Medallion II
Sokcsatornás rázógépvezérlő

Medallion II multifunkcionális rezgésmérő-rázógépvezérlő
Nagy tudású, 16 csatornáig bővíthető, sokoldalú rázógép-vezérlő rendszer
A Vibration Research Medallion II rázógép-vezérlő a leggyakoribb rázógéptesztek esetén szükséges
vezérlési feladatok ellátására fejlesztették ki. Ennek megfelelően kimagasló műszaki tulajdonságokkal
rendelkezik, könnyen bővíthető, de mentes minden fölöslegtől és így kifejezetten könnyen kezelhető és
mellesleg nagyon kedvező árfekvésű.
A Medallion II Ethernet kapcsolaton keresztül vezérelhető, illetve egymással párhuzamosan bővíthető akár 16 szimultán bementi analóg-csatornákig. A rezgésgerjesztő-vezérlő számos gerjesztési módot
támogat, melyek egyszerű kezelői felületen érhetők el.

Tulajdonságok
•
•
•

•

•
•
•
•
•

rázógépvezérlés 0,1 Hz ... 4990 Hz tartományban
kapcsolat PC-vel Ethernet-interfészen keresztül
gerjesztési módok (felsorolás opciókkal)
◦ "egyszerű" gerjesztések:
•
színuszus ill. impulzus gerjesztés
•
véletlenszerű (random) gerjesztés
◦ "összetett" ill. "kevert" gerjesztések:
•
szinusz véletlenszerű gerjesztésen
•
véletlenszerű véletlenszerű gerjesztésen
•
sokk-válasz spektrum, tranziens sokk gerjesztés
•
útgerjesztés-időjel szimuláció
•
rezonancia-gerjesztés követéssel
szimultán analóg bemeneti csatornák 24 bites felbontással,
52 kHz mintavételezéssel, 120 dB dinamikatartománnyal,
TEDS-érzékelők támogatásával
integrált önteszt és rendszerteszt
vezérlőkimenet biztonsági, védelmi funkciókkal
rezgéselemzési képességek
gyors és egyszerű jegyzőkönvezés
könnyű bővíthetőség (szoftver és hardver)
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13 ezer vonalas felbontású véletlenszerű (random) gerjesztés
A Medallion II rendszer nyújtotta magas - 13 ezer vonalas - spektrum-felbontás egyik legfontosabb
előnye, hogy eme felbontás keskeny frekvencia-"egységeket" jelent, melyek alacsony frekvenciákon is
"éles" vezérlést tesznek lehetővé. Ez érezhetően kisebb gerjesztési elmozdulások alkalmazására ad
módod. A másik fontos előny, hogy ez a magas felbontás pontosabb és élethűbb rezonanciagerjesztéseket tesz lehetővé. A rezonancia legjobb és legpontosabb gerjesztés-vezérléshez ökölszabály
szerint ugyanis a felbontás minimum három "egységének" kell a rezonancia-frekvencia 3 dB-es
frekvencia-tartományába esnie.

Kevert (összetett) módú tesztek
A Medallion II összetett teszt típusokat is képes kezelni, mint például "szinusz véletlenszerű
gerjesztésen", "véletlenszerű véletlenszerű gerjesztésen", "sokk-válasz spektrum", "tranziens sokk
gerjesztés" és "útgerjesztés-időjel szimuláció". A VR9500 a "szinusz véletlenszerű gerjesztésen" mód
esetén egészen 12 valós lebegőpontos precíz szinusz-jelet kezelhet, melyek a háttér véletlen-spektrumra
ültethetők. A "véletlenszerű véletlenszerű gerjesztésen" módban maximum 12 keskeny-sávú véletlen
spektrumú gerjesztés keverhető a véletlen spektrumú háttér-gerjesztésre.

Gyors és egyszerű jegyzőkönyvezés
A Medallion II Quick Report funkciója lerövidíti a jegyzőkönyvezés folyamatát. A programban előre
definiált és saját kialakítású sablonokkal a kívánt nézetek és riportok beállíthatók, a végeredmények
gyorsan menthetők. A teszt típusától függően az egyes sablonok egy gombnyomással kiválaszthatók,
ezzel a jegyzőkönyvezés egy lépéssel megoldható, sőt, további ütemezés hozzáadásával a teszt és
jegyzőkönyvezés teljesen automatizálhatóvá tehető.

Teljes körű bővíthetőség
A Medallion II minden mérési és vezérlési igénynek megfelelően bővíthető, akár már meglévő VR8500-as
rendszerek kiegészítéseként is. A szoftver bármikor (minimális költségek mellett) a legújabb verzióra
"modernizálható" (ami által új funkciókkal is bővül, a meglévő licencek megtartása mellett) és komplett új
vizsgálati eljárásokat megvalósító programokkal is kiegészíthető (további licencek megvásárlással).
A hardveres bővítés pedig hihetetlenül egyszerű: minden újabb 4-csatornás Medallion II vezérlőegység
Etherneten kapcsolódik a meglévő(k)höz, a PC-szoftveren történő licenc-aktiválás után már is
használatba vehető az így 4-4 csatornával bővített rendszer!

Alapegység:
4 bemeneti analóg-csatorna
8 digitális segédbe/-kimenet
1 analóg kimenet (vezérlésre)
1 COLA kimenet
Bővíthetőségi határok:
16 bemeneti analóg-csatorna
32 digitális segédbe/-kimenet
4 analóg kimenet (vezérlésre)
4 COLA kimenet

Opcionális digitális távvezérlés
Opcionálisan a Medallion II műszer digitális be-/kimenetei a műszer/szoftver távvezérlésére aktiválhatók.
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Vezérlési/kiértékelési képességek - VibrationVIEW
(Szoftverlicencek / programmodulok / opcionális bővítések)
A Medallion II rendszerhez tartozó VibrationVIEW szoftver a moduláris felépítésének köszönhetően a
vizsgálati feladatnak megfelelően összeállítható, vagy akár később is kiegészíthető. Komponensei:
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Standard szoftvercsomag programmoduljai
SineVIEW
A rezonanciakeresés még soha nem volt
olyan egyszerű, mint a SineView szinuszvizsgálati modullal. A program visszacsatolásos szabályozást biztosít állandó vagy
pásztázó szinuszos rezgésgerjesztésekhez
is. A digitális szabályozási algoritmus alkalmaz az idő- és frekvenciaszámításokhoz
lebegőpontos matematikai műveleteket,
melynek eredménye akár csupán egy
milliomodik Hz-es frekvenciaváltozások és
ezáltal a sima és folytonos pásztázás.
Szinusz rezonanciakövető-szabályozás (Sine Resonance Track and Dwell Control - SRTD)
Az SRTD szoftvermodullal elvégezhetők
rezonancia-vizsgálatok a szinuszos pásztázással automatikusan detektált átviteli
csúcsok frekvenciáin beállított időtartamon
keresztül ill. a szinuszhullám megadott
darabszámig. A követőfunkció révén arra is
van lehetőség, hogy a gerjesztés frekvenciája kövesse a rezonanciát akkor is, ha
fáradásos jelenségek (törések) végett
eltolódik a rezonanciafrekvencia. A fejlett
funkcióknak köszönhetően akár nemlineáris
rendszerekben is alkalmazható a rezonanciakövetés.

RandomVIEW
A véletlenszerű rezgéses vizsgálatok lényegesen jobban megközelítik a valós környezetben előforduló rezgésterheléseket.
A
RandomVIEW rezgésvizsgálati szoftverrel a
legátfogóbb szabályozási lehetőségekhez jut
a legegyszerűbb kezelhetőség mellett. A
szoftver biztosít valós-idejű, visszacsatolt
szabályozást PSD vizsgálati profilokhoz. Az
összes bemenet szimultán, ami külön-külön
A/D-átalakítót jelent mindegyikhez (nincs
multiplexer). A bemenetek folyamatosan
gyűjtik az adatokat "mintavételezetlen" szakaszok nélkül.

ShockVIEW
A klasszikus sokk (ütés) programmodul lehetővé teszi tranziens időjelek visszacsatolt
szabályozású gerjesztését. A tranziens
teljes időtartam folyamatosan (és szimultán)
mintavételezése kimaradások nélkül történik. A szükséges hajtás minden egyes impulzus között meghatározásra kerül. A
szoftver az összes klasszikus tesztet támogatja, de ezen túl rendelkezésre áll néhány
további módszer a pulzusok elmozdulás értékének optimalizálásához.
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Opcionális szoftvermodulok
Szinusz véletlenszerű gerjesztésen (Sine-on-Random - SoR)
A VR9206 révén olyan összetett vizsgálatok megvalósíthatók, melyek során tiszta szinuszos (tonális)
rezgést ráhelyezzünk egy véletlenszerű "háttér"-regésre. Jellemző, hogy akár 10 lebegőpontosságú
tonális gerjesztés rávetíthető a véletlenszerű háttérspektrumra, valamint akár 50 frekvencia/amplitúdó
töréspont definiálható mindegyik tonális gerjesztésre. A frekvenciák közötti előre/hátra-pásztázás
felhasználó-definiált arányokkal, amplitúdókkal és sávszélességekkel lehetséges, a véletlenszerű
gerjesztés szabályozása akár 1.600 vonalas felbontással történik.

Véletlenszerű véletlenszerű gerjesztésen (Random-on-Random - RoR)
Ezzel a szoftvermodullal létrehozhatók szabályozott, véletlenszerű spektrum-vizsgálatok, mely során
véletlenszerű "tonális" rezgésekkel pásztázzuk a véletlenszerű háttér-"rezgést".Jellemző, hogy akár 32
spektrális sáv rászuperponálható a véletlenszerű háttérspektrumra, valamint akár 50 külön-külön
frekvencia/amplitúdó töréspont definiálható minden frekvenciasávra. A frekvenciák közötti előre/hátrapásztázás felhasználó-definiált arányokkal, amplitúdókkal és sávszélességekkel lehetséges, a
véletlenszerű gerjesztés szabályozása pedig 50 ... 13.000 vonalas felbontással történik.

Szinusz+véletlenszerű véletlenszerű gerjesztésen (Sine&Random-on-Random - S&RoR)
Az S&RoR szoftvermodul révén egyidejűleg tiszta szinuszos gerjesztéseket és pásztázó - véletlenszerű "tonális" rezgéseket rászuperponálhatunk a véletlenszerű háttér-"rezgésre".

Tesztpálya-adat-reprodukáló (Field Data Replication - F.D.R.VIEW)
A "tesztpálya-adat-reprodukáló" szoftver lehetővé teszi a tesztpályán mért gyorsulások reprodukálását a
laboratóriumi rázógép segítségével. Ehhez nincs szükség a tesztpálya-mérések lemodellezését a
standard véletlenszerű, szinuszos vagy sokk gerjesztések révén elvégezni. A szoftver valós-idejű
adaptációs szabályozást valósít meg, így a valóságban rögzített időjel-folyamatot szimulálja a rázógépen.
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