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Spider-81 Premium Vibration Controller 

Spider-81B Controler de vibrații de bază Spider-81B 

Sisteme de control al vibrațiilor - Platforme hardware 

Spider-81 
Spider-81 este modelul emblematic al controlerelor de vibrații 

Crystal Instruments. Acest hardware de generația a 4-a este unul 
modular, divizabil și scalabil. Fiecare Spider-81 are 8 canale de 
intrari analogice și 4 canale de ieșiri analogice. Pentru aplicații 
personalizate sunt furnizate opt perechi de I/O digitale. Un ecran 

LCD luminos pe panoul frontal afișează starea sistemului și 

informațiile de testare. Utilizatorii pot vizualiza instantaneu pe 

panoul LCD informații de stare în timp real, cum ar fi RMS de 

control sau frecvența de baleiaj. 

Spider-81 nu numai că folosește Ethernet pentru comunicarea de 

date, dar merge mai departe prin utilizarea conectivității Ethernet 

sincronizate în timp IEEE 1588v2. Această tehnologie 

permite (la distanță de până la 100 de metri) conectarea 
modulelor de intrare de la distanță numai prin Ethernet (fără a fi 
necesar un cablu de "sincronizare" dedicat), asigurând în același 
timp o sincronizare a eșantionării și a declanșării cu o precizie de 
50 ns. Comutatorul Ethernet industrial Spider-HUB poate extinde 
controlerul Spider-81 până la 512 canale de intrare. Toate 
canalele de intrare din întregul sistem sunt configurate în 
amplitudine cu o precizie de 0,1 dB și în fază cu o precizie de 1° 
pe o lățime de bandă de 20 kHz. 

Toate modulele Spider conțin o memorie flash de 4 GB pentru 
stocarea datelor și a instrucțiunilor de procesare a testelor. În 
cazul în care este necesară o înregistrare mai lungă, Spider-NAS 
(Network Attached Storage) oferă cel puțin 250 GB de stocare pe 
discuri solide (SSD) într-un cartuș SATA detașabil. Un Spider-
NAS înregistrează formele de undă temporale transmise în flux 
pentru până la opt module Spider la aceeași viteză de 102,4 kHz 
pe canal. 

Spider-81B 
Controlerul de vibrații Spider-81B este unul economic, de 
dimenisuni reduse și simplificat care oferă tot ce este necesar 
pentru a efectua teste sinusoidale, aleatorii sau de șoc, utilizat 
pentru controlul vibrațiilor pe un canal și până la 3 semnale de 
monitorizare. Acest sistem de bază oferă o soluție cuprinzătoare, 
cu aceeași calitate a controlului, asigurarea siguranței, precizie a 
măsurătorilor, extensibilitate și interfață umană, acestea calități 
sunt deținute de toate controlerele Crystal Instruments. 
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 Spider-80XA35, Spider-HUB, Spider-NAS 

și 9 module Spider-80X. 

Spider-80X este proiectat pentru controlul vibrațiilor, 

monitorizarea mașinilor și achiziția de date. 

Spider-80Xi este un sistem de achiziție de date compact, 

ușor, cu un număr mare de canale, 

destinat utilizării portabile pe teren

Spider-80X 

Spider-80X este un pachet compact conceput pentru aplicații în 

trei domenii: achiziția de date dinamice, controlul vibrațiilor și 

monitorizarea mașinilor. Acesta dispune de opt canale de intrare 

analogice și două canale care pot fi selectate prin software ca 

ieșiri analogice pentru controlul vibrațiilor sau intrări tahometrice 
pentru analiza mașinilor rotative. 

Spider-80Xi 

Spider-80Xi este o platformă care poate găzdui diverse plăci 

frontale. Având un șasiu cu 64 de canale care cântărește mai 

puțin de 10,5 kg, Spider-80Xi poate fi transportat într-o singură 

mână și este optim pentru testele de mediu pe teren, unde 

portabilitatea este esențială. 

Sistemul Spider-80Xi, format din șasiul cu 64 de canale, este 

alimentat de la o sursă de curent alternativ între 100 și 240 VAC. 

Sistemul Spider-80Xi format din șasiul cu 32 de canale este 

alimentat cu energie de curent continuu de la 10V la 22V. Acesta 

din urmă este ușor de utilizat cu Spider-Battery (un pachet de 

baterii externe dezvoltat de Crystal Instruments) pentru achiziția 

de date până la 4 ore fără întrerupere. 

Platformele Spider-80Xi pot găzdui diferite plăci de achiziție cu 
intrări IEPE, tensiune, temperatură sau modul de încărcare. Mai 
multe șasiuri Spider-80Xi se pot combina pentru a crea un sistem 

cu până la 512 canale, toate eșantionate simultan și sincronizate 

într-o potrivire de fază excelentă între toate canalele, fie pe 

același placă, fie între plăci, sau chiar între mai multe șasiuri.

Spider-80M 

Platforma Spider-80M se bazează pe arhitectura eficientă 

Spider-80Xi și este dedicată aplicațiilor de control VCS MIMO și 

de testare structurală MIMO. Fiecare șasiu Spider-80M prezintă 

următoarele caracteristici: 8 ieșiri capabile să efectueze teste 
MIMO cu 6 grade de libertate.

Un șasiu Spider-80M și mai multe șasiuri Spider-80Xi se pot 

conecta în lanț pentru a forma un sistem foarte mare, cu până la 

504 canale de intrare. 

Spider-80M este dedicat aplicațiilor de 

control MIMO și de testare structurală MIMO. 
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Platforma hardware Spider-81 Spider-81B Spider-80X Spider-80Xi Spider-80M 

Aplicație VCS, DSA* VCS, DSA* VCS, DSA, 

EMA* 

VCS, DSA, 

EMA* 

MIMO VCS, 

MIMO FRF* 

Număr de plăci pe șasiu 1 1 1 8 7 

Numărul de intrări pe placă 8 4 8 8 8 

Numărul maxim de intrări 

pe șasiu 

8 4 8 64 56 

Extinderea 

canalelor prin 

intermediul 

șasiului Slave 

Da Nu Da Da Da 

Numărul maxim de șasiuri 

pe sistem 

64 1 64 8 8 

Numărul maxim de 

fronturi frontale pe sistem 

64 1 64 64 63 

Numărul maxim de intrări pe sistem 512 4 512 512 504 

Numărul de ieșiri pe sistem 4 1 2 2 8 

Tip de intrare Capacitiv
TEDS 

IEPE 

Tensiune 

Capacitiv
TEDS 

IEPE 

Tensiune 

Capacitiv
(opțional) 

TEDS 

IEPE 

Tensiune 

Capacitiv
TEDS 

IEPE 

Tensiune 

Marca tensometrică
MEMS 

RTD 

Termocuplu 

Capacitiv
TEDS 

IEPE 

Tensiune 

Marca tensometrică
MEMS 

RTD 

Termocuplu 

I/O digital 8 

intrări/ieșiri

izolate 

4 

intrări/ieșiri

izolate 

4 

intrări/ieșiri

izolate 

4 

intrări/ieșiri
izolate 

4 

intrări/ieșiri
izolate 

Panou frontal LCD Da Nu Nu Da Da 

Panou frontal Butonul Start/Stop Da Da Da Da Da 

Port de date de mare viteză Da Nu Da Da Da 

Note Produs 

emblematic 

pentru linia 

VCS. Protecție 

la intrare de 

până la 250V. 

Echipat cu 

Stop/ 

Butonul Start. 

Soluție 

economică 

Modular la 

nivel de 

cutie. 

Modular la 

nivel de 

placă. 

Modul de 

intrare 

depinde de 

tipul placă
Vedeți următorul 
tablou

Modular la 

nivel de 

placă. 

Modul de 

intrare 

depinde de 

tipul de placă
Vedeți următorul 
tablou

* VCS = Sistem de control al vibrațiilor

* DSA = Analizor de semnale dinamice
* EMA = Analiza modală experimentală

* MIMO VCS = Sistem de control al vibrațiilor cu mai multe intrări și ieșiri

* MIMO FRF = Analiza FRF cu intrări multiple și ieșiri multiple în EMA
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Partea frontală a platformei Spider-80Xi și Spider-80M 

Tipul placii Spider-80Xi Spider-80SGi Spider-80Ti 

Rata maximă de eșantionare 102.4 kHz 102.4 kHz 2 kHz 

Numărul de intrări pe front-end 8 8 16 

Tip conector BNC LEMO Terminal cu șurub cu 3
pini 

Tip de intrare IEPE 

Tensiune 

TEDS 

Tensiune 

Marcă tensometrică
Marcă tensometrică MEMS

Senzori pe bază de curent 

continuu 

RTD cu 3 fire 

Termocuplu de tip K 

Cuplaj de intrare Diferențial AC 

Diferențial DC 

Diferențial AC 

Single-ended DC 

Single-ended 

Diferențială AC 

Diferențială DC 

Diferențială 

------- 

Excitația senzorului 4,2 mA la 21 V pentru 
IEPE 

2.5V, 5V, 10V ------- 

Tip de măsură de tensiune ------- Un sfert de punte tip I, II 

Jumătate de punte tip I, II,
Punte completă tip I, II
Tensiunea de excitație: 

±2,5, ±5 

Gama de intrare maximă ±20Vpk ±10V ------- 

Tensiune de protecție la intrare ±220V ±40V ------- 

Convertor analogic-digital pe canal Dual 24-biti ADC ADC pe 24 de biți ------- 

Conexiuni încrucișate < -100 dB < -130 dB ------- 

Precizia amplitudinii ±0,1% la 1kHz 1V ±0.1% ------- 

Potrivire de fază < 1° până la 20kHz < 1° până la 20kHz ------- 



Testarea combinată de mediu

Tendința din industrie cere ca testele de mediu să fie efectuate în 

medii complet integrate. Diverși parametri fizici, inclusiv vibrațiile 

(accelerație, viteză și deplasare), temperatura, umiditatea, 

presiunea, cuplul și semnalele electrice, cum ar fi cele de la 

CAN-bus, trebuie monitorizate și controlate de un singur sistem. 

Crystal Instruments a depus eforturi dedicate pentru a atinge 

acest obiectiv. 

Utilizând rețeaua Ethernet și tehnologia de sincronizare a 

timpului PTP, toate dispozitivele hardware Spider conectate la 

rețeaua LAN pot fi accesate și configurate ca un sistem integrat. 

Spider-101 este special conceput pentru a efectua teste care 

supun DUT la cicluri simultane de temperatură și umiditate 

variabilă. Spider-101 controlează atât temperatura, cât și 

umiditatea într-un sistem de cameră climatică, care include

sisteme externe de încălzire/răcire și de umidificare/

dezumidificare. 

Cameră de temperatură și umiditate cu un sistem de vibrare 

Controlerul de temperatură/umiditate Spider-101 

Atunci când este necesar un control al vibrațiilor împreună cu 

controlul temperaturii și al umidității, utilizatorii pot accesa 

parametrii și configurarea programării între toate mărimile fizice 

combinate de la o singură interfață de utilizator complet 

integrată. Utilizatorii pot executa teste de vibrații, cum ar fi 

Aleator, Sinus, Șoc, SoR, RoR și alte tipuri, împreună cu diferite

setări de cicluri de temperatură și umiditate. 

Avantaje
 Configurație singulară integrată

 Sincronizare ceas într-un singur program

 O singură interfață de utilizator

 Un singur raport de testare pentru toate tipurile de încercări
 Furnizor local care asigură suportul tehnic
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EDC 
scr 

Conexiune Ethernet 

care rulează pe un 

terminal tactil 

Camera 

Software conceput pentru testarea combinată de mediu

EDC (Embedded Device Controller) și EDM THV sunt două 

module software concepute special pentru Spider-101 pentru a 

efectua teste de control al temperaturii/umidității (TH) sau al 

temperaturii, umidității și vibrațiilor (THV). 

EDC este o aplicație ușoară pentru Windows, cu o interfață 

concepută pentru utilizarea ecranului tactil. Aceasta rulează fără 

probleme atât pe tablete Windows 10  bazate pe Intel, cât și pe 

tablete Windows 10 bazate pe ARM, care pot servi drept 

terminale cu ecran tactil wireless pe care utilizatorii le pot monta 

pe camera de testare. În  plus, există o selecție largă de tablete 

Windows oferite pe piață care îndeplinesc diverse cerințe (cum 

ar fi tableta IP6X). Controlerul Spider-101 rulează pe software-ul 

EDC pentru a efectua teste TH (fără vibrații) în camere climatice 

independente. Utilizatorii pot configura un test, opera un test, 

revizui jurnalele de testare și revizui semnalele din interfața EDC. 

Pagina de stare de testare EDC pe un terminal wireless cu ecran tactil. 

Rulați pagina de jurnale EDC pe un terminal wireless cu ecran tactil. 

Creați o pagină de test EDC pe un terminal wireless cu ecran tactil. 

Pagina de fișier de semnal EDC pe un terminal wireless,, cu ecran tactil. 

Pagina de parametri EDC pe un terminal wireless cu ecran tactil. 

Spider-101 Controler 

Măsurarea și controlul umidității Măsurarea și controlul temperaturii 
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Spider-101 Controler 

Măsurarea și controlul umidității Măsurarea și controlul temperaturii 

MIL-STD-810H 

Metoda 520.5  

EDM rulează pe PC

Conexiune Ethernet 

Camera climatică 

EDM THV este aplicația software de control THV inclusă în 

EDM (un software pentru PC dezvoltat de Crystal 

Instruments). Utilizați EDM THV cu Spider-101 atunci când 

este necesar controlul vibrațiilor împreună cu controlul 

temperaturii și umidității. EDM THV este un produs software 

premium și complet, precum și EDM VCS (Vibration Control 

System) și EDM DSA (Dynamic Signal Analyzer). 

EDC și EDM THV pot fi utilizate împreună pentru a oferi o mare 

flexibilitate și portabilitate pentru operațiunea de testare. 

EDC rulează pe un 
touch 

terminal cu ecran 

EDM rulează pe PC

Notă: EDM și EDC nu pot 
să fie utilizate în același 
timp. 

Conexiune Ethernet 

Camera climatică & vibratorul 

Spider-101 Controler Orice controler Spider de vibrații 

Măsurarea și controlul vibrațiilor Măsurarea și controlul umidității Măsurarea și controlul temperaturii 

Comutator de rețea 

...

Temperatura Umiditate Altitudine Vibrații 

Electric

/ Operare 

Răcire 

suplimentară

Platforma aeronavei, locul de 

instalare, regiunea (regiunile) 

geografică (geografice) 

Platforma aeronavei, locul de 

instalare, regiunea (regiunile) 
geografică (geografice) 

Cerințe de 

specificații 
Misiunea #N Misiunea #3 Misiunea #2 Misiunea #1 

Pas 3

Pas 2

Pas 1
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8 intrări de măsurare a tensiunii 
Canal de ieșire  

Putere 

Intrare de alimentare Reset Bu�on 
Port de date RS-485 

I/O digital

Ethernet Comutator 
master/slave 

Sistemul de măsurare cu mărci tensometrice Spider-80SG

Măsurare cu Mărci Tensometrice

Modulul de măsurare cu marci tensometrice Spider-80SG 
Spider-80SG/SGi este un placă în cadrul platformei familiei de 
hardware Spider-80X/Xi. Este un dispozitiv de achiziție de date de 

înaltă precizie, de uz general, cu funcționalitate de măsurare cu
mărcii tensometrice. Acest dispozitiv poate fi utilizat într-o 
varietate de teste fizice și de măsurare.

Spider-80SG poate achiziționa date de la o marcă tensometrică
sau de la o gamă largă de senzori. Cu ajutorul tensiunii de 

excitație de precizie, Spider-80SG/SGi poate suporta senzori pe 

bază de tensometrici, senzori MEMS și senzori de curent continuu

etc., extinzând astfel domeniul de aplicare al platformei hardware

Spider-80Xi pentru a suporta achiziția sincronizată a unei game 

largi de parametrii tehnici, cum ar fi: Forța, Cuplul, Presiunea,

Accelerația, Viteza și deplasarea. Poate fi utilizat pentru 

măsurarea deformarilor cu multe alte tipuri de senzori care

necesită alimentare externă. Software-ul EDM-DSA și VCS 

comunică pe deplin cu modulul Spider-80SG în toate operațiunile

sale de testare. 

În plus față de caracteristicile comune cu platforma hardware 

Spider-80Xi, Spider-80SG/SGi oferă următoarele capacități. 

Număr mare de canale

Renumite pentru capacitatea lor de conectare în rețea,

platformele hardware Spider (inclusiv Spider-80X/Xi și 

Spider-80SG/SGi) au în comun flexibilitatea de a crește numărul 

de canale și funcționalitatea. Spider-80SG/SGi se poate combina 

cu orice dispozitiv Spider-80Xi pentru a crea un sistem cu un 

număr mare de canale, cu până la 512 canale. 
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Spider- 80SG 

Caracteristici evidențiate:

• 8 intrări pentru mărci tensometrice/intrări de uz

general pe placă

• Canal ADC pe 24 de biți

• Suportă cantități de măsurare multiple

• Suportă diferite configurații pentru mărcile
tensometrice: sfert de punte, jumătate de punte și

punte completă precum și configurații tip rozetă

• Suportă o varietate de mărci tensometrice, celule de

sarcină, traductoare de presiune, senzori de cuplu,
accelerometre MEMS, senzori de deplasare,

traductoare de viteză și geofone.

• Frecvență de eșantionare sincronizată configurabilă
de către utilizator

• Teledetecție: Măsoară cu exactitate tensiunea

de la cablu cu lungimea de până la 1000 ft cu o

frecvență de până la 10 kHz.

• Tensiune de excitație de precizie de ±2,5V și ±5V

• Tensiune de alimentare de 2,5 V, 5 V și 10 V pentru

excitarea senzorului

• Calibrarea șuntului

• Compensarea offsetului Nulling pentru orice mărime
de măsurare

• Moduri multiple de declanșare

• Design compact, portabil

• Configurare până la 512 canale utilizând mai multe

plăci de achiziție

• Rata de eșantionare selectabilă de către

utilizator pentru fiecare placă într-un sistem

cu număr mare de canale

• Derivație DC: mai puțin de 1,5 µV/V în 48 de ore

Moduri duble de excitație

Spider-80SG este echipat cu două moduri de excitație. Există o 

opțiune pentru o tensiune de excitație de precizie de ± 2,5V sau 

± 5V, care poate fi utilizată pentru a excita o marca tensometrică
sau un senzor tip tensometru pentru a măsura cu precizie

modificarea minimă a rezistenței. De asemenea, este echipat cu 

o sursă de alimentare de curent continuu configurabilă de către

utilizator de 2,5 V, 5 V și 10 V, care poate fi utilizată ca tensiune

de excitație pentru o mare varietate de senzori.

Măsurarea deformărilor și încărcărilor
Spider-80SG/SGi suportă configurații sfert de punte, jumate de 
punte și punte completa pentru fiecare canal de intrare. De

asemenea, suportă măsurarea deformărilor prin configurații de

tip rozetă prin combinarea canalelor selectate de utilizator în

configurația dorită. 

Teledetecție 

Spider-80SG a fost testat pentru a funcționa cu mărci 
tensometrice aflate la o distanță de până la 1.000 de picioare de

analizor, utilizând funcția de detectare la distanță. Folosind un 

cablu de 18AWG cu 5 conductori pentru a măsura tensiunea de 

excitație în modul de detecția la distanță și modificările tensiunii

de ieșire, eroarea măsurată fiind mai mică de 1,5% pentru 

frecvențe de semnal de până la 10 KHz. 

Tipuri de senzori și măsurători

Excitația de precizie selectabilă de către utilizator, Spider-80SG/
SGi permite interacțiunea cu o gamă largă de senzori, permițând 
achiziționarea sincronizată a unei game largi de de mărimi de 
măsurare.
Tipuri de senzori suportați: Senzori de tip MEMS, Mărci 
tensometrice, Senzori de curent continuu cu excitație de precizie.
Tipuri de măsurători acceptate: forță, presiune, cuplu, 
accelerație, deplasare, viteză, presiune acustică etc. 
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Spider-HUB Unitatea 1 

Portul 10 (continuare în cascadă)

PC 

Comutator Ethernet industrial Spider-
HUB 

Dispozitiv de stocare Spider-NAS 

Soluție cu număr mare de canale - 

Utilizarea plăcilor de achiziție
Sistemele Spider utilizează tehnologia superioară de 

sincronizare Ethernet și de timp dezvoltată de Crystal 

Instruments, care permite extinderea modulară pentru a suporta 

până la 512 canale de intrare. Atunci când un sistem 

funcționează cu mai multe plăci de achiziție care totalizează sute 
de canale de intrare, toate datele sunt achiziționate simultan și 

sunt adaptate cu precizie la fază. Precizia potrivirii de fază poate 

fi mai mică de 1 grad în intervalul normal de frecvență de testare. 

Prin asigurarea unei astfel de potriviri de fază atât de ridicate, 

funcția de răspuns în frecvență a măsurătorilor pe canale 

încrucișate poate fi utilizată pentru analiza caracteristicilor UUT 

(unitatea supusă testării), cum ar fi forma modală și raportul de 

amortizare. 

În cadrul unui test Swept Sine care rulează sute de canale de 

intrare, filtrul de urmărire și de tăiere poate fi aplicat la oricare 

dintre canalele de intrare. Într-un test de control aleatoriu, canalul 

de monitorizare, limitarea sau Sine-On-Random pot fi aplicate 

simultan pe toate canalele de intrare. În TTH sau Șoc, toate 
datele capturate de la toate canalele vor fi achiziționate simultan.

Sistemul Spider de la CI este singurul produs din lume care 

integrează complet funcțiile DSA și VCS pentru operare cu până 

la 512 canale. 

Înregistrarea datelor pe sistemele Spider poate fi realizată prin 

intermediul a două abordări: (1) înregistrarea datelor de flux 

temporal în memoria flash de pe fiecare modul Spider sau (2) 
înregistrarea datelor de flux temporal pe un dispozitiv de stocare 

extern, cum ar fi Spider-NAS. 

Spider-NAS poate stoca date simultane de la toate canalele de 

măsurare dinamică atașate (maxim 64) la o rată de eșantionare 

de până la 102,4 kHz sau la o rată de eșantionare de câteva 

eșantioane pe secundă. Dacă un sistem are mai mult de 64 de 

canale, pentru fiecare 64 de canale va fi necesar un Spider-NAS. 

Sistem Spider-80Xi (număr de 512 canale) 

Port Port Port Port Port Port Port Port Port 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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D/A 

Intrare 
analogică 

Condiționer
 de semnale 

Prima generație 

independentă 

A treia generație de PC -
Tethered 

A doua generație bazată pe PC 

A patra generație în rețea 

Platforma Spider se bazează pe o arhitectură centralizată DSP de generația a patra. 

Convertor
A/D 

Convertor
A/D 

Sisteme de control al vibrațiilor - 

Caracteristici unice 

Cel mai recent design hardware
Modulel Spider au intrări în tensiune, IEPE și de sarcină, ideale

pentru măsurarea șocurilor, vibrațiilor, zgomotului, deformărilor
sau pentru măsurarea cu mărci tensometrice și tensiunii de uz

general. Memoria flash internă stochează datele de configurare a 

testelor pentru a controla până la sute de canale simultan și 

stochează date de analiză în timp real. Canalele de ieșire 

multiple oferă diverse forme de undă de ieșire a semnalelor care 

sunt sincronizate cu rata de eșantionare a intrării. Zece conexiuni 

de monitorizare pe fiecare unitate sunt utilizate pentru a citi 

semnalele analogice de intrare și ieșire. Există o intrare/ieșire 

digitală izolată încorporată pentru interfațarea cu alte 

echipamente hardware. Arhitectura noastră scalabilă permite 

utilizatorilor să utilizeze până la 512 canale de intrare pentru o 

rezoluție spațială maximă. Eșantionarea la 102,4 kHz asigură o 

rezoluție temporală excelentă, în timp ce pot fi controlate spectre 

cu până la 12.800 de linii. Datele sunt stocate în 4 GB de 

memorie flash internă. Un spațiu de stocare mai mare este 

posibil prin adăugarea unei unități externe de 250 GB. 

Compatibilitatea cu vibratorul 
Controlerele Spider funcționează cu orice vibrator
electrodinamic, servo-hidraulic sau servo-electric cu toate 

domeniile de forțe nominale, de la cele mai mici,
de birou, la vibratoare cu sisteme de răcire cu apă de mai multe

tone. Gama de frecvențe poate fi de la sub 1 Hz la 40 kHz. 

Proiectat pentru precizie și acuratețe ridicată

Canalele de intrare analogică Spider oferă măsurători de precizie 

extrem de ridicată. Fiecare canal are cuplare de intrare AC sau

DC single-ended sau diferențial. De asemenea, poate oferi

modul de intrare IEPE (ICPTM) (cuplare CA cu un curent

constant de 4 mA de la  o   sursă de 24 VDC) pentru utilizarea

cu accelerometre standard din industrie cu amplificatoare 

încorporate. Capacitatea de a citi identificarea TEDS 

(Transducer Electronic Data Sheet) de la traductorul atașat 

completează conformitatea canalului cu IEEE 1451.4. 

La unele modele, sunt disponibile amplificatoare capacitive
încorporate. Pentru aplicații pirotehnice și alte aplicații cu șocuri 

puternice sau teste care implică temperaturi foarte ridicate ale 

DUT, fiecare canal de intrare poate accepta o intrare pentru
senzor piezoelectric de tip capacitiv fără a utiliza un amplificator

de sarcină extern costisitor.

Utilizând designul nostru patentat de convertor analogic-digital 

(ADC) dublu paralel (numărul de brevet al SUA 7,302,354), 

fiecare canal de măsurare oferă o gamă dinamică fără precedent 

de 160 dBFS (v7.7 și versiunile ulterioare) și poate detecta 

semnale de până la 600 nV și până la 20 V. Acest design elimină 

nevoia de setări ale domeniului de intrare sau ale amplificării 
care se regăsesc la controler-ele tradiționale.

Ieșire digitală 

Hardware conform brevetului US 7,302,354 aplică două convertoare analog digitale 
ADC la fiecare canal de intrare. 

A/D-
uri 

Mini computer 

dedicat 

D/A A/D-uri A/Ds 

DSP DSP DSP 

PC 

Bucla de control 

Bucla de control 

DSP DSP DSP 
A/D-uri A/Ds D/A 

PC 

WIRELESS PDA 

Rețea cu 

sincronizare a 

timpului 

Bucla de control 

DSP
A/D 

PC 

Amplificare 
A

DSP 

Amplificare 
B

DSP
A/D 

DSP
A/D 
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SPIDER-81 

ETHERNET 

PC 

SENZOR AMPLIFICATOR

Configurația 1: Configurație controler conectat dierct la PC

SPIDER-81 

ETHERNET 
LAN 

SEMNAL DE CONTROL 

PC 

SENZOR AMPLIFICATOR

   VIBRATOR

Configurația 2: Spider VCS controlat de la distanță prin intermediul unei rețele LAN. Rețeaua poate fi 
cu fir sau wireless. 

DSP știe cum să preia datele din calea A sau B 

și să le "imbine" împreună. 

UUT 

ORS 

UUT 

Conexiune simplă de rețea

Conectivitatea Ethernet permite ca utitățile Spider să fie amplasate 
departe de PC-ul gazdă. Această structură distribuită reduce 

foarte mult zgomotul și interferențele electrice din sistem. Un 

singur PC poate monitoriza și controla mai multe controlere printr-

o rețea. Deoarece procesarea semanlului de controlul și 
înregistrarea datelor sunt executate local în interiorul controlerului, 

conexiunea de rețea nu afectează fiabilitatea controlului. Cu 

ajutorul routerelor de rețea wireless, un PC se conectează cu 
ușurință la Spider de la distanță prin Wi-Fi. 

Sincronizare temporală între mai multe controlere hardware 
cu un singur cablu Ethernet 

Spider este construit pe tehnologia de sincronizare a timpului IEEE 

1588 Precision Time Protocol (PTP). Modulele Spider din aceeași 

rețea pot fi sincronizate cu o precizie de 50 ns, ceea ce 

garantează o potrivire de fază între canale de ±1° până la 20 kHz 

în întregul sistem. Cu această tehnologie unică și transferul de 

date Ethernet de mare viteză, componentele distribuite în rețea 

acționează cu adevărat ca un sistem integrat. 

Modul Black Box 

Modul Black Box permite operarea Spider fără un PC. În  acest mod, 

un PC este utilizat doar pentru a configura sistemul de control 

înainte ca acesta să înceapă să funcționeze și pentru a descărca 

datele după finalizarea testului. În timpul testului, controlerul 

funcționează în mod autonom, în conformitate cu un program 

prestabilit. 

Afișaj LCD incorporat 
Spider-81 este echipat cu un ecran LCD luminos pe panoul frontal 

și cu comenzi intuitive de navigare a informațiilor. Starea în timp 

real, cum ar fi controlul RMS sau frecvența de baleiaj, este 

vizualizată instantaneu pe ecranul LCD. 

Proiectat pentru fiabilitate ridicată

Spider este primul sistem de control al vibrațiilor proiectat pentru 

funcționare în condiții de siguranță chiar și în cazul unei pierderi de 

rețea sau de energie electrică. Rutinele avansate de siguranță 

permit detectarea defecțiunilor senzorilor în câteva milisecunde. 

Toate componentele hardware Spider trec teste stricte de mediu, 

inclusiv EMI, temperatură, șocuri la cădere, vibrații sinusoidale și 
aleatorii. Sistemul este construit pentru a rezista la rigorile mediului 

de testare cu o durabilitate de lungă durată. Designul unic de masă 

flotantă reduce problemele de buclă, de masă întâlnite de obicei în

laboratoarele de testare. Sunt instalate circuite de alimentare de 

rezervă bazate pe un super-condensator pentru a face față oricărei 

pierderi dezastruoase de energie. 

SPIDER-81 
SEMNAL DE CONTROL 

SPIDER-80X 

ETHERNET 

SENSORI 

AMPLIFICATOR

PC 

SWITCH

SPIDER-80X 

Configurația 3: Sistem cu număr mare de canale cu un Spider-81 și mai multe module Spider-80X. 

UUT 

VIBRATOR

   VIBRATOR
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Conceput pentru control de înaltă performanță 

Prin utilizarea unor algoritmi de control îmbunătățiți și a unei 

arhitecturi DSP simplificate, timpul buclei de reacție a controlului 

sinusoidal și aleatoriu este redus considerabil la o latență de 10 

ms. Timpul redus al buclei de control îmbunătățește performanța 

pentru căutarea rezonanței și un control mai strâns pentru o 

structură cu rezonanțe de înaltă calitate. De asemenea, oferă 

răspunsuri adaptive mai rapide pentru o mai bună protecție a 

siguranței. 

Ușurința de utilizare 

Software-ul Spider este în continuare îmbunătățit la nivelul 

interfeței cu utilizatorul. Sunt disponibile mai multe îndrumări 

grafice, asistenți și instrumente pentru a simplifica configurarea 

testelor. Interfața a fost reformatată pentru a fi mai intuitivă. 

Regulile de acțiune a evenimentelor, sensibilitatea la avort și 

numeroase alte concepte noi sunt introduse în software pentru a 

simplifica funcționarea. Căutarea prin cuvinte cheie într-un număr 

mare de teste este ușoară. Un instrument inteligent de detectare 

a rețelei face ca instalarea hardware-ului să fie foarte simplă. 

Proiectat pentru scalabilitate și extensibilitate ridicată 

Cu ajutorul arhitecturii Spider, este posibil ca sistemul hardware 

să fie în cele din urmă scalabil și extensibil. Un laborator de 

testare care achiziționează mai multe module Spider-81 sau

Spider-80X, acestea pot fi configurate în mod liber sau de pot
crea propriile sisteme. De exemplu, dacă un utilizator

achiziționează 8 module Spider-80X, utilizatorul le poate utiliza

ca un sistem cu 64 de canale sau le poate separa în două 

sisteme, fiecare cu 32 de intrări sau chiar în opt sisteme pentru a 

controla opt vibratoare, fiecare cu 8 intrări.
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EDM (Engineering Data Management) este disponibil în limbile 

engleză, japoneză, chineză simplificată, chineză tradițională și 

rusă. 

Sistem de testare la vibrații - Soluții software

 O gamă largă de funcții software pentru controlul vibrațiilor 

și analiza semnalelor

Software-ul sistemului de control al vibrațiilor (VCS) Crystal 

Instruments este conceput pentru o gamă largă de clienți care 

efectuează teste de vibrații și șocuri. Modulele software VCS 
suportă sisteme hardware Spider cu doar două canale de intrare 

până la sisteme cu până la 512 canale de intrare și capacități de 

ieșire a mai multor unități. Soluțiile software pentru controlul 

vibrațiilor includ:
 Random Vibration Control / Control al vibrațiilor aleatorii
 Control Kurtosis & Transmisie Clipping
 Control sinusoidal aleatoriu SoR
 Control aleator aleatoriu RoR
 Fatigue Damage Spectrum FDS / Spectru deteriorare la 

oboseală FDS
 Swept Sine Control / Control sinus
 Căutare rezonanță și control Tracked Dwell
 Control multi-sinus
 Control șoc clasic
 Controlul istoricului temporar tranzitoriu
 Sinteza și controlul spectrului de răspuns la șoc
 Replicarea formei de undă temporală
 Oscilare sinusoidală
 Control testare cutremur
 Control avarie
 Control multi-vibratoare
 O gamă de funcții de control MIMO.

Software-ul VCS este complet integrat în mediul de testare 

combinat, care include controlul temperaturii, umidității, presiunii, 

tensiunii, cuplului și altor mărimi. 

Același hardware Spider pe care rulează VCS-ul suportă, de

asemenea, o gamă largă de funcții de achiziție de date dinamice 

și de procesare în timp real, inclusiv Transformată Fourier Rapidă

(FFT), Funcția de răspuns în frecvență (FRF), filtre în timp real, 

măsurători de octavă și de nivel sonor, urmărire armonici, testare

automată a limitelor, calibrare a traductorului și o multitudine
completă de testare și analiză modală. 

Suport pentru mai multe limbi 

EDM de la Crystal Instruments suportă în totalitate interfețe 

software în engleză, japoneză, chineză simplificată, chineză 

tradițională sau rusă și opțional română. Limba selectată poate fi

schimbată fără a fi necesară reinstalarea software-ului. 
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EDM 
Serviciul de 

e-mail în
cloud

Pasul 1: 

mesaje speciale, cum ar fi 

Pasul 2: 
Atunci când are loc un eveniment 

limitei) va fi trimis la serviciul de e-
mail EDM Cloud. 

Pasul 3: 
Utilizatorul va primi un e-mail 

de 

Configurare ușoară a rețelei 

Inteligența a fost integrată în software, astfel încât dispozitivele 

hardware din rețea pot fi detectate și accesate cu un efort redus. Un 

cod de acces de securitate (SAC) este utilizat pentru a proteja 

accesul neautorizat la hardware-ul din rețea. 

Suport pentru mai multe tab-uri și mai multe ecrane 

Pentru a susține sistemul cu un număr mare de canale care poate afișa 

până la sute de semnale, software-ul este proiectat pentru a susține 

mai multe file și mai multe ecrane. Capacitățile foarte flexibile de afișare 

online sunt expandabile, ceea ce face ca monitorizarea sistemelor cu 

număr mare de canale să fie mai rapidă și mai ușoară. Layout-urile de 

afișare pentru fiecare filă și ecrane pot fi configurate și stocate pentru 

acces rapid. 

Siguranța înainte de toate 

Software-ul și hardware-ul utilizează multe caracteristici de siguranță 

pentru a asigura un control fiabil al vibrațiilor în buclă 

închisă - de la verificări prealabile la verificări de anulare, fluctuații și 
oprirea controlată în timpul unui test. Modul de verificare permite 
verificarea conectării senzorilor și verifică starea amplificatorului înainte 

de a porni unitatea. Această funcție de pretestare este un instrument 
extrem de puternic pentru detectarea posibilelor probleme de 

configurare înainte de începerea testului. În timpul controlului în buclă 

închisă, software-ul VCS efectuează verificări RMS și de anulare linie 

cu linie, de tăiere sigma, de limitare a acționării și verifică în 
permanență dacă există canale deschise și suprasarcini. Software-ul 

verifică cu atenție condițiile de buclă deschisă, cum ar fi defectarea unei 

conexiuni de senzor și verifică răspunsul adecvat în timpul creșterii 

inițiale a acționării. În timpul fiecărui test, limitele vibratorului 
(accelerație de vârf, viteză, deplasare), tensiunea maximă de acționare 

și starea conexiunii senzorilor sunt monitorizate în permanență și vor 

iniția o oprire de urgență în cazul oricărei deficiențe. 

Multisarcini
Cu arhitectura hardware centralizată DSP, procesele de măsurare și 

control în timp real sunt executate în totalitate pe hardware-ul frontal; 

utilizatorii pot utiliza toate capacitățile computerului gazdă pentru alte 

sarcini. Acest concept multitasking garantează o testare puternică și 

eficientă din punct de vedere al timpului pentru testele de vibrații, 

chiar și în cazul testelor cu timp critic. Mai important, acesta oferă o 

caracteristică de siguranță unică și importantă: orice defecțiune a 

calculatorului sau a rețelei nu va afecta controlul vibrațiilor. 

Secvența de testare 

O secvență de testare oferă capacitatea de a executa automat o 

secvență de teste. Utilizatorul poate executa, întrerupe sau opri 

testarea în orice moment, iar software-ul păstrează un jurnal detaliat 

al acțiunilor și rezultatelor. 

Reguli privind evenimentul și acțiunea 

Regulile Eveniment-Acțiune reprezintă o nouă modalitate de 

personalizare a funcționării controlerului. Mai multe evenimente care 
pot avea loc în cursul funcționării testului, inclusiv atingerea anumitor 

niveluri de răspuns, depășirea limitelor și evenimente ale utilizatorului, 

cum ar fi Pauză sau Oprire. Event- Action Rules (Reguli eveniment-

acțiune) definesc răspunsul controlerului la aceste evenimente de 
testare. Mai multe acțiuni sunt disponibile ca răspunsuri personalizate, 
cum ar fi trimiterea unui e-mail, trimiterea unui semnal de ieșire digitală 
către camera climatică sau oprirea testului.
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Conectivitate cu alte programe, hardware și cu operatorul
Au fost dezvoltate diverse abordări pentru a stabili conectivitatea 

între software-ul EDM și alte aplicații, cum ar fi software-ul pentru 

camera climatică sau un controler de amplificator. Mesajele 

Socket au un limbaj comun care funcționează pe aproape toate

sistemele de operare și platformele hardware, sunt utilizate pentru 

a trimite și primi mesaje între EDM și alte programe. O interfață 

hardware de intrare/ieșire digitală este, de asemenea, furnizată pe 

fiecare produs Crystal Instruments, care permite interfațarea cu 

alte dispozitive hardware. Rapoartele de stare a testului pot fi 

trimise prin e-mail sau prin SMS pe telefonul mobil, permițându-vă 

să decideți dacă vă întoarceți sau nu la locul de muncă în câteva 

minute de la oprirea testului. 

Înregistrarea continuă a datelor în timp 

Platforma Spider este capabilă să înregistreze datele a 512 

canale de intrare de control/monitorizare eșantionate la o 

frecvență de până la 102,4 kHz. Stocarea poate fi în memoria
flash internă, fie în unitatea de stocare dedicată. Fiabilitatea

software-ului pentru un astfel de transfer de date în timp real a 

fost pe deplin validată. Înregistrarea continuă are loc în paralel cu 

controlul vibrațiilor și niciuna dintre ele nu este afectată de 

cealaltă. 

Tehnologia bazelor de date 

Prin utilizarea celei mai recente tehnologii de baze de date, EDM 

poate căuta, indexa și organiza rapid configurația și datele de 

testare. În rețeaua companiei, diferite stații de testare pot partaja 

aceeași bază de date. 

Identificarea locației și etichetarea personalizată a semnalelor 

În EDM, semnalele pot fi etichetate în mod clar cu nume care 

transmit semnificații fizice, cum ar fi "Top" sau "Front". Toate 

semnalele aferente vor fi redenumite automat cu o astfel de 

etichetare. 

Aplicația 2 

Aplicația 1 
Mesaj socket  

C# Visual Basic 

LAN 

Visual C 

Aplicație 
Windows 

Aplicație 

Linux 

Aplicație 
Android 

Aplicația 3 

Cerere N 
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Lista de verificare pentru prima pornire 

EDM poate prezenta o imagine de ansamblu a parametrilor critici 

care trebuie verificați înainte de începerea unui test. 

Funcție matematică flexibilă 

Software-ul EDM oferă funcții matematice flexibile pentru a 

efectua prelucrări în bloc pe semnale folosind +, -, *, / sau alte 
operații aritmetice. Funcțiile matematice pot fi aplicate atât în 

domeniul timpului, cât și în cel al frecvenței. 

Măsurători fără accelerare 

Orice canal de intrare poate măsura orice tip de semnal fizic, cum 

ar fi deplasarea, temperatura sau presiunea. 

Comunicare la distanță cu ajutorul mesajelor socket 

Comunicați și controlați sistemele Spider de la distanță cu ajutorul

mesajelor socket Window. Mesajele Socket permit, de asemenea, 

comunicarea cu alte echipamente hardware, cum ar fi camerele 

climatice. Cu ajutorul protocolului Socket Message, controlerul

Crystal Instruments poate fi accesat din LabView, Matlab sau alt 

software personalizat care rulează pe sistemele de operare Linux, 

MacOS sau Windows. Vă rugăm să consultați specificațiile 

Socket Message pentru mai multe detalii. 

Parametrii vibratorului
Parametrii vibratorului sunt salvați în bibliotecă și utilizați în mod 
repetat în diferite teste. Biblioteca poate fi importată sau exportată 

într-o foaie de calcul Microsoft Excel. 

Mai multe tipuri de testări simultane VCS

Pot fi lansate mai multe programe de testare EDM VCS pe un 
singur computer. Fiecare testare a software-ului VCS cu toate 
funcțiile se conectează la un controler care acționează un 

vibrator. Fiecare program execută testul de control al vibrațiilor în 
mod individual. Toate programele pot rula tipuri de test diferite 
sau același tip de test. Operatorul efectuează testele și 

monitorizează starea testului de pe același computer, unde sunt 

salvate toate rapoartele și semnalele de la mai multe instanțe 

pentru o mai bună gestionare. 
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Controlul vibrațiilor aleatorii / Random Vibration Control 
Controlul vibrațiilor aleatorii oferă un control precis pe mai multe 
canale în timp real. Dispozitivul testat este supus unui zgomot 
aleatoriu real, cu un spectru de formă precis, fie cu Gauss, fie cu 
statistici de amplitudine non-gaussiene.

Control sinusoidal aleatoriu / Sine on Random Control  SoR
La semnalul de bandă largă aleatoriu pot fi adăugate până la 12 
tonuri sinusoidale controlate independent. Fiecare ton sinusoidal 
are propriul program și interval. Tonurile pot fi activate și 
dezactivate manual sau printr-un program predefinit.

Control aleator aleatoriu / Random on Random Control RoR
Până la 12 semnale aleatorii independente (staționare sau 
radiale) aleatorii cu bandă îngustă pot fi suprapuse semnalului 
aleatoriu în bandă largă. Fiecare bandă îngustă are propriul 
program și interval. Acestea pot fi activate și dezactivate de un 
program predefinit sau manual.

Control Kurtosis & Transmisie Clipping
Controlul Kurtosis poate oferi un istoric de timp aleator de 

control non-Gaussian mai dăunător. O tehnologie unică în curs 
de brevetare poate genera o istorie non-Gaussian timp de 
control menținând în același timp cu precizie forma spectrului.
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Control multi-rezoluție 

Funcția Multi-Resolution aplică rezoluția selectată în intervalul de 

înaltă frecvență și de 8 ori rezoluția în intervalul de joasă 

frecvență. Aceasta îndeplinește perfect cerințele multor profiluri 

aleatorii care au detalii în gama de frecvențe joase și până la 2 

kHz. Timpul de buclă adecvat, rata de reîmprospătare a 

spectrului și stocarea sunt menținute fără a utiliza o rezoluție 

înaltă (dimensiune mare a blocurilor) care nu este necesară în 

frecvența înaltă. 

Spectrul de deteriorare la oboseală / Fatigue Damage 
Spectrum FDS
Spectrul de deteriorare la oboseală (FDS) permite utilizatorilor să 

compare potențialele daune cauzate de diferite profile 

sinusoidale aleatorii și de baleiaj. În mod similar cu controlul 

multisinusoidal, FDS oferă o modalitate de a reduce timpul de 

testare prin calcularea celei mai rapide căi de distrugere sau 

deteriorare. 

Control sinusoidal Swept Sine 

Controlul vibrației Swept Sine oferă un control precis al mai 

multor canale în timp real. Acesta oferă o undă sinusoidală 

spectral pură și nedistorsionată și o gamă dinamică de control de 

până la 100 dB. Pot fi activate până la 512 canale pentru control, 

monitorizare și înregistrare a datelor de timp. 
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Control RSTD (Resonance Search and Tracked Dwell) / 
Căutare rezonanță și control Tracked Dwell
Funcția de căutare a rezonanței determină frecvențele de 
rezonanță din vârfurile unui semnal de transmisibilitate. Tipul 
Dwell (staționare fixă, staționare urmărită, staționare urmărită în 
fază) poate fi specificat manual (dintr-o listă a frecvențelor de 
rezonanță) sau executat automat după efectuarea unei căutări 
de rezonanță.

Control multi-sinusoidal 

Controlul multi-sinus permite scanarea simultană a mai multor 
tonuri sinusoidale și asigură excitarea frecvențelor de rezonanță 
multiple ale structurii. Cu o excitație multiplă a tonului sinusoidal, 
durata necesară testării sinusurilor poate fi redusă semnificativ.

Măsurarea distorsiunii armonice totale (THD) pentru 

sinusoidală 

Această opțiune adaugă capacitatea de calculare a distorsiunii 

armonice totale (THD) a semnalelor de control și de intrare. 

Diagramele THD pot fi generate în timp ce semnalul de comandă 

trece prin mai multe frecvențe discrete sau printr-un ton sinusoidal 

baleiat într-un interval predefinit.
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Oscilare sinusoidală / Sine Oscillator 
Oscilatorul sinusoidal este un instrument de diagnosticare care 
asigură controlul manual al ieșirii sinusoidale în timp ce sistemul 
afișează diverse semnale de timp și spectre de frecvență. 
Excitația aleatorie poate fi activată ca funcție de verificare. Când 
opțiunea de închidere este activată, oscilatorul sinusoidal este în 
esență un controler sinusoidal limitat cu funcții de control manual 
augmentate.

Controlul clasic al șocurilor / Classical Shock Control 
Controlul clasic al șocurilor oferă un control și o analiză precisă, 

în timp real, multi-canal, a unei mișcări tranzitorii în domeniul 

timpului. Formele clasice ale impulsurilor includ semisinus, 

haversinus, dinte de fierăstrău cu vârf terminal, dinte de fierăstrău 

cu vârf inițial, triunghi, dreptunghi și trapez. Standardele de 

testare aplicabile includ MIL-STD-810F, MIL-STD-202F, ISO 9568 

și IEC 60068 (plus specificații definite de utilizator). 

Controlul istoricului timpului tranzitoriu / Transient Time 
History Control TTH 
Destinat aplicațiilor de simulare seismică, TTH controlează 

mișcarea vibratorului pentru a se potrivi cu orice formă de undă

tranzitorie definită de utilizator. Formele de undă temporale pot fi 

importate în EDM în diferite formate. Redimensionarea, editarea, 

reeșantionarea digitală, filtrarea și compensarea de tip fitru de 
înaltă trecere sau lde joasă trecere vor adapta forma de undă

astfel încât aceasta să poată fi duplicată pe un anumit vibrator.
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Control aleatoriu tranzitoriu 

Controlul tranzitoriu aleatoriu aplică un lanț de impulsuri cu 

caracter aleatoriu la vibrator. Spectrul de putere al profilului țintă

este definit în același mod ca și în cazul controlului aleatoriu, cu 

adăugarea definirii intervalului de impulsuri tranzitorii. Aplicațiile 

includ simularea focurilor de armă sau simularea căilor rutiere.

Sinteza și controlul spectrului de răspuns la șocuri /  Shock 
Response Spectrum Synthesis & Control SRS

Pachetul de sinteză și control SRS oferă mijloacele de control al 

SRS măsurat al DUT pentru a se potrivi cu un SRS țintă, spectrul 

de răspuns necesar (RRS). Istoricul necesar al timpului de 

acționare este sintetizat din undele sinusoidale sau sinusoidale 

de bătaie amortizate. Parametrii sinusoidalelor amortizate includ

frecvența, amplitudinea, factorul critic de amortizare și 

întârzierea. Formele de undă pot fi sintetizate automat dintr-un 

profil de referință SRS specificat de utilizator. 

Controlul testelor seismice / Earthquake Testing Control
Pachetul de control al testelor antiseismice oferă controale 

pentru a îndeplini un obiectiv, un spectru de răspuns necesar

(RRS). 

Formele de undă sunt sintetizate automat dintr-un profil de 

referință SRS specificat de utilizator, utilizând un tip aleatoriu de 

undele, uniforme sau profilate. Toleranțele de alarmă și de 

anulare pot fi aplicate oricărui canal activ pentru a oferi un grad 

suplimentar de siguranță pentru articolele de testare delicate. 
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Replicarea formei de undă temporală / Time Waveform 
Replication TWR 
Replicarea formei de undă a timpului (TWR) oferă un control 
precis, în timp real, pe mai multe canale pentru duplicarea 
formelor de undă de lungă durată. TWR include Waveform 
Editor, un instrument flexibil de importare și editare a semnalelor 
de formă de undă lungă. Opțiunea de înregistrare înregistrează 
datele fluxului de timp la rata de eșantionare completă pe toate 
canalele de intrare.

Editor de forme de undă 

Definiția profilului: Orice semnal existent este tratat ca un profil 

și este importat și definit ca un control. 

Editarea profilului: Formele de undă cu orice frecvență de 

eșantionare sunt reeșantionate digital, redimensionate, filtrate și 

pot fi aplicate diferite tehnici de compensare pentru a edita profilul 

cu ajutorul EDM - Instrumentul Waveform Editor. Sunt oferite, de 

asemenea, opțiuni pentru decuparea, adăugarea și inserarea 

unor părți ale unei forme de undă

Reducerea sinusoidală în timp real 

Reducerea sinusoidală în timp real oferă o soluție pentru a 

extinde numărul de canale de măsurare a unui sistem de control 

al vibrațiilor într-un test sinusoidal de baleiaj. Acest software este 

rulat de un sistem Spider, în timp ce un controler de vibrații 

independent controlează vibratorul. Aplicația de reducere 
sinusoidală calculează aceleași funcții de timp și frecvență ca și 

controlerul, dar folosind propriile semnale de intrare. Această 

funcție necesită un semnal COLA de la sistemul de control al 

vibrațiilor pentru frecvența instantanee, detectarea fazei și 

analiza spectrală. 
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Instrumentul de transfer de date 

Instrumentul de transfer de date este instalat împreună cu EDM. 

Acesta transferă toate bazele de date EDM (inclusiv testele, 

parametrii și fișierele salvate) de pe un computer local pe un alt 

computer prin LAN sau pe un suport de stocare (de exemplu, 

unitate flash, DVD, ...). În plus, bazele de date pot fi transferate 

între programele SQL Server. Procesul de transfer și recepție

poate fi tratat, de asemenea, ca un proces de backup și 

recuperare.  Utilizatorul este ghidat pas cu pas pe parcursul

întregului proces. 

Calibrarea senzorilor
Instrumentul de calibrare a senzorilor este utilizat pentru a 

calcula sensibilitatea senzorilor, în timp ce măsurătorile 

senzorilor sunt comparate cu semnalele de intrare sinusoidale de 

referință. Utilizatorul introduce următoarele informații: frecvența 

nominală a semnalului de calibrare, fie citirea RMS, fie dB RMS, 

și o valoare de referință (0 dB). Spider calculează automat

nivelurile RMS și actualizează tabelul de sensibilitate. Utilizatorul 

acceptă sau respinge rezultatele calibrării și vizualizează 

rapoartele. 

Funcții versatile de raportare 

Software-ul EDM generează rapoarte de testare din șabloane 

predefinite. Utilizatorii pot personaliza logo-ul, marginile, 

orientarea hârtiei, formatele de font și conținutul rapoartelor de 

testare. Rapoartele pot fi exportate ca fișiere de tip OpenXML, 

PDF sau Microsoft Word pentru o utilizare convenabilă. Nu este 

necesară instalarea unui program de procesare a textului pentru 

a crea rapoarte. Cu ajutorul rapoartelor ActiveX, afișările de 

semnal din raport pot fi redimensionate, analizate și mărite. 

• Utilizatorii pot selecta din diverse șabloane pentru crearea de

rapoarte

• Rapoartele de testare pot fi generate prin simpla apăsare cu

butonul drept al mouse-ului

• Logo-urile companiei pot fi inserate în antetul sau subsolul șablonului.

• Rapoartele pot fi exportate în format WORD, OpenXML sau PDF

• "Raport activ" permite utilizatorului să facă ZOOM in și out ca

un grafic de raport.

• Generarea de rapoarte tipice de calibrare hardware



Instrument de calibrare (FECT) 

Toate produsele sunt calibrate în fabrică înainte de expediere și 

trebuie recalibrate anual de către un serviciu de calibrare 

autorizat de fabrică. Instrumentul de calibrare opțional existent 

înainte de lansarea EDM 6.1 este înlocuit de FECT, care oferă o 

ajustare de bază și poate fi operat de către utilizator sau de către 

un specialist în calibrare. Rapoartele pot fi generate din EDM sau 

FECT. 

Pentru un raport de calibrare mai detailat, care oferă date "as

found" și "as left" măsurate la diferite frecvențe, contactați 

Crystal Instruments sau un furnizor autorizat de servicii de 

calibrare pentru mai multe informații. 
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Control multi-shaker intr-o singură aplicație 

Funcția de control multi-shaker este special concepută pentru 

aplicațiile de producție, în care operatorul dorește să observe și 

să comande mai multe teste de vibrare de la o singură stație PC.

Operatorul poate gestiona întreaga configurație de testare de la 

o singură filă EDM de la stația sa de lucru - aceasta include

observarea stării de testare, vizualizarea semnalelor individuale

de la diferite sisteme de vibrare și trimiterea de comenzi către

fiecare controler.

Sistemele Spider nu sunt limitate de lățimea de bandă în ceea ce 

privește numărul de controlere - conectivitatea ethernet a 

sistemelor Spider permite orice număr de conexiuni. Din motive 

practice, limităm numărul de controlere pe care EDM le poate 

accesa la 12. 

Afișaj de stare personalizabil 

Afișajul de stare pentru fiecare controler individual al vibratorului
poate fi personalizat. De exemplu, puteți afișa valoarea de vârf 

pentru o testare sinus și valoarea RMS pentru aleator. Acestea

pot fi afișate pe un singur ecran. 

Panou de comandă individual personalizabil 

Comenzile pentru fiecare controler sunt personalizate. Unele 

panouri pot avea funcția Start/Stop/Pauză, iar alte panouri pot 

afișa Sweep Up/ Down. 

Executați diferite tipuri de teste 

Diferite tipuri de teste pot fi amestecate și încărcate împreună în 

această aplicație. Aleator, Sinus, TTH sau Șoc pot rula în

aceeași durată de testare. 

Comenzi comune 

Au fost implementate mai multe comenzi comune - a   . 
Aceste comenzi pot fi aplicate simultan la toate controlerele. 
Toate testele pot fi pornite sau oprite prin apăsarea unui singur 
buton.

Proiectare robustă tolerantă 

Proiectarea robustă a software-ului permite ca testele să se 

desfășoare fără a fi întrerupte de erorile altor teste. Dacă un test

eșuează din orice motiv, celelalte teste vor continua, până când 

operatorul dorește să le oprească. 



Vizualizarea vibrațiilor 

Funcția de vizualizare a vibrațiilor EDM este disponibilă în toate 

tipurile de teste ale software-ului EDM VCS. Această opțiune 

oferă o generare rapidă și eficientă a modelului structural și o 

vizualizare 3D completă a modelului de vibrații online pe 

structura testată. Există trei file pentru a acoperi editarea 

modelului geometric, cartografierea DOF a canalului de intrare și 

animația formei de deformare operațională. 

Prima filă (Editor) este concepută pentru a ajuta utilizatorii să 

creeze modele geometrice pentru vizualizarea formelor de 

deformare operațională a structurii de testare. A doua filă 

(Channels) permite utilizatorului să atribuie informațiile DOF 

corespunzătoare fiecărui canal de intrare activat. Cea de-a treia 

filă (Animation) afișează animația de deformare a formelor de 

deformare operațională a structurii supuse testului. Datele de 

bloc și RMS din canalele de intrare pot fi utilizate pentru 

vizualizarea vibrațiilor formelor de deformare operaționale. 
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Crystal Instruments înțelege investiția enormă pe care clienții 

noștri o investesc în produsele noastre. Noi suntem pe măsura 

investiției lor, oferind cel mai cuprinzător contract de asistență 

tehnică din industrie. De la apeluri de asistență la instruirea 

personalului, Crystal Instruments oferă soluții pentru nevoile 

clienților noștri. 

"Acordul de asistență tehnologică completă" oferit de Crystal 

Instruments are un preț corect, reprezentând un mic procent din 

valoarea totală a achiziției. Serviciile oferite și incluse în acord au 

o durată de 1 an. Acordul este reînnoit conform abonamentului.
Tarifele pot crește dacă un abonament nu este continuat la

momentul reînnoirii și nu este semnat ulterior. Vă rugăm să

contactați Crystal Instruments sau distribuitorii acestuia pentru

informații privind prețurile.

Serviciile oferite sunt: 

• Program anual de actualizare a software-ului - accesibil prin

descărcări online convenabile

• Calibrarea anuală a hardware-ului

• Asistență telefonică/prin e-mail/prin video în direct cu prioritate

de la ingineri cu înaltă calificare

• Unitate de înlocuire temporară pentru hardware în 48 de ore

• Servicii de recuperare a datelor

• Reparații hardware atunci când numărul total de ore de service

necesare este mai mic de 4 ore pe incident

Calibrarea anuală a hardware-ului 

Crystal Instruments DMS este certificat de ISO:9001. De 

asemenea, la cerere, se efectuează calibrări hardware la sediul 

clientului. Clienții care au încheiat un contract de servicii 

tehnologice Premier Technology Service Agreement vor primi 

servicii anuale standard de calibrare hardware fără costuri 

suplimentare (o valoare de 1.500 de dolari). 

Actualizări anuale de software 

Crystal Instruments oferă soluții convenabile pentru actualizări de 

software. Utilizatorii au posibilitatea de a descărca cele mai 

recente versiuni ale software-ului de management al datelor

tehnice (EDM) de la Crystal Instruments prin intermediul site-ului 
de asistență. 

Alte opțiuni includ linkuri trimise prin e-mail pentru a descărca 
actualizări de software, stick-uri fizice trimise la locația dvs. și 
instrucțiuni de instalare furnizate la telefon de către inginerii noștri de 
aplicații cu înaltă calificare. Clienții care au încheiat un contract de 
servicii tehnologice Premier Technology Service Agreement vor primi 
servicii standard de actualizare a software-ului fără costuri 
suplimentare. 

Unități de înlocuire temporară
Crystal Instruments se străduiește să minimizeze orice inconvenient 
pentru operațiunile clienților noștri. Unitățile de înlocuire temporară 
sunt adesea furnizate clienților ca o soluție. De obicei, unitățile vor fi 
alocate clienților în mai puțin de 48 de ore.

Suport live pentru produse 
Personalul de asistență al Crystal Instruments se află în Santa Clara, 
California, la sediul central al companiei noastre. Personalul nostru 
de asistență oferă asistență telefonică și prin e-mail de la 8:00 la 
17:00 PST, de luni până vineri. Toată asistența este asigurată de 
ingineri cu înaltă calificare, nu de tehnicieni. La cerere, este 
disponibilă și asistență după orele de program. 
Personalul extrem de divers al Crystal Instruments oferă asistență 
lingvistică în limbile engleză, spaniolă, mandarină, cantoneză, 
japoneză, taiwaneză, persană, hindi și vietnameză.

Servicii de reparații hardware 
Crystal Instruments oferă reparații hardware pentru unitățile estimate 
a avea o perioadă de reparații de 4 ore sau mai puțin. Orele 
suplimentare necesare pentru reparații sunt taxate la un tarif orar. 
Piesele de schimb sunt reduse cu 30% în cadrul Acordului de 
asistență tehnologică Premier. Toate reparațiile hardware au loc la 
sediul Crystal Instruments din Santa Clara, CA. Tehnicienii noștri 
foarte bine pregătiți vă vor repara cu precizie și eficiență 
echipamentul în facilitățile noastre certificate ISO:9001. 

Servicii de recuperare a datelor 
Crystal Instruments înțelege importanța recuperării datelor pierdute 
în condiții de siguranță și securitate. Personalul nostru este pregătit 
și disponibil pentru a vă ajuta să treceți prin orice situație de pierdere 
de date. 

Acord global de servicii tehnologice
www.crystalinstruments.com/technology-service-agreement

CRYSTAL INSTRUMENTS
2370 OWEN STREET 

SANTA CLARA, CA 95054 

(E.U.A.) 
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