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Popis přístroje FG320  
 
Tester FG320 je elektrické zařízení a smí být obsluhován jen osobou s potřebnou 
kvalifikací. Výrobce neručí za jakékoliv škody vzniklé nesprávným použitím přístroje. 
Před připojením přístroje do testovacího obvodu nutno zejména ověřit správnost 
zapojení (nebezpečí poškození testeru přivedením napětí do výstupu). 
 
Tester FG320 je unikátní kompaktní přístroj určený zejména pro komplexní testování funkcí systémů 
měření vibrací, posuvů a otáček. Parametry přístroje jsou zvoleny tak aby pokrývaly nejčastější úlohy při 
servisu těchto zařízení respektive, aby simuloval výstupní signál používaných snímačů.  
FG320 je napájen a ovládán z PC (notebooku) prostřednictvím rozhraní USB. Ovládací program 
vyžaduje minimálně PC s procesorem Pentium III 800 MHz, 512 MB RAM, OS MS Windows XP/7/10 a 
NET Framework 4.0. 
 
Jádro přístroje tvoří jednočipový mikrokontrolér, který generuje požadované signály a komunikuje s PC. 
Kromě toho obsahuje přístroj potřebné měniče pro napájení a výstupní analogové a spínací obvody. 
Generátor FG320 je umístěn v kompaktní hliníkové skříňce.  
 
Upozornění: 
FG320 je galvanicky oddělen od připojeného počítače. Je tím zabráněno vzniku zemních smyček, 
potenciál svorky GND však není nijak definován. Někdy může být nutné svorku GND propojit se zemí 
testovaného zařízení. 
 
Zadní panel: 
Na zadním panelu přístroje je zásuvka USB pro připojení k PC a 9-ti kolíková zásuvka „Canon“, pro 
provoz v režimu „Speed mode“.  
 
Čelní panel: 
Na čelním panelu je 5 výstupních zdířek: 

Zdířky aktivní v režimu „Signal mode“ 
GND    zem  
Signal    výstupní generátoru signálů  
BNC konektor   stejný signál jako zdířka „Signal“, lze použít oba současně 
REF-P (Passive)  referenční impuls fázové značky, otevřený kolektor 
REF-A (Active)  referenční impuls fázové značky, aktivní napěťový výstup  

Zdířky aktivní v režimu „Current mode“ 
GND    zem 
mA   výstup proudového signálu 

 
Dále jsou na čelním panelu 4 LED: 

PW   zelená   – indikuje přítomnost napájecího napětí 
CM   oranžová  – indikuje činnost komunikace USB 
REF      červená  – indikuje činnost impulsu fázové značky (bliká v závislosti na 

 frekvenci fázové značky) 
OL modrá    – indikuje překročení zátěže proudového výstupu (rozpojení 

   smyčky) 
 
Provozní módy přístroje: 
Generátor FG320 je určen pro tři typické aplikace s odlišnými nároky na testovací signál: 
 
Signálový mód: Testování systémů měření vibrací (posuvů) simulací signálů normálně měřených 
elektrodynamickými, piezo, nebo bezdotykovými snímači. V tomto případě je zapotřebí signál malé 
úrovně, typicky 10mV až 1V, popřípadě s relativně velkou stejnosměrnou složkou. Kromě vlastního 
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simulačního signálu vyžadují některé systémy navíc referenční impuls (REF) jako informaci o otáčkách a 
fázi signálu.  
 
Otáčkový mód: Testování systémů měření otáček s výběrem 2 ze 3 (např. epro DOPS nebo MMG1000). 
 
Proudový mód: Testování proudových smyček 0/4…20mA. Tester pracuje jako zdroj stejnosměrného 
proudu do zátěže až 500 Ohm. Pozor! - přístroj nelze použít pro simulaci pasivních převodníků 
napájených proudovou smyčkou! Přetížení výstupu (rozpojení smyčky) je signalizováno svitem modré 
LED „OL“ na čelním panelu. 
 
Jednotlivé režimy nelze provozovat současně. Přepínání režimů řídí ovládací program. 
 

První zapnutí: 
 
Po připojení k PC pomocí USB kabelu se rozsvítí zelená LED „PW“, signalizující přítomnost napájení. 
 
Z přiloženého CD/flash disku nainstalujte ovládací program „FG Programmer“ spuštěním souboru 
„setup.exe“.  Při instalaci postupujte podle pokynů instalačního programu – viz Postup instalace (strana 
20). Pokud je to nutné nainstalujte ovladače z přiloženého CD/flash disku. 
 
Po spuštění programu FG Programmer se objeví základní ovládací okno. Pro komunikaci v češtině 
zaškrtněte volbu „Language-CS“ v menu LANGUAGE. 
Tlačítkem HLEDAT vyhledejte komunikační port přidělený přístroji při instalaci a tlačítkem OTEVRIT 
přístroj připojte. Úspěšné připojení bude indikováno sdělením ve spodní liště okna programu FG 
Programmer: „COMx pripojen“, a údajem o seriovém čísle (nnnnnnnn) verzi firmwaru (a.bb) připojeného 
přístroje. Napravo se objeví grafický symbol se vzhledem čelního panelu přístroje. Zároveň se aktivují 
ovládací okna programu. Počet aktivních oken se může lišit podle konfigurace uložené jako DEFAULTNI 
(automaticky zavedené po spuštění).   
 
Okno aplikace FG Programmer po úspěšném navázání komunikace s přístrojem v konfiguraci po první 
instalaci a přepnutí do češtiny vypadá následovně: 
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Spojení v příkladu bylo navázáno přes COM6, sériové číslo přístroje 17100001, verze firmware 1.04, 
FG320 se nachází v signálovém módu. 
 
Komunikaci přerušíte tlačítkem ZAVRIT nebo ukončením programu.  
K jednomu počítači lze připojit maximálně dva přístroje  FG320. 
 

Popis ovládání: 
 
Horní ovládací lišta: 
 

 
 
 
KONEC  Ukončení programu. Pokud je v té době připojen přístroj, je nutno 

ukončení potvrdit. 
 
NASTAVENI Uložení konfigurace přístroje do souboru, načtení uložené 

konfigurace, volba defaultní konfigurace při spuštění programu. 
 
JAZYK Volba jazykové mutace programu. 

 
RAMPA Aktivuje funkci RAMPA. 
 
NAPOVEDA Stručná on-line nápověda k přístroji a jeho funkcím. 
 
AKTUALIZACE Pokud jste momentálně připojení k internetu, můžete zkusit, je-li 

k dispozici novější verze softwaru FG Programmer a případně ji 
ihned stáhnout a nainstalovat. 

 
O APLIKACI Informace o verzi programu. 
 

 
Ovládání komunikace: 
 
K ovládání a signalizaci stavu komunikace PC s přístrojem FG320 slouží prvky pod horní lištou popsané 
již v kapitole První zapnutí. 
 

Funkční módy přístroje: 
 
Jak už bylo uvedeno v popisu přístroje, může FG320 pracovat ve třech módech (Signálový, otáčkový a 
proudový). Tyto funkční módy vyžadují zadávání různých parametrů do přístroje a jsou tedy ovládány 
pomocí tří samostatných záložek. Mezi jednotlivými módy přepnete poklepáním na záložku s konkrétním 
názvem módu. 
 
 
 
 
Důležité upozornění:  
Signály na výstupech právě neaktivního módu nejsou definovány. Například po přepnutí z proudového 
módu do signálového módu není nadále k dispozici naposledy nastavený proud na svorce „mA“. 
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Hardwarové módy: 
 
 Signálový mód: 

 
 
 Otáčkový mód: 

 
 
 Proudový mód: 
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Záložka Signálový mód: 
 
Simulační kalkulátor       Přímé nastavení parametrů signálu Nastavení kroků pro inkrementaci 
         a dekrementaci, rozsahy jsou pevné 
 

 
 
Ovládání výstupu fázové značky        Efektivní hodnota amplitudy sinusového signálu 
 
Přímé nastavení parametrů signálu: 
Zvolte potřebný rozsah výstupního signálu (pokud je připojeným přístrojem podporován). 

1) Zadejte číselně požadovanou hodnotu (povolený rozsah se objeví jako nápověda při podržení 
ukazatele myši nad zadávacím polem). Během zadávání pozadí pole zmodrá, po potvrzení volby 
klávesou Enter se nová hodnota přenese do přístroje a pozadí pole opět zbělá. 

2) Zvyšujte / snižujte hodnotu tlačítky ,v. Krok změny zvolte z nabídky v poli Krok nebo zadejte do 
pole Krok vlastní hodnotu kroku. 

 
Amplituda signálu do přístroje se zadává jako špičková hodnota (0-p). Pokud zvolíte sinusový tvar 
signálu, aktivuje se pole AMPLITUDA RMS, které zobrazuje odpovídající efektivní hodnotu. Tento údaj 
slouží pouze pro usnadnění kontrolního měření výstupního signálu testeru běžným multimetrem, který 
zobrazuje obvykle pouze efektivní hodnotu. 
 
Výstup fázové značky (referenční puls) 
Tester je opatřen dvěma hardwarovými výstupy referenčního pulsu fázové značky.  
Výstup označený „Pasive“ je klasický otevřený kolektor spínající proti nulovému potenciálu (puls = 
sepnuto). Tento výstup je určen pro přímé připojení na vstup KP (pin d22) měřících karet MMS 6000. 
Výstup označený „Active“ je aktivní zdroj napěťového signálu s uživatelky definovaným výstupem.   
V poli FAZOVY POSUN zadejte fázový posun pulsu vůči testovacímu signálu. Tvary signálů a jejich 
fázový posun vzhledem k referenčnímu pulsu je znázorněn na obrázku v příloze. 
V poli HARMONICKA zadejte, po kolika periodách testovacího signálu má být vygenerován puls fázové 
značky. 
V poli FÁZOVÁ ZNAČKA – ÚROVEŇ zadejte napětí ze snímače fázové značky ve stavu kdy se nachází 
mimo fázovou značku. 
V poli FÁZOVÁ ZNAČKA – PULS zadejte napětí ze snímače fázové značky ve stavu kdy se nachází nad 
fázovou značkou. 
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Simulační kalkulátor: 
 
Pokud je zvolen sinusový tvar signálu, aktivuje se pole simulačního kalkulátoru. Pro jiný tvar signálu 
kalkulátor není funkční. 
Kalkulátor po zadání citlivosti snímače (obvyklé typy je možno vybrat z nabídky) a simulované veličiny 
automaticky generuje odpovídající hodnoty amplitudy testovacího signálu. Mějte na paměti, že některé 
měřící metody zahrnují integraci signálu a tedy amplituda elektrického signálu závisí kromě zadané 
hodnoty vibrací též na kmitočtu. 
Kalkulátor je „obousměrný“, to znamená, že pokud provedete přímé nastavení amplitudy signálu v poli 
AMPLITUDA, zobrazí kalkulátor tomu odpovídající hodnotu vibrací. 
 
 

V prvním řádku kalkulátoru zadejte citlivost snímače a jeho druh   
(snímač dráhy, rychlosti nebo zrychlení). Obvyklé typy snímačů 
můžete vybrat z nabídky na druhém řádku. 

 
V tomto poli zvolte, jaké vibrace chcete simulovat.  
Pro akcelerometr můžete volit zrychlení, rychlost nebo dráhu.  
U rychlostního snímače se nabízí rychlost nebo dráha. 
U snímače dráhy lze simulovat pouze dráhu.  

 
Ve všech případech zvolte způsob zpracování signálu měřící kartou 
(efektivní hodnota=RMS, 0-p, p-p). 
Pokud u snímače dráhy zvolíte „Smax“, předpokládá se simulace 
vektoru chvění Smax=max(X2+Y2)-2 dle ČSN ISO 7919-1. Signál 
z testeru se v tomto případě připojí na oba vstupy měřící karty 
paralelně. 
Hodnoty vibrací pro simulaci kalkulátorem zadávejte obvyklým 
způsobem přímo do pole Signal nebo tlačítky nahoru/dolů se 
zvoleným krokem. 

 
Pokud je přepočet vibrací na napětí závislý na frekvenci, například 
pokud používáte akcelerometr a chcete simulovat rychlost vibrací, 
objeví se pole pro zadání kmitočtu. Toto pole kopíruje hodnotu pole 
FREKVENCE pro přímé nastavení parametrů. Z tohoto pole je 
převzata i hodnota Krok kmitočtu. 
Chcete-li simulovat konstantní vibrace při různých kmitočtech, 
zadávejte kmitočet v tomto poli a kalkulátor bude automaticky 
korigovat simulační napětí, tak aby výstupní napětí odpovídalo 
zadané hodnotě vibrací. 

Pokud budete naopak měnit kmitočet v poli FREKVENCE, bude amplituda výstupního napětí konstantní 
a kalkulátor vám v poli Signal ukáže odpovídající hodnotu vibrací, která se bude měnit v závislosti na 
kmitočtu. 
 
Poznámka: 
Kalkulátor je obousměrný a ukazuje tedy, jaké simulované vibrace odpovídají nastavenému napětí na 
výstupu testeru. Protože výstupní napětí testeru lze nastavovat v krocích 0,1mV (0-p), stává se, že 
výsledný údaj v poli kalkulátoru „Signal“ se mírně odlišuje od původně zadané hodnoty. Je to dáno tím, 
že požadovaná hodnota vibrací je přepočtena na simulační napětí. Tato hodnota je zaokrouhlena na 
desetiny mV, zadána do testeru a zaokrouhlená hodnota je zpětně přepočtena na odpovídající vibrace a 
zobrazena v poli Signal. 
 
Typické příklady použití testeru v Signálovém módu: 
Testování měřících monitorů a převodníků vibrací a posuvů. Několik typických příkladů připojení a 
konfigurace testeru je znázorněno v přílohách.
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Okno Otáčkový mód: 
 
Tento režim je určen k testování systému přeotáčkové ochrany epro DOPS a MMG1222TS. Tester 
v tomto režimu generuje „třífázový“ pulsní signál simulující tři bezdotykové snímače umístěné ve 
správných polohách nad měřícím ozubeným kolem. Signál je k dispozici na 9-ti pinovém konektoru na 
zadním čele testeru. Pro připojení k testovanému slouží přiložený „trojkabel“. Typické připojení 
k systému epro DOPS je znázorněno v příloze. 
 
Takto vypadá okno FG Programmer po přepnutí do Otáčkového módu. Všimnete si změněného 
grafického symbolu čelního (v tomto případě zadního) panelu s konektorem pro testovací kabel (viz 
strana 5).  
 
První možností je přímé zadávání výstupní FREKVENCE v rozsahu 0,1…20000Hz s krokem 0,1Hz. 
V poli OTÁČKY se pak objevuje odpovídající hodnota otáček při zadaném počtu zubů měřícího kola. 
 

  

  
 
Komfortnější možností je zadat počet zubů měřícího kola a pak zadávat přímo požadované otáčky.  
Zde prosím mějte na paměti, že i když zadáváte otáčky, do testeru se nastavuje přepočtená hodnota 
kmitočtu zaokrouhlená na desetiny Hz. Zadání změny například o 1 ot/min při kole o méně než 6 zubech 
může být po zaokrouhlení vyhodnoceno jako stejná frekvence a zůstat bez odezvy. V případě 
pochybností přepněte do režimu Vstup-frekvence a inkrementováním frekvence po 0.1 Hz si ověřte, jaké 
hodnoty otáček lze při daném počtu zubů měřícího kola simulovat. 
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 Okno Proudový mód:   
 
Tento režim je určen k obecnému testování proudových smyček. 
 
Pozor!  
Tester pracuje jako zdroj stejnosměrného proudu do zátěže až 500 Ohm. Přístroj nelze použít pro 
simulaci pasivních převodníků napájených proudovou smyčkou! Přetížení výstupu – zatěžovací odpor 
větší než 500 Ohm – je signalizováno svitem modré LED „OL“ na čelním panelu. 
 
Vzhled okna v Proudovém módu je velmi strohý a umožňuje „pouze“ zadání proudu obvyklým 
způsobem. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  FG320 

  ver. 2.2.0.0 

strana 10 z 21 

 
Funkce RAMPA:   
 
Funkce RAMPA umožňuje nadefinovat si množinu konfigurací testeru a tu pak sekvenčně spouštět 
s nastavenou periodou přepínání. Po stisku tlačítka RAMPA se okno FG Programmeru zvětší v dolní  a 
pravé části o ovládací prvky rampy. Funkci rampy lze vyvolat ve všech funkčních módech. Počet kroků 
rampy je omezen na 100 v závislosti na časovém kroku. 
 

 
 
          Nastavení periody přepínání 
                 Start / stop rampy 
  Mód rampy – kruhový nebo tam a zpět 
Pole POZICE zobrazuje číslo aktuálního kroku / celkový počet definovaných kroků 
 
Tlačítka MOD nastavují požadovanou funkci rampy: vzestupná/sestupná nebo „tam a zpět“. 
 
Dva sloupce RAMPA ZÁKLADNÍ slouží k zadání parametrů prvního a posledního kroku rampy.  
Nejprve zadejte v poli SIGNÁLOVÝ MOD obvyklým způsobem parametry signálu prvního kroku rampy a 
tlačítkem >> je vložte do prvního sloupce. Pak zadejte parametry posledního kroku a opět příslušným 
tlačítkem >> je vložte do sloupce zcela vpravo. Hodnoty parametrů v jednotlivých krocích mezi prvním a 
posledním krokem budou lineárně (ekvidistantně) rozloženy podle zadaného počtu kroků se dvěma 
výjimkami:  

- Parametr TVAR SIGNÁLU platí podle zadání ve sloupci prvního kroku a nemění se 
- Parametr HARMONICKÁ je celočíselný a je tudíž v jednotlivých krocích zaokrouhlen na celé číslo 

 
Volba POČET KROKŮ zadává kolik kroků má generátor udělat mezi výše zadaným prvním a posledním 
krokem včetně. 
 
Pole CELKOVÝ ČAS nebo ČASOVÝ KROK určují rychlost přepínání kroků rampy. 
 
Tlačítky START a STOP se funkce rampy spouští a zastavuje.  
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 Technická data: 
 

Všeobecně: 
Připojení k PC: USB 1.0 - 3.0 
Odběr z USB portu:  
max. 400mA 
Rozměry: 175x115x30mm 
Hmotnost: 0.2 kg 

Provozní teploty: 0  40°C 
 
Režim Signal mode: 
Zdířka „Signal“, BNC 
Výstupní signál je tvořen 
kombinací stejnosměrného a 
střídavého napětí. 
Volitelné průběhy střídavého 
napětí: 
Sinus, obdélník, trojúhelník, pila 
Kmitočtový rozsah  

                   0,1  20000Hz 
Rozlišení: 0,1Hz 
Přesnost: +/-(0,1% + 0,2Hz) 
Napěťový rozsah AC:  

0,1  4000mV, rozlišení: 0,1mV 
Přesnost: +/-(1% + 0,1%fs) 
Napěťový rozsah DC: 

-22  +22 V 
Rozlišení: 0,01V 
Přesnost: +/- 0,1V 
při zátěži: >10kΩ 
 
Výstup Key Puls: 
Impuls je generován 
synchronně se signálem na 
výstupu „Signal“. 

Fázový posuv impulzu vůči 

výstupu Signal: 0  360° 
Krok nastavení: 1° 
Puls je možno generovat v 
násobcích periody výstupního 
signálu.  
Délka pulsu je nastavitelná 
 
Výstup Otevřený kolektor: 
Zdířka “Passive” 
  Maximální napětí: 40V DC 
  Maximální proud: 0.2 A 
 
Aktivní výstup: 

Zdířka “Active” 
Základní úroveň i úroveň pulsu 
je volně nastavitelná v rozmezí 

-22  +22 V  
Povolená zátěž: >10kΩ 

 
Režim Current mode: 
Zdířka: “mA” 
Zdroj stejnosměrného proudu. 

Rozsah: 024 mA 
Rozlišení: 0,01 mA 
Přesnost: 1% 
Povolená zátěž:<500Ω 
Na výstup nesmí být přivedeno 
žádné cizí napětí. 
 
Režim Speed mode: 
9-pin konektor na zadním čele. 
Výstup simuluje funkci 

bezkontaktních snímačů 
Emerson řady PR642x/CON0x1 
nebo MMG1070 nastavených 
podle předpisu výrobce pro 
systém přeotáčkové ochrany 
DOPS a slouží pro testování 
tohoto systému. Pro použití na 
jiných zařízeních není funkce 
garantována. 
 

Kmitočtový rozsah 0,1  20 kHz 
Rozlišení: 0,1Hz 
Přesnost: +/- (0,1% + 0,2Hz) 
Symetrie pulsů: cca 50% 
Max. napětí přivedené na 
svorku –24V: -30V proti svorce 
0V 
Maximální zátěž rezistorů 
výstupního obvodu: 
0.5W/rezistor 
 
Následující parametry platí při 
napojení na systém epro 
DOPS: 
 
Úroveň L 

Nap. na pinu Out: -22V  -25V 
Odběr na pinu –24 V: cca 12mA 
Úroveň H 

Napětí na pinu Out: -8V  -11V 
Odběr na pinu –24 V: cca 5mA 
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Blokové schéma Testeru FG320: 
 

Signálový mód: 

 
 
 
 

Otáčkový mód: 
Zapojení výstupu Speed, kanál 1 (2, 3): 

 

 
 
 
 

Proudový mód: 
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Tvary kmitů na výstupu Signal a fázový posun pulsu na výstupu Key Puls (REF). 

KEY = 90°

KEY = 0°

SAW

TRIANGLE

SQUARE

SINE

Poslední možností generovaného výstupního signálu je uživatelská funkce. Defaultní je 
nastavená funkce SINUS 1. a 3. harmonická. 
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Příklad použití testeru FG320 
 
V následujících příkladech jsou znázorněny měřící karty Emerson AMS6500-ATG, tester FG320 je však 
možno připojit analogickým způsobem i k systémům jiných výrobců. 
 
Snímač:  piezo snímač rychlosti 793V-5 (500mV/inch/s). 
Karta:  abs. chvění, A6500-UM, simulovaná veličina: rychlost 10 mm/s, rms  
 

 
 
Snímač musí být při testu odpojen, stačí jedním pólem. 
 
Napájení snímače ICP není nutno vypínat, pokud je menší než 8 mA.  
 
 
 

Příklad nastavení testeru. 
 
 
 
 

Konfigurace v souboru: 
BV-V500-V10rms 

 
 
 

DC OFFSET + 10V simuluje stejnosměrnou 
složku napětí na snímači (bias). 
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Příklad použití testeru FG320 
 
Snímač:  piezo snímač zrychlení 786A (100mV/g). 
Karta: abs. chvění, A6500-UM, sim. veličina rychlost 10 mm/s, rms , kmitočet 50 Hz 
 

 
 
Snímač musí být při testu odpojen, stačí jedním pólem. 
Napájení snímače ICP není nutno vypínat, pokud je menší než 8 mA.  
 
 
 

Příklad nastavení testeru.  
 

Konfigurace v souboru: 
BV-A100-V10rms 

 
 
 
 

DC OFFSET + 10V simuluje stejnosměrnou 
složku napětí na snímači (bias). 

 
 
 
Pozor, v tomto příkladu měřící karta integruje (přepočítává zrychlení na rychlost).  

Simulované napětí (zrychlení) při konstantní žádané hodnotě rychlosti tedy závisí na kmitočtu. 
 
!!! Při simulaci senzoru s citlivostí 10mv/g je nutné zvýšit frekvenci testovaného signálu na hodnotu okolo 
1000Hz. Simulovaný signál potom bude dosahovat větších hodnot. !!! 
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Příklad použití testeru FG320 
 
Snímač:  snímač dráhy PR6423+CON041 (8mV/m). 

Karta: relativní chvění, A6500-UM, simulovaná veličina rozkmit 100m (p-p)  

a vektor 100m (Smax) 

 
Snímač musí být při testu odpojen, stačí jedním pólem. 
Při testu karty s vyhodnocením Smax je nutno spojit vstupy obou kanálů paralelně. 

 

Příklad nastavení testeru pro simulaci 100m (p-
p), separátní kanály.  
 
Konfigurace v souboru: SV-8-100pp 
 
DC OFFSET - 10V simuluje stejnosměrnou 
složku napětí na konvertoru CON. 
 
 
 
 
 
 
 

Příklad nastavení testeru pro simulaci 100m 
(Smax), do obou kanálů paralelně.  
 
Konfigurace v souboru: SV-8-100smax 
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Dvě možnosti připojení pulsu fázové značky: 
 

1) Pasivní výstup (otevřený kolektor) pro přímé napojení na vstup KEY (d22) měřící karty chvění. 
 

 
Výstup REF-P (PASSIVE) testeru se zapojí 
místo odpojeného výstupu karty. 
 
U systému CSI6500 / MMS6000:  
Vyjměte kartu MMS6310/12 (provozní zdroje 
pulsů) a výstup REF-P propojte přímo na 
propojené vstupy KEY  (d22) jednotlivých 
karet.  
 
U systému AMS6500-ATG: 
Používejte aktivní výstup dle následujícího 
odstavce. 
 
Na nastavení úrovní výstupu ACTIVE 
nezáleží.  
 
 
 

 
2) Aktivní výstup s volitelnými napěťovými úrovněmi pulsů pro simulaci referenčního snímače.  

 
Doporučujeme používat přednostně, při testu 
se vyzkouší i funkce karty fázové značky. 
 
Obrázek znázorňuje současnou simulaci 
vibrací (horní karta) a fázové značky (spodní 
karta).  
Je naznačen alternativní způsob připojení 
vibračního signálu přes zdířku SIGNAL. 
Připojení přes BNC konektor je rovněž možné. 
 
 
 
Výstup REF-A (ACTIVE) Testeru se připojí 
standardním způsobem místo snímače pulsů 
na kartu fázové značky. 
 
 
Na testeru zvolte úroveň výstupního pulsu 
podle skutečného signálu snímače fázové 
značky a nastavení trigrovacích úrovní vstupu 
pro snímač pulsů. 
 
Typicky pro snímač PR6423 + CON: 
  
FAZOVA ZNACKA – UROVEN:   -10V 
FAZOVA ZNACKA – PULZ:   -20V 
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Připojení testeru FG320 k systému epro DOPS: 
 
Pro testování DOPSu se použije speciální tříkanálový výstup na zadním čele testeru. Pomocí kabelu 
z příslušenství testeru se připojte na svorkovnice MMS6361 podle následujícího schématu. Je nutno 
odpojit napájecí a signálový vodič ke konvertoru CON 0x1 (případně snímači MMG 1070). Tester 
simuluje potřebné napěťové úrovně na vodičích Signal, i vhodný proudový odběr na vodičích –24V 
DC. Připojení k systému Emerson AMS 6300 SIS se provede na stejném principu (čísla svorek jsou 
odlišná). 

 
 

 
Tester v otáčkovém módu.  

 
 
 
 

Režim zadávání otáček. 
 

Simulace měřícího kola o 16 zubech. 
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Často kladené otázky: 
 
1) Jak je to s galvanickým oddělením testeru, případně s propojením zemí testerem? 
 
Tester je galvanicky oddělen od USB. Prostřednictvím USB je sice napájen, ale výstupní svorka 
GND je galvanicky oddělena od PC.  
Při použití testeru je třeba mít tento fakt na paměti. Prostřednictvím testeru a PC by nemělo dojít 
k nežádoucímu vzniku zemních smyček. Někdy naopak může být nutno výstupní svorku GND 
„přizemnit“, tj. propojit s měřící zemí systému. 
 
Tři nezávislé výstupy na 9-pinovém konektoru pro simulaci otáček jsou galvanicky odděleny.  
 
 
 
2) Mohu k PC připojit více testerů FG320? 
 
K jednomu PC lze připojit max. dva testery, i když je PC vybaven více USB porty. 
 
 
 
3) Jaký je kmitočtový rozsah testeru? 
 
Kmitočet výstupního signálu lze v Signálovém a Otáčkovém módu zadat v rozmezí 0,1… 20 000 Hz. 
U jiného než obdélníkového signálu při nejvyšších kmitočtech začíná být patrný interní krok, s nímž 
je signál digitálně generován. Při kmitočtech na horním konci rozsahu je již signál mírně tvarově 
zkreslen (skládá se z řady „schodů“). Zkreslený tvar je sice patrný při pozorném sledování signálu 
osciloskopem s dostatečnou šířkou pásma, avšak ve vlastní testované kartě (převodníku vibrací) je 
toto zkreslení dostatečně potlačeno dolnopropustným filtrem na vstupu karty a při běžném testování 
funkčnosti měřících převodníků obvykle nevadí.  
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Postup instalace: 
 
Spusťte soubor setup.exe a vyberte jazyk pro instalaci (English nebo Čeština). 
Potvrďte tlačítkem OK. 

  
Pokračujte tlačítkem Další (Next). 
Potom vyberte typ instalace Kompletní (Full), Minimální (Minimal) a Vlastní (Custom). 
Volbu proveďte v závislosti na vaší volbě. 

  
Dále zvolte, zda chcete vytvořit zástupce (shortcut) na ploše, spustit (run) aplikaci po dokončení 
instalace nebo spuštění nápovědy (help) po dokončení instalace a potvrďte tlačítkem Další (Next). 
Následuje přehled, kam se aplikace nainstaluje. Pokračujte tlačítkem Další (Next). 

  
Následuje instalace aplikace. 
Poté dokončete instalaci tlačítkem Dokončit (Finish) 
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POZNÁMKY: 
 


