Meg Ohm.

Acoplamento de Entrada: Roll off de baixa
freqüência de 3 dB a 1.0 Hz.

Faixa de Voltagem de Entrada: AC ± 25 V
pico, DC ± 50 V.

Faixa dinâmica: 80 dB (conversão de sinais
de 14 bits) mais 60 dB de ganho de faixa para
uma faixa de entrada de sinais total de 140 dB.

Amplitude: Precisão dentro de 1% da entrada
em uma freqüência especificada.

Conectores de Entrada: Entrada BNC (3),
saída e tacômetro/fase. Conector D multi-pino
suporta todos os cabos de gerações anteriores
do Microlog.

Telas de Dados:
Tela única ou divisão dual. Magnitude, tempo
e fase.
Filtro seguidor (1X e 2X).
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Amplitude vs. ângulo da manivela.
Análise da corrente do motor (zoomed e
enveloped).
Até 12 bandas (fixos ou baseados em ordens).

ARMAZENAMENTO E
PROCESSAMENTO DE DADOS

Microprocessador: Microprocessador Intel,
32 bits 25 MHz.

Memória: 6 Mb (Flash 4 Mb).

MEDIDA

Faixa: 0,5 Hz a 20 kHz (ajustável
continuamente).

Cálculo de Médias- Programáveis de 1 a
9.999.
Tipo: Médio, trava de pico, tempo síncrono e
desligado.
Modo: Contínuo, finito e repetido.

Marcadores: Fixos e travas de cursor.
Harmônicos, Relativos e Banda lateral.

Modos de Disparo: Linhas de referência de
disparo de amplitude, rampa de disparo,
atrasos de tempo pré e pós disparo são
plenamente programáveis. Livre, externo e
entrada.

Análise FFT:
Freqüência de Início: Pré-programado entre 1
e a freqüência máxima.
Freqüência Máxima: Selecionada entre 1 Hz e
20 kHz.
Resolução: Linhas programáveis 100, 200,
400, 800, 1600, 3200, e 6400.
Precisão da Freqüência: 0,01% da freqüência
mensurada na posição do cursor da tela.
Janelas de Medição: Hanning, Uniform e Flat
Top.

Coleta de Rotas de Parâmetros Múltiplos:
Até 12 pontos podem ser conectados para
seleção pelo aperto de um botão.

Comunicação: Taxas de 1200, 2400, 4800,
9600, 19200, 38400, 57600 e 115.520 bauds.

Força: Conjunto de baterias NiMH removíveis
- vida útil de 8 horas.

Teclado: Selada de borracha siliconizada à
prova de químicos, toque tátil.
Teclas Dedicadas para Análise: Marcadores
liga/desliga, tela "congelada", ampliar
dentro/fora, salvar dados, tela expandida,
ajuste de RPM (índice de freqüência de voltas
para ordens), medição de reset, cursor de
alteração LIN/LOG.
Teclas de Atalho: Encontrar pico, encontrar
último ponto de rota medido, valores de cursor
de globais e critérios de falha da corrente do
motor.

Tela LCD: Luz de fundo de um botão, 5.000"
(127mm) x 4,375 (111mm) com protetores de
tela descartáveis.

Estojo: Alto impacto moldado por injeção com
classificação de poeira e humidade IP54.

IMPRESSÃO

Diretamente à LaserJet ou Matricial, 8-1/2" x
11" e formatos A4 e métricos.

PROGRAMAS RESIDENTES DE
APLICAÇÕES

Balanceamento de Um e Dois Planos.
Filtro Seguidor: 1X e 2X.
Monitoramento do Corrente do Motor:
Critérios de falha do rotor.
Medição Cíclica: Amplitude vs. ângulo da
manivela (recíprocos) ciclos de perfuração e
pressão.

DADOS FÍSICOS

Dimensões: 7.88" x 10.50" x 2.50" [200mm x
267mm x 64mm] (LxAxP)

Peso: 5 libras (2,3 kg)

AMBIENTE

Classificação IP: IP64

Faixa de Temperatura:

Armazenamento: -10°a 60°C (14° a 140°F.)

Operacional: -10°a 50°C. (14° a 122°F.)

Umidade: 95% Não-condensável
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INFORMAÇÕES DE PEDIDOS

CMVA60-K

CMVA60 Coletor/Analisador de Dados
Microlog, Canal Único

CMVA6112 Módulo de Suporte Microlog

CMVA50230-1 Conjunto de Baterias, NiMH
(Reserva)

CMVA3355 Placa AC/DC, Universal
115V/230V

CMVA3351 Cabo de Alimentação Para
CMVA3355 UL110

CMVA6131 Maleta Microlog, Nylon, Preta

CMSS50077A Cabo, Microlog ao Módulo de
Suporte, 4 pés

CMSS50080 Cabo, Módulo de Suporte ao PC,
4 pés

CMSS250 Adaptador 25 Pinos a 9 Pinos,
Módulo de Suporte ao PC

CMVA60M Manual do Usuário, Microlog

CMSS50079 Cabo Microlog ao BNC (Sem
energia) 5 pés

CMSS3073 Adaptador, BNC aos Pinos
Banana

CMSS787A Acelerômetro

CMSS31476400 Cabo Microlog ao
Acelerômetro CMSS787A

CMSS60139-04 Ponta Stinger do
Acelerômetro de 4,5 polegadas

CMSS908-MD Base Magnética,
Acelerômetro, 1 1/2 polegadas

CMSSAD-BLANK Discos Inoxidáveis
(Desconexão Rápida) (10 Discos, 1 pacote)

31641400 Instalação & Implementação dos
Programas Portáteis de Monitoramento de
Condições

CM-F0072S Folhas de Dados das Máquinas
(25 Folhas)

CM-F0077 Literatura, Como Usar Folhas de
Dados das Máquinas

CMVA60-K-CE (Aprovado pela
Comunidade Européia)

CMVA60 Coletor/Analisador de Dados
Microlog, Canal Único

CMVA6112-CE Módulo de Suporte Microlog

CMVA50230-1 Conjunto de Baterias, NiMH
(Reserva)

CMVA3355 Placa AC/DC, Universal
115V/230V

CMVA3351 Cabo de Alimentação Para
CMVA3355 UL110

CMVA6131 Maleta Microlog, Nylon, Preta

CMSS50077A-CE Cabo, Microlog ao Módulo
de Suporte, 4 pés

CMSS50080-CE Cabo, Módulo de Suporte ao
PC, 4 pés

CMVAManual Manual do Usuário, Microlog

CMSS50079-CE Cabo Microlog ao BNC
(Sem energia) 5 pés

CMSS787A Acelerômetro

CMSS31476400-CE Cabo Microlog ao
Acelerômetro CMSS787A

CMSS60139-04 Ponta Stinger do
Acelerômetro de 4,5 polegadas

CMSS908-MD Base Magnética,
Acelerômetro, 1 1/2 polegadas

CMSSAD-BLANK Discos Inoxidáveis
(Desconexão Rápida) (10 Discos, 1 pacote)

31641400 Instalação & Implementação dos
Programas Portáteis de Monitoramento de
Condições

CM-F0072S Folhas de Dados das Máquinas
(25 Folhas)

CM-F0077 Literatura, Como Usar Folhas de
Dados das Máquinas
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ACESSÕRIOS

CMSS6160 Placa de Impressora

CMSS6155K-0 (115V) CMSS6155K-1
(230V) Kits de Referência das Fases Õticas

CMSS6195K-0 (115V) CMSS6195K-1
(230V) Kits de Referência das Fases Laser

CMSS6156 Suporte magnético para os Kits de
Fases CMSS6155 e CMSS6195

CMSS6165K-0 (115V) Kits de CMSS6165K-
1 (230V) Kits de Luzes Estroboscópicas

CMSS6186K Prova Infravermelho de
Temperatura

CMSS6187 Prova do Grampo de Corrente

CMSS6190 Fones de Ouvido udio

CMSS6188K Kit de Acelerômetro de Alta
Temperatura

CMSS793K Kit do Acelerômetro de Baixa
Freqüência

Embora tenha havido o cuidado em assegurar a
precisão dos dados compilados nas
especificações acima, a SKF não assume
qualquer responsabilidade por erros ou
omissões. A SKF reserva-se o direito de alterar
qualquer parte das especificações acima sem
aviso prévio.
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Apêndice C
Porque Utilizar o Zoom?

O zoom de freqüência FFT diminui o intervalo de exibição
da analise e aumenta a resolução da freqüência. Se
existirem picos próximos em um espectro, o aumento da
quantidade de linhas FFT, ao pressionar a tecla de zoom
do painel frontal, permite separar os picos, alcançando
tanto precisão na amplitude como melhora na definição da
freqüência. Cada vez em que a tecla ZOOM IN é
pressionada, a resolução de linhas é dobrada e o intervalo
de exibição é diminuído pela metade. A resolução só pode
ser aumentada até o limite de 6400 linhas no Microlog de
um canal e até 3200 linhas no Microlog de dois canais.
ZOOM OUT duplica o intervalo de exibição e diminui
pela metade a resolução de linhas.

O Microlog utiliza um método não-destrutivo de aplicação
de zoom. Após encontrar a média dos sinais e sua exibição
dentro do intervalo restrito de freqüência, os componentes
espectrais fora da exibição do zoom poderão ser exibidos,
movendo o cursor à borda da tela. Outros setores do
espectro serão exibidos sem a execução de novas mediç es.

O Microlog estabelece automaticamente o faixa apropriada
de zoom sempre que a faixa finício a fmáximo fornecida seja
menor que 1/2 da freqüência máxima.

Se, por exemplo;

finício = 500 Hz, fmáximo = 1 kHz, e Linhas de resolução
= 400,

de maneira a resultar na resolução de 400 linhas entre finício

e fmáximo, o Microlog selecionará automaticamente 800
linhas como a resolução de fzero a fmáximo.
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Se;

finício = 750 Hz, fmáximo = 1000, e Linhas = 400

o Microlog selecionará automaticamente 1600 linhas. Sob
essas circunstâncias, a exibição não poderá ser alterada
para visualizar componentes espectrais fora da faixa de
exibição entre finício e fmáximo.

O zoom é freqüentemente necessário para separar picos de
banda lateral em torno de um pico principal. A diferença
na freqüência de banda lateral permite identificar a
freqüência do eixo de modulação associada ao pico da
vibração.

Outra aplicação do zoom é o aumento da exibição do
domínio do tempo, de maneira que transientes repetitivas
possam ser visualizadas na exibição de tempo. A exibição
de tempo para Linhas = 400 e fmáximo = 1 kHz é 0.4 seg. Ao
aumentar a resolução para 6400 linhas, a exibição de
tempo alterará para 4,8 segundos.
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Apêndice D
Pinos de entrada e saída

Diagrama da Pinagem

Pinagem: Conector Model CMVA60 RS232 D
Pino Descriçãno

01 Chassis Terra
02 Transmissào
03 Recepção
04 STB (Strobe interrupt para Impressora)
05 BF (Entrada de disparo do CMSS6135D)
06 Conectado ao 19 (Entrada de recarga da bateria)
07 Terra
08 D I/O 0
09 D I/O 1
10 D I/O 2
11 D I/O 3
12 D I/O 4 Paralela I/O
Porta
13 D I/O 5
14 D I/O 6
15 D I/O 7
16 -5S2 (Alimentação de -5 Volt das Placas de

Processamento de Sinal)
17 +5S2 (Alimentação de +5 Volt das Placas de

Processamento de Sinais)
18 +5S1 (Alimentação de +5 Volt da Placa de

Processamento Digital)
19 Conectado ao 06 (Entrada de Recarga da Bateria)
20 Sinal Terra
21 DC/Entrada Processo/"SEE" Baixa
22 AC/Entrada Dinâmica
23 +24V/2,2mA (Alimentação ICP)
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24 Entrada Amp Carga/ “SEE” Alta
25 <<Reservada>>
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Apêndice E
Comunicações Remotas

Visão Geral

Os procedimentos de enviar para o PC/carga de forma
remota são efetuados utilizando-se uma ligação entre o
PRISM4 Remote e o Microlog.

Para comunicações remotas bem-sucedidas, você deve pré-
ajustar parâmetros no Microlog e no software PRISM4

Remote. Ajustes padrão para cada um deles são discutidos
a seguir.

Configurações de Preferência (PRISM4 Remote)

Para ajustar comunicações do PRISM4 Remote:

• Na janela Gerenciador de Programas do Windows,
dê um clique duplo sobre o ícone do grupo PRISM4

Solutions para abrir a janela do grupo.

• Na janela do grupo, dê um clique duplo sobre o
ícone do programa P4Remote para executar o
PRISM4 Remote.
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Preferências do Sistema

Figura E - 1.
O menu Ajuste

• Na janela principal do PRISM4 Remote, selecione a
opção Sistema do menu Ajuste. A caixa de diálogo
Preferências do Sistema é mostrada.

Figura E - 2.
A Caixa de Diálogo Preferências do Sistema

As Preferências do Sistema são:

Diretório do Programa PRISM4

Entre o caminho completo do diretório que contém o
programa PRISM4.

Ø A configuração PATH de Diretório é
utilizada para localizar usuários do
PRISM4 e é necessário criar arquivos de
registro de envio.
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Sistema de Unidade

• Selecione Métrico ou Inglês.

Escala de Freqüência

• Selecione Hz ou CPM.

• Dê um clique sobre o botão de comando visto para sair
da caixa de diálogo Preferências do Sistema e salvar
as configurações.

Ø Se o diretório do programa PRISM4

contiver mais de um usuário, uma lista
de usuários mostrará nomes a serem
escolhidos. O nome do usuário
selecionado é mostrado na barra de
títulos.

Preferências de Comunicação

• Selecione a opção Comunicação do menu
Configurações.

Figura E - 3.
A Caixa de Diálogo Preferências de Comunicação.

Modo Modem

• Ajuste a opção Modo Modem para Resposta
Automática (modo padrão).

Ajuste do Modem
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• Ajuste a opção Ajuste do Modem para Padrão de
fábrica (modo recomendado) ou Perfil salvo.

Ø Se Perfil salvo for selecionado, você
poderá entrar comandos específicos do
modem no campo Cadeia de Ajuste de
Modem para personalizar seu modem. O
PRISM4 Remote salva esses comandos
na memória do modem e ajusta o modem
utilizando os comandos do perfil salvo.

Porta Com

• Ajuste a opção Porta Com para a porta com à qual o
modem está conectado.

Velocidade de Transmissão

• Ajuste a velocidade de transmissão.

Ø Se estiver utilizando linhas de telefone
com “qualidade de voz”, as velocidades
de transmissão de 4800 ou inferior são
as melhores. As linhas de qualidade de
voz podem ocasionalmente lidar com
velocidades de transmissão mais
elevadas dependendo da hora do dia e da
“limpeza”da linha telefônica. Se estiver
utilizando linhas de telefone com
“qualidade de dados”, as velocidades de
transmissão de 9600 ou superior são
satisfatórias.

Bits de Dados / Paridade / Bits de Parada

• Ajuste as configurações Bits de Dados, Paridade e Bits
de Parada para seus valores padrão (8, nenhum, 1).

• Dê um clique sobre o botão de comando visto para sair
da caixa de diálogo Preferências de Comunicação e
salve as configurações.

Ajuste de Password
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• Selecione a opção Password do menu Configurações.
A caixa de diálogo Ajuste de Password é mostrada.

Figura E - 4.
A Caixa de Diálogo Ajuste de Password.

A caixa de diálogo Ajuste de Password indica sempre o
password REMOTE padrão e o diretório de dados padrão
“P4DATA” do PRISM4 são gerados a partir do diretório
do programa PRISM4 Remotes.

Cada password do usuário é associada a bancos de dados
específicos através dos caminhos de diretório dos bancos
de dados. Um usuário remoto do Microlog pode acessar
somente os bancos de dados associados ao seu password.

Ø O password do usuário não pode conter
espaços.

Password - adicionando um novo password do usuário:

• Na caixa de diálogo Ajuste do Password, dê um
clique sobre o botão + para adicionar um novo
password do usuário. A caixa de diálogo Adicionar
Password é mostrada.
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Figura E - 5.
A Caixa de Diálogo Adicionar Password.

As opções de Adicionar Password são:

Diretório de Dados - Entre o caminho do diretório
de banco de dados do PRISM4 ao qual será associado
o password do usuário.

Password - Entre o novo password do usuário.

Ø Se desejar permitir que qualquer pessoa
tenha acesso a todos os bancos de dados,
ajuste um password em branco para cada
banco de dados.

• Dê um clique sobre o botão visto para sair da caixa de
diálogo Adicionar Password e salve as alterações.

Password - editando um password existente:

• Na caixa de diálogo Ajuste do Password, dê um
clique sobre o botão Editar, a caixa de diálogo Editar
Password é mostrada.
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Figura E - 6.
A Caixa de Diálogo Editar Password.

• Faça alterações no diretório de dados e password
existentes e, em seguida, dê um clique sobre o botão
visto para sair da caixa de diálogo Editar Password e
salvar as alterações.

Password - apagando um password existente:

• Na caixa de diálogo Ajuste do Password, destaque o
password a ser apagado.

• Dê um clique sobre o botão de comando - para apagar
o password destacado.

Colocando o PRISM4 Remote em Modo de “Espera”

Após o ajuste adequado dos parâmetros de comunicação do
modem do PRISM4, selecione a opção Microlog/Transfer
do PRISM4 Remote para colocar o PRISM4 Remote em
modo de espera. A janela Status Modem mostra os
seguintes avisos:

Verificando...
Reset Modem...
Ajustar Modem...
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Colocar Modem em Auto Resposta...
Esperando chamadas de entrada

Figura E - 7.
A Janela Status Modem.

Uma vez ativado, o PRISM4 Remote permanece em modo
de espera até que seja efetuado o login do Microlog
remoto. Se o Microlog remoto for desligado sem que o
logout tenha sido efetuado, o PRISM4 Remote aguarda, e
se a reconexão não ocorrer, o PRISM4 Remote termina a
conexão e entra em modo de espera para a próxima
conexão.

Ø Se um usuário no computador PC desejar
sair do modo de espera ou terminar as
comunicações remotas dando um clique
sobre o botão de comando Cancelar, é
possível que tenha que aguardar alguns
segundos para que o computador PC
desconecte o modem e feche a janela
Status do Modem.

Configurações de Preferência (Microlog)

Para ajustar o modo de comunicação do Microlog:

• Utilizando um cabo de modem SKF CMSS50238,
conecte o Microlog ao modem.
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• Nos dois conectores do cabo, certifique-se de que o
conector com o “grampo” esteja conectado ao
Microlog.

• Ligue o Microlog. No menu Principal do Microlog,
selecione a opção Utilitários/ Comunicações e o
menu Comunicações aparecerá.

Figura E - 8.
O Menu Comunicações.

Ajuste as opções de comunicações conforme descrito a
seguir.

Baud

• Ajuste a Velocidade de Transmissão para
corresponder à configuração do PRISM4 Remote.

Modo Modem

• Ajuste o Modo Modem para Origem.

Este é o modo requerido para comunicações do
PRISM4 Remote. O PRISM4 Remote é deixado em
um estado de “espera”. O operador do Microlog
acessa Transfer através do menu Principal do
Microlog. O Microlog disca ao computador PC e o
operador do Microlog pode fazer envios para o PC,
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carregamentos, alterações em bancos de dados e
limpeza de memória.

Microlog Remote

• Ajuste a opção Microlog Remote para Sim para
permitir que o Microlog se comunique com o PRISM4

Remote.

Número de Telefone

• Entre o número de telefone do computador PC que
está executando o PRISM4 Remote.

Ø Sempre preceda o número de telefone
com ATDT para estabelecer
comunicações de modem.

Ajuste do Modem

(opcional) Entre os comandos de controle específicos do
modem.

Ø Os comandos de controle específicos do
modem não são recomendados, a menos
que seja absolutamente necessário.
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Login do Microlog (Módulo de Comunicações
Remotas)

Efetuando o logon com a senha adequada permite a um
operador do Microlog executar as seguintes tarefas: fazer
download e upload de dados através de modem para/de um
banco de dados de computador host automático, alterar o banco
de dados que está sendo acessado e, permite ainda, limpar a
memória do Microlog prepararando-o para carregar novas
ROTAs.

Cuidado:

O Microlog protege contra eliminação indevida de dados
coletados. Caso um operador entre uma senha diferente da
última pessoa que usou o Microlog, é exibido um "conflito de
banco de dados" e a entrada é negada. O operador deve
intencionalmente inicializar o Microlog (apagar todos os dados
anteriormente armazenados) antes de efetuar o logon.

Para acessar a tela de Remote Login:

• Na tela de menu principal, selecione Transfer com a
barra indicadora e tecle <ENTER>.

Figura E - 9.
A Tela Remote Login.

Os campos de Remote Login são:
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Nome do Usuário

Identifica um usuário individual. Este campo é destinado
somente para informações, o sistema não verifica se está
correto. O Nome do Usuário aparece no arquivo
REMOTE.LOG para identificar os usuários do password.

Ø Para entrar caracteres alfabéticos, acione
a tecla SHIFT do Microlog na parte
inferior do teclado. Uma seta no meio da
linha de status da parte superior da tela
indica que você está em modo alfabético.
Se cometer um erro de digitação, você
poderá desativar o Shift e utilizar as
teclas de seta para mover o cursor,
contudo, geralmente é mais fácil teclar
<ESCAPE> para apagar a linha e, em
seguida, digitar novamente.

• Entre um Nome de Usuário (nome, número do
funcionário, etc.) e tecle <ENTER>. A barra
indicadora avança para o campo seguinte (Password).

Password

O sistema compara o password entrado com a lista de
passwords/bancos de dados especificados no diálogo
Ajuste do Password no PRISM4 Remote. Os usuários
poderão acessar somente bancos de dados autorizados por
seu password. (Consulte a seção Cuidado acima.)

• Entre um password válido e tecle <ENTER>.

Parâmetros de Conexão

• Para ver os Parâmetros de Conexão, tecle F2 quando
estiver no menu Remote Login.
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Figura E - 10.
A Tela Parâmetros de Conexão.

Os valores mostrados na tela Parâmetros de Conexão são
destinados somente para informação e não deve ser editado
e, ainda, as comunicações do PRISM4 Remote são
interrompidas.

Completando o Login

• Para completar o procedimento de login, tecle F1-
Connect. Os avisos seguintes aparecem na tela:

Começar modem...
Discando p/ PC...
Conect ______...
PC respondendo...
Programa PC disponível...
Comparando banco dados...

No login de um Microlog remoto, se nenhuma atividade
ocorrer dentro de um período de tempo razoável (10 a 15
segundos), tecle <ESCAPE> para cancelar a transferência
e repetir o login. Se o modem produzir luzes indicadoras,
verifique a atividade observando as luzes piscando.

Ø Se o cabo do modem se desconectar do
Microlog ou PC por alguma razão, após
a reconexão, o modem deverá ser
reajustado desligando-o por 15 segundos
e, em seguida, ligando-o. Quando a
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conexão de comunicação for obtida, o
menu Ativid Remota aparecerá na tela
do Microlog (consulte a seguir) e a
janela Status do Modem mostrará a
mensagem “Ligação de comunicação
estabelecida”no computador PC.

Figura E - 11.
O Menu Ativid Remota.

Envia Dado

A opção Envia Dado envia para o PC as ROTA(s)
coletadas para um “arquivo de envio para o PC” no
computador PC (para aguardar o “processamento” no
banco de dados apropriado).

Ø Após enviar os dados, você deverá
executar o PRISM4 para Windows,
selecionar o banco de dados apropriado
com a opção Preferências do
Sistema/Diretório de Dados e, em
seguida, utilizar a opção Processar
Dados dos menus Transfer para salvar
dados enviados para o PC no banco de
dados do PRISM4. Se múltiplas ROTAs
foram enviadas para o PC a vários
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bancos de dados, você deverá, por sua
vez, selecionar cada banco de dados e
processar seus dados.

Para enviar dados:

• No menu Ativid Remota, mova a barra indicadora
para Envia Dado e tecle <ENTER>. A tela EnviaPC
Rota(s) aparece.

Figura E - 12.
O Menu Envia Dado/EnviaPC Rota(s).

• Mova a barra indicadora para a ROTA que desejar
enviar ao PC (ou tecle F1 para enviar todas as
ROTAs) e tecle <ENTER>. O aviso Enviando Rota e
os nomes das Rotas a serem enviadas ao PC aparecem
na tela.

• Durante o envio ao PC, o Microlog relata as
estatísticas de transferência.
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Figura E - 13.
Tela EnviaPC Rota(s)/Transfer.

A transferência está completa quando o aviso
TRANSMISSÃO DE DADOS OK aparece. Se
nenhum dado foi transferido, o aviso NENHUM
DADO TRANSFERIDO é mostrado.

• Tecle <ESCAPE> para sair do menu Ativid Remota.

Carreg Rota

O carregamento de ROTAs (download) transfere a
hierarquia da ROTA e os ajustes de medida para uma
ROTA especificada (ou a partir de todas as ROTAs) de um
banco de dados específico ao coletor de dados do Microlog.

Para carregar uma ROTA (fazer o download de uma
ROTA):

• No menu Ativid Remota, mova a barra indicadora
para Carreg Rota e tecle <ENTER>.

• Os nomes de ROTA são mostrados (para o banco de
dados ativo) na tela Carregar Rota(s) .

Ao selecionar as ROTAs para serem carregadas, role para
cima e para baixo utilizando as teclas de seta para cima e
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para baixo. Se houver mais de dez ROTAs em um
diretório de dados, somente dez aparecerão na tela de cada
vez e a palavra MAIS aparecerá na parte inferior da lista
de ROTAs. Selecione MAIS para que o próximo conjunto
de dez ROTAs seja mostrado. Você não pode retroceder
para ver um grupo anterior de dez ROTAs. Se precisar
selecionar uma ROTA em um grupo anterior de dez, tecle
ESC-exit e entre novamente Carreg Rota.

Ø Para carregar ROTAs a partir de um
outro banco de dados, utilize a opção
Muda BncoDado dos menus Ativid
Remota abordada na próxima seção.

Figura E - 14.
A Tela Carregar Rota(s).

• Mova a barra indicadora para destacar a ROTA que
deseja carregar do computador PC (ou tecle F1 para
carregar TODAS AS ROTAs) e tecle <ENTER>. O
aviso Recebendo Rota com o nome da ROTA
solicitada (ou TODAS) aparece na tela.

• Quando a transferência começa, o Microlog relata as
estatísticas de transferência.
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Figura E - 15.
A Tela Transfer.

• A transferência está completa quando o aviso
TRANSMISSÃO DE DADOS OK aparece na linha
de avisos na parte inferior de sua tela.

• Tecle <ESCAPE> para sair do menu Ativid Remota.

Muda Banco de Dados

Se estiver autorizado a acessar mais de um banco de dados
do PRISM4, você poderá alterar o banco de dados ativo
com a função Muda BncoDado.

Ø Antes de alterar o banco de dados ativo
(para preparar o carregamento de uma
ROTA de outro banco de dados), você
deverá limpar primeiro a memória do
Microlog utilizando a opção Limpar
Memória abordada na próxima seção
dos capítulos.

Para alterar o banco de dados ativo:

• No menu Ativid Remota, mova a barra indicadora
para Muda BncoDado e tecle <ENTER> .
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O aviso Obtendo nomes de banco de dados aparece
na tela. O computador PC envia uma lista de todos
os nomes de banco de dados autorizados para sua
senha.

Figura E - 16.
A Tela Mudar Banco Dados.

• Mova a barra indicadora para selecionar um banco de
dados e tecle <ENTER>.

• O aviso seguinte aparece na tela:

AVISO

Isso removerá todos os dados coletados e todas as
informações de rota.

Você quer continuar?

Para conseguir espaço para o novo banco de dados (isto é,
novas ROTAs ou PONTOs) o sistema limpa a memória do
Microlog de todos os dados anteriores e armazena
parâmetros e carrega o banco de dados selecionado.

• O aviso “Enviando Parâmetros”aparece durante a
alteração dos bancos de dados. A transferência está
completa quando “Feita mudança
bancodados”aparecer na tela.
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• Tecle <ESCAPE> para sair do menu Ativid Remota.

Limpa Memória

Quando o Microlog estiver salvando uma ROTA e você
desejar carregar uma ROTA de outro banco de dados,
deverá limpar primeiro a memória do Microlog utilizando
a opção Limpa Memória.

Para limpar a memória do Microlog:

• Para limpar todos os dados coletados e todas as
informações de ROTA, mova a barra indicadora para
Limpa Memória no menu Ativid Remota e tecle
<ENTER>.

• O aviso seguinte aparece na tela:

AVISO

Isso removerá todos os dados coletados e todas as
informações de rota.

Você quer continuar?

• Mova a barra indicadora para SIM e tecle <ENTER>.

Se os dados não foram coletados em todos os PONTOs, ou
nem todos os PONTOs foram enviados para o PC, o
seguinte aviso de cuidado aparece na tela.

Cuidado:

Faltam pontos tomada dados ou faltam pontos
enviar PC!

Se os dados foram coletados intencionalmente em apenas
uma parte do banco de dados, o aviso acima ainda
aparecerá. É simplesmente uma mensagem ao usuário.

O sistema limpa a memória do Microlog de todos os dados
e parâmetros de armazenamento.
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Durante a limpeza de dados, um aviso “Banco Dados está
sendo limpo” aparece na tela. Quando o processo de
Limpeza estiver completo, “Banco Dados está
limpo!”aparece na tela.

Quando a memória estiver limpa, o sistema retornará à
tela Ativid Remota.

Reset Banco de Dados

Utilize a opção Reset BancDado para coletar novamente
os dados na ROTA salva no Microlog.

Por exemplo, se estiver trabalhando somente com uma
ROTA, você coleta os dados da ROTA e envia-os ao
computador PC. Após uma semana, você deseja fazer uma
coleta de dados na mesma ROTA. Primeiro, reajuste a
ROTA no Microlog utilizando Reset BancDado antes de
coletar novamente os dados da ROTA.

Para reajustar todas as ROTAs:

• Mova a barra indicadora para Reset BancDado e tecle
<ENTER>.

• O aviso seguinte aparece na tela:

CUIDADO:

Isto remove todos os dados de Espectro e Tempo,
mas mantém a informação de ajuste da rota com o
valor global atualizado.

Você quer continuar?

• Tecle SIM para reajustar todas as ROTAs. O
Microlog reajusta todas as ROTAs removendo todos
os dados de espectro e tempo e move ESTE valor
(valor global mais recente) para o ÚLTIMO valor
(antes do valor global). A informação de ajuste de
PONTO de ROTA(s) é mantida.
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Ø Se não foram coletados todos os
PONTOs, ou não foram enviados ao PC
todos os dados, aparece uma mensagem.
Tecle F1 para continuar ou ESC para
sair.

• Os avisos seguintes aparecem na tela:

Reajustando Banco Dados...
Banco Dados resetado.

O Microlog, agora, está pronto para que os dados sejam
coletados sem que os usuários precisem carregar
novamente as ROTAs do PC. A memória está sendo
disponibilizada para que os dados sejam medidos.

Quando todas as ROTAs tiverem sido reajustadas, o
sistema retornará à tela Ativid Remota.

Desconectar

Para desconectar do PC:

• Na tela Ativid Remota, mova a barra indicadora para
Desconectar e tecle <ENTER>. Os avisos seguintes
aparecem na tela:

Enviando pedido desconectar....
Desconectando...
Desconexão completada...

• Quando a desconexão estiver completada, o sistema
retornará à tela do menu principal.

Ø Se o Microlog remoto falhar para
desconectar, o PRISM4 Remote se
desconecta automaticamente após um
minuto ou dois e entra em um estado de
“espera” para a próxima conexão.
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Modems Suportados

PRISM4 Remote e Microlog

Os modems seguintes foram considerados compatíveis com
as operações do PRISM4 Remote / Microlog:

Modems conectados ao PRISM4 Remote
     Modems conectados ao Microlog

Fax Modem US Robotics Sportster 28.800
     Practical Peripherals PM144MT11 Modem 14.400

Hayes Smartmodem OPTIMA 144
     FAX Modem US Robotics Sportster 14.400

FAX Modem US Robotics Sportster 28.800
     FAX Modem US Robotics Sportster 28.800

Practical Peripherals PM144MT11 Modem 14.400
     FAX Modem US Robotics Sportster 14.400

Motorola SURFR 288
     Motorola SURFR 288

Motorola SURFR 288
     FAX Modem US Robotics Sportster 28.800

FAX Modem US Robotics Sportster 14.400
     Hayes ULTIMA 144

Ø O Motorola SURFR 288 possui conexão
e rendimento muito bons e é
recomendado para velocidades de
transmissão superiores.

Detecção de Problemas Comunicações do Modem

O PRISM4 Remote falha ao se comunicar com o modem.
Quando está no modo AutoRespost, o PRISM4 Remote
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mostra o aviso “Modem não trabalhando ou não ON”na
janela Status do Modem.

• Desligue e ligue o modem novamente.

• Verifique a linha telefônica do modem e o cabo serial
(se o modem for externo) para garantir uma boa
conexão.

• Verifique se o modem está conectado à porta COM
correta (COM1 ou COM2) e se a configuração correta
da porta COM está selecionada na caixa de diálogo
Preferências de Comunicação do PRISM4.

• Verifique se a porta COM dos modems COM não está
sendo utilizada por outro dispositivo serial instalado
em seu computador. Não utilize a mesma porta COM
para seu modem e mouse serial. Se seu modem está
em COM1, o mouse poderá utilizar somente COM2
ou COM4. Se seu modem está em COM2, o mouse
poderá somente utilizar COM1 ou COM3.

• Execute o programa Terminal (localizado no grupo
Gerenciador de Programas/Acessórios do Windows)
para certificar-se de que o modem esteja configurado
corretamente para o Windows. Para isso:

• Saia do PRISM4 Remote e, em seguida, saia de todas
as outras aplicações exceto o Gerenciador de
Programas.

• Execute o programa Terminal e selecione a opção
Comunicações dos menus Configurações (para
certificar-se de que a configuração da Porta Com
esteja correta).

• Digite o comando “AT” (sem as aspas) e tecle
<ENTER>. Se tudo estiver correto, OK ou 0 (zero)
deverão aparecer na tela do terminal de modem.

Ø Se você não vir o texto retornado à tela
conforme você digita o comando, utilize
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a opção Preferências de Terminal dos
menus Configurações para selecionar
Eco Local como o Modo de Terminal.

Se o modem não funcionar em Terminal (OK ou 0 não for
retornado após digitar AT), tente as seguintes opções:

• Desative o acesso ao arquivo de 32 bits. Para fazer
isso, selecione 386 Enhanced do Painel de Controle,
escolha o botão Memória Virtual, escolha o botão
Alterar e, em seguida, limpe o quadro de opção Usar
Acesso ao Disco de 32 Bits.

• No diretório Windows, abra o arquivo SYSTEM.INI e
verifique a seção [Inicializar] para a unidade de
comunicações adequada. Procure a linha em que se lê
COMM.DRV=. A linha deverá mostrar
COMM.DRV=COMM.DRV, a menos que
COMM.DRV no lado direito indique uma unidade de
terceiros (FAX do Windows ou programas de
comunicações são aplicações que podem substituir a
unidade padrão por uma de suas próprias unidades).
Se COMM.DRV estiver ajustado para algo diferente
da unidade padrão (COMM.DRV), mude a linha para
que mostre COMM.DRV=COMM.DRV.

Ø Certifique-se de que a linha não esteja
comentada (comentários nos arquivos
.INI são definidos com um ponto e
vírgula no início da linha).

• Além disso, certifique-se de que o arquivo
COMM.DRV no subdiretório SYSTEM do Windows
seja datado de 3/10/92 que tenha um tamanho de 9280
bytes (para Windows 3.1), ou seja datado de 11/1/93
com um tamanho de 5968 bytes (para Windows para
Workgroups 3.11). Se a data ou o tamanho estiverem
incorretos, execute a próxima etapa. Ou então, saia
de todos os programas e reinicie o Windows.
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• Saia do Windows. Em seguida, use o utilitário
EXPAND no diretório Windows para reinstalar o
COMM.DRV a partir dos discos do Programa de
instalação do Windows para o diretório
WINDOWS\SYSTEM. Para isso, digite em um
prompt do DOS:

expand a:\comm.dr_ c:\windows\system\comm.drv

Se o programa Terminal avisar que a porta COM não é
suportada ou que está sendo usada por outro dispositivo, o
problema pode estar na configuração dos computadores.
Verifique:

• Todos os programas TSR que estejam usando a porta
COM.

• Outro programa do Windows em execução atualmente
que esteja usando a porta COM.

• Interrompa conflitos com a porta COM e outra placa
de hardware tal como uma placa de rede.
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Apêndice F
Utilitário Microlog Download

O Utilitário Microlog Download permite que o usuário
descarregue o CMVA60 versão 3.80 ou um código mais
recente ou descarregue fontes diferentes.

Ø O CMVA60 Microlog deve ter a versão
3.75 EPROM instalada para descarregar
o novo código. O CMVA60 Microlog
versão 3.75 está disponível somente em
inglês.

Como instalar o Utilitário Microlog Download

> > Para instalar o programa Utilitário Microlog Download
em seu computador:

• Insira o disquete MLDnldr1.1 na unidade de disco
flexível.

• Selecione a opção Executar a partir do Windows 95
ou Windows 3.1.

• Na caixa de texto Linha de Comandos, digite
A:\SETUP (se seu disquete estiver na unidade A) ou
B:\SETUP (se seu disquete estiver na unidade B) e
clique sobre o botão de comando OK. O programa de
instalação exibea tela de Boas-vindas.

• Siga as instruções de instalação na tela.
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Como Conectar seu Microlog

> > Para conectar seu sistema Microlog:

• Utilizando o cabo fornecido CMSS50080, o cabo
CMSS50080-CE ou o CMSS250 (placa de 25 PINOS
para 9 PINOS que suporta portas seriais de 9 PINOS),
conecte seu computador central ao módulo de suporte
entre a conexão marcada COMPUTADOR no
módulo de suporte e uma das portas seriais (COM1 ou
COM2) na parte posterior do seu computador.

• Utilizando o cabo CMSS50077 fornecido, conecte o
módulo de suporte ao Microlog entre o conector
marcado MICROLOG no módulo de suporte e o
conector D de 25 pinos na superfície superior do
Coletor Microlog.

• Ligue o módulo de suporte a uma fonte de corrente
alternada por meio da placa do transformador externo
fornecida com o módulo de suporte.

Configuração do Microlog

Para descarregar o CMVA60 versão 3.80 ou o código mais
recente o CMVA60 deve ser executado a partir da EPROM
de inicialização.

> > Para inicializar a partir da EPROM:

• Com o Microlog desativado, mantenha pressionadas
simultaneamente as teclas 9 e 3 do Microlog.

• Enquanto estiver pressionando as teclas 9 e 3,
pressione e solte a tecla ATIVADO/DESATIVADO,
liberando imediatamente as teclas 9 e 3.
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• O Microlog é iniciado e exibe uma mensagem
Execução de Código “Executando o código padrão
de Microlog, pressione ENTER para continuar....”

• Pressione <ENTER>, a tela de inicialização do
Microlog é exibida. Verifique se sua versão do
Microlog é 3.75.

• No menu Principal, movimente a barra indicadora
para 3:Transferir e pressione <ENTER> ou 3. A tela
Transferir é exibida.

• A configuração do Microlog está concluída.

Como descarregar Códigos/Fontes

> > Para descarregar códigos/fontes no Microlog:

• Utilize o Gerenciador de Arquivos do Windows para
localizar o diretório C:\p4sol\downldre dê um clique
duplo sobre MFD.EXE. A janela principal Utilitário
Microlog Download é exibida.
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Figura F- 1
A janela principal Utilitário Microlog Download

Na janela Utilitário Microlog Download, selecione a
opção Abrir do menu Arquivo. O diálogo Selecionar
Arquivo é exibido.

• Clique na lista de opções sobreposta Listar Arquivos
do Tipo. Selecione Arquivos Binários (*.bin) para
códigos ou Arquivos 8 x 8 (*.f8) para fontes.

• Selecione o arquivo desejado na lista de opções de
nome do arquivoe clique em OK.

• No menu Arquivo, selecione a opção Comunicação.
A caixa de diálogo Preferências de Comunicação é
exibida.

• Verifique se as definições Porta Com e Velocidade
de Transmissão estãocorretas e dê um clique em OK.

• No menu Arquivo, selecione a opção Descarregar.
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A mensagem “Descarregando dados. Favor aguardar...”
é exibidana tela.

Ø Se estiver descarregando código, a tela
do Microlog exibe a
mensagem“Apagando Memória Flash”
e, em seguida, a tela Transferir exibe o
número de blocos descarregados.

Quando a mensagem “Descarregando dados. Favor
aguardar...” desaparecer da tela de seu computador, o
processo de descarga estará concluído.

> > Para executar em memória Flash:

• Desative o Microlog, em seguida, ative-o novamente.

• Na tela de inicialização do Microlog, verifique se a
versão é 3.80 ou mais recente.
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Annexe G
Introduction au capteur

accéléromètre triaxial

Aperçu

Le capteur accéléromètre triaxial effectue
automatiquement trois mesures successives sur sa position
d'emplacement (une pour chaque axe qu'il contrôle). Cette
application exige un ensemble module triaxial/câble
externe et un capteur accéléromètre triaxial. Une ROUTE
AMP triaxiale doit être créée dans PRISM4 pour héberger
l'interface triaxiale. Au cours de la collecte de données, les
témoins lumineux DEL de l'ensemble module
triaxial/câble indiquent l'axe contrôlé.

Rouge - Axe 2

Vert - Axe 3

Jaune - Axe 1

Montage du capteur accéléromètre triaxial

Les facteurs de configuration du montage triaxial devant
être pris en compte sont : l'emplacement du montage,
l'accessibilité, la température et l'orientation.
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FigureG - 1.
Montage du capteur accéléromètre triaxial.

Ø Les axes du capteur accéléromètre
triaxial sont identifiés par les étiquettes
Axe 1, Axe 2 et Axe 3. Il revient à
l'utilisateur de faire correspondre et
assigner les axes désignés à une
orientation de mesure (à savoir,
horizontale, verticale, axiale).

 Pour collecter  des mesures valides, le capteur triaxial doit
toujours être orienté dans la même direction pour toutes les
mesures faites au même emplacement.

Ø L'un des axes du capteur accéléromètre
triaxial doit être aligné sur l'axe de
l'arbre.

 Par exemple, si une machine est montée horizontalement,
montez le capteur triaxial en position verticale par rapport
à l'arbre, de façon à ce que l'axe 2 soit toujours dans la
direction axiale, l'axe 1 dans la direction horizontale et
l'axe 3 dans la direction verticale. S'il n'est pas possible de
faire un montage vertical, montez le capteur triaxial
horizontalement par rapport à l'arbre. Notez que les axes
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horizontal et vertical sont alors inversés pour ce POINT de
mesure.

 Le capteur triaxial se monte selon trois méthodes de base :

• Montage à vis permanent

• Goujons avec adaptateurs

• Montage magnétique

 Montage à vis permanent

 Le montage à vis fournit la plage de fréquence de mesure
la plus étendue. Ce type de montage est uniquement
recommandé pour les systèmes de surveillance
permanente, les tests de haute fréquence et dans les
environnements hostiles.

Ø Avant de percer le boîtier d'une machine
ou tout élément destiné à être monté, il
est impératif de connaître l'épaisseur de
la paroi et les limitations de profondeur
dues à la présence éventuelle d'éléments
(boulons de montage, roulements ou
autres éléments) derrière la surface de
montage. SKF n'assumera aucune
responsabilité pour les éventuels
dommages aux éléments résultant des
instructions de montage.

 Le point montage sur la structure doit être dressé sur une
surface 1,1 fois supérieure à la surface de montage du
capteur. Pour les mesures de fréquences supérieures à 1
kHz, la surface doit être plane à 0,025 mm près et d'une
texture n'excédant pas 32 micro-pouces (0.8µm). Le
percement taraudé doit être perpendiculaire à la surface de
montage et d'une profondeur d'au moins deux filets de plus
que le pas de vis.
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 Goujons et adaptateur

 Le montage avec goujon est idéal pour activer des mesures
de vibration temporaires ou périodiques pour les plages de
fréquences modérées.

 Instructions d'installation du goujon

Ø Avant de percer le boîtier d'une machine
ou tout élément destiné à être monté, il
est impératif de connaître l'épaisseur de
la paroi et les limitations de profondeur
dues à la présence éventuelle d'éléments
(boulons de montage, roulements ou
autres éléments) derrière la surface de
montage. SKF n'assumera aucune
responsabilité pour les éventuels
dommages aux éléments résultant des
instructions de montage.
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 FigureG - 2.

 Outils :

Rectifieuse à main avec meule pour petites surfaces
planes extérieures

Tenon de guidage de foret de 5 mm à 7 mm de
diamètre

Kit CMAC9600-01 pour goujon 1/4-28

Kit CMAC9600-02 pour goujon M8 1.25

Foret électrique de 3/8 pouces ou plus grand

Clé de calibre ajustable ou clé à fourche de 7/8
pouces

• Sélection  de l'emplacement de montage - Contrôlez la
présence éventuelle d'éléments derrière la zone de

 machine

 vis 1/4-28

 connexion
rapide femelle
triaxiale

 vis 1/4-28 x 3/4

 capteur
accéléromètre
triaxial

 goujon triaxial
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montage. Pour obtenir un résultat optimal,
l'emplacement doit être aussi proche que possible de la
zone de charge du roulement.

• Préparation de la surface - Sur un carré de 2x2 pouces,
décapez les écailles de peinture, nettoyez la poussière
et meulez la surface avec un outil à main jusqu'à ce
qu'elle soit plane et propre.

• Détermination de la profondeur de montage des
goujons - Les filets doivent avoir une profondeur d'au
moins 6 mm. Pour marquer la profondeur, placez le
foret à côté du montant de montage du goujon et
indiquez la profondeur voulue sur le foret en
l'entourant d'un ruban isolant (ou utilisez, si
disponible, une jauge de profondeur).

• Perçage - Marquez au pointeau au centre du carré de
2x2 pouces l'emplacement du percement. Commencez
par percer un trou pilote avec un foret de 6,7 mm pour
le filetage M8 X 1.25 ou un foret #3 pour le filetage
1/4-28. Élargissez ensuite le percement pilote avec le
foret CMAC9600-06 (M8 1.25) ou 9600-03 (1/4-28).
Le percement doit être perpendiculaire à la surface.

• Insertion du tenon de guidage - Insérez le tenon de
guidage CMAC9600-08 (M8 1.25) ou CMAC9600-05
(1/4-28) dans le foret à téton cylindrique CMAC9600-
09. Le tenon de guidage doit être encastré dans l'arête
tranchante cannelée. Vissez le tenon de guidage dans
le foret à téton cylindrique à l'aide de la clé fournie.

• Alésage de la zone de montage - Alésez
l'embrèvement en utilisant le foret à tête cylindrique
avec guidage jusqu'à ce qu'il soit lisse (0.8µm) et d'un
diamètre de 1 pouce.

• Percement taraudé - Utilisez le taraud CMAC9600-07
(M8 1.25) ou CMAC9600-04 (1/4-28) pour tarauder à
la main le percement à la profondeur de filetage
voulue.
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Important: L'extrémité ou la torsion du taraud ne
doit pas être excédée.

• Nettoyage - Nettoyez la surface alésée et le goujon
avec de l'alcool ou l'apprêt CHEMLOK, ou un
dissolvant similaire. Utilisez un chiffon non-
pelucheux et nettoyez à fond. Laissez reposer quelques
minutes pour permettre l'évaporation du dissolvant.

• Application de l'adhésif (optionnel, uniquement
conseillé pour l'installation permanente du goujon) -
Un adhésif acrylique double est requis. Utilisez
l'adhésif acrylique CMCP210 de SKF ou un produit
adhésif 460/17. Enlevez l'intercalaire de l'adhésif.
Collez solidement les deux faces de l'adhésif l'une à
l'autre en étirant chacun des côtés sur le bord d'une
table. Recouvrez les filets et le bas du goujon avec
l'adhésif.

• Branchez l'adaptateur au bas du capteur triaxial avec
la vis L/4-28 fournie. Pour assurer une orientation
correcte, branchez le goujon sur l'adaptateur du
capteur avant de le visser sur la surface.

• Orientez le capteur triaxial dans la direction correcte
comme montré ci-dessus. Débranchez ensuite
l'adaptateur du goujon sans changer son orientation, et
visser le goujon sur la surface avec la vis 1/4-28 x 3/4
pouces. Le capteur triaxial sera toujours orienté dans
la direction correcte, l'adaptateur ne pouvant être
branché que d'une seule manière.

• Vissage - Montez et vissez le goujon (24 pouces-livre /
2,9 Nm). Faites attention de ne pas forcer la torsion.

 Montage magnétique

 Un  support magnétique avec un percement taraudé pour
accueillir un capteur triaxial à goujon est un moyen
pratique de faire un montage rapide ou temporaire.
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Comparée au montage à vis ou à goujon, cette méthode a
pour résultat une plage réduite de fréquence de mesure. La
surface de montage sur la machine doit être relativement
lisse et plane. Ici aussi, positionnez toujours le capteur
triaxial au même emplacement avec la même orientation
pour obtenir des mesures valides.

 Réglage de la ROUTE AMP triaxiale

Pour régler une ROUTE AMP triaxiale :

• Ouvrez l'écran Réglage du POINT dans votre logiciel
PRISM4. Le champ Description dans l'écran Réglage
du POINT permet d'identifier les POINTS AMP
triaxiaux. Les 4 premiers caractères du champ
Description identifient le groupe AMP auquel
appartient le POINT à configurer. Pour les POINTS
AMP, le premier caractère est toujours "@". Le
caractère @ doit être suivi de trois caractères
alphanumériques identifiant le groupe de POINTS
AMP triaxiaux.

• Les trois caractères suivants (5 à 7) d'un POINT AMP
triaxial doivent avoir une désignation spécifique,
identifiant les différents axes du POINT triaxial (voir
le tableau ci-dessous).

 

 Désignations des caractères 5 à 7 d'un POINT triaxial

 1er - 4ème
car.

 5ème
car.

 6ème
car.

 7ème.
car.

 axe du POINT (3073M1)

 @@xxx  T  2  @  Triaxial, Axe 2 - DEL rouge

 @@xxx  T  3  @  Triaxial, Axe 3 - DEL vert

 @@xxx  T  1  @  Triaxial, Axe 1 - DEL jaune
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 Dans le tableau ci-dessus, #3 - Vert représente le numéro
de l'axe référencé sur le capteur triaxial 3073M1, suivi de
la couleur émise par le DEL du module de l'adaptateur
lorsque la mesure de cet axe est contrôlée par le Microlog.

 FigureG - 3.
L'écran Réglage du POINT de PRISM4.

• Créez un POINT distinct pour chacun des axes, leur
ordre est sans importance.

• Une fois tous les POINTS créés, téléchargez la
ROUTE vers le Microlog.
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Connecter le capteur triaxial au Microlog

 

 

 

 FigureG - 4.
Connexion du capteur accéléromètre triaxial au Microlog

 Exigences matériel

Collecteur de données Microlog CMVA60

Kit de l'ensemble module triaxial/câble
(P/NCMAC4360)

 capteur accéléromètre
 triaxial

 ensemble module
adaptateur/câble

 Microlog
CMVA60
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Capteur accéléromètre triaxial (inclus dans le kit)

• Branchez l'ensemble module de l'adaptateur triaxial et
câble au capteur accéléromètre triaxial.

• Branchez le module de l'adaptateur triaxial au
connecteur à 25 broches sur la face supérieure du
collecteur Microlog.

 Collecte de données d'un groupe AMP triaxial

 Lorsque la vérification du capteur/câble est activée dans
le menu Utilitaires/Réglage système, le Microlog détecte
la présence du module de l'adaptateur triaxial et effectue
automatiquement un test BOV (Bias Offset Voltage =
tension de polarisation décalée) sur les trois canaux du
triaxial lors de la mise sous tension.

 À la première mise sous tension du collecteur Microlog, la
barre de pointage en vidéo inverse est positionnée sur
l'option 1:Route dans le menu principal. Appuyez sur
<ENTER> pour afficher la liste de ROUTES.

• Pour sélectionner la ROUTE à collecter, mettez-la en
surbrillance et et appuyez sur  <ENTER>.   

 Le Microlog affiche automatiquement l'écran de collecte
de données AMP triaxiales lorsqu'il rencontre un groupe
de POINTS AMP triaxial (Figure G-4).
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FigureG - 5.

Un écran de collecte de données AMP triaxiales.

• Mettez en surbrillance la ligne en tête de liste et
appuyez sur <ENTER> pour collecter
automatiquement tous les POINTS AMP triaxiaux du
groupe.

Le CMVA60 utilise la description du POINT pour
déterminer quel axe sera contrôlé par la mesure,
règle l'adaptateur triaxial sur l'axe spécifié et
démarre la collecte de données.

Ø Le Microlog affiche le spectre
correspondant (données FAM ou de
bande spectrale incluses), d'après le
réglage de l'option Voir spectre AMP
du menu Utilitaires/Réglage de route,
permettant à l'opérateur d'examiner les
données et vérifier qu'elles sont
correctes. Appuyez sur SAVE pour
poursuivre la collecte de données pour
les POINTS AMP triaxiaux restants ou
sur <ESCAPE> pour abandonner la
collecte.
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Une fois la collecte de données terminée
pour le premier POINT d'axe, le CMVA60
détermine l'axe du POINT suivant, règle
l'adaptateur triaxial et collecte les données
pour ce POINT.

Une fois la collecte de données terminée
pour le second POINT, le CMVA60
détermine l'axe du dernier POINT, règle
l'adaptateur triaxial et collecte les données
pour ce POINT.

 L'écran Collecte de données AMP triaxiales comprend les
éléments suivants :

 Une liste exhaustive des POINTS du groupe AMP triaxial.
Lorsque la collecte de données est terminée pour tous les
POINTS, la mention FAIT apparaît en fin de liste.

 Valeur - Valeur globale mémorisée pour cette mesure.

 Unités - Unités de mesure pour cette mesure.

 Alarmes - Valeur d'alarme supérieure excédée pour cette
mesure.

 Données de la mesure en cours

 ID - Identifie le nom du POINT en cours.

 DESC - Brève description du POINT identifié.

 ACTUELLE - Valeur globale de la mesure en cours.

 DERNIÈRE - Valeur globale de la mesure précédente.

 ALARMES - Valeur d'alarme supérieure excédée. Par
exemple : si A1 et A2 existent, A2 est affichée.

Ø Les chaînes d'indicateurs d'alarme AMP
correspondent à celles de PRISM4 pour
Windows. Les chaînes d'indicateurs
d'alarme sont :
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A1 = Alarme globale 1
A2 = Alarme globale 2
a = Alerte de pic de bandage
d = Danger de pic de bandage
A = Alerte globale de bandage
D = Danger global de bandage

 MOY - Affiche pour chaque POINT AMP le nombre de
moyennes pendant la collecte de données et la mention
FAIT une fois le POINT AMP traité.

 % variation - Pourcentage de variation entre la valeur
globale actuelle et la valeur globale de la dernière mesure.

 BARRE GRAPHIQUE - Une barre graphique
horizontale située en dessous des données de la MESURE
EN COURS affiche un graphique de la valeur globale. Les
points de consigne d'alarme, représentés par de petites
marques verticales directement au-dessous de la barre
graphique, montrent la relation physique entre la valeur
globale et les points de consigne d'alarme.

 Options

 Les options AMP  sont disponibles.

• Ouvrez l'écran de collecte de données AMP et appuyez
sur la touche MENU. Le menu déroulant Options
s'affiche. Pressez une touche numérique sur le clavier
du Microlog ou déplacez la barre de pointage sur
l'élément à sélectionner et appuyez sur la touche
<ENTER>.
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 FigureG - 6.
Le menu Options AMP.

 Les Options AMP :

  1:Ignorer machine - Ignore tous les POINTS AMP et les
POINTS subordonnés de la machine en cours et passe à la
machine suivante dans la ROUTE.

 2:Ignorer Jeu AMP - Ignore tous les POINTS AMP et
passe au POINT ou groupe de POINTS suivant dans la
ROUTE.

  3:Jeu/POINT AMP précédent - Déplace la barre de
pointage sur le jeu/POINT AMP précédent.

Ø La barre de pointage peut être déplacée
sur le Groupe /POINT AMP de mesure
précédent ou suivant avec les flèches
haut et bas lorsque la liste de ROUTES
est affichée. Lorsque le Microlog est en
mode d'acquisition de données, ces
flèches commandent la portée du gain
d'amplitude.

  4:Notes codées - Les notes d'une liste sont transférées
depuis la base de données du logiciel hôte PRISM. La
sélection de l'option Notes codées affiche la liste.

Ø PRISM4 permet d'entrer une note codée
de 38 caractères. L'écran Note codée du
Microlog n'affiche que les 27 premiers
caractères des Notes codées téléchargées
du logiciel PRISM.



Introduction au capteur accéléromètre triaxial
Collecte de données d'un groupe AMP triaxial

G -16 Microlog CMVA60
Manuel de l'utilisateur

Pour enregistrer des notes codées avec les données
collectées sur un POINT :

• Utilisez les flèches haut ou bas pour positionner la
barre de pointage sur la note codée voulue.

• Appuyez sur F1 pour enregistrer le code de la note
avec les données collectées sur le POINT AMP.

Ø Plusieurs notes codées peuvent ainsi être
sélectionnées pour le même POINT de
mesure AMP.

• Après avoir sélectionné toutes les notes désirées,
appuyez sur <ENTER> pour les sauvegarder.

Ø Appuyez sur la touche <ESCAPE> pour
abandonner le processus sans
sauvegarder aucune des notes codées.

 5:Note utilisateur - Vous permet de saisir une note ou une
observation. Bien que la ligne Note utilisateur ait une
capacité de 42 caractères, seuls les trente premières
positions seront initialement affichées. Quand la fin de la
ligne initialement affichée est atteinte, l'introduction de
caractères supplémentaires fait défiler la ligne à gauche de
la fenêtre jusqu'à ce que la longueur maximale de 42
caractères ait été utilisée. La totalité des 42 caractères sont
sauvegardés et transférés vers l'ordinateur hôte.

Soit une note utilisateur, soit une note codée peut être
enregistré sur un POINT AMP de mesure, et non pas les
deux. La note utilisateur la plus récente, ou la série de note
codées, écrase les notes enregistrées précédemment pour le
même POINT AMP de mesure.
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 6:Voir le réglage - Résume toutes les données concernant
le POINT AMP en cours.

7:Supprimer les données du jeu AMP  - Efface toutes les
données enregistrées sur l'ensemble des POINTS du
groupe AMP en cours.
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Glossário

Abertura Global - CTRL/SETA
DIREITA (também tecla
ABRIR). Abre todos os
subCONJUNTOs contidos em
um CONJUNTO selecionado
fazendo com que quaisquer
CONJUNTOs ou PONTOs no
subCONJUNTO dado sejam
visíveis na tela. Consultar
ABRIR.

Abrir - Um CONJUNTO ou
PONTO é considerado
ABERTO se os membros
inferiores na hierarquia
estiverem visíveis. Utilize a
SETA DIREITA para ABRIR
um CONJUNTO ou um
PONTO. Um CONJUNTO ou
PONTO que estiver marcado no
lado esquerdo por um símbolo
de igual está ABERTO. Seus
membros são exibidos.
Também consultar FECHAR.

Acelerômetro - Um transdutor
cuja saída é diretamente
proporcional à aceleração.

Ajuste de Curvas - O processo no
qual os coeficientes de uma
função arbitrária são
computados de maneira que a
função avaliada aproxima-se
aos valores em um dado
conjunto de dados. Uma função

matemática, tal como o erro do
quadrado mediano mínimo, que
é utilizado para julgar a
qualidade de um ajuste.

Alinhamento - Uma condição na
qual os eixos dos componentes
de uma máquina são referidos a
uma relação conhecida como,
por exemplo, coincidentes,
paralelos ou perpendiculares.

Amostra - Valor global coletado
em um dado momento.

Amostragem - O processo de
obtenção uma seqüência de
valores instantâneos de uma
função em intervalos regulares
e intermitentes.

Amplitude - A magnitude de uma
vibração ou movimento
dinâmico. Expresso em termo
de pico a pico, zero a pico, ou
rms.

Analisador Dinâmico de Sinais -
Uma analisador de vibrações
que utiliza um processador
digital de sinais e a
Transformada de Fourier para
exibir componentes de
freqüência de vibração.

Análise de Órbita (CMVA40) -
Análise de Órbita utilizando
provas de proximidade
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apresenta níveis de vibração do
eixo x e y instantâneos. Picos
de amplitude, fase e rotação do
eixo podem ser visualizadas
para avaliação imediata dos
parâmetros da máquina.

Análise de Ordem - Trava a tela
da freqüência a ordens da
velocidade de rotação 1X (isto
é, múltiplos integrais da
velocidade de rotação) e
permite comparações imediatas
das amplitudes relacionadas a
ordem.

Análise de Seguidor - Amplitude
e fase dos componentes de
velocidade de rotação 1X e 2X
relativos ao disparo de
referência do eixo são
mostrados simultaneamente.

Análise Estrutural (CMVA40) -
Formas do modo de vibração
podem ser estimados
manualmente pelas telas do
Frequency Response Function
(FRF).

Ângulo de Atraso - A distância de
0o a 360o na qual um eixo gira
entre a referência de fase e o
ponto alto. Este atraso deve ser
levado em consideração ao se
colocar uma massa de teste.

Árvore - Listagem hierárquica do
banco de dados. Usado
alternadamente com hierarquia.

Assíncrono - Componentes da
vibração que não estão
relacionados à velocidade da
rotação (também chamado de
não-síncrono).

Atributo - Um campo individual
de um registro CONJUNTO ou
de um registro PONTO, uma
característica de um PONTO ou
CONJUNTO.

Balanceamento - Procedimento
para o ajuste da distribuição da
massa radial de um rotor de
maneira que a linha central da
massa se aproxime da linha
central geométrica do rotor.

Banco Dados Um grupo de
CONJUNTOs,
subCONJUNTOs e PONTOs
ordenados em uma
hierarquicamente que definem
os recursos de um usuário (i.e.,
prédios, áreas, máquinas,
localidades de coleta de dados).
Também um função da barra de
menu superior no PRISM2.
Permite inclusões, alterações e
eliminações de dados no banco
dados.

Barra de Indicação - Consultar
Barra do Cursor.

Barra do Cursor - Uma faixa de
marcação contrastante que
aparece na janela ativa na tela.
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Denota o item ou função a ser
desempenhada.

Bit - A menor unidade de
armazenamento de informações
do computador. Equivalente a
uma escolha de um zero.

BPFO, BPFI - Freqüência de
defeitos de passagem de esferas
em corridas de rolamentos
externos e internos.

BSF - Freqüência de rotação da
esfera.

Buffer - Uma área na memória do
computador reservada como
espaço de trabalho.

Byte - Uma unidade de
armazenamento de informações
do computador geralmente
igual a oito bits ou um
caractere.

Cálculo de Média Linear -
Consultar "Cálculo da Média
Temporal".

Cálculo de Médias - Em um
analisador dinâmico de sinais,
o cálculo digital das médias de
várias medidas para melhorar a
exatidão estatística. Consultar
RMS.

Campo Um item de dados de um
registro. Exemplos de campos
são primeiro nome, inicial do
segundo nome, sobrenome,

número de sala, ID de máquina,
etc.

Carimbo de tempo - A data e hora
incluídos automaticamente pelo
Microlog com cada medição.

Carregar - A transferência de
informações do PC para o
MICROLOG.

Cascata - Uma tela de espectros
múltiplos tri-dimensionais vs.
tempo ou rpm.

CGA - Adaptador Gráfico à Cores.

Clone - O processo de duplicação
exata de um CONJUNTO ou
um PONTO.

Coeficiente de Influência - Em
um procedimento de
balanceamento, um vetor de
escalonamento, chamado o
coeficiente de influência, é
computado para relacionar o
vetor da força de desequilíbrio
ao deslocamento e à fase
medidas. A amplitude deste
vetor define uma sensibilidade
do rotor de massa/mil na
velocidade de balanceamento e
na colocação exata do
transdutor de medição. A fase é
o atraso do sistema do sinal de
vibração ao transdutor.

Combinar Massas - Todos as
massas de Balanceamento que
estão distribuídas no plano de
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Balanceamento podem ser
combinadas como uma única
massa em uma localidade de
fase.

Compensação do Runout -
Correção elétrica de um sinal
de saída do transdutor para o
erro provocado pelo runout.

CONFIG(urar) Estabelecer um
conjunto de parâmetros do
sistema para funcionamento
geral. Estes parâmetros são
normalmente retidos no arquivo
DOS, CONFIG.SYS.

Conjunto - Um CONJUNTO é
uma divisão lógica de um
banco de dados que nomeia
uma entidade que não requer
uma leitura de dados. Um
CONJUNTO pode ser uma
área, um prédio, um processo,
um nome de máquina, etc.
Consultar PONTO.

Conjunto de Espectro - Um
conjunto de amplitudes no
domínio da freqüência.

Conjunto Principal - Um conjunto
no nível mais alto (Nível 1) de
uma hierarquia.

Co-Processador - Um componente
adicional de hardware que irá
acelerar um processamento
matemático (8087, 80287,
80387). Normalmente
conhecido como um

COPROCESSADOR
MATEMÁTICO.

CPM - Ciclos por minuto.

CPS - Ciclos por segundo.

Critérios - Um meio de seleção de
itens desejados a partir do
banco de dados do software
PRISM, do PC. Muito útil na
elaboração de relatórios ou ao
carregar para Microlog. Os
tipos de critérios de seleção que
podem ser definidos são
POINTS IN ALARM,
ENABLED POINTS, e
OVERDUE POINTS que se
encaixam em um intervalo de
datas selecionável.

Dados da Volta Teste #1 - Dados
de medição do transdutor de
vibração obtidos após a
instalação de uma massa de
teste.

Dados da Volta Teste #2 - Uma
segunda massa de teste é
instalado no plano 2 ao efetuar
o balanceamento de dois
planos. Os dados da volta teste
#2 são os dados coletados em
velocidades de balanceamento
estabilizado depois da aplicação
da segunda massa de teste no
plano 2.

Dados de Referência de
Funcionamento - Dados
obtidos em uma máquina
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funcionando em velocidade de
balanceamento antes da
instalação da massa de teste.

Desequilíbrio - Um condição tal
que o centro da massa de um
eixo e suas linhas centrais
geométricas não coincidem.

Desequilíbrio de Acoplamento -
Resulta quando massas
equilibradas estaticamente
estão distanciados em 180 o em
extremidades opostos de um
rotor provocando uma ação de
deslocamento durante a
rotação.

Desequilíbrio Dinâmico - Uma
combinação de desequilíbrio de
acoplamento e estático.

Desequilíbrio Estático - Ocorre
quando o centro de gravidade
do eixo é deslocado do eixo de
rotação através de centros de
rolamento. Um eixo
desequilibrado estaticamente
colocado em cutelos irá girar
até descansar com a massa no
fundo.

Desligar - Um recurso ajustável no
ajuste PONTO que evita que o
PONTO seja carregado para o
Microlog.

Dividir Massas - Uma única
massa de correção pode ser
dividido em duas massas iguais

a serem localizadas em
posições convenientes de fase.

Domínio da Freqüência - Um
gráfico FFT (amplitude vs.
freqüência).

Domínio de Tempo - Um gráfico
de amplitude vs. tempo.

Domínio de Tempo Síncrono -
Um gráfico de tempo vs.
amplitude (domínio de tempo)
de dados obtidos em relação ao
disparo de um evento.

DOS - Disk Operating System. Um
programa com certas funções
pré-definidas que são
executadas ao iniciar um
computador. Conhecido
também como MS-DOS, PC-
DOS.

DSA - Consultar "Analisador
Dinâmico de Sinais".

EGA - Enhanced Graphics
Adapter.

Eixo - O plano de referência
utilizado na plotagem de
rotinas. O eixo X é o plano de
freqüência. O eixo Y é o plano
de amplitude.

Eixo Flexível - Uma condição a
velocidades do rotor próximas
ou além da primeira velocidade
crítica de dobramento onde os
efeitos dinâmicos influenciam
as deformações do rotor. O
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centro de deslocamento de
rotação a partir do eixo através
dos centros do rolamento ao
eixo do centro de gravidade. O
ponto alto e o ponto pesado
estão 180o fora da fase.

Eixo Rígido - Condição em
velocidades do rotor abaixo da
primeira velocidade de
dobramento crítica onde o
ponto alto e o ponto pesado
estão em fase.

ENV AVG - A média RMS do
sinal de vibração envolvido que
é filtrado em quatro faixas
selecionáveis de 5 a 40 kHz.

ENV PEAK A amplitude pico do
sinal de vibração envolvido que
é filtrado em quatro faixas
selecionáveis de 5 a 40 kHz.

Envio - Transferência de dados
coletados do Microlog para o
software PRISM.

EPROM - Chips de Memória
Somente deLeitura
Programável e Apagável
(Firmware). (Eraseable
Programable Read Only
Memory) Utilizados no
Microlog para armazenamento
de programas. São substituídos
quando se faz atualizações de
programas no Microlog.

Especial - Uma função da barra de
menu superior no software

PRISM. Permite a modificação
do parâmetros globais
(incluindo comunicações
Microlog), exportação e
importação de PONTOs e seus
dados salvos e ajustes de cores
da tela.

Espectro - Consultar FFT.

EU - Consultar "Unidades de
Engenharia".

Exibido - Quaisquer CONJUNTOs
e PONTOs que estão visíveis na
janela LIST.

Exportar - Um recurso do
software PRISM que copia
pontos selecionados para o
disquete para serem
examinados em outro sistema
ou para salvamento.

Fase A razão temporal entre dois
sinais, ou entre um evento
específico de vibração e uma
pulsação do fasor chave.

Fasor Chave - Um sinal fasor
chave é um sinal gerado por um
transdutor ótico ou de
deslocamento que detecta a
passagem de uma ranhura de
chaveta, parafuso de ajuste ou
uma superfície refletora.

Fechamento Global -
CTRL/SETA ESQUERDA
(também tecla FECHAR).
Fecha todos os
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subCONJUNTOs contidos no
CONJUNTO selecionado
fazendo com que sejam não-
visíveis na tela. Consultar
FECHAR.

Fechar - Um CONJUNTO ou
PONTO é considerado
FECHADO se os membros
inferiores na hierarquia não
estiverem visíveis. Utilize a
SETA ESQUERDA para
FECHAR um CONJUNTO ou
PONTO. Um CONJUNTO ou
PONTO que estiver marcado no
lado esquerdo por um símbolo
de hífen está FECHADO (não
ABERTO). Seus membros não
são exibidos (não visível na
tela). Também consultar
ABERTO.

FFT Consultar "Transformada de
Fourier Rápida".

Figura de Lissajou - O caminho
de uma partícula deslocando-se
por um plano quando os
componentes da sua posição a
longo de dois eixos
perpendiculares realizam, cada
um, movimentos harmônicos
simples e a razão das suas
freqüências é um número
racional. Também conhecido
como a curva de Bowditch.

Filtro de Passagem Baixa - Um
filtro cuja faixa de transmissão
está compreendida entre a

freqüência de corte superior até
o nível DC.

Filtro de Passagem de Banda
Filtro de Faixa de Passagem -
Filtro com uma única banda de
transmissão que se estende da
freqüência de corte menor à
maior.

Filtro Um dispositivo ou função
projetado para passar ou
rejeitar dados específicos.

Freqüência - A taxa de repetição
de um evento periódico,
normalmente expresso em
ciclos por segundo (Hz), ciclos
por minuto (CPM), revoluções
por minuto (RPM) ou múltiplos
da velocidade de rotação
(ordens). As ordens são
normalmente denominadas 2X
para duas vezes a velocidade de
rotação, e assim por diante.

Freqüência Central - O centro da
faixa de transmissão para um
filtro de faixa de passagem.

Freqüência de Engate da
Engrenagem - Freqüência de
vibrações em uma máquina
devido a suas engrenagens
(número de dentes x RPM do
eixo).

Freqüência Natural - A
freqüência de vibração livre de
um sistema.
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FTF Freqüência de Trem
Fundamental.

Harmônica - Uma freqüência que
é um múltiplo integral de uma
freqüência fundamental.
Normalmente vista no espectro
como 2X, 3X, 4X, etc. da
velocidade de rotação.

Hertz - Ciclos por segundo.
CPM/60.

HFD - Um sinal dinâmico de alta
freqüência (5 KHz - 60 KHz) a
partir de um acelerômetro. Para
avaliar a condição da esfera do
elemento rolante ou as esferas
do rolamento. A medição HFD
tem um valor global detectado
de 5 KHz a 60 KHz mas não
registra um espectro.

Hierarquia - Um método de
organização de equipamento
em grupos lógicos ou em áreas
físicas para acesso fácil no
banco de dados. O formato
normalmente tem três ou quatro
níveis constituídos por nomes
de planta, áreas físicas,
processos, nomes de máquina e
PONTOS de medição.

Importar Transferência de dados
do ajuste do PONTO mediante
disquete a partir de um outro
sistema de software PRISM.

Informações Gerais de Amostras
- Medição da vibração total da
máquina.

Janela de Hanning Uma função
de janela do analisador
dinâmico de sinais que oferece
uma melhor resolução de
freqüência do que de superfície
plana, porém com exatidão de
amplitude reduzida.

Janela Flat Top Uma função da
janela do analisador dinâmico
de sinais que oferece a melhor
exatidão de amplitude para a
medição de componentes de
freqüência discreta.

Janela Pendente - Uma janela que
fica pendente a partir da barra
superior do menu de seleção,
mostrando seleções adicionais
do menu.

Janela Pendente Um submenu ou
janela que aparece na tela
embaixo de outro menu.

Janela Sobreposta - Uma janela
que aparece na tela muitas
vezes por cima de uma janela
existente. Aparece quando
informações adicionais devem
ser dadas ao usuário ou quando
mais entradas do usuário são
requeridas.

Janela Uniform - Uma função
dinâmica da janela de análise
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de sinal, com peso uniforme ao
longo do tempo.

Largura de banda ou Largura de
faixa - Espaçamento entre
freqüências.

LCD Consultar "Tela de Cristal
Líquido".

Ligar Ligar - Um campo no ajuste
PONTO do banco de dados que
define o PONTO como sendo
capaz ou incapaz de carregar
para o Microlog.

Linha-base - Espectros coletados e
salvados para comparações
futuras. Normalmente feita
quando uma máquina estiver
em condição de uso normal ou
conhecida. Utilizada como
referência para monitoramento
e análise.

Linhas Um termo utilizado para
descrever a resolução de
analisador de sinais dinâmicos
(ex: um analisador de 400
linhas).

Lista Uma função da barra de
menu superior no software
PRISM. Fornece os meios para
exibir e acessar o banco de
dados por diversos métodos.
Refere-se também à janela do
lado esquerdo do software
PRISM que exibe o banco de
dados tanto em formato
hierárquico com em formato

ROUTE. Esta janela é
normalmente conhecida com a
janela Lista.

Massa de Correção - A massa
requerida para contrabalançar o
desequilíbrio da massa do rotor
é a massa de correção inicial.

Massa Refinada - Após a remoção
da massa de teste e a instalação
da massa de correção inicial, os
dados da volta de teste são
coletados. São utilizados para
computar a massa refinada que
deverá ser aplicada para reduzir
ainda mais a amplitude da
vibração.

Não-síncrono - Consultar
"Assíncrono".

Ø No software PRISM,
quando o filtro está
LIGADO, o CRTR
(CRiTéRios) aparece
na barra de menus do
lado superior direito e
ocorre uma alteração
de cores na janela de
hierarquia.

Número Amostra - Identifica uma
amostra datada de um máximo
possível de 55 amostras
datadas.

Password - Uma palavra código
definida pelo usuário requerido
para entrar no software PRISM.
Se for utilizada uma password,
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alguns dos recursos do software
irão requerer que seja digitada
novamente em intervalos de 30
minutos para maior segurança
do banco de dados. Esta
password é carregada ao
Microlog e é exigido ao
Inicializar (limpar) o Microlog.

PONTO - Um ID estabelecido no
banco de dados. Este ID nomeia
uma entidade que é um local de
coleta de dados real. Um
PONTO é requerido para cada
leitura feita. Ambos, a vibração
e os PONTOs de processo,
podem ser estabelecidos. Um
PONTO poderá representar
uma medida a ser tomada em
um rolamento, um eixo, uma
engrenagem ou em um local
específico em uma máquina.

Ponto Alto - A resposta de um eixo
a uma força de desequilíbrio.

Ponto de Processo - Tipo de
PONTO utilizado para
monitorar valores diferentes
das da vibração. As leituras
podem ser digitadas
manualmente a partir do
teclado ou obtidas diretamente
de certos tipos de instrumentos.
As tendências dos valores dos
dados podem ser calculadas
pelo software PRISM para
comparar estas variáveis de

processos com os dados de
vibração.

Ponto Pesado - A posição real do
eixo de uma massa
desequilibrada.

PROM Chip de computador de
Memória Somente de Leitura
Programável.

Raio de Balanceamento - A
distância do centro de um rotor
ao centro de uma massa de
correção ou de teste.

RAM - Chips de Memória de
Acesso Aleatório. (Random
Access Memory) Utilizados no
Microlog para salvar ajustes e
dados PONTO.

Referência de Fase - Um sinal
gerado por um transdutor uma
vez por revolução.- A signal
generated by a transducer once
per revolution.

Registro - Uma coletânea de itens
de dados. Consultar CAMPO.

Relatório - Uma função da barra
de menu superior no software
PRISM e uma opçào do menu
principal no Microlog. Um
utilitário de relatório detalhado
que permite que diversos
relatórios possam ser gerados a
partir dos últimos dados
salvados.
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Ressonância - Vibração na
freqüência natural de um
sistema.

RMS - A raiz quadrada de uma
média de um conjunto de
valores instantâneos elevados
ao quadrado. Os analisadores
de sinais dinâmicos efetuam o
cálculo da média RMS
digitalmente em espectros de
vibrações sucessivos.

ROTA - Uma lista de PONTOs de
medição. ROTAs de PONTOs
são normalmente definidas em
seqüência a fim de realizar um
levantamento mais eficiente de
dados.

Runout - Fontes de erros
mecânicos e elétricos no sinal
de saída do um sistema de
transdutor de prova de
proximidade que não resultam
de movimentos dinâmicos, de
mudanças de posição, de
mudanças na posição do centro
de linha do eixo ou de
movimentos dinâmicos do eixo.
Causas comuns são a
condutividade variável do
material da superfície do eixo
em rotação, a presença de um
ponto magnético localizado na
superfície do eixo, eixo não
arredondado, arranhões,
ferrugem, amassados e assim
por diante. Normalmente

determinados em baixa
velocidade de rotação depois
que o eixo e o rotor atingirem a
temperatura de funcionamento.

SEE - Abreviação para Spectral
Emitted Energy  uma técnica
de análise patenteada SKF que
efetua uma avaliação superior
da condição de operação dos
rolamentos.

Síncrono - Componentes de
freqüência encontrados no
espectro diretamente
relacionados com a velocidade
de rotação.

Sistema - Unidades de engenharia
Inglesas ou Métricas

Subordinado - Um CONJUNTO
dentro de um CONJUNTO (ex.
um trem de uma máquina
dentro de uma instalação).

Subsíncrono - Componentes de
freqüência encontrados no
espectro abaixo da velocidade
de rotação da máquina.

Taxa de Baud - Taxa de
transferência de comunicação
de dados em série. Medida em
bits por segundo.

Tela - Uma função da barra de
menu superior no software
PRISM. Oferece rotinas de
plotagem (espectros, tendência
e polar), como meio de
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imprimir cópias do ajuste do
banco de dados, como em
formato de esboço. Acesso a
quaisquer informações de
histórico ou de notas ou rotinas
de relatórios simples.

Tela de Cristal Líquido - A tela
plana de vídeo utilizado no
Microlog.

Tempo - O tempo no qual uma
medição é registrada. Expresso
em horas, minutos e segundos.

Transdutor - Um dispositivo que
converte a energia da vibração
física em sinais elétricos para
processamento.

Transformada de Fourier Rápida
- Um método de computador de
conversão de uma forma de
onda que varia com o tempo em
uma mostra de freqüência que
explicita a relação entre
freqüências discretas e suas
amplitudes.

Unidades de Engenharia - O tipo
de unidades de engenharia do
transdutor selecionado a ser
utilizado (ex: G's, Mils, etc.).

Valor Uma medição individual de
dados relacionado a um
espectro ou a um PONTO.

Velocidade Crítica - Uma
velocidade de rotor que gera
amplitudes de vibração alta. Se

a velocidade corresponde à uma
freqüência de ressonância do
sistema, é chamado de
velocidade de ressonância de
balanceamento.

Velocidade de Rotação Lenta -
Uma velocidade de rotação
lenta na que efeitos de forças
tais como desequilíbrio não são
significantes.

VGA - Video Graphics Adapter.

VIB ISO - A média do RMS do
sinal da vibração integrado
desde a aceleração até a
velocidade. O sinal está
limitado à largura de banda de
10 Hz a 1 kHz.

Vibração Radial - A vibração que
é perpendicular à linha central
do eixo.

Vibração Radial - Vibração
parallel à linha central de um
eixo.

Zoom - Recurso para obter uma
resolução consideravelmente
mais fina ao longo de um
segmento limitado do espectro
com um poder de resolução
correspondente ao número de
linhas normalmente utilizado
para o espectro inteiro.
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corrente envolvente 4-75, 4-86
CPM;rotaçào 4-33
cursor 5-3
cursor lock 2-30
cursor;ajuste tela 2-5
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HFD;tipos de medições 2-4
hide;espectro rota 8-18
hierarquia 1-1, 1-5
HOME I-17
teclas I-17
hora;ajuste 8-5
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órbita 2-13
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origem;modo modem 3-2, 3-6, 8-8
OV I-11
ov cui 1-28
ov cui, nível 5-6
ov per 1-28
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OvA 1-29
OvD 1-29
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parámetros;globais 8-9
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teclas I-17
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pk máxima;tipo média 2-15
pk máximo;tipo média 4-78
pk per 1-28
pk per, nível 5-5
PkD 1-29
planos 4-27
planos 2, separadamente 4-27
planos:1 4-27, 4-47
planos:2 4-34, 4-48
ponto anterior;opções de mediçào

2-2
rotação 1-16
descriçào 1-34
mpa 1-34
alarme 1-8
pontos de ajuste do alarme 1-8
coleta 1-35
porta com E-4
preferências de comunicação E-3
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caixa de diálogo E-2
PRISM2 I-5
processo;tipos de medições 2-3
PROM;inicializar 8-22
pular máquina;opções de mediçào

2-2
pular ponto;menu opções 2-42
pular ponto;opções de mediçào 2-2
pulsos por revoluHno;ajuste

disparo 2-6
pulsos/rev;ajuste disparo 2-28

R

rampa do disparo;ajuste disparo
2-6

rápido;coleta rota 8-18
recuperar 8-21
recuperar;menu utilitários 8-21
teclas 1-23
rotação 1-17
relativo;modo marcas:cursor lock

2-34
relativo;modo marcas:freq fixa

2-35
relativo;tipo marcas 2-29
relatório 7-1
relatório da condição de barras

motor 4-85
relatório de ajuste do banco de

dados 7-20
relatório de exceções 7-7
relatório de notas 7-20, 7-21
relatório de pontos dinámicos 7-6,

7-12, 7-17
relatório de pontos esquecidos 7-11
relatório final 7-9
relatório;teste de impressão 7-21

relatórios;balanceamento de jobs 4-
57

remote login;password E-12
remote login;usuário E-12
repeti;modo média 2-17, 4-79
reset 8-24
reset measmt 1-21
reset measmt;teclas de função 2-

37, 5-6
resolução da amplitude 8-14
bandas espectrais 1-29
resumo energia espectral 7-17
rever 5-1
rever/entrar;alternação de dados 4-

46
rms 7-17
rodada da referência 4-30
rodada de ajuste 4-42, 4-43
MPA 1-34
rota 1-1
rotaçào baixo 4-29
rotaçào;CPM 4-33
rotaçào;Hz 4-33
rotaçào;rotor 4-34
rotação 1-26, 4-47
tag 1-15
rotor;dois planos 4-34
rotor;massa 4-33
rotor;rotaçào 4-34
RPM carga est total 4-82
RPM Síncrono 4-81
RPM;ajuste entrada 2-5, 2-6, 2-

11
rpm;relatório de pontos dinámicos

7-14
ruído 2-16, 4-78
runout 4-27, 4-29
runout;ajuste balance 4-29
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S

salvar dados novos 4-102
salvo 2-7
SAVE I-17
SAVE;teclas de função 2-36, 5-5
sempre on;modo sensor 8-14
sens entrd 2-44
sens entrd;entrada processo 2-41
sens entrd;relatório de pontos

dinámicos 7-14
sensibilidade;ajuste entrada 2-5
sensor conectaod temporariament

1-23
sensor, tipo;ajuste entrada 2-8
teclas I-16, 1-5
teclas I-18
show;espectro rota 8-18
sinais;amplitude baixa 2-16, 4-78
sinal de entrada 8-11
síncrono 7-17
síncrono tempo;tipo média 2-16, 4-

78
sistema;ajuste sistema 8-10
sobrecarga 1-25
alerta I-11
software Remoto 8-8
sonda 1-23, 1-25
teclas I-19
status 1-29, 5-6, 7-16
status modem E-7
status;relatório final 7-11
subsíncrono 7-17

T

tabela de dados 4-99
rotação 1-15

teclado I-14
teclas de controle I-15, I-16
teclas de função I-15, I-17, 2-32, 5-

4
teclas de operação I-14, I-15
teclas numéricas I-15
teclas;seta 8-2
tela 1;ajuste tela 2-23, 2-24
tela 2;ajuste tela 2-25
tela principal I-9
telas de condição I-12
temp/bateria 8-2
temp/bateria;menu utilitários 8-2
temperatura;interna 8-2
tempo decorrido, indicador 8-4
teste de impressão 7-21
teste de ressonância 4-88
teste do martelo 4-88
teste memória;menu utilitários 8-

21
tipo alrm;relatório de pontos

dinámicos 7-14
tipo cursor;ajuste tela 2-23
tipo de mediçào;ajuste entrada 2-

5
tipo de medida;ajuste espectro 2-

5
tipo fase;ajuste tela 2-23
tipo impressora 7-4
tipo marcas 2-34
tipo marcas;ajuste marcas 2-29
tipo média;tipo de medição:freq 4-

77
tipo média;tipo mediçào:freq 2-

15
tipo mediçào:freq de medida:freq

2-13
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tipo mediçào:freq;ajuste espectro 2-
13

tipo mediçào;ajuste espectro 2-13
tipo;ajuste entrada 2-8
tipo;relatório de pontos dinámicos

7-14
tipos de medições 2-3
título relatório 7-4
trace;ajuste tela 2-5
transdutor, sensibilidade;ajuste

entrada 2-6
transferéncia de dados 3-4
transferir 3-1, 3-4

U

ULS I-1
últ;relatório de pontos esquecidos

7-12
unidades de engenharia;Inglés 4-

33
unidades de engenharia;métricas 4-

33
unidades p/ peso;ajuste balance 4-

6, 4-27
unidades; ajuste entrada 2-5
unidades;relatório de exceções 7-9
uniform;janela 2-21, 4-81
utilitários 8-1

V

valor;relatório de exceções 7-9
valores de pico 1-27
variação de amplitude;tipo média

4-78
variaçào, amplitude;tipo média 2-

16

veloc. rotaçào;tipos de medições 2-
4

medições microlog padrão App-4
velocidade de rotaçào;coletar dados

2-47
visualizar primeiro espectro mpa

8-21

Z

ZOOM I-17, C-1
zoom corrente 4-75, 4-82
ZOOM IN;teclas de função 2-36,

5-5
ZOOM OUT;teclas de função 2-37,

5-6
zoom;automático 2-14


