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Systémy DDS 2010 a MMS 6850 DS.  
 
Celý softwarový systém se prodává pod dvojím označením. 
 
Je to DDS 2010, pod kterým je distribuován přímo od výrobce Adash s.r.o. (www.adash.cz) a obvykle 
je doplněn také o měřící přístroje téhož výrobce. 
 

 
 
 
 
Stejný softwarový systém je také využíván pro monitorovací systém MMS 6000, jehož výrobcem je 
EPRO Germany ( www.epro.de). Je označován jako MMS 6850 DS. 
 

 
 
Oba systémy jsou programově totožné, liší se pouze označením. Oba jsou plně podporovány ze 
strany výrobce Adash s.r.o. na www.adash.cz. Tam jsou k dispozici jak manuály, tak pravidelné 
upgrade ke stažení. 
 
V dalším textu se obvykle hovoří jen o programu DDS 2010. Je to v rámci zjednodušení, aby se 
nemusely stále uvádět dvě označení. 
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Jak prodáváme software?  
 
DDS 2010 je rozsáhlý systém. Neexistuje uživatel, který by využil všechny jeho funkce a proto jsme 
vyvinuli souhrnnou strukturu, která umožňuje každému zákazníkovi vybrat si to nejvhodnější pro jeho 
potřeby. Toto řešení je finančně výhodné. 
 
DDS 2010 muže načítat data z mnoha měřících zařízení, každé zařízení vyžaduje programové 
rozhraní (interface). Zákazník si koupí pouze ty programové rozhraní, které jsou nezbytné pro provoz 
zařízení, které vlastní. DDS 2010 také umožňuje mnoho způsobů načítaní dat, i zde je možnost 
výběru. Zákazník si koupí pouze ten způsob, který právě potřebuje. 
Každá položka z katalogu DDS 2010 vyžaduje ke svému spuštění LICENCI. 
 
Když jste koupili DDS 2010 a otevřeli balení, našli jste malou plastovou věc. Tato věc je HASP klíč, 
má své sériové číslo a může být připojen k vašemu PC (USB nebo paralelnímu portu). Klíč HASP je 
spolu s licenčním(Aky) souborem nositelem všech vašich licencí. 
Po nějakém čase se zákazník může rozhodnout koupit další funkce, to znamená další licence. Toto je 
samozřejmě možné a je to velice jednoduché. Není potřeba posílat váš HASP klíč zpátky k výrobci pro 
vypálení dalších licencí, dodatečné licence jsou vám poslány v podobě AKY souboru (název souboru 
je DDS2010.aky pro DDS2010 a MMS6850DS.aky pro MMS6850DS). Jakmile jste tento soubor uložili 
do složky DDS 2010, program se spustí s novými možnostmi. 
Aky soubor musí být uložen ve stejné složce jako program DDS 2010, standardně: 
Program Files\Adash\DDS2010CZ\DDS2010.aky . Tento soubor tedy není součástí instalace. Pokud 
pracujete pouze s licencemi uloženými v HASP klíči, tak jej nepotřebujete. 
 
Pokud už nějaký DDS2010.aky soubor v daném umístění existuje, přepište jej. Nový soubor obsahuje 
všechny licence, které byly uloženy ve starém souboru. 
 
V DDS2010.aky souboru obdržíte i licence, které již máte uloženy ve vašem HASP klíči (nebo ve 
starším DDS2010.aky souboru, pokud nějaký máte) a nové licence, které jste si právě koupili. 
DDS2010.aky soubor má stejné sériové číslo jako váš HASP klíč, pokud byste se pokusili použít 
DDS2010.aky soubor s jiným klíčem, tak by licence ze souboru nebyla načtena a mohli byste použít 
licence uložené pouze na HASP klíči. 
 
Buďte opatrní s vaším aky souborem. Měli byste si ho uložit na jiném místě ve vašem počítači, 
protože pokud aktualizujete DDS 2010 z internetu, aky soubor může být přepsán! Poté opět musíte 
zkopírovat váš správný aky soubor do složky DDS 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DŮLEŽITÉ ! 
Když kupujete software, kupujete licenci k jeho používání. Naše licence jsou uloženy v HASP klíči 

a v aky souboru, pokud ztratíte aky soubor, pošleme vám nový, v tomto není potíž. Ale pokud 
ztratíte váš HASP klíč, je to vážný problém, ztracený klíč znamená ztracené licence. 

Nemůžeme vám poslat nový HASP klíč. Dbejte o váš HASP klíč a zabraňte jeho ztracení! 
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Blokový diagram hledání a kontroly HASP klí če: 
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Instalace programu.  
 
V minulosti společnost ADASH distribuovala program DDS 2000 na CD-ROM, od této cesty se 
upustilo. Protože vydáváme nové aktualizované verze přibližně každý týden, CD verze byly vždy 
zastaralé. Veškerý software firmy ADASH je dnes přístupný na webových stánkách, instalujte proto 
soubory z internetu, které jsou aktuální. Na CD je dodávána vždy pouze první instalace s licencí. 
Program DDS 2010 je zdarma, můžete ho nainstalovat na jakýkoli počet PC. Licence pro užívání 
tohoto programu je obsažena v HASP klíči, který je nezbytný pro spuštění programu. To znamená, že 
můžete nainstalovat DDS 2010 na všechny vaše počítače, ale spustit ho je možné pouze na počítači, 
kde je připojen HASP klíč. 
Funkce síťového HASP klíče probíhá odlišným způsobem. Síťový HASP klíč je instalován na serveru 
a v jeho paměti je zapsán počet licencí, které mohou být spuštěny najednou. Ke každé instalaci 
DDS2010 je poté potřeba zkopírovat i příslušný adash.aky s licencí. 

Instalace z webových stránek: 
 
Spusťte internetovou stránku http://www.adash.cz sekci Download, Software ADASH a stáhněte 
požadované soubory. Na výběr máte ze 2 jazykových variant (česká „_cz“ a anglická „_en“).  
 
Na stránkách se vyskytuje plná verze s názvem obsahujícím „Full“ (př. DDS2010_Full_100_cz.exe) a 
poslední aktualizace „Update“ (př. DDS2010_Update_103_cz.exe). Názvy souborů mohou být odlišné 
díky průběžnému aktualizování. Proces instalace popíšeme pro DDS2010, pro MMS6580DS je 
totožný. 
 
Jakmile máte staženy všechny sobory DDS 2010, spusťte soubor DDS2010 Full 100 cz.exe a 
proveďte instalační proces. Poté spusťte soubor  DDS2010_Update_103_cz.exe který aktualizuje 
plnou verzi programu DDS 2010. Spusťte program DDS 2010 z Nabídky Start Menu – Programy nebo 
souborem DDS2010.exe umístěném standardně: 
Program Files\Adash\DDS2010_CZ\DDS2010.exe 
 
Znovu opakujeme – pro spušt ění tohoto programu musí být HASP klí č připojen k po čítači. 
Pokud není HASP klí č připojen, spustí se DDS2010 v DEMO režimu, kdy je mož no prohlížet 
pouze DEMO databáze dodané spolu s DDS2010 (DEMO_DD S2010_CZ a DEMO_MMS6850). 
 
Pokud jste nenainstalovali ovladače HASP klíče již dříve, DDS 2010 se je pokusí nainstalovat při 
prvním spuštění sám. Pro tuto operaci však musíte být k počítači přihlášen jako uživatel s 
administrátorskými právy. Zjištění uživatelských práv je popsáno v manuálu 
Administrace_Windows_pro_Adash_Software_cz.pdf  viz. kapitolu DODATEK A - Další literatura . 
V případě, že se to nepodaří, bývá chyba v tom, že nemáte administrátorská práva ( kontaktujte 
administrátora vašeho počítače ), nebo ovladače byly nainstalovány již dříve, ale byly smazány ( 
pomůže program hinstall v instalačním adresáři, spustí se „hinstall –r“ ) 
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Instalace ovlada če hardwarového klí če 
 
Instalace hardwarového klíče je podrobně popsána v manuálu: 
Administrace_Windows_pro_Adash_Software_cz.pdf  viz. kapitolu DODATEK A - Další literatura . 
 
Pro spuštění programu DDS 2010 je nutné připojit k počítači klíč HASP. Tento klíč je součástí 
dodávky programu DDS 2010. V HASP klíči jsou uloženy informace, které umožňují spouštění 
jednotlivých modulů programu DDS 2010. 
 

 
 
Bez tohoto klíče se program DDS 2010 spustí pouze v demonstračním režimu, kdy jsou značně 
omezeny možnosti. Během spouštění demonstrační verze program vypisuje chybová hlášení 
související s nenalezením klíče. 
 
Po spuštění program DDS 2010 hledá HASP klíč. Po jeho nalezení ověřuje informace v klíči uložené. 
 

 
 
Tlačítkem Ukon čit hledání  ukončíte hledání HASP klíče i spuštění programu. Není-li HASP klíč 
nalezen, vypíše se chyba. Program se spustí v demonstračním módu. 
 

 
 
V demonstračním módu má program značně omezené možnosti a při pokusu o vykonání nepovolené 
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operace se opět zobrazí chybová nebo varovní hlášení. 
 

 
 
Pokud používáte síťový klíč, je potřeba po prvním startu v menu Volby/ Globální zapnout volbu 
„Síťový HASP“ a program spustit znovu. 
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Jak jednoduše za čít 
 
Cílem této kapitoly je seznámit Vás s programem, naučit Vás bez čtení dlouhých manuálů základní 
práci s programem. Naopak podrobné informace a popis všech funkcí programu naleznete v dalších 
částech manuálu. Práci s programem si nejlépe vysvětlíme na příkladu fiktivního podniku vyrábějícího 
limonádu. Jeho jméno bude JPS-limo. Vytvoříme jednu větev stromu, tři datové buňky a nastavíme 
kritické a varovné hodnoty pro automatické vyhodnocování úrovní vibrací. 

Uživatelské prost ředí 
 
Uživatelské prostředí je rozděleno na ovládací část, pracovní část a dialogová okna. 
K ovládací části patří hlavní menu a nástrojová lišta. Menu i nástrojová lište jsou umístěny ve vrchní 
části programu. Nástrojovou lištu lze uživatelsky definovat. Kromě rychlých tlačítek obsahuje i combo-
box sestavy . Ten umožňuje uložit aktuální nastavení otevřených databází a oken pro pozdější použití. 
Sestavy lze pak otevírat jednoduše pomocí nástrojové lišty. Sestava obsahuje informace o tom, která 
databáze a okna (grafy, stromy) se mají otevřít. Sestava si pamatuje i jejich pozici na obrazovce. 
Pracovní část je plně konfigurovatelná a můžou být na ní umístěny stromy, grafy nebo schémata. 
 
 
 
 

 

Hlavní menu 
Nástrojová lišta 

Strom Graf trendu 

Časový průběh 
a spektrum 
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Vytvo ření nové databáze 
 
Na začátku práce s programem budeme chtít vytvořit svojí databázi a přizpůsobit ji podmínkám 
našeho podniku. Pro ukázku vytvoříme databázi Microsoft Access (.mdb ), program je schopen 
pracovat i s MS SQL databázemi, vytvoření MS SQL databáze je popsáno v jiné kapitole. 
 
1. Otevřeme okno Správce zdroj ů dat ODBC  (Databáze - Manažér databázových zdrojů). 
2. Zvolíme záložku Uživatelské DSN  a stlačíme přidat... . 
 
 

 

1. Vyberte 
uživatelské nebo 
systémové DSN 

2. Stiskněte přidat 
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3. Otevře se okno Vytvo ření nového zdroje dat . Zde vybereme položku Driver Microsoft Access 
(*.mdb) . Stlačíme dokon čit . 
 

 
 
4. Otevře se okno Nastavení ODBC pro Microsoft Access  zde vyplníme položku Název zdroje dat , 
odpovídající jménu, které se zobrazí v seznamu existujících databázových zdrojů. Doporučujeme volit 
jména bez diakritiky. 
5. K ODBC databázovému zdroji musíme přiřadit existující nebo vytvořit novou databázi. Pro vytvoření 
nové databáze stlačíme Vytvo řit... . 
 

 
 

1. Vyberte Microsoft 
Access driver 

2. Stlačte dokončit 

1. Zadejte jméno 

2. Stlačte Vytvořit 
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6. V tomto okně zadáme jméno nové databáze a vybereme umístění databázového souboru 
(standardně C:\Program Files\Adash\DDS2010CZ\). Stlačíme OK. 
 
 

  
 
Nyní je databáze úspěšně vytvořena, opustíme okno Správce zdroj ů dat ODBC . Databázi otevřeme 
přes menu Databáze - vybrat a otev řít. Ze seznamu vybereme naši databázi a stlačíme tlačítko 
Otevřít databázi .  
 

 

1. Zadejte jméno 
nové databáze 

2. Vyberte její 
umístění 
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Při otevírání prázdné databáze se zobrazí dotaz Databáze je prázdná, vytvo řit tabulky?  Stlačíme 
tlačítko Ano . Na první pohled se v programu nic nezmění (pouze v levém horním rohu se objevil 
název databáze). Je to proto, že databáze ještě nemá definovaný žádný strom. Musíme jej tedy 
vytvořit. 
 

 

Návrh a vytvo ření stromu 
 
Základní a největším prvkem databáze je Strom . Obvykle databáze obsahují pouze jeden a v něm je 
uložena celá organizační struktura. Pokud má podnik několik oddělených výrobních provozů, je lépe 
pro každý z nich vytvořit Strom  samostatný. Práce s daty bude pak rychlejší. 
 
Dalším krokem tedy bude vytvoření stromu databáze a jeho struktury. Při vytváření stromu je nejlépe 
se řídit strukturou podniku. Nejvýše uvedenou položkou databáze je strom. Úroveň stromu odpovídá 
celému podniku, nebo jeho samostatné výrobní jednotce (výrobní hala,...). Strom se dále větví na 
menší části například na výrobní linky, ty pak dále na soustrojí, stroje a nakonec na měřicí body. V 
našem fiktivním podniku JPS-limo nebudeme vytvářet celý strom, vytvoříme pouze jednu větev. Dělení 
JPS-limo odpovídá: 
 
0. úroveň  - STROM: - JPS-stáčírna 
1. úroveň  - Výrobní linky: - Stáčecí linka,... 
2. úroveň  - Soustrojí: - Vývěvy,... 
3. úroveň  - Stroj:  - Vývěva1, Elektromotor,... 
4. úroveň  - Měřicí místa - MB1RH, MB2RH, MBAX 
poslední úroveň - datové buňky 
 
V demonstrační databázi DDS2010 je vytvořen strom s ukázkovými daty. My si pro procvičení 
základních ovládacích prvků programu vytvoříme nový strom JPS Stáčírny.  
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Vytvo ření stromu 

1. Z hlavního menu vybereme položku Stromy . Objeví se okno Stromy  obsahující seznam všech 
stromů databáze. Nyní je okno prázdné, neexistuje žádný strom. 
2. Tlačítkem Vytvo řit nový  vytvoříme nový strom. 
 

 
 

2. Stlačte tlačítko 
vytvořit nový 

1. Vyberte 
databázi 
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3. Objeví se nové okno Položka stromu . Zde vyplníme jméno  stromu a v položce typ  vybereme 
bitmapu které bude zobrazena ve stromu. Potvrdíme stiskem OK. 
 

 
 
Nyní se na pracovní ploše programu otevře prázdný strom, ten budeme dále větvit. 
 

 

Příznaky 

Jméno a typ 
bitmapy 
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4. Pravým tlačítkem myši klikneme na kořenovou položku stromu a z lokálního menu vybereme Přidat 
položku . Opět se objeví okno položka stromu . V něm zadáme jméno: Stáčecí linka  a typ. Stejným 
způsobem vytvoříme i další úrovně stromu: 
- kliknutím na stáčecí linku vytvoříme Vývěvy , kliknutím na Vývěvy vytvoříme Vývěvu1  a 
Elektromotor  a nakonec kliknutím na vývěvu vytvoříme měřicí místa které máme označené MB1RH, 
MB2RH, MBAX . Nyní máme vytvořenou základní strukturu jedné větve stromu. Ve stromu musíme 
dále nastavit příznaky stroj  a měřicí místo . Tyto příznaky mají zásadní význam ve struktuře stromu. 
 
- Stroj : - tento příznak slouží pro identifikaci prvku Stroj. Je nutné jej v každé větvi určit např. z důvodu 
přenosu pochůzky, která je seznamem strojů. Dále tento příznak umožňuje definovat snímač (je-li 
stejný pro celý stroj), typ stroje  a jeho otáčky . Protokoly o stavu jsou také obvykle vytvářeny pro stroj. 
Označení Stroj tak reprezentuje základní pojem na který jsme v diagnostice zvyklí. V jedné větvi 
stromu lze definovat pouze jeden stroj ( POZOR - nezaměňovat větev se stromem, jednom stromu 
může být mnoho větví, tzn. mnoho strojů).  V našem podniku JPS-limo  si definujeme jako stroj 
vývěvu . Vyberte tedy vývěvu, klikněte na Editovat položku a ve skupině Příznaky  zaškrtněte 
položku stroj . 
- Měřicí místo : - má význam během přenosu pochůzky do měřícího přístroje a během tisku protokolů, 
dále zpřístupňuje definici snímače. Tento pojem vyjadřuje skutečnost, že stroj je obvykle množinou 
měřicích míst. Ve stromu DDS ale mezi prvkem Stroj a prvkem Měřicí místo může být i několik dalších 
úrovní. Měřicí místo nemusí být nejnižší úroveň obsahující pouze datové buňky, ale může se dále 
dělit. V našem podniku JPS-limo  si definujeme jako měřicí místa prvky: MB1RH, MB2RH, MBAX . 
 
Výsledný strom pak bude vypadat takhle: 
 

 

Vytvo ření datových bun ěk 

Datové buňky obsahují naměřená data a nelze je dále dělit. Lze je vytvořit v libovolné části stromu, 
neplatí tak pravidlo, že musí být umístěny v měřicích místech v nejnižší vrstvě stromu. Před tím než je 
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vytvoříme je nutno uvážit, jaké typy budeme potřebovat. Rozeznáváme dva základní typy datových 
buněk: 
 
- statické: Jsou nejjednodušším typem. Jsou reprezentovány jedinou hodnotou (reálnou nebo 
  komplexní). Příkladem je měření širokopásmových hodnot vibrací (např. ISO 2372). 
- dynamické Jsou tvořena polem hodnot. Typickým příkladem je spektrum nebo časový signál. 
 
My si vytvoříme tři datové buňky. První bude statická, další dvě budou dynamické (spektrum a časový 
záznam). Všechny datové buňky vytvoříme v měřicím místě MB1RH. 
 
1. Klikneme pravým tlačítkem na položku MB1RH a z lokálního menu vybereme položku Přidat 
datovou bu ňku . Objeví se okno Datová bu ňka. 
 

 
 
2. Vyplníme její jméno, vybereme typovou bitmapu. V poli Data Definujeme Typ , Subtyp  a Jednotku  
datové buňky. V poli  Požadovaný interval m ěření zadáme v jakých časových intervalech má 
probíhat měření. Bude-li při měření ukládaném do datové buňky použit konkrétní měřicí přístroj, 
vybereme jej. 
 
Jméno   - zvolíme tak, aby jsme vždy věděli jaké měření datová buňka obsahuje. V našem 
příkladě si jména datových buněk zvolíme: 
 
- 10-1000_vel_RMS efektivní hodnota rychlosti vibrací měřená v pásmu 10-1000Hz 
- 10-16k_acc_SPEC spektrum zrychlení vibrací měřené v pásmu 10-16000Hz 
- 5-16k_acc_TIME časový záznam zrychlení vibrací v pásmu 5-16kHz 
 
Typová bitmapa  - zvolíme bitmapy, které byly předdefinované pro konkrétní typy datových buněk. 
 

 - pro statické datové buňky - trendy 

Zadejte jméno, 
přidejte bitmapu 

Definujte typ, 
subtyp a jednotky 

Definujte interval 
měření 
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 - pro spektrální datové buňky 

 - pro časové záznamy 
 
Typ  - zde definujeme typ datové buňky. Definicí typu zadáváme jaký formát dat lze do buňky ukládat. 
Každý typ má jiný formát a tak nelze např. do spektrální datové buňky uložit časový záznam. 
 
Subtyp  - každý zvolený typ obvykle obsahuje několik dalších subtypů. Tuto položku nyní není nutno 
měnit. 
 
Jednotka  - Je-li známo v jaké jednotce budou výsledky měření udávány lze je definovat. My zde 
vyplníme: 
 
- statická datová buňka: mm/s 
- spektrum:  g 
- časový záznam: g 
 
Jsou-li v bu ňce uložena data nelze její typ, subtyp ani jednotku  měnit! P ři neodborném zásahu 
by to znamenalo zmatení v m ěřeních. 
 
Požadovaný interval m ěření - Zde definujeme interval měření. Pro vibrační diagnostiku platí pravidlo 
čím častěji měříme, tím lepší jsou její výsledky. V praxi však platí určitá omezení a tak musíme volit 
rozumné intervaly měření. Program signalizuje prošlý interval měření zobrazením vykřičníku ve 
stromu. 
V našem příkladě zvolíme každodenní měření statických hodnot, měření dynamických dat budeme 
provádět pravidelně jednou týdně. Měření dynamik také provedeme vždy po nárůstu statických hodnot 
(tzn. přidáme je ručně do pochůzky). 
 
3. Zavřeme okno datové buňky. Nyní už je naše větev kompletní. Chybí pouze měřená data. Prázdné 
datové buňky jsou indikovány šedým názvem. Šedý semafor s vykřičníkem informuje o prošlém 
intervalu měření a stopa je při datových buňkách zařazených do pochůzky. Při měřicím místě MB1RH 
je nyní ikona diskety informující, že prvek stromu obsahuje datové buňky. Všimněte si, že značky 
vykřičníku a semaforu se dědí po větvi stromu lze tak i v úplně zavřeném stromu jednoduše najít 
buňky s prošlým měřením nebo překročenými kritickými a varovnými hodnotami (viz. další kapitola). 
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Nyní je náš strom kompletní a můžeme do datových buněk načíst data. 
Změřte svým přístrojem statickou hodnotu, spektrum a časový záznam a přesuňte jej do databáze. 
Popis naleznete v manuálech k přístrojům. 
 
Pozn.  Při vytváření stromu se často stává, že se jeho struktury (větve) podobají, a jediný rozdíl je ve 
jménu. Další větve lze pak efektivně vytvořit jejich kopírováním a přejmenováním. 

Definice varovných a kritických hodnot 
 
Neustálá kontrola úrovní vibrací samotným uživatelem je velice zdlouhavá a ve větších podnicích 
zcela nemožná. Program DDS proto umožňuje nastavit automatickou kontrolu vibrací. Pro 
automatické vyhodnocení úrovní vibrací lze definovat varovní a kritické úrovně. Tyto úrovně lze 
nastavit v každé datové buňce přes okno Datová bu ňka, nebo hromadně přes lokální menu stromu. 
Nastavení kritických a varovných hodnot je možné pouze pro statiky a spektra. 

Nastavení varovných a kritických hodnot statické bu ňky 

1. Otevřeme okno Datová bu ňka a zde stlačíme tlačítko Kritické hodnoty . Otevře se okno Kritické 
hodnoty  kde lze nadefinovat úrovně vibrací pro tuto datovou buňku. 
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2. Pro jednoduchost nastavíme Horní absolutní kritickou a varovní úroveň. Popis ostatních nastavení 
jsou v kapitole Datové bu ňky - Kritické hodnoty pro statická data . Absolutní hodnoty definují 
přesnou úroveň vibrací po překročení které bude program informovat uživatele. Tato informace se 
projeví změnou barvy semaforu na žlutou (překročení varovní úrovně) nebo červenou (překročení 
kritické úrovně). Je-li měření v pořádku má semafor zelenou barvu. Informace o překročení úrovní se 
také dědí po celé větvi stromu. Nastavení v našem příkladu provedeme dle obrázku. V praxi lze 
úrovně definovat dle skušeností nebo dle hodnot udaných výrobcem stroje. Orientační hodnoty vibrací 
naleznete v manuálu Orientacni_hodnoty_vibraci_cz.pdf  viz. kapitolu DODATEK A - Další 
literatura - Metodické manuály  

 - nebyla překročená žádná úroveň 

 - byla překročená varovná úroveň 

 - byla překročená kritická úroveň 

Nastavení varovných a kritických hodnot spekter 

Pro spektra již nelze jednoduše zadávat kritické hodnoty pouze jedním číslem. Pro automatizované 
zpracování spekter se v moderních systémech používají pásmové grafy. Jestliže vyhodnocujeme 
spektra z jednoho měřícího místa, pak vždy víme, co lze ve změřených spektrech očekávat. Obvykle 
nás zajímá otáčková frekvence a její nejbližší harmonické násobky. Dále nás zajímají zubové 
frekvence převodovek, lopatkové frekvence ventilátorů a čerpadel, ložiskové frekvence při obálkové 
analýze atd. Lze tedy ve spektru označit frekvenční pásma, ve kterých očekáváme změnu hodnoty při 
změně stavu. Tyto pásma lze definovat v tzv. Pásmových grafech . Pro každé pásmo se pak 
nadefinují úrovně podobně jako při statické datové buňce. Je-li pásmový graf nadefinován lze ho 

Vyberte úrovně, 
které chcete 
vyhodnocovat 

Definujte úrovně 
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přiřadit ke spektrálním datovým buňkám. 
 
1. V hlavním menu vyberte položku Nástroje - Pásmové grafy . Zobrazí se okno pásmových grafů 
 

 
 
2. Stiskem tlačítka Přidat  se objeví okno pro vytvoření nového pásmového grafu. Zadejte jeho jméno, 
vyberte jednotku . Jednotka musí být stejná jako jednotka ve spektru (v našem případě - zrychlení - g) 
a stlačte tlačítko Data. 
 

 
 
3. Objeví se okno ve kterém lze definovat jednotlivá pásma a jejich úrovně. Pro jednoduchost nyní 
nadefinujeme pouze jedno pásmo odpovídající otáčkám stroje. 
 

Stlačte přidat 

1. Zadejte jméno 

2. Zadejte jednotku 

3. Stlačte Data 
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4.Stlačíme tlačítko Přidat  umístěné vlevo dole a v novém okně definujeme frekvenční rozsah pásma a 
varovní a kritickou úroveň. Po stlačení OK se toto pásmo objeví v seznamu pásem. Opustíme okno. 
 

 
 
5. Je-li pásmový graf nadefinován otevřeme přes lokální menu okno Datová bu ňka a stlačíme tlačítko 
Kritické hodnoty . Nyní se otevře okno ve kterém lze ze seznamu vybrat pásmový graf pro 
vyhodnocování úrovní vibrací. Vybereme ho. 
 

Seznam pásem je 
zatím prázdný 

Stlačte přidat 

Definujte frekvenční 
rozsah pásma 

Definujte úrovně  
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Stlačíme OK a zavřeme okno datové buňky. Při spektrální datové buňce se nyní objeví semafor 
indikující stav otáčkové frekvence (OK, varování, nebezpečí).  

Seznam definovaných 
pásmových grafů 

Editace 
pásmového grafu 

Jméno a jednotka aktuálně 
přiřazeného pásmového 
grafu 
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Databáze 

Základní informace 
 
Veškerá naměřená data jsou uložena v databázích. Databáze programu DDS 2010 jsou tvořeny 
soubory typu MDB (Microsoft Access) nebo Microsoft SQL Server . Po instalaci jsou vytvořeny 
demonstrační databáze Demo_DDS2010_CZ a Demo_MMS6850 (obsahují demonstrační měřená 
data pro první seznámení s programem) a tzv. servisní databáze DDS2010_SRV_CZ (obsahuje 
systémové informace pro všechny měřící databáze, nikoliv měření) . Uživatel může vytvořit databází 
více, podle toho jak chce organizovat ukládaná data. Každá databáze obsahuje stromy. Tímto 
pojmem se rozumí hlavní organizační struktura v DDS. Každý strom se dále větví a může obsahovat 
neomezený počet úrovní. Obvykle se ve vibrační diagnostice používalo dělení Závod - Skupina strojů 
- Stroj - Měřicí místo. V programu DDS toto omezení na 4 úrovně není. Můžete vytvořit takový počet 
úrovní, který nejlépe vystihuje skutečnou organizaci měřených strojů. V jedné databázi může být 
mnoho stromů. Doporučujeme proto pracovat pouze s jednou databází, která je vnitřně rozdělena na 
několik stromů (např. každý závod je jeden strom). Až v případě, kdy velikost databáze příliš roste, je 
vhodné ukládat data do více databází. Při prvním spuštění programu DDS 2010 je automaticky 
otevřena základní databáze Demo_DDS2010_CZ.mdb . 
 
Databázi lze uzavřít příkazem z hlavního menu Databáze - Zav řít. Pokud je otevřeno více databází 
najednou, je nutné vybrat se seznamu, kterou databázi chcete uzavřít. Seznam se objeví automaticky 
pouze v případě více otevřených databází. Příkazem Databáze - Vybrat a otev řít lze otevřít jinou 
databázi. Po volbě této položky bude zobrazeno dialogové okno Seznam databází . Spojení na 
každou databázi je nutno předtím vytvořit v ODBC (kromě základní Demo_DDS2010_CZ). Tato 
operace však již vyžaduje hlubší znalosti a je zapotřebí postupovat opatrně, protože některé chybné 
kroky mohou mít nevratné následky. 
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V tomto okně vyberte databázi, s níž chcete pracovat a stiskněte na tlačítko Otevřít databázi . Jednu 
databázi lze označit jako výchozí (tlačítko Nastavit výchozí ). Bude pak automaticky otevřena při 
každém spuštění programu. Také ji bude možné vždy otevřít první položkou menu Databáze/ Otev řít 
+ název . 
 
 
 
Program DDS 2010 umožňuje práci až s pěti současně otevřenými databázemi. Je tak umožněno 
přesouvání nebo kopírování již vytvořených prvků z jedné databáze do druhé, což vede k velké 
úspoře času. 
 
Menu databáze: 
 

1. Vyberte databázi ze 
seznamu, žlutě jsou 
zvýrazněny SQL 
databáze 

2. Stlačte otevřít 
pro její otevření 

Seznam lze seřadit 
dle jména, typu, 
DSN i zdroje 
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Pozn.  ODBC (Open DataBase Connectivity) je standardní aplikační rozhraní (tzv. API) pro přístup 
k datům. Díky němu mohou aplikace přistupovat k datům, nezávisle na tom, jakým systémem pro 
řízení báze dat jsou tato data spravována. ODBC se používají v operačních systémech Windows, 
Unix ( Linux), OS/2, MacOS a dalších. 
Obrazně si ho lze představit jako telefonní ústřednu zabezpečující spojení mezi databází a 
programem. 
 
Pozn. Pro online systémy - DDS2010 automaticky otvírá poslední “Normal DB”. Starší “Normal DB” 
jsou přístupné přes “Administrace Normal DB”. “Administrace Abnormal DB” pak zobrazuje Abnormal 
DB patřící k aktuální otevřené databázi. Podrobnější popis viz. Níže. 

Vytvo ření nové databáze 

Vytvo ření databáze typu Microsoft Access 

Viz kapitolu Jak jednoduše za čít - Vytvo ření nové databáze  

Vytvo ření databáze typu MS SQL 

Pokud pracujete s MS SQL Server  a nemáte  k dispozici Enterprise Manager nebo SQL Server 
Management Studio , použijte k vytvoření databáze DDS SQL Server administraci . 
 
1. Vyberte položku menu Databáze - SQL Server administrace . 
2. Vyplňte název nebo IP adresu SQL Serveru. V případě, že server běží na lokálním počítači stačí 
napsat (local), resp. pro nový MS SQL EXPRESS: (local)\SQLEXPRESS. 
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3. Vyplňte autentikaci SQL Serveru. 
 

 
 
4. V následujícím okně můžete obsluhovat SQL databáze. Pro vytvoření nové databáze stlačte 
tlačítko Vytvo řit novou databázi . 
 

 
 
5. V dalším okně zadejte jméno nové SQL databáze a potvrďte OK. 
 

 
 
6. Objeví se informační okno, stlačte OK. 
 

Vyplňte jméno nebo 
IP adresu serveru 

Vyplňte autentikaci 
serveru (jméno a heslo) 

Vytvořte novou 
databázi 

Zadejte jméno 
nové databáze 
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7. Nyní je SQL databáze úspěšně vytvořena. K nové databázi byl automaticky vytvořen i ODBC 
databázový zdroj se stejným názvem jako vytvořená databáze. Ukončete administraci SQL Serveru 
stlačením tlačítka Konec . Chcete-li měnit parametry databázového zdroje, použijte manažer 
databázových zdrojů Databáze - Manažer databázových zdroj ů. ODBC zdroj nové databáze se 
nachází v Systémových DSN . 

Připojení existující databáze na DDS 2010 
 
Pozor!  Databáze, které budete připojovat musí mít strukturu kompatibilní se strukturou DDS. 
Databáze s nekompatibilní strukturou program DDS neotevře. 

Připojení databáze typu Microsoft Access 

Postup je velmi podobný vytváření nové databáze. Pouze v okně Nastavení ODBC pro Microsoft 
Access  zvolte místo Vytvo řit…  položku Vybrat… . Výběr databáze proveďte ze seznamu databází 
uvedených v seznamu Database  Name a potvrďte tlačítkem OK. Další postup je totožný jako při 
vytváření nové databáze. Pokud připojujete databázi umístěnou na síti (přes sdílení), musí se připojit 
adresář s databází jako síťový disk a pak vytvořit ODBC zdroj na tento disk. Otevírat databáze přímo 
ze sdíleného adresáře nelze. 

Připojení databáze typu MS SQL 

Připojení existující MS SQL databáze k databázovému zdroji proveďte přes manažer databázových 
zdrojů. 
 
1. Podobně jako při databází typu MS Access  nejdřív v okně Správce zdroj ů dat ODBC  stlačte 
Přidat... , v okně Vytvo ření nového zdroje dat  vyberte typ SQL Server  nebo SQL Native Cliet . 
Stlačte OK. Dále se už bude způsob připojení lišit. 
2. V novém okně vyplňte jméno nového ODBC zdroje a jméno nebo IP adresu SQL serveru. V 
případě, že server běží na lokálním počítači stačí napsat (local), resp. pro nový MS SQL EXPRESS: 
(local)\SQLEXPRESS. Stlačte Další . 
 

Potvrďte 
vytvoření 
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3. Další okno nastavte podle následujícího obrázku, vyplňte autentikaci (jméno a heslo) SQL serveru. 
Stlačte Další . 
 

 
 
4. V dalším okně vyberte SQL databázi, kterou chcete připojit k tomuto ODBC zdroji dat. Stlačte Další . 
 

Vyplňte jméno 
ODBC zdroje 

Vyplňte jméno 
nebo IP adresu 
SQL serveru 

Vyplňte 
autentikaci SQL 
serveru 

Nastavte okno 
dle obrázku 
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5. V posledním okně stlačte Dokon čit . Pak bude následovat test zdroje dat.  
 

 
 
6. ODBC zdroj otestujete stlačením tlačítka Test Data Source... . 
 

Vyberte databázi, 
která bude 
přirazena k ODBC 
zdroji. 

Stlačte Dokončit. 

Neměňte jazykové 
nastavení!!! Může dojít 
k chybě připojení 
databáze 
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7. Je-li všechno v pořádku stlačte v následujícím okně OK. 
 

 
 
Nyní je připojení SQL databáze úspěšné a databázi lze otevřít programem DDS. 

Otestujte ODBC 
zdroj. 

Stlačte OK. 
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Oprava databáze 
 
Při otevírání databáze může nastat situace, že Vám program odmítne danou databázi otevřít. V tomto 
případě je nutné provést její opravu. Závada na databázi je obvykle způsobena vypnutím počítače 
před řádným ukončením systému Windows. Tak dojde k neuložení části dat a to způsobí problém. 
Databáze Microsoft Access ale provádí vícenásobné zálohování, takže příkazem Opravit...  je obvykle 
databáze úspěšně opravena. I přesto doporučujeme chránit počítač před neočekávaným vypnutím. 
Postup opravy je opět totožný jako ve výše zmíněných případech. Pouze v okně Nastavení ODBC 
pro Microsoft Access  zvolte položku Opravit… . 
Pokud program nyní odmítne otevřít databázi pro její opravu, je nutné hledat chybu jinde, než 
v programu DDS 2010. 
Databáze typu SQL Server  není možno tímto způsobem opravovat. Všechny databázové služby, jako 
opravy, komprese a zálohování je třeba provádět prostřednictvím Enterprise manageru  nebo SQL 
Server Management Studia . 

Vymazání databáze 
 
Vymazání databáze nezpůsobí fyzické vymazání souboru MDB z disku, ale pouze se provede její 
odpojení od programu DDS 2010. Pro úplné zrušení databáze je nutno použít jiné aplikace pro 
odstranění MDB souboru. 
Opět začněte stejně jako v předchozích případech. V hlavním menu se zvolte položku Databáze/  
Manažer databázových zdroj ů. Zobrazí se okno Správce zdroj ů dat ODBC . Vyberte databázi, 
kterou chcete smazat a stiskněte tlačítko Odebrat . Po potvrzení v dalším okně je vymazání 
dokončeno. 

Upozorn ění 
 
Při jakékoliv změně umístění databáze používané programem DDS 2010, je nutné opravit nastavení 
cesty k této databázi v ODBC zdroji (např. po odinstalaci DDS 2010 a jeho následné instalaci do 
jiného adresáře je nutné opravit nastavení cest v  ODBC zdroji pro Demo_DDS2010_CZ.mdb a 
DDS2010_SRV_CZ.mdb databáze). 
Postup je podobný jako v předchozích případech. V hlavním menu zvolte položku Databáze/  
Manažer databázových zdroj ů. Zobrazí se okno Správce zdroj ů dat ODBC . Vybranou databázi 
označte kurzorem a stiskněte tlačítko Konfigurovat...  ( Nastavení ). Dále postupujte podobně jako v 
kapitole Připojení existující databáze na DDS 2010 . 

Export časového intervalu 
 
Tato volba umožňuje export určitého časového výseku dat z aktuální do nové databáze. Volba je 
přístupná přes položku menu Databáze - Export časového intervalu . 
Uživatel nastavuje časový interval dat, která se vyexportují. Jméno cílového databázového souboru se 
generuje automaticky, uživatel jej však může změnit. 
Volba Odstranit data z databáze  způsobí, že exportovaná data budou ze zdrojové (aktuální) 
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databáze v daném časovém intervalu odstraněna. 
Cílová databáze  je název ODBC zdroje, pod kterým bude tato exportovaná databáze vedena. 
Před spuštěním je uživatel upozorněn, na možnost poškození databáze, pokud je používána nějakým 
dalším programem. Pokud běží například online sběrače dat(DataAdmin), doporučujeme jej nejprve 
zastavit. 
 

 

Zálohování (archivace) databáze 
 
Zálohování (archivace) se provádí buď přímo na záložní médium nebo do adresáře na pevném disku, 
odkud se pak uloží na záložní médium s použitím některého z běžných kompresních programů (ARJ, 
ZIP, RAR apod.). 
Pro zálohování slouží položka hlavního menu Databáze/ Zálohovat . Po volbě tohoto příkazu se 
zobrazí další okno, ve kterém je nutné definovat další vlastnosti zálohování. 
 

 
 
Výchozí databáze  - určení databáze pro archivaci, tj. vytvoření zálohy. 
Záloha  - definice cílového souboru pro archivaci. 
Zálohovat od ... do  - výběr časového intervalu ze kterého se budou zálohovat data. Interval je platný 

1. Zadejte časový 
interval pro export 

2. Zadejte jméno 
cílové databáze 

3. Zadejte umístění 
databázového 
souboru 

Zaškrtněte chcete-li 
exportována data 
smazat 

1. Vyberte databázi 
kterou chcete zálohovat 

2. Definujte soubor se 
zálohou 

3. Nastavte další 
parametry dle potřeby 
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pouze pokud není označeno pole Zálohovat nová data.  U rozsáhlejších databází tato operace může 
trvat i desítky minut. 
Zálohovat nová data  - označení tohoto pole způsobí, že se budou zálohovat pouze nová data, která 
přibyla od posledního zálohování. 
Zálohovat pouze strom  – mnohdy je potřeba mít k dispozici pouze strukturu stromu bez naměřených 
dat ( např. v MMS 6850 tak vzniká normal  šablona). 
Odstranit zálohovaná data  - vymaže zálohovaná data z původní databáze. 
Komprimovat databázi  - z databáze budou vyloučeny veškerá data, která jsou označena jako 
smazaná. Tato komprimace neprovádí funkce podobné programům ARJ, ZIP apod. 
Povolit odstran ění referencí  - při zálohování a povoleném odstranění dat se odstraní i ty hodnoty, 
které jsou referenční a spadají do zadaného intervalu. 
Zálohovat i prázdné bu ňky - pokud je zvoleno, bude zálohována celá struktura databáze, nehledě 
na to, jsou-li ve stromu data či nikoli. 
 
Při zálohování se vytváří nový databázový soubor s příponou MDB, který kromě dat vybraných podle 
výše uvedených kriterií obsahuje také příslušná referenční data a nezbytné datové struktury pro 
přístup k těmto datům, tzn. je s ním možné pracovat jako s běžným DDS databázovým souborem. 
Ve stejném adresáři se vytváří záznam v textovém souboru BACKUP.INI, obsahující základní 
informace o zálohovaných datech nutné pro zpětné obnovení dat ze zálohy. 
Informace o umístění záložního souboru se ukládají do konfiguračního souboru programu 
(DDS2010.INI) tak, aby uživatel při příštím zálohování nebo obnovení dat mohl vyjít z předchozího 
nastavení a nemusel všechno nastavovat znovu. 
Všechny operace související se zálohováním jsou tzv. "File Safe". Databázové operace se provádějí 
do dočasného souboru, který se v případě úspěšného dokončení překopíruje nebo přejmenuje do 
databázového souboru původního. Takto nemůže dojít ke ztrátě dat ani při výpadku napájení nebo 
havárii systému. 
Takto je možno zálohovat i databázi typu SQL Server výsledný databázový soubor je však vždy ve 
formátu MS Access  (.MDB). Proto doporučujeme tuto metodu použít pouze pro částečné zálohy. Pro 
kompletní zálohování je lépe použít funkce Enterprise manageru . 

Obnovení ze zálohy (z archivu) 
 
Tato operace je opačná vůči zálohování. Po volbě položky hlavního menu Databáze - Obnovení dat 
ze zálohy  se objeví další okno s informacemi o archívech. 
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Postup pro obnovení dat je následující: 
Cesta  - určení cesty k médiu se zálohami. 
Záložní soubory  - zobrazení všech záloh na vybraném médiu. 
Smazat  - možnost odstranit vybraný záložní soubor včetně odpovídajícího záznamu v BACKUP.INI. 
Detaily  - informace o názvu databáze, jménu souboru, intervalu zálohování a stavu. Zobrazené 
informace pocházejí ze souboru BACKUP.INI a určují, do které databáze zálohovaná data patří, podle 
jakého kritéria bylo zálohováno, zda byla data zrušena v původní databázi a zda data byla již ze 
zálohy obnovena. 
OK - po výběru zálohy v horním seznamu a stisku klávesy dojde k obnovení dat v původní databázi z 
vybrané zálohy. 
 
Pro obnovení ze zálohy je podstatné logické jméno databáze (jméno registrace v ODBC). Uživatel 
by proto měl být opatrný při změnách logických jmen databází, jinak se vystavuje nebezpečí, že 
zálohovaná data nebude kam obnovit, nebo se obnoví do nesprávné databáze. 
Všechny operace související s obnovením dat jsou "File Safe". 

Komprese databáze 
 
Obslužné moduly MS Access při rušení položek v databázi pouze označují položku jako zrušenou, 
fakticky však tato položka v databázi zůstane a velikost databázového souboru se nemění. Výsledkem 
je, že po delší době provozu DDS je databázový soubor výrazně větší než by odpovídalo datům v něm 
obsaženým. 
Princip komprese databáze spočívá v tom, že program nejdříve vytvoří prázdnou databázi 
(zkopírováním DDSEMPTY.MDB) a do ní pak zkopíruje všechna data z původní databáze. Operace je 

2.Vyberte zálohu 
ze seznamu záloh 

1. Určete cestu k 
zálohám 

Informace o vybraném 
záložním souboru 

3. Stlačte OK pro 
obnovení dat ze 
zálohy 
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"File Safe". Komprese databáze je přístupná přes položku menu Databáze - Komprimovat . Z okna 
Výběr databáze pro kompresi  vyberte databázi, kterou chcete komprimovat a stlačte OK. Operace 
může trvat i desítky minut a nelze ji přerušit. 
 
 

 
 
Databáze typu SQL Server  nemůže být tímto způsobem komprimována, použijte Enterpise Manager 
nebo interní DDS administraci: Databáze - SQL Server administrace , kde v okně Administrace SQL 
serveru  vyberte databázi kterou chcete komprimovat a pak stlačte tlačítko Odstranit nepot řebné 
místo v databázi . 
 

 

Kopírování databází 
 
Příkaz Kopírování databáze  umožňuje kopírovat všechny struktury a data z jedné databáze do 
druhé. Umožňuje také konverzi dat mezi databázemi typu MS Access  a SQL Server . Při kopírování 
databáze dojde k smazání obsahu cílové databáze a jeho nahrazení daty z nové databáze. Chcete-li v 
cílové databáze zachovat původní data použijte Synchronizaci . 
 

1. Vyberte 
databázi 

2. Stlačte OK 

1. Vyberte databázi 
kterou chcete 
komprimovat 

2. Stlačením 
tlačítka proveďte 
komprimaci 
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Synchronizace databází 
 
Příkaz Synchronizace databáze umožňuje synchronizovat data z více databází do jedné. 
Rozdíl oproti kopírování databází je v tom, že při kopírování se překopírují celé stromy (tabulky) 
databáze a nedojde k propojení už existujících datových buněk. Naopak při synchronizaci se nevytvoří 
žádný nový strom, nebo datová buňka, ale doplní se nová data obsažená v zdrojové (aktuální) 
databáze do cílové (neaktuální) databáze.  Pro synchronizaci je nutné mít stejnou strukturu databází i 
stejná ID čísla prvků stromu. 
Základním předpokladem je že synchronizujeme data z kopírované databáze, která je aktuální, do 
původní, neaktuální. Funkce synchronizace je přístupná přes menu Databáze - Synchronizovat 
databáze. 
 
V menu se nachází dvě položky: zdrojová a cílová databáze. Určíme v něm, z které databáze budeme 
synchronizovat a v které bude výsledek synchronizace. 
 

 

1. Vyberte 
zdrojovou databázi 

2. Vyberte cílovou 
databázi 

3. Potvrďte 

1. Vyberte 
zdrojovou databázi 

2. Vyberte cílovou 
databázi 

3. Potvrďte 
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Po potvrzení se objeví okno ve kterém lze zvolit konkrétní stromy pro synchronizaci. 
 

 
 
Další okno zobrazí datové buňky vstupující do synchronizace, 
 

 
 
posledním jsou zobrazeny skutečně synchronizovány buňky (buňky ze stejným obsahem se 
nezobrazí). 
 

 

Vyberte stromy, 
které chcete 
synchronizovat 
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Zálohování jinými prost ředky 
 
Pro zálohování databáze lze použít i standardních prostředků MS-Windows (Backup) nebo programů, 
které používáte (WinZip apod.). Pro vytvoření zálohy je potřeba uložit pouze soubor MDB, který je 
zdrojem dat. Umístění tohoto souboru jednoduše zjistíte pomocí příkazu Databáze - Manažer 
databázových zdroj ů. V okně Správce zdroj ů dat ODBC  aktivujte požadovanou databázi a stiskněte 
tlačítko Konfigurovat…  . V poli Databáze  je uvedena plná cesta k souboru MDB s daty. Pokud by 
část této cesty byla nahrazena tečkami (tj. příliš dlouhá cesta), je možno ji zobrazit podrobněji pomocí 
tlačítka Vybrat... . 
 
V případě databází typu SQL Server je lépe použít Enterprise Manager , popř. pokud není k dispozici 
interní DDS administraci (viz. níže). 

Administrace SQL serveru z DDS 
 
Pokud máte nainstalovánu pouze SQL EXPRESS verzi Microsoft SQL serveru (starší MSDE) nebo 
nemáte nainstalovány komponenty pro administraci SQL serveru (Enterprise Manager a pod.) , 
použijte zabudovanou administraci SQL serveru příkazem Databáze - SQL Server-Administrace . 
Před vyvoláním dialogu musíte zadat jméno nebo IP adresu SQL serveru, pokud tento neběží na 
Vašem lokálním PC (pokud běží zadejte adresu (local)  pro MSDE resp. (local)\SQLEXPRESS ). 
 

 
 
Pokud se objeví jakákoli chybová hláška a objeví se dialog Přihlášení k serveru SQL Server , 
odtrhněte volbu Důvěryhodné p řipojení  a zadejte Přihlašovací ID “sa”  a heslo, které je nastaveno 
pro tento účet na SQL serveru (standardně je heslo prázdné). 
 

 
 
Pak se objeví dialog Administrace SQL Serveru , který Vám umožňuje provádět základní operace 
administrativního charakteru na SQL serveru. Lze zde Vytvářet nebo mazat databáze, zálohovat a 
obnovovat databáze, nebo komprimovat databáze (odstranit nepotřebné místo v databázi). 
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Pozn.: Tlačítko Převést dyn. data do samostatných DB souborů je určeno pro optimalizaci přístupu 
k databázi pro online systémy. Pokud nepoužíváte systém MMS6000, tato volba nebude dostupná. 
Pokud používáte MMS6000, konzultujte manuál produktu Online DataManager. 

Administrace Abnormal DB 
 
Pokud jsou data sbírány s pomocí aplikace DataAdmin, můžou vznikat tzv. Abnormal DB, které typicky 
obsahují podrobněji zachycený jev, který nastal v průběhu sběru dat. Takto vzniklá databáze je 
signalizována při prohlížení trendů v Normal DB, tím, že se na X-ové ose vytvoří modré intervaly 
s Abnormal DB. Pokud aktuální Normal DB obsahuje alespoň jednu Abnormal DB zpřístupní se 
položka „Administrace Abnormal DB“ v menu. V dialogu „Administrace Abnormal DB“ pak lze vzniklé 
Abnormal DB prohlížet, nebo mazat.  

Administrace Normal DB 
 
Normal DB je databáze vzniklá při online sběru dat DataAdminem. Vznikla tak, že původní Normal DB 
přesáhla určitou zadanou velikost a sběr nových dat, by mohl být zpomalován velikostí databáze. 
Proto byla založena Normal DB, která má stejnou strukturu jako původní Normal DB a jsou data 
sbírány do ní. Takto vzniklé pokračovací databáze mají jméno ve formátu „<Původní 
databáze>_nXXXX”. S pomocí dialogu „Administrace Normal DB“ si lze databáze prohlížet, nebo je 
mazat. Je povoleno mít otevřeno pouze jednu Normal DB.  
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Základní p říkazy pro práci se stromem.  
 
Strom je základní stavební strukturou, která slouží pro ukládání dat.  Každá databáze může obsahovat 
obecně libovolný počet stromů. Každý strom se dále větví do dalších úrovní, které co nejlépe vystihují 
organizaci měřených strojů. Starší systémy obvykle pracovaly se čtyřmi úrovněmi - závod, skupina 
strojů, stroj a měřicí místo. Systém DDS Vás v počtu úrovní nijak neomezuje. Každá větev daného 
stromu může mít libovolný počet úrovní. Vytvářejte takové struktury, které umožní efektivní sběr dat i 
pohodlné vyhodnocování výsledků. Skutečná data (naměřené hodnoty) jsou pak ukládána v datových 
buňkách , které tak reprezentují koncové prvky každé větve. 
Základní vlastností a smyslem každého prvku v systému DDS 2010 je, že se může dále větvit a může 
obsahovat datové bu ňky  s daty. Všimněte si, že možnost obsahovat data není omezena jen na 
koncové prvky větví. Je tak umožněno ukládat data pro jednotlivá měřicí místa, ale i globálně např. 
pro celý stroj ( např. otáčky, provozní tlak apod.). Při vyhodnocování jsou pak data automaticky 
zděděna i do nižších prvků stromu. Datové bu ňky  je tedy možno připojit na prvky stromu v libovolné 
úrovni. 
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Pro práci se stromy slouží menu Stromy  a lokální menu, které lze vyvolat stiskem pravého tlačítka 
myši nad prvkem stromu. Používání lokálního menu je základním rysem práce v systému DDS. V 
lokálním menu je vždy zobrazen seznam příkazů nebo funkcí, které lze právě použít. Lokální menu lze 
vyvolat jak v základním, tak v grafickém režimu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nejvyšší úroveň - závod, 
po její otevření se objeví 
výrobní linky 

Výrobní linky: 
obsahuje skupiny strojů. Ty 
se objeví až po otevření linky 

Skupiny strojů: 
jsou složeny ze strojů 

Stroje: 
v nich jsou měřicí místa 

Měřicí místa: 
obsahují datové buňky 

Nejnižší úroveň - Datové 
buňky: 
obsahují jednotlivá měření. 
Zde lze prohlížet naměřené 
hodnoty zobrazené pomocí 
grafu nebo textově. 
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Menu Stromy : 
 

 

Otevřít strom 
 
Po volbě položky hlavního menu Stromy - Otev řít strom  se zobrazí okno Stromy . Vyberte 
požadovanou databázi a strom. Stiskněte tlačítko Otevřít strom . V okně se zobrazí strom v základním 
zobrazení. Pokud lze strom otevřít v grafickém režimu ( tj. obsahuje schémata), použijte tlačítko 
Otevřít mapu . Pomocí tlačítka Vytvo řit nový  lze vytvořit nový strom, tlačítko Smazat  smaže 
označený strom. Pomocí tlačítka Duplikovat  lze vytvořit kopii označeného stromu.  
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Další položky menu 
 
Otevřít podstrom  a Zavřít podstrom  - stromová struktura ukládaných dat umožňuje velmi snadné a 
přehledné vyhodnocování. Po otevření stromu se zobrazí jeho nejvyšší úroveň (úrovně). Pomocí 
postupného otevírání jednotlivých větví dosáhneme až na nejnižší úroveň datové bu ňky . Prvním 
způsobem rozbalování stromu je použití příkazů Otev řít podstrom  a Zavřít podstrom  v lokálním 
menu. Rozbalování větve se ale nejlépe provádí myší. Dvojitým stisknutím levého tlačítka myši 
otevřete další úroveň stromu na aktivním prvku. Jestliže je prvek již rozbalený, pak stejná akce 
způsobí uzavření (sbalení) větve. Místo myši lze použít také klávesnice. Pomocí šipek se posuňte na 
požadovaný prvek a stiskněte Enter . Dojde opět k rozbalení (zabalení) požadované větve. 
Celý postup lze urychlit použitím kombinace kláves Ctrl+Enter , která způsobí rozbalení velké části 
stromu najednou. Její použití na prvku nad úrovní stroje rozbalí strom až po úroveň Stroj . Použití pod 
úrovní Stroj  rozbalí strom až do konce, tj. po datové buňky. 
 
Přidat, Editovat a Zrušit položku  - příkazy pro definování prvků stromu. Význam bude popsán v 
kapitole Editace stromu DDS . 
 
Zobrazit schéma  - pokud má aktivní prvek svou grafickou reprezentaci, pak tento příkaz způsobí 
otevření tohoto režimu práce se strojem. 
 
Otevřít datové bu ňky  a Zavřít datové bu ňky  - příkazy podobné otevírání stromu. Jestliže prvek 
stromu obsahuje datové buňky (symbol diskety), pak tímto příkazem lze ukázat tyto buňky bez toho, 
že se rozbalí zbytek podstromu. 
 
Přidat datovou bu ňku  - vytvoření nové datové buňky (viz kapitola Datové bu ňky ). 
 
Zobrazit data  - příkaz pro zobrazení grafu hodnot z aktivní datové buňky (viz kapitola Datové bu ňky ). 
 
Editovat data  - vytváření nebo změny dat (viz kapitola Datové bu ňky ). 
 
Rychlé zobrazení  - efektivní způsob prohlížení dat (viz kapitola Datové bu ňky ). 

1. Vyberte 
databázi 

2. Vyberte 
strom 

3. Proveďte 
požadovanou 
akci 
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Automatické rychlé zobrazení  - Stejné jako Rychlé zobrazení , automaticky projíždí prvky stromu. 
 
Tisk  - standardní tisk stromu na tiskárně. 
 
Uložit do schránky jako bitmapu  - pro použití v jiných programech lze uložit strukturu stromu do 
schránky. 
 
Tisk protokolu  - systém DDS umožňuje velmi efektivní tisk protokolů o provedených měřeních. Lze 
definovat šablony pro různé typy protokolů a ty pak jednoduše pouze vyplnit daty a požadovaným 
textem. Podrobné vysvětlení práce s protokoly je v dalším odstavci a v kapitole Zdroje/ Protokoly . 
 
Reporting  - příkaz vytváří hlášení o stavu databáze pro uživatele DDS (oproti protokolu, který je určen 
pro správce stroje, obvykle údržbu). Poskytuje tiskové sestavy o provedených měřeních a výsledcích, 
seznamy alarmů, vynechaných měření apod. Problematice reportu je věnován samostatný odstavec 
této kapitoly. 
 
Kritické hodnoty  - hromadné nastavení kritických hodnot pro více datových buněk najednou. 
Podrobný popis je v kapitole Datové bu ňky . 
 
Potvrdit status  - hromadné potvrzení statusu pro mnoho buněk, obvykle se provádí pro celý stroj po 
opravě nebo odstranění příčin vysokých hodnot vibrací ( překračujících kritické hodnoty). Před 
provedením je potřeba potvrdit jméno operátora. Podrobný popis je v kapitole Datové bu ňky . 
 
Globální nastavení poch ůzky  - hromadné nastavení parametrů pro četnost měření a přenos do 
pochůzky. Podrobný popis je v kapitole Datové bu ňky . 
 
Sestavit bu ňku  - umožňuje sestavit novou statickou buňku ze dvou statických buněk. Např. máme k 
dispozici měření doběhu stroje, tzn. průběh otáček a vibrací v závislosti na čase. Rádi bychom viděli 
graf vibrací v závislosti na otáčkách. To lze provést právě pomocí funkce Sestavit bu ňku , která je 
dostupná v menu pravého tlačítka myši nad kteroukoliv položkou stromu ( nikoliv nad datovou 
buňkou). Tato funkce vytvoří novou datovou buňku, do které uloží hodnoty obou buněk pod jedno 
měření jako reálnou (osa X) a imaginární (osa Y) složku. Objeví se standardní okno pro výběr 
datových buněk, pomocí klávesy Ctrl  vybereme dvě statické buňky a stiskneme OK. Objeví se další 
okno, kde se zadává tolerance časů měření. V praxi totiž mezi dvěma měřeními může být rozdíl 
několika sekund nebo i minut, přestože z našeho pohledu jsou měřeny ve stejných provozních 
podmínkách stroje. Z obou vybraných buněk budou vybrány pouze ty dvojice měření, jejichž rozdíl 
časů měření je menší než nastavená tolerance. Název nové buňky vzniká automaticky složením 
původních názvů. Zaškrtávací políčko Zaměnit  umožňuje prohodit pořadí buněk a Rozběh (RPM vs 
...) zajistí vytvoření datové buňky typu Rozběh. S výsledným grafem se pracuje obdobně jako s jinými 
polárními grafy ( viz. Řadová analýza ). 

Ikony p řed prvky stromu 
 
Před každým prvkem stromu mohou být zobrazeny ikony, které informují o vlastnostech tohoto prvku. 
Rozlišujte ikony od Typových bitmap ( viz Zdroje/ Typové bitmapy). Jejich použití lze nastavit pomocí  
příkazu Volby/ Stromový režim  v hlavním menu. 
 

 - status provozního stavu (semafor), existuje šedý, zelený, žlutý a červený, 
 

  - prvek má přiřazeno grafické schéma, 
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   - Položka stromu má příznak Stroj . 
    Barevně jsou odlišeny stavy běží (žlutá)/neb ěží (šedá) 
 

  - prvek obsahuje data, 
 

 - prvek se přenáší do pochůzky, 
 

  - zmeškaný čas měření, 
 

  - prvek je zcela rozvinut, 
 

  - prvek se ještě dále větví. 

Tisk protokolu 
 
Jestliže aktivní prvek stromu je definován jako stroj, pak v lokálním menu je aktivní příkaz Tisk 
protokolu . 
 

 
 
 
Nejprve tlačítkem Výběr dat  vyberte datové buňky jejichž data budou pro protokol použita. Definujte 
datum  tisku protokolu. Lze tisknout i zpětně a nová data budou ignorována.  
Do položek Datum od:  a Datum do: je možno zadat horní a dolní mez časového intervalu měření. 

1. Vyberte 
datové buňky 

2. Nastavte 
časový interval 

3. Vyplňte 
návrh opatření 

4. Zkontrolujte 
protokol 

5. Nastavte 
tiskárnu 

6. Tlačte 
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Podle mezí tohoto intervalu budou pak vybrána pro zobrazení v protokolu příslušná měření. Toto 
výběrové kritérium je zohledněno pro trendové i tabulkové zobrazení. Do pole Návrh opat ření vepište 
nový text, pokud text šablony nevyhovuje. Pomocí tlačítka Ukázka  prohlédněte náhled protokolu.  
 
 
Další tlačítka: 
Nastavení  - standardní nastavení tiskárny. 
Txt.výstup  - protokol lze uložit také jako textový soubor.  
Do schránky  – podobně jako Ukázka , je však možno nastavit velikost bitmapy v pixelech a bitmapa 
se uloží do schránky. 
 
Pokud vlastnosti šablony plně nevyhovují, použijte tlačítko upravit pro změny nastavení šablony. 
Pomocí Editovat seznam  lze editovat, mazat nebo vytvářet nové šablony protokolů.  
 

 

Editace protokolu 

 
Standardní vzhled protokolu vám nejspíš nebude vyhovovat a budete jej chtít změnit. Okno editace 
protokolu vyvoláte stiskem tlačítka Upravit  v okně Nastavení protokolu . Editace protokolu je 
podrobně popsána v kapitole Zdroje - Protokoly . 

Reporting 
 
Je určen uživatelům DDS pro snadné zjištění stavu databáze a měření. Příkaz otevírá další výběrové 
menu z pěti základních typů hlášení. 
 
Základní hlášení  - slouží pro výpis provedených měření na všech datových buňkách ve větvi 
definované právě aktivním prvkem stromu. Po volbě se zobrazí okno Výběr datových bun ěk pro 
nastavení vlastností hlášení. 
 

Editace existujícího 
protokolu 

Vytvoření nového 
protokolu 

Smazání protokolu 
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Objekt  - obsahuje název aktivního prvku. 
Datové bu ňky  - počet vyhodnocovaných datových buněk ve větvi. 
Časové vymezení  - nastavení časového intervalu ve kterém se provede výběr informací pro hlášení. 
 
Po nastavení stiskněte tlačítko OK. Bude vytvořen soubor Report.txt , který bude automaticky uložen 
do Dokumenty/DDS2010/Reporty/. 

 
 

Nastavte časový 
interval 
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Parametrické hlášení  - modifikace základního hlášení s možností zadat i typ měřeného parametru 
pro výpis. 
 
Seznam alarm ů - vytvoří seznam všech právě vyhodnocených datových buněk, které mají status 
Alarm, tj. červený semafor provozního stavu.  
 
Vynechaná m ěření - při definici vlastností datové buňky lze nastavit požadovaný interval měření. 
Tento výpis obsahuje seznam všech měřících míst, kde je již tato lhůta zmeškána. 
 
Seznam naposledy m ěřených stroj ů - výpis obsahuje seznam časů posledních měření na každém 
stroji z výběru. Tento seznam slouží k rychlé orientaci o sledování strojů, protože celý stroj se obvykle 
měří najednou.  
 
Stru čný p řehled posledních m ěření – přehled naposledy změřených hodnot statických veličin, 
řazeno podle měřících míst a typu měření. 
 
Statistiky - základní  - výpis statistických parametrů všech vybraných datových buněk. Vytvořený 
soubor obsahuje tyto statistické veličiny: 
 
- MAX      - maximální naměřená hodnota 
- MIN      - minimální naměřená hodnota 
- AVG      - průměr hodnot 
- Count      - počet měření 
- Medián     - alternativa k AVG, výhodou je eliminace extrémů 
- Vážený průměr    - podobné jako AVG, bere v úvahu časové intervaly měření 
- Poměrná průměrná odchylka   - odpovídá rozptylu hodnot v datové buňce, vždy je v rozmezí 0-100 
      0 - všechny hodnoty jsou stejné, 100 - nekonečně velké rozdíly 
 
Systém statistických funkcí patří do skupiny nástrojů FASIT (Fault Source Identification Tools) a slouží 
pro nastavení a ladění systému diagnostiky. 



© ADASH spol. s r.o.  DDS 2010 

 

55 
 

 
ADASH s.r.o., Ostrava, Česká republika, tel.: +420 596 232 670, fax: +420 596 232 671, email: info@adash.cz 

Další technické a kontaktní informace najdete na www.adash.net, www.adash.cz 
 
 
 

Editace stromu DDS  
 
 
Strom lze zobrazit v základním ale také v grafickém tvaru. Každému prvku lze přiřadit schéma 
(obrázek). Orientace ve stromu pak je mnohem snazší, protože uživatel se nepohybuje ve spleti 
různých názvů a zkratek, ale v grafickém prostředí odpovídajícím realitě. 
Pokud jsou grafická schémata definována pak zvolte příkaz lokálního menu Zobrazit schéma . Mezi 
jednotlivými schématy se pohybujeme pomocí Identifikátor ů, které znamenají přechod do dalšího 
podrobnějšího schématu. Zpětný pohyb zajišťuje vratné tlačítko v levém horním rohu okna. 
 
Základní zobrazení stromu se zapnutým rychlým zobrazením: 

 
 
Příklad pohybu v grafickém prostředí jednotlivých schémat: 
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Vytvo ření nového stromu 
 
Po volbě položky hlavního menu Stromy - Otev řít strom  se zobrazí okno Stromy . K vytvoření 
nového stromu slouží příkaz Vytvo řit nový . 
 



© ADASH spol. s r.o.  DDS 2010 

 

57 
 

 
ADASH s.r.o., Ostrava, Česká republika, tel.: +420 596 232 670, fax: +420 596 232 671, email: info@adash.cz 

Další technické a kontaktní informace najdete na www.adash.net, www.adash.cz 
 
 
 

 
 
Po volbě tohoto příkazu bude zobrazen dialogový box Položka  stromu . Obrázek viz. kapitolu 
Vytvo ření nového prvku . 
 
Do pole Jméno  napište název základního prvku stromu, který se pak bude dále větvit. Maximální 
délka názvu je 64 znaků. Zvolte jeho grafickou reprezentaci v poli Typ . Pokud je potřeba, zadejte 
poznámku. 
Struktura stromu může mít dvě podoby. Základní ( textovou) a grafickou, která umožňuje pohyb ve 
stromu tak, jako byste skutečně procházeli provozem. Práce s programem se tak stává velmi intuitivní 
a snadno ji zvládne i neškolený uživatel. Pro přiřazení grafických schémat je určeno pole Schéma  a 
Identifikace ve schématu (pouze podstromy) . Práce se schématy bude popsána později v této 
kapitole. 
Také položky Ložisko  a Příznaky  nemají při vytváření nového stromu význam a popíšeme je také 
později. 

Organizace strom ů v databázi 
 
Po volbě položky hlavního menu Stromy/ Otev řít strom  se v okně Stromy zobrazí seznam všech 
stromů v otevřené databázi. Pokud je otevřeno více databází, je možné je libovolně přepínat a vždy se 
zobrazí seznam stromů právě aktuálně vybrané databázi. Jestliže jednotlivé stromy reprezentují 
skutečné struktury v závodě, pak i jejich pořadí může být důležité. Pomocí tlačítek Up (nahoru) a Dn 
(dolů) sestavte požadované pořadí stromů. Příkaz Smazat  způsobí vymazání stromu z databáze. 

Kopírování strom ů 
 
Kopírování stromů je jedním ze základních způsobů efektivní tvorby databáze. Vytvořte strom pro 
jednu strukturu závodu a pak jej kopírujte podle potřeby. Celý strom se dá kopírovat dvěma způsoby a 

1. Vyberte 
databázi 

2. Vytvořte 
nový strom 

Upravte pořadí 
stromů 
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to do vlastní databáze nebo do databáze jiné. Označte strom v seznamu a stiskněte tlačítko 
Duplikovat . Pokud máte otevřených více databází, objeví se jejich seznam a je nutné označit cílovou 
databázi. Po jejím určení se objeví dialogové okno Kopírování v ětve  , kde je třeba označit, zda se má 
vybraný strom kopírovat společně s datovými buňkami a s daty nebo zda kopírovat pouze jeho 
strukturu. 
 

 

Obecný prvek stromu a datová bu ňka 
 
Nyní jste vytvořili nový strom a můžete pokračovat v jeho další stavbě. Přidáváním nových prvků 
budete vytvářet další větve a úrovně. 
Existují dva typy prvků stromu. Jsou to popisné prvky, které slouží k budování struktury stromu ( 
závod, stroj, měřicí místo, …) a datové prvky, které obsahují vlastní data. Jestliže budeme v další části 
manuálu hovořit o prvcích stromu , budou tím míněny všechny prvky bez rozdílu typu. Pokud se 
objeví v popisu název datová bu ňka, pak se míní pouze datové prvky. Je velmi důležité si uvědomit 
rozdíl mezi oběma typy prvků. 
Systém DDS nevyžaduje, aby datové buňky byly umístěny pouze na konci větve. Datová buňka může 
být přiřazena libovolnému prvku stromu, který není datovou buňkou. Tato vlastnost znásobuje 
možnosti organizace ukládaných dat do databáze. 

Vytvo ření nového prvku 
 
Každý nově vytvořený prvek stromu musí mít svého rodiče tj. prvek, na kterém vzniká. Základním 
prvkem každého stromu je nejvyšší prvek. Vytvoření základního prvku stromu je popsáno v kapitole 
Vytvo ření nového stromu . Prvky, které mají společného předka, jsou na stejné úrovni. 
Strom otevřeme příkazem Stromy/ Otev řít strom  a výběrem stromu se seznamu. Jeho struktura se 
zobrazí v okně. V případě, že se jedná o nově vytvořený strom, bude zobrazen pouze jeho základní 
prvek.  
Nový prvek stromu bude vždy vytvořen na prvku, který je označen jako aktivní. Nový prvek stromu 
můžeme vytvořit příkazem z hlavního menu, lokálního menu nebo přímo klávesou. 
Vytvoření nového prvku z hlavního menu provedeme příkazem Stromy/  Přidat  položku . Zobrazí se 
dialogové okno Položka stromu . Do textového pole Jméno  vyplňte název nového prvku stromu. 
Maximální délka názvu je 64 znaků. Pro grafickou reprezentaci prvku ve stromu můžete vybrat symbol 
z nabídky Typ  a zapsat text do pole Poznámka . Druhou možností je vytvoření nového prvku z 

Zatrhněte chcete-li 
kopírovat datové buňky 

Zatrhněte chcete-li 
kopírovat data 
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lokálního menu. Lokální menu vybraného prvku vyvoláte  klepnutím na pravé tlačítko myši. Vyberte 
příkaz Přidat položku . Třetí možností, jak vytvořit nový prvek je použití klávesy Insert . 
 

 
 

Příznaky 
 
Mezi speciální vlastnosti prvku patří příznaky Společné grafy , Stroj  a Měřící místo . Nastavení těchto 
příznaků má význam při přenosu dat do měřícího přístroje, při vyhodnocení dat a tisku protokolů. 
 
Společné grafy  - tato vlastnost je určena pro hromadné zobrazení dat z vybrané větve stromu. 
Používá se zejména pro společné zobrazení trendů celého stroje najednou. Pokud chcete tuto 
vlastnost použít musíte tento příznak nastavit jako platný na požadovaném prvku. Když na tomto 
prvku provedete příkaz Zobrazit data , bude Vám nabídnut výběr ze všech datových buněk, které jsou 
obsaženy v jeho větvi za ním (viz také Statická data - Hromadné zobrazení dat ). 
 

Definujte jméno, 
typ, vepište 
poznámky 

Definujte příznaky 
a snímač 

Vyberte typ ložiska  

Určete typ stroje 

Definujte schéma a 
identifikátor ve 
schématu 

Zapište výchozí 
otáčky  

Zapište, jaký je 
příkon stroje  

Zvolte jak je prvek 
uložen  
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Stroj  - tento příznak slouží pro identifikaci prvku Stroj. Je nutné jej v každé větvi určit např. z důvodu 
přenosu pochůzky, která je seznamem strojů. Protokoly o stavu jsou také obvykle vytvářeny pro stroj. 
Označení Stroj tak reprezentuje základní pojem na který jsme v diagnostice zvyklí. 
 
S označením Stroj úzce souvisí označení Měřicí  místo . Má význam během přenosu pochůzky do 
měřícího přístroje a během tisku protokolů. Tento pojem vyjadřuje skutečnost, že stroj je obvykle 
množinou měřicích míst. Ve stromu DDS ale mezi prvkem Stroj a prvkem Měřicí místo může být i 
několik dalších úrovní. 

Připojení schématu a identifikátoru na prvek stromu 
 
Každému prvku stromu lze přiřadit grafické schéma. To může být fotografie stroje, inženýrský výkres, 
blokové schéma atd. Systém DDS umí zpracovat většinu grafických formátů, které jsou obvykle 
používány. Z hlediska rychlosti přístupu je vhodnější používat nekomprimované formáty ( BMP,…), ale 
objem databáze pak rychle narůstá. Při použití komprimovaných formátů ( JPG,…) je velikost 
databáze menší, ale prodlužuje se doba při otevírání jednotlivých schémat. 
Nejdříve si vytvořte obrázky a schémata, které chcete použít v programech, které běžně používáte 
(Windows® Malování, Corel®, …). Pro použití programem DDS je potřeba je uložit do databáze 
DDS2010_SRV_CZ, která slouží pro ukládání systémových informací, které jsou pro běh DDS2010 
zapotřebí. Tato operace se provádí příkazem hlavního menu Zdroje/ Schémata . Popis je obsažen v 
kapitole Zdroje . 
V Položka stromu  ( příkaz lokálního menu Editovat položku ) můžete vybranému prvku stromu 
grafické schéma přiřadit. Pro tyto operace slouží skupiny Schéma  a Identifikace ve schématu  
(pouze podstromy ) . 
Jestliže je vytvořena množina schémat pomocí příkazu hlavního menu Zdroje/ Schémata  lze vybrat 
požadované schéma ze seznamu. Počáteční stav pro každý prvek je <Žádná položka> . Tlačítko 
Ukázat schéma  umožňuje kontrolu výběru. Jestliže je příznak Zvětšitelné schéma  nastaven jako 
aktivní, pak velikost každého schématu bude automaticky přizpůsobena velikosti okna pro zobrazení. 
Některé obrázky pak ale mohou být zkresleny. Jestliže prvku stromu je přiřazeno schéma, pak se u 

něj objeví symbol fotoaparátu . 
Na každé schéma lze umístit identifikátory, které umožňují přechod na další schéma. Pro samotné 
připojení identifikátoru ke schématu je nejdříve nutno zvolit požadovaný typ identifikátoru. Ten zvolíte 
tak, že v poli Identifikace ve schématu ( pouze podstromy )  vyberete grafickou podobu 
identifikátoru. Typy identifikátorů se liší směrem, ve kterém ukazují. Pro kontrolní zobrazení použijte 
tlačítko Ukázat identifikátor . 
Nyní stiskněte tlačítko Umístit ve schématu . Zobrazí se schéma o jednu úroveň výše než editovaný 
prvek. Toto schéma je jeho rodič a zde je nutné umístit identifikátor pro přechod na další tj.na právě 
editované schéma. Tzn. chcete-li umístit identifikátor pro měřící místo na stroji, zobrazí se schéma 
stroje. Pomocí myši uchopte identifikátor a umístěte jej do požadované pozice. Souřadnice lze zapsat 
i přímo, ale mnohem snazší je umístění přímo na schéma. Při určování polohy identifikátoru na 
schématu můžete změnit jeho vzhled tak, že na identifikátoru stisknete pravé tlačítko myši. Zobrazí se 
nabídka všech identifikátorů pro nový výběr. 
Svislá čárkovaná čára s dvěma šipkami na schématu slouží k nastavení směru umístění ukazatelů 
v protokolu. Podrobné vysvětlení naleznete v části věnující se tisku protokolů. 

Výchozí otá čky 
 
Skupina Výchozí otá čky  slouží k nastavení otáček stroje v případě, že jeho otáčky lze považovat za 



© ADASH spol. s r.o.  DDS 2010 

 

61 
 

 
ADASH s.r.o., Ostrava, Česká republika, tel.: +420 596 232 670, fax: +420 596 232 671, email: info@adash.cz 

Další technické a kontaktní informace najdete na www.adash.net, www.adash.cz 
 
 
 

konstantní tyto otáčky se pak uplatní při analýzách spekter (pokud nejsou nastaveny v datové buňce 
nebo v záznamu spektra .jinak). Podrobnější informace najdete v kapitole Spektra. Otáčky je možno 
definovat jako absolutní, nebo relativní. Absolutní otáčky se udávají v RPM. Relativní otáčky jsou 
vyjádřeny bezrozměrným číslem vyjadřujícím velikost otáček vzhledem k otáčkám definovaným na 
některém z rodičovských prvků stromu.  Pokud je zadaná hodnota otáček nulová, znamená to, že pro 
tento prvek stromu nejsou otáčky definovány. V tomto případě program může použít otáčky 
z některého z rodičovských prvků stromu. 
 
Otáčky jsou v grafu zobrazovány za jednotkou osy X ve formátu [jednotka] [otáčky, jednotka]. 
Jednotka otáček je stejná, jako jednotka osy X. 

Ložiska 
 
Skupina Ložiska  slouží k přiřazení ložiska z předem definované tabulky (viz také Zdroje - Ložiska ). 
Každý typ ložiska má určité charakteristické frekvence (definované jako násobek otáček stroje) závislé 
na jeho konstrukci a způsobu uložení. Při spektrální analýze ložisek je pak možno ve spektru označit 
tyto frekvence a specifikovat případnou odpovídající poruchu. 
 
Pozn.  Nevlastníte-li licenci modulu ložisek, bude tato položka zašeděná. 

Typ stroje 
 
Skupina Typ stroje  slouží k přiřazení konkrétního typu stroje z předem připravené tabulky (viz také 
Zdroje - Typy stroj ů). Každý stroj má určité charakteristické frekvence (definované jako násobek 
základních otáček stroje). Znalost vztahů mezi základními otáčkami stroje a charakteristickými 
frekvencemi, které se mohou objevit ve spektru usnadňuje diagnostiku strojů. Viz kapitolu Spektra . 
 

Smazání prvku stromu 
 
Pokud zrušíte nějaký prvek stromu, zrušíte rovněž všechny jeho potomky - všechny větve, které z 
něho vycházejí. Datové buňky, které jsou umístěné v rušených větvích stromu, budou rovněž 
smazány. 
Z hlavního menu vyberte příkaz Stromy -  Zrušit  položku . Bude zobrazeno varovné okno Dotaz , kde 
potvrdíte, zda chcete vybranou položku opravdu zrušit. Příkaz Zrušit  položku  lze vybrat i z lokálního 
menu nebo použijte klávesu Delete . 
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Editování (zm ěna vlastností) prvku stromu 
 
Název a vlastnosti již existujícího prvku stromu můžete měnit. Tato operace je užitečná po operaci 
kopírování, kdy jsou nové větve stromu vytvořeny kopírováním již existujících. 
Z hlavního menu zvolte příkaz Stromy/  Editovat položku . Zobrazí se dialogové okno Položka  
stromu . Podrobný popis tohoto okna je v předešlých odstavcích ( Vytvoření nového prvku, Příznaky, 
Připojení schématu a identifikátoru na prvek stromu). Příkaz Editovat položku  lze vybrat i z lokálního 
menu nebo použít kombinaci kláves Ctrl+E . 

Kopírování a p řesun prvk ů stromu 
 
Prvky můžete kopírovat a přemísťovat mezi jednotlivými stromy nebo v rámci jednoho stromu. 
Kopírování je dovoleno jak na stejnou tak na jinou úroveň ve stromu. 
Pro kopírování a přesouvání prvků ve stromu (stromech) používá systém DDS 2010 myši a metody 
Drag  and  Drop . Uchopte požadovaný prvek myší (stisknuté levé tlačítko) a táhněte jej na požadované 
místo ve stromu. Podle současné pozice ve stromu se mění tvar kurzoru, který ukazuje možnou 
funkci. 

 
Nepovolená akce 
 
 
Pouze přesun (změna umístění v rámci jedné úrovně stromu) 
 
 
Kopírování 
 
 

Při povolení pouhého přesunu je akce ihned provedena. Pokud přesouvaná větev obsahuje datové 
buňky a data budou také automaticky přesunuty. 
Při povoleném kopírování můžete požadovat jak přesunutí tak kopírování.Pro přesun stiskněte tlačítko 
Přesunout  pro kopírování tlačítko Kopírovat  v zobrazeném okně Dotaz . 
 

 
 
Pokud kopírovaná větev obsahuje datové buňky bude zobrazeno další dotazovací okno Kopírování 
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větve . 

 
 
 
Jestliže nechcete kopírovat datové buňky, nezaškrtávejte nic. Volbu Kopírovat datové bu ňky  
označte v případě, že chcete zkopírovat prázdné datové buňky. Pokud požadujete i zkopírování dat 
pak aktivujte příznak  Kopírovat data . V okně je uveden také celkový počet kopírovaných prvků. 

Multivýb ěr v databázovém stromu 
 
V databázovém stromu lze provést multivýběr libovolných prvků stromu. Nad vybranými prvky lze 
hromadně provádět různé akce, čím se značně urychlí práce ze stromem. Multivýběr lze provést buď 
přímo pomocí standardní kombinace kláves a myši nebo pomocí menu. Multivýběr vždy pracuje pouze 
s otevřenými větvemi stromu, tzn. jen s těmi datovými buňkami, které jsou v okně stromu rozbaleny. 
 
Pomocí kláves a myši: 
- Shift + levé tla čítko myši : vyberou se všechny prvky mezi dvěma prvky na které kliknete myší 
- Ctrl + levé tla čítko myši : vyberou se pouze prvky na které kliknete myší 
- Shift + šipka nahoru/dolu : postupně se vybírají prvky po kterých procházíte šipkami 
 
Pomoci menu: 
Kliknutím na libovolnou položku stromu (kromě datových buněk) pravým tlačítkem myši vyvoláte menu 
stromu. Multivýběr se vykoná pouze nad označenou větvi stromu. Z menu stromu vyberte položku 
Multivýb ěr. Otevře se okno multivýb ěr ve kterém se definují podmínky pro výběr datových buněk 
nebo položek stromu. Jsou-li podmínky nadefinovány potvrďte stlačením OK.  
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Ve stromu se zvýrazní všechny položky/datové buňky splňující podmínky výběru. nad nimi lze 
provádět další akce. 
 

Výběr položek stromu dle 
textu, příznaku stroj , nebo 
příznaku měřicí místo 

Výběr datových buněk 
dle textu, typu, podtypu, 
jednotky,... 
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Nad prvkem stromu vývěva byl vykonán multivýběr statických datových buněk podtypu LF-RMS. 
 

 
 
Nad výběrem datových buněk lze provádět akce: 
- hromadné zobrazení 
- hromadná editace dat 
- globální nastavení poch ůzky 
- hromadné nastavení kritických hodnot 
 
Všechny akce jsou přístupné přes lokální menu prvku stromu. Po výběru akce se zobrazí okno s 
potvrzením výběru datových buněk. V něm můžete ještě výběr změnit, nebo potvrdit vybranou akci. 
 
 
Hromadné zobrazení : - z lokálního menu vyberte položku Zobrazit data . Grafy vybraných datových 
buněk se vykreslí do společných grafů dle typu datové buňky. 
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Hromadná editace dat : v okně editoru dat můžete stlačením tlačítka Výběr dat  změnit výběr, nebo 
pomocí tlačítka Editovat  přímo editovat vybrané datové buňky. 
 

 
 
Globální nastavení poch ůzky : z lokálního menu vyberte položku Globální nastavení poch ůzky , 
princip je stejný jako u editaci dat 
 

 
 
Hromadné nastavení kritických hodnot : z lokálního menu vyberte položku Kritické hodnoty , 
princip je stejný jako u editaci dat 
 

 
 

změna výběru 
datových buněk 

editace dat 
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Nad prvkem stromu lze provést hromadnou editaci prvku stromu. Zde lze hromadně nastavovat 
příznaky, definovat otáčky, nebo přiřadit ložiska.  
 

 

definice příznaků 

definice otáček 

definice ložisek 
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Datové bu ňky 
 
Datové buňky hrají v systému DDS 2010 důležitou roli. Jsou to místa, do kterých se ukládají 
naměřené hodnoty. Každá datová buňka má své specifické vlastnosti, které musí být definovány. Mezi 
důležité patří např.název datové buňky, typ ukládaných dat ( statické hodnoty, spektra,…), jednotky 
atd. 

Statická a dynamická data 
 
V systému DDS existují dva hlavní typy dat. Jsou to statická data, která jsou reprezentována jedinou 
hodnotou ( reálnou nebo komplexní). Příkladem je měření širokopásmových hodnot vibrací . Druhým 
typem dat jsou dynamická data, která jsou tvořena polem hodnot. Typickým příkladem je spektrum 
nebo časový signál. 

Procesní data 
 
Procesními daty jsou označovány informace, které mají vztah k provozu stroje v okamžiku měření. 
Tato data jsou vždy statická. Příkladem je teplota, otáčky, tlak apod. Jestliže pro měřený stroj se tato 
procesní data v průběhu času mění a mají vliv na úroveň naměřených vibrací, pak je nutné vždy 
vyhodnocovat vibrační data společně s procesními. Jestliže jsou datové buňky označeny jako 
procesní, pak budou jejich data automaticky zobrazována při vyhodnocování vibrací v dané větvi 
stromu. Tento jednoduchý přístup je důvodem jejich speciálního označení. Výběrový subtyp obsahuje 
vždy kombinaci slova PROC a zkratku měřené veličiny ( TEMP - teplota, PRES - tlak, ROT - otáčky, 
POWR - výkon, User - jiný). Pokud měříte jiný typ procesní veličiny, použijte subtyp Nespecifikován . 

Datová bu ňka Obrázek 
 
Datová buňka Obrázek  slouží pro ukládání obrázků přímo do stromu databáze. Podobně jako jiné 
typy buněk ji lze umístit v libovolné části stromu. Tento typ datové buňky je určen především pro 
uložení obrázků strojů, měření, umístění měřicích míst atd. Každá datová buňka typu Obrázek  může 
obsahovat libovolné množství obrázků. Program DDS podporuje formáty bmp, png, jpg . Obrázek 
vložíte zvolením položky Editovat data . 

Přenos dat do datové bu ňky 
 
Data v datové buňce mohou být zadána buď ručně ( pouze statická), importem ze souboru nebo 
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přenesena z paměti měřícího přístroje. Výhodou systému DDS 2010 je modulární stavba, kdy jádro 
systému je odděleno od rozhraní, které zajišťují přenos dat z měřících přístrojů. Do jedné databáze tak 
mohou být přenášena data z různých přístrojů, pro které byla nainstalována jejich rozhraní. Seznam 
všech instalovaných přístrojových rozhraní ve Vašem systému můžete prohlédnout pomocí příkazu 
hlavního menu Nástroje/ P řipojit p řístroj . 

Vytvo ření datové bu ňky 
 
Datovou buňku můžete vytvořit pouze na již existujícím prvku ve stromu. Otevřete a rozviňte 
požadovaný strom až na prvek, na kterém chcete vytvořit novou datovou buňku. Nyní zvolte buď 
příkaz hlavního menu Stromy - P řidat datovou bu ňku  nebo příkaz lokálního menu Přidat datovou 
buňku . 
 

 
 
Nejdříve probereme nastavení, která jsou společná pro všechny typy měření. 
 
Systémová skupina : 
Jméno  - uveďte požadovaný název datové buňky. Maximální délka názvu je 64 znaků. 
Typová bmp  - vyberte vhodný grafický symbol. 
Kritické hodnoty  a Redukce dat  jsou podrobně popsány níže. 
Přístroj  - vyberte přístroj, kterým se budou měřit data pro tuto buňku. Pro některé typy přístrojů je 
aktivováno tlačítko Měřicí podmínky  které umožňuje nastavit měřicí podmínky specifické pro vybraný 
přístroj. Viz manuál příslušného přístroje. 
Poznámky  - textová poznámka k buňce. 
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Přenést do poch ůzky  - označte příznak, pokud chcete tuto buňku měřit pochůzkou. 
Procesní parametr  - některá měřená data mají vztah k celému stroji ( tlak, teplota, otáčky,…). Jsou 
obvykle nazývány procesními parametry. Jestliže takto označíte datovou buňku, budou její data 
automaticky zobrazena společně s každou jinou datovou buňkou v téže větvi ( obvykle stroj). Pro 
vyhodnocení je tato možnost důležitá, protože umožňuje v jednom okně vyhodnotit např.úroveň 
vibrací současně s aktuální rychlostí stroje při každém měření. Procesní parametry je možné chápat 
jako parametry, které samostatně nelze pomocí vibrační diagnostiky vyhodnotit a slouží jako 
dodatečná informace k jiným měřením. 
Speciální subtyp procesních parametrů PROC-USER umožňuje uživateli začlenit procesní parametry, 
které nejsou v DDS definovány, do hlavních tabulek protokolů, aniž by musel přesně definovat o jaký 
procesní parametr se jedná. 
 
Skupina Požadovaný interval m ěření: 
Interval  - zadejte požadovaný interval mezi dvěma časy měření. Zadání tohoto údaje dává možnost 
automaticky dohlížet na pravidelné provádění měření v daných časových odstupech. 
Posl.m ěření - datum a čas naposledy provedeného měření. 
Další m ěření - předpokládaný datum příštího měření. 
 
Skupina Data. 
Typ  - výběr typu měřených dat ( Statická hodnota, Spektrum, Časový signál, Řadová analýza). 
Nabídka závisí na konkrétním typu měřícího přístroje. 
Subtyp  - každý zvolený typ obvykle obsahuje několik dalších subtypů. Nabídka se opět liší podle 
konkrétního typu přístroje. 
Jednotka  - pokud daný přístroj umožňuje definovat jednotku měření, je možné určit požadovaný typ 
jednotky ( např. zrychlení kmitání) a jednotku samotnou ( např. mm/s2 nebo g). Pro měření rychlosti 
kmitání je obvyklá jednotka mm/s. Tuto volbu lze nadefinovat výběrem jednotky m/s a pevně zvoleným 
Prefixem  mili. Tak lze dosáhnout jakéhokoliv požadovaného nastavení. Prefix  lze nastavit jako Auto, 
kdy je automaticky zvolen nejvhodnější prefix. 
Pokud je potřeba vytvořit jednotku, která v seznamech není, pak napište její název do pole 
Uživatelská jednotka  a zvolte převodní konstanty K a Q, které vyjadřují lineární závislost Y=K*X+Q. 
Např. přístroj měří napětí ve Voltech a je potřeba převod do m/s2, když citlivost snímače je 10mV/ 
m/s2. Je třeba nastavit K=100 a Q=0. 
 

 
 
Jestliže volba jednotky není dostupná, pak přístroj pro definovaný Typ - Subtyp  vždy měří pouze v 
jednotce, která se automaticky objeví v poli Jednotka . 
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Jednotka pro zobr.  - jestliže chcete zobrazit data v jiné jednotce, než ve které se měří, definujte ji v 
tomto poli. 
 

 
 
Další vlastnosti  – pevná osa Y  lze nastavit pevný rozsah osy Y.  

Globální nastavení poch ůzky 
 
V odstavci o vytvoření datové buňky byla popsána skupina nastavení, které se vztahují k pochůzce. 
(Skupina Požadovaný interval m ěření v okně Datová bu ňka). Zadával se zde požadovaný interval 
mezi měřeními. V systémové skupině okna pak byl příznak Přenést do poch ůzky . Tato nastavení lze 
provádět také hromadně pro více datových buněk najednou ( např. pro celý stroj). 
 
Vyberte prvek stromu na kterém chcete provést hromadné nastavení. Z lokálního menu zvolte příkaz 
Globální nastavení poch ůzky . Jsou-li již datové buňky vybrané pomocí multivýb ěru  stiskněte v 
následujícím okně tlačítko Editovat  otevře se rovnou okno Nastavení podmínek poch ůzky . Chcete-li 
nejdříve datové buňky vybrat stlačte Výběr dat . 
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V okně Výběr datových bun ěk jsou dva seznamy. V levém seznamu jsou všechny druhy Datových 
subtypů (viz příkaz Editovat datovou bu ňku  v lokálním menu a následující okno), které jsou ve 
vybrané větvi obsaženy. Vpravo je seznam všech datových buněk. Ty které aktivovaný typ (typy) 
obsahují jsou zvýrazněny. Vyberte požadovaný datový subtyp nebo konkrétní datové buňky a 
stiskněte tlačítko OK. 
Opět jste v okně Globální nastavení parametr ů poch ůzky . Stiskněte tlačítko Editovat  a nastavte 
požadovaný interval nebo příznak.Potvrďte OK. 
 

 
 
Po návratu do okna Globální nastavení parametr ů poch ůzky  je nutné změnu Uložit  a okno Zavřít. 

Status - semafor provozního stavu 
 



© ADASH spol. s r.o.  DDS 2010 

 

73 
 

 
ADASH s.r.o., Ostrava, Česká republika, tel.: +420 596 232 670, fax: +420 596 232 671, email: info@adash.cz 

Další technické a kontaktní informace najdete na www.adash.net, www.adash.cz 
 
 
 

Status je indikátor aktuálního provozního stavu každého prvku stromu. Základem určování statusu je  
definice kritických hodnot pro datové buňky. Pro každou datovou buňku lze nastavit limity, které 
znamenají změnu statusu a jejichž překročení je signalizováno tzv. semafory provozního stavu . 
Barva semaforu odpovídá aktuálnímu statusu prvku. 
 
Zelená   - stav je OK. Naměřené hodnoty (nebo jejich změna) nepřekročily nastavenou  
  varovnou ani kritickou hodnotu. 
Žlutá   - překročení varovné úrovně. 
Červená  - překročení kritické úrovně. 
Šedá  - zobrazí se pouze ve spojení s vykřičníkem - prošlý interval měření v případě že 
  datová buňka nemá definované varovní a kritické hodnoty. 
 
Informace o provozním stavu je v každé větvi stromu děděna z odpovídající datové buňky (zdroje) až 
k základnímu kořenovému prvku stromu. Tak je na první pohled zřejmé, že ve stromu byla někde 
překročena kritická hodnota. Postupným rozbalováním větví s indikací překročení pak postupujeme až 
k datové buňce, která tento stav způsobila. 

Kritické hodnoty 
 
Kritické hodnoty představují důležité limity pro každou datovou buňku. Při překročení limitu je 
provedeno několik operací. Je změněn Status  datové buňky a všech prvků stromu, které jsou mezi ní 
a základním kořenovým prvkem. Podle aktuální hodnoty Status prvku  je rozsvícen semafor  
odpovídající barvou. Informace o překročení je zapsána do Knihy hlášení  ( hlavní menu Nástroje). 
Pro každé data lze nastavit dvě úrovně hodnot - Varovnou  a Kritickou . Stav varování předchází 
překročení kritické hodnoty. 
 
Absolutní kritické hodnoty  - jsou reprezentovány hodnotou měřené veličiny např. 7.5 mm/s. Při 
překročení je změněn Status. 
Relativní kritické hodnoty  - jsou určeny pro hlídání změn měřených hodnot a jsou zadávány v 
procentech. Např.při nastavení 200% bude změněn Status, jestliže první měření mělo hodnotu 3mm/s 
a druhé více než 6 mm/s. 
 
Kritické hodnoty dolní a horní  - jestliže nás zajímá pouze nárůst hodnot, pak zadáváme pouze horní 
limity. V případě zájmu o hlídání poklesu hodnot zadáváme dolní limity. Např. při měření relativního 
kmitání hřídele je požadovaná hodnota 10um. Nebezpečný je pokles pod 5um nebo nárůst nad 15um. 
Pak nastavíme kritickou dolní na 5um a kritickou horní na 15um. 
 
Referen ční hodnoty  - pro hlídání relativních změn je vhodné zadat referenční hodnotu, vůči které se 
změna sleduje. Takovou hodnotou může být jedna z již naměřených hodnot, poslední (ve smyslu 
předchozí) hodnota, nebo ji lze definovat jako nejnepříznivější z několika posledních (předchozích) 
hodnot. 
 
Kritické hodnoty jsou definovány různým způsobem pro různé typy datových buněk. Pro buňky 
obsahující širokopásmové hodnoty vibrací jsou to čísla vyjadřující velikost limitu, pro spektra jsou to 
pásmové grafy. 

Potvrzování statusu 
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Představme si situaci, kdy se zhoršuje provozní stav stroje a zvyšují se hodnoty vibrací. Kritické 
hodnoty v datových buňkách jsou postupně překračovány a status se mění. Barva semaforů 
provozního stavu postupuje od zelené k červené. Stroj je zastaven a opraven. Nové hodnoty vibrací 
jsou nízké a nepřekračují žádné kritické hodnoty. Semafory však stále svítí červeně, protože registrují 
nejhorší status, který se vyskytuje v datové buňce. Pokud v minulosti došlo v měřených datech k 
překročení nastavené kontrolní úrovně, bude neustále signalizován status překročení, i když 
naměřené hodnoty se již vrátily do normálu. 
Pro tyto případy je připravena funkce Potvrdit status . V každé datové buňce s definovanými 
kritickými hodnotami existuje pro každý čas měření příznak Status potvrzen . Jestliže jej potvrdíme 
pro daný čas měření, pak z tohoto měření a ze všech starších již nebude status vyhodnocován. 
Semafor tedy nebude reagovat na starší hodnoty měření. Tak jsme po opravě stroje schopni opět 
indikovat požadovaný aktuální stav stroje. 
Volbou položky lokálního menu Potvrdit status  můžeme potvrdit status pro jednu datovou buňku 
nebo hromadně potvrdit status všech naměřených dat vybraného podstromu.  

Kritické hodnoty pro statická data 
 
Stiskněte tlačítko Kritické hodnoty  v okně Datová bu ňka (po příkazu Editovat datovou buňku). V 
okně Kritické hodnoty definujte položky, které požadujete. V předchozím odstavci byl vysvětlen smysl 
většiny položek. 
 
Komplexní  - jestliže měříte komplexní veličinu, můžete zadat také komplexní kritické hodnoty. Po 
označení tohoto příznaku se objeví editační pole pro komplexní hodnoty. 
 
Poslední hodnota  – poslední naměřená hodnota bude považována za referenční 
 
Počet X hodnot  - je to počet posledních měření, na která bude aplikována kontrola relativních změn. 
Nejnepříznivější z posledních X hodnot je považována za referenční. 
 
Referen ční hodnota  - vůči této hodnotě je prováděn výpočet relativní změny. Po rozbalení pole je 
možné vybrat kteroukoliv změřenou hodnotu z minulosti. 
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Čárkované a čerchované čáry jsou použity v grafech pro znázornění jednotlivých aktuálních kritických 
hodnot ( slovo aktuální je použito správně, protože relativní kritické hodnoty se vždy přepočítávají 
podle naměřených hodnot). 
 
Položkou abs. zm ěna (jinak %)  lze ponechat nastavení relativních kritických hodnot v % nebo 
číselnou hodnotou změny oproti referenční hodnotě. 

Hromadné nastavení kritických hodnot 
 
Od úrovně stroje můžeme v lokálním menu prvku stromu vybrat příkaz Kritické hodnoty . Zobrazí se 
standardní výběrový dialog pro hromadné zpracování datových buněk. Máte-li již buňky vybrány 
pomocí multivýb ěru  stiskněte tlačítko Editovat . Pro výběr datových buněk stiskněte tlačítko Výběr 
dat .  
 

Zde definujte 
absolutní kritické 
hodnoty 

Zde definujte 
relativní kritické 
hodnoty 

Zde nastavte referenční 
hodnotu pro relativní 
kritické hodnoty 
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Okno Výběr datových bun ěk je stejné jako při hromadném nastavení pochůzky. Jsou zde dva 
seznamy. V levém seznamu jsou všechny druhy Datových subtypů ( viz příkaz Editovat datovou 
buňku  v lokálním menu a následující okno), které jsou ve vybrané větvi obsaženy. Vpravo je seznam 
všech datových buněk, které aktivovaný typ ( typy) obsahují. Vyberte požadovaný datový subtyp nebo 
konkrétní datové buňky a stiskněte tlačítko OK. V okně Výběr datových bun ěk je nyní možné 
stisknout tlačítko Editovat . Objeví se standardní okno definice kritických hodnot ( viz předchozí 
odstavec). Proveďte definici a potvrďte OK. Po návratu do okna Globální nastavení varovných a 
kritických úrovní  je nutné změnu Uložit . Poté je potřeba okno Zavřít. 

Kritické hodnoty pro spektra 
 
Pro spektra již nelze jednoduše zadávat kritické hodnoty pouze jedním číslem. Metody, jak vyhodnotit 
stav pomocí spektra je mnoho. Někteří uživatelé pouze vizuálně kontrolují vývoj spekter v čase. Jiní 
definují referenční spektrum a kontrolují, zda některé frekvenční čáry nepřekračují referenční masku. 
Pro automatizované zpracování spekter se v moderních systémech používají pásmové grafy. 
Jestliže vyhodnocujeme spektra z jednoho měřícího místa, pak vždy víme, co lze ve změřených 
spektrech očekávat. Obvykle nás zajímá otáčková frekvence a její nejbližší harmonické násobky. Dále 
nás zajímají zubové frekvence převodovek, lopatkové frekvence ventilátorů a čerpadel, ložiskové 
frekvence při obálkové analýze atd. Lze tedy ve spektru označit frekvenční intervaly, ve kterých 
očekáváme změnu hodnoty při změně stavu. Jestliže neměříme spektrum, ale pouze širokopásmové 
hodnoty vibrací pak zjistíme změnu stavu, když se změní tato hodnota. Nevíme ale co tuto změnu 
stavu způsobilo. Jestliže měříme spektrum, pak můžeme v jednotlivých pásmech očekávat změnu při 
konkrétní příčině této změny. Např. při narůstající nevývaze bude narůstat amplituda na otáčkové 
frekvenci f1xRPM. Jestliže definujeme pásmo od 0.95*f1xRPM do 1.05* f1xRPM pak v tomto úzkém 
frekvenčním pásmu zachytíme přesně tyto změny. Definici pásem lze odvozovat různými způsoby a 
popis metod není obsahem tohoto manuálu. Odkazujeme uživatele na literaturu, která se zabývá 
vibrační diagnostikou. 
V tomto odstavci předpokládáme, že pásmové grafy, které reprezentují jakési referenční šablony jsou 
již vytvořeny. Jejich definice je obsahem kapitoly Nástroje - Pásmové grafy . 
 
Po stisknutí tlačítka Kritické hodnoty  v okně Datová bu ňka se zobrazí přiřazovací okno pásmového 
grafu. Ve skupině Relace na pásmový graf  přiřaďte požadovaný pásmový graf z knihovny. Po 
rozbalení se objeví seznam všech dostupných pásmových grafů. Vyberte požadovaný typ. Často se 
stane, že knihovna obsahuje typ velmi podobný, ve které je zapotřebí udělat pouze malé změny. 
Pomocí tlačítka Vytvo řit kopii  vytvoříte stejný prvek v knihovně pod jiným jménem. Nyní stiskněte 
tlačítko Data a proveďte požadované změny. 
 
Implicitní RPM  - v případě, že stroj má konstantní otáčky je možné zadat jejich hodnotu. To 
zjednodušuje měření při kterém není potřeba používat otáčkovou sondu pro odečet otáček při každém 
měření. 
Otáčkové  - v případě, že chcete spektrum s pásmovým grafem zobrazovat implicitně v otáčkách 
(místo jednotky Hz) označte tento příznak. Samozřejmě informace o otáčkách musí být dostupná. 
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Vyberte pásmový 
graf 

Potvrďte 
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Statická data  
 
Nejjednodušším typem dat jsou statická data reprezentována jedinou hodnotou (reálnou nebo 
komplexní). Příkladem je měření širokopásmových hodnot vibrací ( např. ISO 2372). 
Statická data můžete do systému DDS 2010 zapisovat ručně nebo je přímo přenášet z paměti 
měřícího přístroje. Pro přenos dat z měřícího přístroje potřebujete vhodné rozhraní. Seznam všech 
instalovaných přístrojových rozhraní ve Vašem systému můžete prohlédnout pomocí příkazu hlavního 
menu Nástroje - P řipojit p řístroj . 
Statická data jsou uložena v datových buňkách, které mohou být připojeny na libovolný prvek stromu. 
Vytvoření a konfigurace datové buňky je popsána v kapitole Datové bu ňky . 

Lokální menu statické datové bu ňky 
 

 
 
Po aktivaci statické datové buňky a stisknutí pravého tlačítka myši se objeví lokální menu. Obsah 
první skupiny (6 prvních příkazů) byl podrobně vysvětlen v kapitole Datové bu ňky . Zbylé příkazy 
budou popsány v této kapitole.  

Zobrazení grafu statických dat 
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Pokud datová buňka obsahuje data, můžeme tato data zobrazit. Provedeme to buď dvojitým stiskem 
levého tlačítka myši nebo aktivací dané buňky a příkazem Zobrazit data  z lokálního menu. 
 

 
 
V levé části grafu se nachází nástrojová lišta, v pravé části je graf. Žlutá a červená čára ukazují 
velikost nastavených kritických hodnot. Také jednotlivé hodnoty v grafu jsou vybarveny podle statusu 
(zelená, žlutá, červená). 
Pokud používáte on-line sběr dat, nová data mohou přibývat i v průběhu prohlížení dat, pokud 
nechcete, aby se v otevřených grafech načetla znova statická data stiskněte klávesu F6.  
Nyní stiskněte pravé tlačítko myši kdekoliv na grafu. Objeví se lokální menu grafu obsahující 
následující příkazy (stejné příkazy jsou umístěny i v nástrojové liště). 
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Lišta+Kursor  - zapíná (vypíná) kurzor pro odečítání hodnot v grafu. Pohyb kursoru je umožněn 
šipkami nebo uchopením kursoru myší a jeho přesunem. Nad grafem se zobrazí lišta s uvedením 
času, statusu a hodnoty. Zapínat ( nebo vypínat) kurzor lze pomocí toolbaru nebo rychleji klávesou T. 
 
Osa X – při hromadném zobrazení trendů(viz další kapitola) do jednoho okna jsou standardně 
zobrazeny tak, aby byly pokud možno celé v okně. To však znamená, že můžou mít různý rozsah os 
X. Volbou „Sjednotit osu X“ se pak sjednotí rozsah os X u všech zobrazených trendů. Volbou „Auto X“ 
se pak navrátí zpět iniciální zobrazení. 
 
Osa Y – při hromadném zobrazení trendů do jednoho okna jsou jednotlivé trendy zobrazeny po 
maxima svých amplitud. Pokud mají stejnou jednotku měření, tak lze však zapnout mód „Společná pro 
všechny záznamy“, který sjednotí osy Y všech zobrazených trendů.   
 
Popisy osy Y  – při hromadném zobrazení trendů do jednoho s formátem zobrazení „Přes sebe“ se 
automaticky zobrazuje legenda. Touto volbou lze legendu přesouvat v rámci okna. 
 
Mřížka - zapnutí nebo vypnutí mřížky. Lze zapnout mřížku X, Y nebo mřížku obou os 
 
Zoom/ Posunutí  - na grafu lze provádět také výřezy ( Zoom). Příkazem Dialog  lze zadat nové meze 
pro obě osy. Po příkazu Myš-Zoom  lze provést výřez na grafu myší. Jestliže je již nějaký výřez 
proveden lze pomocí Myš-Posunutí  pohybovat s grafem nebo se vrátit k předchozímu výřezu 
(Předchozí ). Aktivace prvků Auto-X , Auto-Y  a Auto-XY  provede návrat k základním rozsahům os. 
Pokud není zapnutý kurzor, lze provádět výřez myší přímo na grafu i bez použití lokálního menu. 
 
Vypnout zna čky  - na graf lze umístit značky označující důležité hodnoty. Provedeme to dvojitým 
stiskem levého tlačítka myši na zvoleném místě grafu. Pokud tam již značka existuje, pak ji úkon 
smaže. Příkazem lokálního menu tyto značky vymažeme všechny najednou. 
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Formát zobrazení  - nyní nemá význam. Bude popsán v odstavci o hromadném zobrazení dat. 
 
Typ zobrazeného pr ůběhu  – má význam při zobrazení komplexních trendů, kde je možno zvolit 
zobrazení Amplitudy, Fáze, Reálné a Imaginární složky a Polárního trendu s možností kombinací 
různých průběhů. 
 
Krokování  - také nyní nemá význam a bude popsán v odstavci o hromadném zobrazení dat. 
 
Jednotka pro zobrazení  – data mohou být zobrazena v jiné jednotce, než v jaké jsou uložena za 
podmínky že jednotka popisuje stejnou fyzikální veličinu 
 
Info  - zobrazí okno Datová bu ňka s informacemi. 
 
Editovat data  - bude popsáno níže (stejná funkce jako v lokálním menu datové buňky). 
 
Kritické hodnoty  - rychlý přístup do definice kritických úrovní (oproti Editovat datovou buňku/ Kritické 
hodnoty z lokálního menu. 
 
ASTAT  - statistické předpovědi vývoje trendů 
 
Tisk  - standardní výstup na tiskárnu. 
 
Uložit do schránky jako bitmapu  - uloží graf do schránky pro použití v jiném programu ( např. MS 
Word). 
 
Uložit jako bitmapu + Otev řít WordPad  - stejné jako předchozí ale automaticky otevře program 
WordPad. 

Hromadné zobrazení dat 
 
Program DDS 2010 umožňuje také zobrazit data z více datových buněk najednou. Většinou se jedná 
o globální pohled na data vybraného stroje. To zjednodušuje následně vyhodnocování provozního 
stavu. Provedení hromadného zobrazení je podobné, jako zobrazení dat z jedné buňky. 
Jestliže chceme zobrazit data některé větve stromu od nějakého prvku směrem k datovým buňkám, 
pak musí tento prvek obsahovat aktivní příznak Společné grafy . Tento příznak se nastavuje v 
rozšířeném dialogu Editovat položku . 
Hromadné zobrazení dat lze provést buď pomocí multivýb ěru , nebo pomocí příkazu Zobrazit data  z 
lokálního menu položky stromu. V prvním případě vyberte datové buňky, které chcete zobrazit a z 
lokálního menu datové buňky vyberte položku Zobrazit data . Otevře se několik oken. V každém okně 
jsou umístěny grafy jiného typu dat (trendy v jednom okně, spektra v jiném). 
Chcete-li pro zobrazení použít druhý způsob, aktivujte zvolený prvek stromu (stroj) a v lokálním menu 
zvolte příkaz Zobrazit data .  
 
V následujícím okně se zobrazí dva seznamy. V levém seznamu jsou všechny druhy Datových 
subtypů (viz příkaz Editovat datovou bu ňku  v lokálním menu a následující okno), které jsou ve 
vybrané větvi obsaženy. Vpravo je seznam všech datových buněk, které aktivovaný typ (typy) 
obsahují. 
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Vyhledejte a vyberte datové buňky vyplněním kolonky Obsahující text  nebo pomocí subtyp ů, které 
chcete vyhodnotit v levém seznamu. V pravém aktivujte všechny datové buňky, jejichž data je potřeba 
zobrazit. Potvrďte tlačítkem Kresli . Kolonka „Obsahující text“ podporuje i využití logické spojky a(&). 
Pokud chceme například vybrat buňky mající v názvu ISO a otáčky(SPEED) vepíšeme „ISO&SPEED”. 
 

 
 
V jednom vykreslovacím okně uvidíte maximálně 8 grafů. Jestliže jste vybrali více datových buněk, 
pak je potřeba obsah okna měnit pomocí kláves PageUp , PageDn , Home  a End . Je to stejné jako 
listovat stránkami v knize. 
U jednoho grafu je zobrazena modrá šipka. Ta ukazuje na aktivní graf. Změnu aktivace lze provádět 
myší ( ukažte na graf, který chcete mít aktivní) nebo klávesami Tab a Shift+Tab . 
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Jestliže stisknete pravé tlačítko myši, objeví se lokální menu. Jsou v něm obsaženy stejné příkazy 
jako pro jednoduché zobrazení. Popíšeme pouze ty funkce, které jsou pro hromadné zobrazení 
rozdílné. 
 
Lišta+Kursor  - zapíná (vypíná) kurzor pro odečítání hodnot v grafech. Nad grafy se zobrazí lišta s 
uvedením času, statusu a hodnot jednotlivých právě zobrazených grafů. Všimněte si, že kurzor se 
vždy pohybuje ve všech grafech najednou, tím je zaručeno spolehlivé odečítání hodnot. 
 
Formát zobrazení  - výchozí Dlaždicové  uspořádání grafů lze změnit na Jednoduché  ( pouze 
vykreslení aktivního grafu) nebo Přes sebe  ( grafy jsou barevně odlišeny, legenda barev se objeví při 
zapnutí kurzoru). 
 
Krokování  - stejné funkce jako PageUp , PageDn , Home  a End . 
 
Editovat data  - umožňuje editovat aktivní datovou buňku ( graf). 
 
Kritické hodnoty  - zadání kritických hodnot pro aktivní datovou buňku. 

Editování statických dat 
 
Data mohou být do datové buňky přenesena z měřícího přístroje, nebo zapsána ručně. Obecný popis 
přenosu dat z měřícího přístroje je obsažen v kapitole Nástroje - P řipojit p řístroj . Popis pro každý 
přístroj v speciálním manuálu - viz. DODATEK A . 
 
Nyní popíšeme ruční editaci dat. Pokud již máme vytvořenu datovou buňku, můžeme editovat její 
data. Tím rozumíme vkládání nových hodnot, změnu hodnot již existujících a mazání hodnot. 
Aktivujte zvolenou datovou buňku a v lokálním menu zvolte příkaz Editovat data . 
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Pomocí tlačítka Přidat  lze zadat novou hodnotu měření. Tlačítkem Smazat  bude aktivovaná hodnota 
zrušena ( tato akce má nevratný charakter). Hodnotu právě aktivního prvku lze změnit zadáním 
nových hodnot v polích Datum. čas nebo Hodnota . Tlačítko Zobrazit  je určeno pro zobrazení grafu. 
 
Tlačítko export  slouží pro export dat uložených v datové buňce. Vyberte záznamy, které chcete 
exportovat s stlačte odpovídající tlačítko. Zobrazí se informační okno s počtem exportovaných 
záznamů a časovým intervalem exportu. Stlačte OK. 
 

 
 
Pak se objeví standardní okno pro uložení souboru. V něm zadejte jméno exportovaného souboru a 
jeho umístění. Potvrďte. Data se exportují do standardního souboru typu *.csv . 
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Data platná  - jestliže jsou data změřena chybně nebo je z nějakého jiného důvodu nechcete 
zařazovat do grafů, pak nezaškrtávejte tento příznak. Je to bezpečnější cesta než záznam zrušit, 
protože se k němu lze vrátit. 
 
Status potvrzen  - je možné také vyjádřit jako Příčina odstraněna. Představme si následující situaci. 
Měřením byly zjištěny zvyšující se hodnoty vibrací, které postupně překročily jak varovnou, tak 
kritickou úroveň. Semafor provozního stavu se měnil až na červenou barvu. Poté byl stroj opraven a 
nyní jsou opět vibrace pod varovnou mezí. Semafor však stále svítí červeně, protože reaguje na 
status buňky před opravou. Jestliže červený status potvrdíme příznakem, pak již semafor na něj po 
provedení dalšího měření nebude reagovat (tzn. pouze po potvrzení červený semafor zůstane, čeká 
se až na další měření).  
 
Komplexní  - pro případ komplexní hodnoty. 
 
Reference  - po označení daného záznamu tímto příznakem bude tato hodnota považována za 
referenční pro výpočet statusu ( např. relativní kritické hodnoty ). 
 
Počet komprimovaných hodnot  - pro databáze s komprimací dat v čase platí, že každá naměřená 
hodnota může obsahovat mnoho měření, která se od tohoto (prvního v čase) měření liší o méně než 
nastavenou úroveň významné změny ( hlavní menu Volby - Redukce dat ). 

Hromadné editování dat 
 
Program DDS 2010 umožňuje také editovat data z více datových buněk najednou. 
Aktivujte zvolený prvek stromu (např. stroj) a v lokálním menu zvolte příkaz Editovat data . Objeví se 

1. Určete cestu k 
souboru 

2. Zadejte jméno 
souboru 

3. Uložte 
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okno Globální editor dat  ,stiskněte tlačítko Výběr dat . 
 

 
 
V následujícím okně se zobrazí dva seznamy. V levém seznamu jsou všechny druhy Datových 
subtypů (viz příkaz Editovat datovou bu ňku  v lokálním menu a následující okno), které jsou ve 
vybrané větvi obsaženy. Vpravo je seznam všech datových buněk, které aktivovaný typ (typy) 
obsahují.  
Proveďte výběr datových subtypů, které chcete vyhodnotit v levém seznamu nebo přímo výběr 
datových buněk v pravém seznamu. V pravém aktivujte všechny datové buňky, jejichž data je potřeba 
zobrazit. Potvrďte tlačítkem OK. 
Po návratu do předešlého okna je již aktivní tlačítko Editovat , stiskněte jej. 
 

 
 
V okně Editor skupiny dat jsou dva seznamy. Levý obsahuje sjednocení všech časů měření statických 
dat z vybraných buněk, jejichž seznam je vpravo. Nyní je možné postupnou aktivací prvků v 
jednotlivých seznamech prohlížet hodnoty dat, jejich příznaky a provádět změny. Lze přidávat i nová 
měření. Jednotlivé příznaky byly popsány v odstavci o editování dat. 
 
!!! Hromadné editování dat je nástroj ur čený jen velmi zkušeným uživatel ům. Je zapot řebí 
přesně vědět, jaké zm ěny chci dosáhnout a uv ědomit si všechny souvislosti. 
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ASTAT - p ředpov ěď vývoje stavu stroje 
 
Metoda ASTAT patří do skupiny nástrojů "FASIT" (Fault Source Identification Tools), které lze chápat 
jako "poradce" pro fázi detekce a identifikace poruch. Je to statistická metoda, která je schopna zjistit 
aktuální vývoj trendu i z nejasných dat a předpovídat možný vývoj trendu. ASTAT v grafu vytvoří osm 
přímek, kterých směr (růst, pokles) odpovídá možnému vývoji trendu. Každá z přímek používá pro 
statistické výpočty jiný počet měřených hodnot. Nejdelší přímka používá pro výpočty posledních deset 
hodnot trendu, nejkratší pouze poslední tři hodnoty. Několik proložených přímek umožňuje 
diagnostikům lépe "vidět" vývoj trendu s ohledem na specifika trendů na různých měřicích místech. 
Kromě přímek se v grafu vykreslí i křivka směrnic. Body na křivce odpovídají směrnicím (uhlům, 
sklonu) přímek. Přímka, které odpovídá nejvyšší bod křivky je nejstrmější, přímka které odpovídá 
nejnižší bod je nejméně strmá. Použije-li se v kombinaci s metodou ASTAT i kursor, bude pozice 
kursoru brána jako poslední hodnota pro výpočet. Dále se v liště kursoru objeví hodnoty maximální a 
minimální směrnice přímek kmax a kmin . Tyto hodnoty odpovídají uhlu mezi přímkami a osou X ve 
stupních v aktuálním zobrazení grafu. Neodpovídají tedy skutečnému sklonu (ten je závislý na 
intervalech měření a změně úrovně vibrací a tudíž velmi malý). 
 
 
 
 

 
 
Je-li hodnota směrnice přímky kladná, přímka je rostoucí a lze očekávat rostoucí trend. 
Předpokládaný růst trendu odpovídá růstu přímky. Je-li hodnota směrnice přímky záporná, přímka je 
klesající. Je-li přímka klesající, pravděpodobně je stroj po opravě, nebo byl namazán. Nelze však 
předpokládat trvalé zlepšování stavu stroje. 
 
Krátké přímky: jsou více citlivé na nečekané změny vibrací, ale jejich přesnost je nižší především v 
trendech s velkou relativní změnou hodnot vibrací. 
Dlouhé přímky: jsou méně citlivé na nečekané změny vibrací, jejich přesnost je vyšší především v 
trendech s velkou relativní změnou hodnot vibrací. 

Průběh trendu 

Křivka směrnic 
přímek 

Přímky možného 
vývoje trendu 
vytvořené metodou 
ASTAT 

Směr přímek určuje 
předpokládaný 
vývoj trendu 

Maximální a minimální 
hodnota směrnic 
(sklonu) přímek 
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Rychlé zobrazení 
 
Tato položka lokálního menu datové buňky umožňuje rychlé prohlížení dat, které využijeme např. po 
provedeném měření pochůzkou, kdy si chcete rychle prohlédnout, jak se změnily trendy hodnot po 
uložení nových dat. Příkaz lze také aktivovat z nástrojové lišty nebo stiskem mezerníku. Po volbě 
tohoto příkazu se objeví v levé polovině okna strom a v pravé polovině prostor pro data nebo 
schémata. Nyní můžete myší aktivovat prvky stromu a ihned se objevují grafy hodnot. Pohyb po 
stromu lze provádět i šipkami. Rozbalování ( sbalování) větví stromu provádíme známými způsoby ( 
dvojitý stisk levého tlačítka myši, Enter, Ctrl+Enter, příkazy lokálního menu). Pokud neobsahuje daný 
prvek stromu žádná data bude zobrazen nápis Datová bu ňka nemá data . Pokud neobsahuje 
schéma, zobrazí se Položka stromu nemá schéma . Rychlé zobrazení lze aktivovat také stiskem 
klávesy „mezerník“(space ) nebo kliknutím na tlačítko v nástrojové liště. Opětovným stiskem klávesy 
„mezerník“ nebo tlačítka rychlé zobrazení zrušíme. 
  

 
 
Vypnutí rychlého zobrazení provedeme stejným příkazem Rychlé zobrazení  jako zapnutí. 
 
Variantou rychlého zobrazení je funkce automatické rychlé zobrazení . Tato funkce prochází 
postupně všechny položky stromu od aktuální položky, přičemž se na každé položce zastaví na 
předem definovanou dobu a zobrazí příslušný graf nebo obrázek. Tuto funkci je třeba povolit v menu 
Volby\Stromový režim  , kde lze nastavit i příslušný časový interval v sekundách.  
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Funkce automatické rychlé zobrazení  se aktivuje z menu Stromy - Automatické rychlé zobrazení , 
nebo stiskem kláves CTRL + „mezerník“. Opětovným stiskem obou kláves bude automatické rychlé 
zobrazení zrušeno. 

Tisk 
 
Standardní výstup zobrazení stromu na tiskárnu. 

Uložit do schránky jako bitmapu 
 
Uloží zobrazení stromu do schránky pro použití v jiném programu (např. MS Word). 

Potvrdit status 
 
Volbou položky lokálního menu Potvrdit status  lze hromadně potvrdit status všech naměřených dat 
vybraného podstromu. Popis a vysvětlení je v kapitole Datové bu ňky . 

Sestavení nové datové bu ňky 
 
Po zvolení položky Sestavit Bu ňku z lokálního menu stromu má uživatel možnost vybrat dvě datové 
buňky (dále A a B) se stejnou nebo kompatibilní fyzikální jednotkou. Tyto dvě datové buňky budou pak 
brány jako reálné trendy,  ze kterých jejich složením (přiřazením např. A do reálné a B do imaginární 
složky) vznikne nová datová buňka obsahující komplexní trend .  
Po zvolení dvou zdrojových datových buněk je uživatel dotázán na časovou toleranci  mezi 
jednotlivými záznamy, což určuje, jak moc blízké v čase musí být záznamy A a B, aby mohly být 
uloženy do výsledného trendu. V tomto dialogu  Skládání datových bun ěk může uživatel také 
zaměnit přiřazení jednotlivé datové buňky do reálné či imaginární složky. 
Po stisku OK se provede složení, výsledkem je nová datová buňka s názvem složeným z názvů 
originálů (např. "A+B"). 
Výsledné umístění a jednotka datové buňky je stejná jako u datové buňky přiřazené do reálné složky. 
Pokud je jednotka dat.buňky vložené do imaginární složky odvozená, je přepočítána podle existující 
relace mezi jednotkami buněk A a B.¨ 
 
Pokud je zvolena volba Rozběh (RPM vs ...)  nebo je jednotka reálné složky RPM(Hz), vytvoří se 
místo statické buňky jako výsledek buňka typu rozb ěh (závislost veličiny na otáčkách). 
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Dialog sestavení nového komplexního trendu 
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Spektra  
 
Spektra představují komplexní pohled na informace obsažené ve vibračním signálu. Pro měření 
spekter je již zapotřebí spektrální analyzátor s možností ukládat spektra do paměti a přenášet je do 
počítače. Pro přenos dat z měřícího přístroje potřebujete vhodné rozhraní. Seznam všech 
instalovaných přístrojových rozhraní ve Vašem systému můžete prohlédnout pomocí příkazu hlavního 
menu Nástroje - P řipojit p řístroj . 
Spektra jsou uložena v datových buňkách odpovídajícího typu, které mohou být připojeny na libovolný 
prvek stromu. Vytvoření a konfigurace datové buňky je popsána v kapitole Datové bu ňky . 

Zobrazení spekter 
 
Rozviňte strom DDS až na úroveň obsahující spektrální datovou buňku. Nyní máte tři možnosti, jak 
zobrazit spektra z této buňky: 
- dvojitým stiskem levého tlačítka myši na zvolené datové buňce, 
- aktivujte datovou buňku a stiskněte klávesu Enter, 
- aktivujte datovou buňku a použijte příkaz lokálního menu ( pravé tlačítko myši) Zobrazit data . 
Na obrazovce se nyní zobrazí poslední naměřené spektrum z této buňky. 
 

 
 
Tímto způsobem jsme jednoduše získali graf posledního měřeného spektra, které nás obvykle zajímá. 
V datové buňce jsou uloženy spektra za celou historii měření a i tyto lze zobrazit. Postup k zobrazení 
grafu lze rozdělit na dvě fáze. V první z nich je třeba označit jako vybrané pro zobrazení ty záznamy v 
datové buňce, se kterými chceme dále pracovat. Tuto operaci lze provést až po zobrazení záznamu 
(obvykle posledního) v okně. Nejdříve totiž dochází k automatickému výběru předdefinovaného počtu 
posledních záznamů ( hlavní menu Volby - Grafy dynamických dat - Po čet záznamů). V drtivé 
většině případů je totiž potřeba právě tato varianta, proto je prováděna automaticky. Druhá fáze je 
způsob zobrazení vybraných záznamů. Je možné prohlížet vybrané záznamy po jednom nebo si jich 
zobrazit více najednou (lokální menu grafu Formát zobrazení ). Každý záznam lze dále zobrazovat 
různým způsobem (lokální menu grafu Typ zobrazeného pr ůběhu ). 

Otáčky stroje můžou 
být zobrazeny v Hz 
nebo CPM 
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Zobrazení otá ček ve spektrech 
 
Pokud má spektrum definovány otáčky, zobrazí se jejich hodnota v hranaté závorce popisu jednotky 
osy X buď v CPS nebo RPM podle zvolené jednotky osy X.  
Otáčky je možno definovat několika způsoby: 
 
1. Přímo v záznamu spektra – tento způsob se používá tehdy, jsou-li otáčky měřeny současně se 

spektrem. 
2. V hlavičce datové buňky – jestliže lze otáčky považovat pro danou datovou buňku za konstantní. 
3. V prvku stromu – jestliže konstantní otáčky jsou definovány pro stroj jako celek. Pokud stroj 

obsahuje převodová zařízení, které otáčky mění v konstantním poměru, je možno tuto skutečnost 
popsat tzv. relativními otáčkami (definovanými na některém z dětských prvků stromu, který má 
nastaveny absolutní otáčky). 

 
Program při zobrazení otáček pak postupuje tak, že nejprve analyzuje hodnotu otáček v záznamu 
spektra, je-li tato rovna nule, analyzuje hodnotu výchozích otáček v datové buňce, je-li i tato hodnota 
nulová, analyzuje strom směrem ke kořeni až se dostane k nenulové hodnotě absolutních otáček, 
kterou případně vynásobí nenulovými koeficienty relativních otáček, na které cestou narazil. 
 
Otáčky jsou zobrazovány za jednotkou osy X ve formátu [jednotka] [otáčky, jednotka]. Jednotka 
otáček je stejná, jako jednotka osy X. 

Lokální menu 
 
Pokud stisknete v okně se zobrazeným spektrem pravé tlačítko myši, objeví se lokální menu s příkazy 
různých operací na spektrech. V lokálním menu jsou aktivní vždy pouze ty příkazy, které jsou v daném 
okamžiku proveditelné. Některé položky menu obsahují další podmenu. Tyto položky jsou označeny 
šipkou. Vlastní podmenu bude rozvinuto, pokud na zvolené položce umístíte kurzor myši. 
Nejnutnější funkce jsou přístupné i v nástrojové liště. 
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Kurzory 
 
Příkaz Kurzory  má další podmenu, jehož příkazy slouží k zapnutí nebo vypnutí požadovaného typu 
kurzoru. 
 

 
 
Vypnout  - vypíná všechny typy kurzorů. 
Jednoduchý kurzor  - zobrazí standardní kurzor, pohyb je umožněn uchopením myší, pomocí šipek 
nebo přímým zadáním požadované frekvence v poli Freq . Ve vedlejším poli je uvedena hodnota 
amplitudy v pozici kurzoru. K zobrazení tohoto kurzoru lze použít také klávesy C. Jejím prvním 
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stisknutím dojde k zobrazení jednoduchého kurzoru na grafu spektra. Druhé stisknutí této klávesy 
kurzor vypne. 
 

 
 
Harmonický kurzor  - slouží k odečtu amplitud na hlavní frekvenci a jejích násobcích ( harmonické 
složky), které jsou označeny číslem. Pohyb kurzoru je realizován stejným způsobem jako pro 
jednoduchý kurzor, ale s alternativou jemného pohybu. Popis jemného pohybu je uveden v 
samostatném odstavci kapitoly Spektra. K zobrazení ( vypnutí) kurzoru lze použít též klávesy H. 
 

 
 
Kurzor pro postranní pásma  - umožňuje definici hlavního kurzoru ( tj.centrální frekvence) a 
postranních pásem. Polohu hlavního kurzoru lze měnit stejným způsobem jako u kurzoru 
jednoduchého. Je také umožněn jemný pohyb hlavního kurzoru. Rozestupy postranních kurzorů lze 
měnit myší ( uchopením kteréhokoliv z nich) nebo přímo definicí v poli delta ( ∆∆∆∆). V amplitudovém poli 
je uvedena hodnota na pozici hlavního kurzoru. K zapnutí ( vypnutí) lze použít i klávesy S. 
 
Delta kurzor  - je to pásmový kurzor odečítající RMS širokopásmovou hodnotu s možností definice 
jeho polohy a šířky. Polohu lze volit stejně jako u kurzoru jednoduchého. Šířku pásma kurzoru lze 
definovat myší nebo přímo v poli ∆∆∆∆. V amplitudovém poli je uvedena RMS širokopásmová hodnota 
pásma. K zapnutí ( vypnutí) lze použít i klávesy D. 
 

Hodnota frekvence Hodnota vibrací 

Pozice kurzoru 

Amplituda hlavní 
frekvence 

Vyšší harmonické 
složky 
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Delta kurzor Max  - je to pásmový kurzor odečítající maximální hodnotu obsaženou v pásmu. Jeho 
ovládání je podobné předchozímu případu. K zapnutí ( vypnutí) lze použít i klávesy M. 
 
Kurzor pro pásmové grafy  - pokud jsou ve spektru zobrazena předem definovaná pásma, lze zvolit 
kurzor pro pásmové grafy. Tento kurzor ukazuje hodnotu pásma, na kterém je právě umístěn. Polohu 
kurzoru lze měnit stejně jako u kurzoru jednoduchého. 
 
Trend kurzor  - tento kurzor je přístupný pouze v případě zobrazení kombinací s trendem 
(Amplituda+Trend, Kaskáda+Trend). V těchto případech jsou v okně zobrazeny dva grafy. Na 
spodním grafu trendu je umístěn trend kurzor jehož pohybem definujete zobrazení aktuálního měření 
v horním grafu z něhož je právě vypočtena předmětná hodnota v trendu. K zapnutí ( vypnutí) lze 
použít i klávesy T. V horní části je na spektrum aplikován delta kurzor, pod ním je zobrazení trendu 
všech spekter buňky. Hodnoty trendů spekter jsou počítány delta kurzorem. Jestliže nejste seznámeni 
s problematikou trendových zobrazení, prostudujte si nejdříve jejich popis. 
 

 

Výslední hodnota RMS 

Začátek kurzoru Konec kurzoru 

Lišta delta kurzoru spektra 

Lišta jednod. kurzoru trendu 
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Jemný pohyb kurzoru 
 
V případě použití harmonického kurzoru a kurzoru pro postranní pásma se často stává, že pohyb 
hlavního kurzoru pouze po existujících frekvenčních čárách je omezujícím faktorem. Jestliže skutečná 
otáčková frekvence leží mezi dvěma frekvenčními čárami, pak pouhým pohybem hlavního kurzoru po 
těchto dvou čárách nedocílíme správného umístění harmonických složek. Čím bude harmonická 
složka vyšším násobkem, tím větší bude její odchylka od požadované tj. skutečné hodnoty. Program 
DDS řeší tuto situaci pohybem hlavního kurzoru i mezi existujícími frekvenčními čárami. 
Prvním způsobem je umístění kurzoru pomocí šipek. Jestliže použijete pouze šipky vpravo a vlevo pak 
se kurzor pohybuje s krokem odpovídajícím provedenému měření. Jestliže tyto šipky použijete se 
současně stisknutou klávesou Shift , pak pohyb kurzoru bude desetkrát jemnější. Tak dosáhnete 
přesného umístění harmonické složky na odpovídající špičku ve frekvenčním spektru. 
Druhý způsob řeší problém z druhé strany, ale výsledek je týž. Jestliže je zapotřebí umístit např. 
kurzor desáté harmonické na určené místo ve spektru, pak jej uchopte myší a umístěte. Umístění 
hlavního kurzoru bude také změněno, ale pouze o odpovídající poměrnou část. Tak opět dojde 
zprostředkovaně k pohybu hlavního kurzoru mezi čarami. Stejným způsobem lze pracovat i s 
kurzorem pro postranní pásma. 

Osa X 
 
Příkaz slouží k nastavení požadovaných vlastností osy X. 
 
Lineární  - základní zobrazení osy X. 
Logaritmická  - zobrazení osy X v logaritmickém měřítku. 
OKT/1 - přepočítání a zobrazení osy X oktávovém dělení.  
OKT/3 - přepočítání a zobrazení osy X třetino-oktávovém dělení. 
 
Hz - Základní nastavení jednotky osy X na Hz. 
RPM - nastavení jednotky osy X na otáčkách za minutu, tj. 60x hodnota v Hz. 
Otáčky  - nastavení jednotky osy X v násobcích otáček ( orders). Hodnota otáček musí být buď přímo 
změřena nebo implicitně nastavena ( Editace datové bu ňky/ Pásma/ Implicitní RPM ). 
 
Jestliže se u popisu jednotky osy X objeví další číselný údaj, pak je to aktuální hodnota otáček pro 
tento záznam. 

Osa Y 
 
Příkaz slouží k nastavení vlastností osy Y. 
 
Lineární  - základní nastavení osy Y. 
Logaritmická [dB]  - logaritmické zobrazení osy Y v dB. Referenční hodnota pro danou jednotku je 
uvedena v grafu za slovem dB. 
 
Samostatná pro každé spektrum  - v případě vícenásobného zobrazení (více grafů v jednom okně) 
lze nastavit různé vlastnosti osy Y pro každý graf. 
Společná pro všechna spektra  - v případě vícenásobného zobrazení mají osy Y všech grafů stejné 
vlastnosti. 
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Mřížka 
 
Příkaz slouží k zobrazení (smazání) mřížky v grafu. Lze volit odděleně pro obě osy. 

Zoom / Posunutí 
 
Příkaz Zoom - Posunutí  , který slouží k nastavení požadovaného měřítka os, má další poměrně 
rozsáhlé podmenu. 
 

 
 
Dialog  - je nejčastěji používaný způsob, jak přesně nastavit rozsahy hodnot na všech osách grafu. 
Lze jej vyvolat také pomocí Ctrl D . Příkaz umožňuje zvolit požadované měřítko na osách X a Y 
pomocí okna Nastavení zoomu . Můžete vložit požadované hodnoty pro všechny osy, které existují v 
právě zobrazovaném grafu. Protože možností pro zobrazení je mnoho, bude také toto okno nabývat 
mnoha forem. Způsob nastavení jednotlivých os je ale stále stejný. Na levé straně je box Auto , který 
pokud je zaškrtnut znamená, že pro tuto osu bude provedeno automatické nastavení rozsahu. Pokud 
Auto není zaškrtnut, pak lze zapsat počáteční a koncovou hodnotu do polí Rozsah od … do . Podle 
typu osy je vždy uvedena používaná jednotka. 
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Myš - Posunutí  - pokud je proveden na grafu výřez (zoom) pak pomocí myši lze jednoduše posunovat 
tento výřez po grafu. Zkrácená volba je Ctrl P . 
Myš - ZOOM  - výřez na grafu lze definovat i rychleji než pomocí příkazu Dialog. Pomocí myši lze 
definovat obdélník nového výřezu na grafu. Postup je následující: umístěte kurzor na požadovaný levý 
horní roh výřezu, stiskněte levé tlačítko myši a tahem doprava a dolů definujte nový výřez, pak tlačítko 
myši uvolněte. Definovat výřez tímto způsobem můžete i bez použití menu Zoom/Posunutí . Tato 
funkce funguje přímo na grafu bez nutnosti použití lokálního menu. 
Auto XY, X, Y  - všechny příkazy slouží pro nastavení automatických rozsahů. 
U časového rozsahu trendu je možno nastavit příznak K poslední hodnot ě. Je-li nastaven, pak 
okénka Od a Do nedefinují časový rozsah přímo, ale délku časového intervalu, jehož konec je dán 
časem posledních dat v datové buňce. Tuto vlastnost oceníme zejména u on-line systémů. 

Značky 
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Položka Značky  slouží k umístění popisných značek (frekvence+amplituda) na signál. Je možné 
označit lokální maxima nebo popsat hodnoty pro právě použitý typ kurzoru. Jestliže Váš systém DDS 
obsahuje knihovnu ložisek, pak lze označit i ložiskové frekvence na spektru (za předpokladu 
přiřazeného typu ložiska a definované hodnoty otáček. Obdobně je možno označit také 
charakteristické frekvence stroje, pokud je v systému DDS implementována typová analýza strojů a 
prvek stromu na který je napojena datová buňka (nebo některý z jeho rodičů) má definován typ stroje. 
Způsob použití ložisek  a typu stroj ů při vyhodnocování spekter - viz. kapitola Zdroje . 
 

 

Veličina 
 
Příkaz Veličina  slouží k přepínání zobrazení signálu v základních typech, tj. ve zrychlení, rychlosti a 
posunutí (pokud je tato operace možná). 

Derivace / Integrál 
 
Příkaz provádějící derivaci nebo integraci signálu (srovnejte s příkazem Veličina). Podle typu 
originálního signálu jsou přípustné jednotlivé operace. 

Jednotka pro zobrazení 
 
Pro jednoduchý přístup je i v lokálním menu grafu dostupná definice jednotky pro zobrazení. Postup 
nastavení je podrobně popsán v kapitole Datové bu ňky . 
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Formát zobrazení 
 
Tímto příkazem lze přepínat formát zobrazení vybraných záznamů. Při volbě Jednoduché  je 
zobrazen vždy jen jeden záznam (aktivní) a pomocí šipek nahoru/dolů je zobrazen 
předchozí/následující záznam z množiny vybraných. 
Dlaždice  zobrazí všechny vybrané záznamy najednou. Na jedné obrazovce je povoleno maximálně 8 
záznamů. Jestliže je vybraných záznamů více, pak lze listovat mezi jednotlivými obrazovkami pomocí 
PageUp/PageDn. Vždy jeden záznam na obrazovce je opatřen modrou šipkou. Tento záznam se 
nazývá aktivní a všechny akce na něm prováděné budou provedeny automaticky i na ostatních 
záznamech (např.výřezy-zoom, změny os, kurzory atd.). Změna aktivace se provádí ukázáním myší 
na nově požadovaný záznam. Výhoda dlaždicového uspořádání je v možnosti odečítat hodnoty 
kurzorů na všech záznamech najednou. 
 

 

Typ zobrazeného pr ůběhu 
 
Volba typu zobrazeného průběhu reprezentuje významný nástroj pro efektivní vyhodnocování dat. 
Pro každý druh dat existují předdefinované možnosti jejich zobrazení. Pro zobrazení spekter je tato 
nabídka nejširší. Jednotlivé typy nyní podrobně popíšeme. 
 
Amplituda  - je nejjednodušší zobrazení jednoho spektra v celém okně. Po volbě této alternativy bude 
vykreslen amplitudový průběh aktivního záznamu (označeného mezi všemi vybranými pro zobrazení). 
Amplituda + fáze  - jestliže je spektrum uloženo jako komplexní, pak lze najednou zobrazit průběh 
amplitudy i fáze. 
Reálná + imaginární  - zobrazení průběhu reálné a imaginární složky komplexního spektra. 
 
Trend  - pohled na časový trend definovaného znaku z vybraných spekter. Jestliže není zapnut žádný 
kurzor, pak po volbě tohoto nastavení se zobrazí trend širokopásmových hodnot ze všech vybraných 
spekter pro zobrazení. Jestliže je spektrum v rychlosti, pak je trend tvořen hodnotami mohutnosti 
vibrací v pásmu ISO 10-1000Hz (pokud má spektrum požadovaný rozsah). Trendový kurzor je 
nastaven na hodnotu, která je vypočtena z aktivního spektra. 
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Amplituda + trend  - je podobné nastavení jako trend, ale současně je zobrazeno i aktivní spektrum. 
To umožňuje interaktivní nastavení kurzoru přímo na spektru a okamžité vykreslení odpovídajícího 
trendu. Velmi užitečný je příkaz trend ve spojení s nastavením kurzoru. Po volbě a nastavení se 
vykreslí trend obsahující hodnoty amplitudy na frekvenci kurzoru ze všech vybraných spekter. 
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Kaskáda  - poskytuje ještě více komplexní pohled než předešlé způsoby. Současně s tím ale zůstávají 
zachovány všechny možnosti práce s kurzory. 
 

 
 
Kaskáda + trend  - liší se od předešlého nastavení pouze současným zobrazením časového trendu 
vybraného znaku ( kurzoru). 
 
Statika  - některé frekvenční analyzátory měří vždy současně se spektrem také širokopásmovou 
hodnotu vibrací. Tento příkaz provede vykreslení trendu těchto hodnot podle vybraných spekter pro 
zobrazení. 
Amplituda + statika  - jako předešlý příkaz, trend statiky se ale zobrazí současně s aktivním 
spektrem. 
Kaskáda + statika  - trend statiky se ale zobrazí současně s kaskádovým zobrazením vybraných 
spekter. 
 
Polární trend  - jestliže je spektrum komplexní, pak lze zobrazit polární trend z hodnot na pozici 
kurzoru, který je nutné předem vybrat. Zobrazení polárních trendů bude mít význam pouze v případě 
synchronizace měření pomocí spouštěcí značky a sondy. 
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Amplituda + polární trend  - současné zobrazení pro lepší orientaci a změny nastavení kurzoru. 
 

 
 
Kaskáda + polární trend  - další modifikace zobrazení. 
Kaskáda + trend + polární trend  - velmi komplexní pohled na data. 
 

 

Kaskáda 
 
Příkaz slouží k přepínání způsobu zobrazení signálů v kaskádovém zobrazení. 
 
Šikmý pohled , Čelní pohled  - dva způsoby pohledu na kaskádu. 
Poslední vp ředu, První vp ředu  - určení pořadí záznamů. 
Časově propor ční, Pravidelné  - způsob rozložení záznamů na ose Z. 
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Info 
 
Pomocí tohoto příkazu je umožněn rychlý přístup do základních editací datové buňky, záznamu 
(spektra) a pásmového grafu (pokud je přiřazen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zobrazení pásma 
 
Pokud je přiřazen ke spektru pásmový graf (viz kapitola Pásmové grafy), pak tento příkaz zapíná nebo 
vypíná jeho zobrazení na spektru. Pokud je pásmový graf definován v jiné jednotce, pak je spektrum 
automaticky přepočítáno do požadované jednotky. 
 

 

Zelený obdélník zobrazuje 
vyhodnocované pásmo, 
žlutá kulička jeho varovní a 
červená kritickou úroveň. 
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Zobrazit referen ční spektrum 
 
Tento příkaz zobrazí referenční spektrum ve zvolené datové buňce, pokud je reference definována. 
Popis definice reference je v odstavci Editování dat. 
 

 

Výběr záznamů 
 
Každá datová buňka může obsahovat rozsáhlé množství dat. Pokud by při požadavku na zobrazení 
došlo vždy k vykreslení všech, systém by byl neúměrně zatěžován a vykreslení by trvalo dlouho. Proto 
byla zvolena následující cesta. Ze všech záznamů datové buňky se provede automaticky výběr 
předdefinovaného počtu posledních záznamů (Volby - Grafy dynamických dat - Po čáteční po čet 
podspekter ) a pouze na této podmnožině jsou prováděny všechny vykreslovací funkce. Pokud je 
potřeba vyhodnotit jiná spektra než ta, která jsou automaticky vybrána, je nutné provést nový výběr 
pomocí příkazu Výběr záznamů. 
Po volbě příkazu lokálního menu Výběr záznamů je možné definovat časový interval. Po potvrzení 
pomocí OK budou vybrána všechna spektra, měřená v tomto intervalu. 
 

 
 
Pokud chcete provést výběr ještě více podrobně, pak stiskněte tlačítko Seznam . Následující okno 
obsahuje seznam všech spekter, která jsou uložena v této datové buňce. Proveďte požadovaný výběr 
a potvrďte. Pro výběr používejte standardních Windows kombinací levého tlačítka myši společně s 

Modrá čára zobrazuje 
průběh referenčního 
spektra 
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klávesami Ctrl  nebo Shift . 
 

 

Tisk 
 
Příkaz pro vytištění grafů na tiskárnu. Po volbě se zobrazí standardní okno pro tisk. 

Uložit do schránky jako bitmapu 
 
Obsah aktivního okna bude uložen do schránky systému Windows a připraven pro použití v jiných 
programech (např. MS-Word). 

Editování dat spektrálního záznamu 
 
Jestliže je potřeba uživatelsky změnit některá data v záznamu, je připravena funkce Editovat data . 
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Tato funkce je umístěna v lokálním menu datové buňky ve stromu. Je tedy zapotřebí aktivovat 
určenou datovou buňku a pak pomocí pravého tlačítka myši otevřít lokální menu. 
 

 
 
Referen ční spektrum  - jeden záznam lze definovat jako referenční spektrum. Srovnáním s jeho 
průběhem se vyhodnocuje vývoj dalších záznamů v čase. 
Vlastnosti zobrazení ref.spektra  - pro lepší srovnávací pohled lze referenční spektrum vizuálně 
upravit. Tolerance horizontáln ě znamená rozšíření každé špičky záznam o předepsanou hodnotu. 
Tolerance vertikáln ě znamená zvýšení hodnoty reference na požadovanou hodnotu (např. 200% 
znamená dvakrát vyšší amplitudu). Pomocí vertikální tolerance lze definovat i spodní mez -Ampl , 
čímž vzniká referenční pás hodnot. Doporučujeme prakticky vyzkoušet způsob definice reference pro 
správné pochopení všech možností. 
 
Status potvrzen  - potvrzení statusu pro pásmové grafy. Jestliže již byla provedena opatření k 
odstranění varovného nebo kritického stavu, pak lze potvrdit status pásmového grafu a tak 
vyhodnocovat nový status pouze z hodnot měřených po označeném záznamu. 
 
Editovat hlavi čku  - základní informace o záznamu. Pouze některé lze uživatelsky změnit. 
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Editovat data  - přímý přístup na hodnoty jednotlivých vzorků. Lze zde měnit hodnoty čar spektra nebo 
zakázat zobrazení v grafu - příznak Data platná . 
 

 
 
Import dat  - pro uživatele starších systémů tato funkce provede převod dat do DDS 2010. 
 
Statická data  - pokud jsou u spekter současně uloženy i širokopásmové hodnoty vibrací (např. 

Lze měnit hodnotu 
amplitudy čar spektra, 
nelze měnit frekvenci 
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ISO2372), lze je upravovat tímto příkazem. Také statická data mají vlastní status, který se potvrzuje 
samostatně. 
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Časové záznamy  
 
Pro měření časových záznamů je zapotřebí měřící přístroj s možností ukládat signály do paměti a 
přenášet je do počítače. Pro přenos dat z měřícího přístroje je nutné vhodné rozhraní. Seznam všech 
instalovaných přístrojových rozhraní ve Vašem systému můžete prohlédnout pomocí příkazu hlavního 
menu Nástroje - P řipojit p řístroj . 
Časové záznamy jsou uloženy v datových buňkách odpovídajícího typu, které mohou být připojeny na 
libovolný prvek stromu. Vytvoření a konfigurace datové buňky je popsána v kapitole Datové bu ňky . 
DDS umožňuje i přehrávání časových záznamů na zvukové kartě a výpočet FFT z daného časového 
záznamu. 

Zobrazení časových záznam ů 
 
Rozviňte strom DDS až na úroveň obsahující datovou buňku s časovými záznamy. Tři možnosti, jak 
zobrazit data z této buňky jsou: 
- dvojitý stisk levého tlačítka myši na zvolené datové buňce, 
- aktivace datové buňky a stisk klávesy Enter, 
- aktivace datové buňky a příkaz lokálního menu (pravé tlačítko myši) Zobrazit data . 
 
Nyní dojde k zobrazení posledního záznamu vybrané datové buňky na obrazovce. 
 

 

Lokální menu 
 
Pokud stisknete v okně se zobrazenými záznamy pravé tlačítko myši, objeví se lokální menu s 
příkazy. V lokálním menu jsou aktivní vždy pouze ty příkazy, které jsou v daném okamžiku 
proveditelné. Některé položky menu obsahují další podmenu. Tyto položky jsou označeny šipkou. 
Vlastní podmenu bude rozvinuto, pokud na zvolené položce umístíte kurzor myši. Lokální menu je 
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dostupné pouze v prvním podgrafu. Nejnutnější funkce jsou přístupné i v nástrojové liště. 
 

 

Kurzory 
 
Jednoduchý kurzor  - po zapnutí lze odečítat hodnoty času a amplitudy jednotlivých vzorků záznamu. 
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Periodický kurzor  - umožňuje jednoduše odečítat čas opakování (delta) a frekvenci (f) opakujících se 
dějů (např. rázy z ozubení převodovky). 
 

 
 
Delta kurzor  - slouží pro prosté odečítání časového intervalu mezi vzorky. Hodnota vibrací zde 
odpovídá hodnotě RMS v intervalu delta kursoru. Pokud je nastaveno zobrazení Amplituda + 
Spektrum , graf spektra zobrazuje FFT vypočtené na úseku dat daném delta kurzorem (doplněným do 
počtu mocniny 2 vzorků následujícími vzorky) 
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Osa Y 
 
Příkaz slouží k nastavení vlastností osy Y. 
 
Samostatná pro každý záznam  - v případě vícenásobného zobrazení (více grafů v jednom okně) lze 
nastavit různé vlastnosti osy Y pro každý graf. 
Společná pro všechny záznamy  - v případě vícenásobného zobrazení mají osy Y všech grafů stejné 
vlastnosti. Tato volba je přístupná pouze v případě, že fyzikální veličina pro všechny záznamy je 
stejná. 

Mřížka 
 
Příkaz slouží k zobrazení (smazání) mřížky v grafu. Lze volit odděleně pro obě osy. 

Zoom / Posunutí 
 
Příkaz Zoom / Posunutí  , který slouží k nastavení požadovaného měřítka os, má další podmenu. Viz 
také Spektrum - Zoom/posunutí . 
 
Dialog  - je nejčastěji používaný způsob, jak přesně nastavit rozsahy hodnot na všech osách grafu. 
Lze jej vyvolat také pomocí Ctrl D . Příkaz umožňuje zvolit požadované měřítko na osách X a Y 
pomocí okna Nastavení zoomu . 
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Myš - Posunutí  - pokud je proveden na grafu výřez (zoom) pak pomocí myši lze jednoduše posunovat 
tento výřez po grafu. Zkrácená volba je Ctrl P . 
Myš - ZOOM  - výřez na grafu lze definovat i rychleji než pomocí příkazu Dialog. Pomocí myši lze 
definovat obdélník nového výřezu na grafu. Postup je následující: umístěte kurzor na požadovaný levý 
horní roh výřezu, stiskněte levé tlačítko myši a tahem doprava a dolů definujte nový výřez, pak tlačítko 
myši uvolněte. Definovat výřez tímto způsobem můžete i bez použití menu Zoom/ Posunutí . Tato 
funkce funguje i přímo na grafu bez nutnosti použití lokálního menu. 
 
Auto XY, X, Y  - všechny příkazy slouží pro automatické nastavení rozsahů. 

Značky 
 
Položka Značky  slouží k umístění popisných značek (frekvence+amplituda) na signál. Pomocí 
dvojitého stisku levého tlačítka myši na zvoleném místě v signálu se vytvoří popisná značka. 
Je také možné automaticky označit lokální maxima. 
Jestliže je použit periodický kurzor, pak lze označit umístění všech periodických složek. 

Jednotka pro zobrazení 
 
Používá se v případě zobrazení signálu v jiné fyzikální jednotce, než v té, ve které byl signál změřen. 
 

 

Formát zobrazení 
 
Tímto příkazem lze přepínat formát zobrazení vybraných záznamů. 
Při volbě Jednoduché  je zobrazen vždy jen jeden záznam pomocí šipek nahoru/dolů je zobrazen 
předchozí/následující záznam z množiny vybraných. 
Dlaždice  zobrazí všechny vybrané záznamy najednou. Na jedné obrazovce je povoleno maximálně 8 
záznamů. Jestliže je vybraných záznamů více, pak lze listovat mezi jednotlivými obrazovkami pomocí 
PageUp/PageDn. Vždy jeden záznam na obrazovce je opatřen modrou šipkou. Tento záznam se 
nazývá aktivní a všechny akce na něm prováděné budou provedeny automaticky i na ostatních 
záznamech (např.výřezy-zoom, změny os, kurzory atd.). Změna aktivace se provádí ukázáním myší 
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na nově požadovaný záznam. Výhoda dlaždicového uspořádání je v možnosti odečítat hodnoty 
kurzorů na všech záznamech najednou. 
Příkaz dlaždice je dostupný pouze pokud je zobrazena jen amplituda, tedy jen jeden podgraf. 

Typ zobrazeného pr ůběhu 
  

 
 
Typy zobrazení Statika  a Amplituda + statika  jsou možné tehdy, je-li v datové buňce spolu se 
záznamy časových signálů uložen rovněž statický trend. 
Typ zobrazení Amplituda + Spektrum  umožňuje zobrazit počítaný graf amplitudy spektra (FFT) 
z daného časového záznamu. 
Typy zobrazení Orbita , Kanál A , Kanál B , Kanály A+B , Kanály A+B + Orbita  připadají v úvahu 
v případě dvoukanálových měření. 
Typ zobrazení Kanál A+ Spektrum a Kanál B + Spektrum  umožňuje zobrazit počítaný graf 
amplitudy spektra (FFT) z daného kanálu dvoukanálového měření. 
Pokud je graf zobrazen v režimu dlaždice, je možné vykreslovat pouze amplitudu. Ostatní možnosti 
jsou v menu zakázány. 
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Povšimněte si koleček umístěných na signálu, která reprezentují časové značky.  
 
Po výběru jedné z položek Amplituda  nebo Kanál A  nebo B + Spektrum   se objeví dialog FFT 
Setup . 
 

 
 
V něm je možné nastavit parametry Fourierovy transformace (FFT). Detailnější popis parametrů – viz 
odstavec Výpo čet spekter do nové datové bu ňky . Po kliknutí na OK se provede výpočet a 
zobrazení grafu spektra (což může trvat poměrně dlouho, podle zvolených parametrů). Pokud není 
možné vypočítat spektrum podle zvolených parametrů, zobrazí se varovný text. 
 

 
 
Spektrum se mění (přepočítává) podle toho, jak se mění delta kurzor. Je také možné přepočítat 
spektrum znovu se změněnými FFT parametry. Pro nový přepočet je potřeba vybrat příkaz FFT Setup  
z lokálního menu grafu. 

Info 
 
Pomocí tohoto příkazu je umožněn rychlý přístup do základních editací datové buňky nebo záznamu. 

Výběr záznamů 
 
Výběr aktivních záznamů lze provést buď definicí časového intervalu nebo přímým výběrem ze 
seznamu. 
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Tisk 
 
Příkaz pro vytištění grafů na tiskárnu. Po volbě se zobrazí standardní okno pro tisk. 

Uložit do schránky jako bitmapu 
 
Obsah aktivního okna bude uložen do schránky systému Windows a připraven pro použití v jiných 



© ADASH spol. s r.o.  DDS 2010 

 

118 
 

 
ADASH s.r.o., Ostrava, Česká republika, tel.: +420 596 232 670, fax: +420 596 232 671, email: info@adash.cz 

Další technické a kontaktní informace najdete na www.adash.net, www.adash.cz 
 
 
 

programech (např. MS-Word). 

Editování dat časového záznamu 
 
Jestliže je potřeba uživatelsky změnit některá data v záznamu, je připravena funkce Editovat data . 
Tato funkce je umístěna v lokálním menu datové buňky ve stromu. Je tedy zapotřebí aktivovat 
určenou datovou buňku a pak pomocí pravého tlačítka myši otevřít lokální menu. V následujícím okně 
vyberte, který záznam chcete upravit. 
 

 
 
Editovat hlavi čku  - můžete změnit hlavní popisná data záznamu, jestliže některou položku nelze 
přepsat, pak to není dovoleno. 
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Editovat data  - zde se provádí změny hodnot jednotlivých vzorků. Příznak Data platná  označuje 
vzorky, které budou vykreslovány, nemá-li hodnota tento příznak zaškrtnutý bude hodnota při 
vykreslení grafu přeskočena (není nutné ji přepisovat). 
 

 
 
Smazat záznam  - odstranění záznamu z datové buňky. 
Statická data  - pro přístroje, které měří automaticky statickou hodnotu s každým záznamem. 
Import dat  - přenos dat z externích souborů (používá se pro převod dat ze starších verzí, umožňuje 
importovat soubory typu wav a csv). 
Reference  - označení referenčního signálu pro přenos do pochůzky. 
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Import, Export a p řehrávání časových záznam ů 

Přehrávání časových záznam ů jako zvuk ů 

Pokud uživatel vlastní zvukovou kartu, je možné přehrát časový záznam jako zvuk. Tato volba je 
přístupná buď z kontextového menu grafu časového záznamu jako volba WAV Přehrát/Stop , nebo z 
dialogu Seznam časových záznamů po výběru jednoho ze signálů z listboxu. (dialog se vyvolá z 
kontextového menu stromu, příkaz Edit data). 

Import a Export časových záznam ů pomocí soubor ů WAV 

Uživatel může importovat resp. exportovat data do resp. z datových buněk časových záznamů ze 
zvukových souborů typu WAV. Pomocí tlačítek "Import Dat"  resp. "Export do .WAV"  v dialogu 
seznamu časových signál ů (lokální menu časové datové buňky - editace dat) lze otevřít standardní 
okno Windows, kde může uživatel vybrat jméno zvukového souboru a z něj resp. do něj pak 
importovat/exportovat data.  
Pokud je importován zvukový soubor ve formátu stereo, jsou vytvořeny dva čas.záznamy, každý pro 
jeden kanál. Při importu/exportu je zachována vzorkovací frekvence. 

Výpočet spekter do nové datové bu ňky 
 
Při vyvolání lokálního menu v grafu časového záznamu je přístupná volba Výpo čet spekter do nové 
datové bu ňky . Pokud uživatel zvolí tuto volbu, objeví se dialog FFT Setup . Ten umožňuje nastavit 
parametry Fourierovy transformace (FFT). Také je možné zvolit výpočet spektra pro všechny časové 
záznamy datové buňky. 
 

 
 
Nadpis dialogu zobrazuje počet vzorků dostupných pro výpočet FFT. Počet vzorků lze zmenšit pomocí 
delta kurzoru před vyvoláním FFT Setup dialogu. V takovém případě bude v nadpisu dialogu zobrazen 
i delta čas. 
 

� Počet čar – určuje, kolika-čárové bude vypočtené spektrum. 
� Maximální Po čet Průměrů – umožňuje zvolit počet průměrů pro výpočet spektra. FFT 

nepoužije více průměrů než je uvedeno. Položka AUTO znamená, že FFT použije tolik 
průměrů kolik je možné vzhledem k počtu vzorků. 

� Překrytí  – překrytí sousedních intervalů vzorků jednotlivých průměrů. 
� Typ Okna  – typ okna použitý v FFT. 
� FFT pro všechny záznamy  – pokud je zatrhnuto, nová datová buňka bude obsahovat 

spektrum pro každý časový záznam. V opačném případě se vypočte jen spektrum 
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zobrazeného časového záznamu.  
� Nulovat DC složku  – vynuluje první 2 čáry spektra 
 

Po kliknutí na OK se výsledky uloží do nové datové buňky s názvem původní časové buňky a 
připojeným textem "-SPEC" (např. z časového záznamu datové buňky "LV1" se vytvoří datová buňka 
typu spektrum "LV1 - SPEC". Graf nového spektra se zároveň zobrazí jako aktivní okno. Uživatel pak 
má k dispozici kompletní spektrum z původního časového signálu a může s ním pracovat jako s 
každou jinou buňkou. 
 
Pozn . pro výpočet spektra je zapotřebí nejméně 1024 vzorků. Pokud je v časovém záznamu celkově, 
nebo v delta kurzoru vzorků méně, uživatel je na to upozorněn a dialog FFT Setup dialog se 
nezobrazí. Uživatel je také upozorněn, pokud vybere nevhodné FFT nastavení pro zobrazený časový 
záznam, např. příliš velký počet čar. 

Průměrování časového pr ůběhu do nové datové bu ňky 
 
Pokud je v grafu nastavený delta  nebo periodický kurzor , je možné vypočítat zprůměrovaný časový 
signál. V takovém případě délka delta kurzoru určuje periodu pro průměrování. Průměrování začíná 
na pozici kurzoru, ne na začátku grafu. Délka periody pro průměrování je stejná jako délka delta 
kurzoru nebo jako délka první periody v periodickém kurzoru. První perioda zde má stejný význam 
jako delta. Operace průměrování může být použita pro jednoduchý ořez, pokud za delta kurzorem 
nebo první periodou (obojí indikováno čárkovanou čarou) není dostatek dat k průměrování. 
Výpočet průměrovaného časového signálu začněte nastavením delta  nebo periodického kurzoru . 
Potom klikněte pravým tlačítkem myši do časového grafu a v kontextovém menu  vyberte 
Průměrování podle delty do nové bu ňky . Následuje výpočet průměru aktivního (zobrazeného) 
časového signálu do nové datové buňky se jménem „staré_jméno-AVG “. Cílová buňka je 
automaticky vytvořena, pokud ještě neexistuje. Průměrovaný signál je po výpočtu uložen do této 
cílové buňky. Čas měření zůstane stejný jako u zdrojového záznamu. Pokud cílový rekord se stejným 
časem měření již v cílové buňce existuje, DDS se uživatele zeptá, jestli si jej přeje přepsat novým 
průměrováním. Tato situace může nastat např., když uživatel opakuje průměrování stejného 
záznamu. 
 

 
 
Před započetím výpočtu DDS ověřuje správnost nastavení kurzoru (jeho pozice a delty). Pokud není 
možné průměrovat, DDS informuje uživatele, že je potřeba kurzor přemístit. 

Nastavte delta 
kursor, z lokálního 
menu vyberte 
průměrování 

Vznikne nová 
datová buňka 
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Řadová analýza  
 
Vyhodnocení vibrací pomocí řadové analýzy je z části podobné výpočtu frekvenčního spektra. Metoda 
FFT je také skutečně použita. Důležitým rozdílem je ale příprava časového záznamu, kde jsou oproti 
klasickému spektru významné odchylky. 
Jestliže vyhodnocujeme řadovou analýzu, pak počítáme FFT spektrum pouze pro otáčkovou frekvenci 
a její násobky. Předpokladem měření je tedy použití sondy pro snímání značky na hřídeli. Pouze tak 
lze zajistit, aby fázové poměry zůstaly stabilní. Dalším nutným předpokladem je vazba vzorkovací 
frekvence časového signálu na otáčkovou frekvenci. Jestliže měřící přístroj disponuje měřením řadové 
analýzy, pak na výstupu je obvykle okolo deseti komplexních hodnot, které udávají hodnoty amplitudy 
a fáze pro otáčkovou frekvenci a daný počet násobků (tj.harmonických frekvencí). 
Pro přenos dat z měřícího přístroje je nutné DDS rozhraní. Seznam všech instalovaných přístrojových 
rozhraní ve Vašem systému můžete prohlédnout pomocí příkazu hlavního menu Nástroje - P řipojit 
přístroj . 
Záznamy řadové analýzy jsou uloženy v datových buňkách odpovídajícího typu - Data - Typ , které 
mohou být připojeny na libovolný prvek stromu. Vytvoření a konfigurace datové buňky je popsána v 
kapitole Datové bu ňky . 

Zobrazení záznam ů řadové analýzy 
 
Rozviňte strom DDS až na úroveň obsahující datovou buňku se záznamy. Tři možnosti, jak zobrazit 
data z této buňky jsou: 
- dvojitý stisk levého tlačítka myši na zvolené datové buňce, 
- aktivace datové buňky a stisk klávesy Enter, 
- aktivace datové buňky a příkaz lokálního menu (pravé tlačítko myši) Zobrazit data . 
Na obrazovce se nyní zobrazí poslední naměřené spektrum z této buňky. 
 

 
 
Ve dvou grafech jsou hodnoty amplitud a fází pro otáčkovou frekvenci (označena číslem 1) a její 
násobky (2,…10). V popisu osy X je údaj o aktuální hodnotě otáček při měření. Pro řadovou analýzu 
je vždy zobrazen také kurzor. Jestliže data vznikla průměrováním několika měření (což je obvyklý 

Hodnoty amplitudy 
a fáze s odchylkou 

Kritické úrovně 
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případ) pak v popisu hodnot jsou udány nejen průměry, ale také průměrné odchylky (hodnoty 
označené +/-). Jestliže nejsou zobrazeny hodnoty fáze, pak měřící přístroj hodnotil fázi jako nestabilní 
a neprovedl výpočet. Žluté a červené intervaly označují nastavení varovných a kritických mezí. 
Označení A nebo R vysvětluje, zda jde o absolutní nebo relativní kritické hodnoty. 

Lokální menu 
 
Pokud stisknete v okně se zobrazenými záznamy pravé tlačítko myši, objeví se lokální menu s 
příkazy. V lokálním menu jsou aktivní vždy pouze ty příkazy, které jsou v daném okamžiku 
proveditelné. Některé položky menu obsahují další podmenu. Tyto položky jsou označeny šipkou. 
Vlastní podmenu bude rozvinuto, pokud na zvolené položce umístíte kurzor myši. 
Nejdůležitější příkazy menu lze provést i přes nástrojovou lištu grafu. 
 

 

Společný rozsah hodnot 
 
Při dlaždicovém uspořádání záznamů lze přepínat rozsahy osy Y buď na samostatné hodnoty pro 
každý záznam nebo na jeden rozsah podle záznamu s nejvyšší amplitudou. 

Mřížka 
 
Příkaz slouží k zobrazení (smazání) mřížky v grafu. Lze volit odděleně pro obě osy. 
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Zoom / Posunutí 
 
Příkaz Zoom / Posunutí  , který slouží k nastavení požadovaného měřítka os, má další podmenu. 
 

 
 
Dialog  - je nejčastěji používaný způsob, jak přesně nastavit rozsahy hodnot na všech osách grafu. 
Lze jej vyvolat také pomocí Ctrl D . Příkaz umožňuje zvolit požadované měřítko na všech osách. 
Myš - Posunutí  - pokud je proveden na grafu výřez (zoom) pak pomocí myši lze jednoduše posunovat 
tento výřez po grafu. Zkrácená volba je Ctrl P . 
Myš - ZOOM  - výřez na grafu lze definovat i rychleji než pomocí příkazu Dialog. Pomocí myši lze 
definovat obdélník nového výřezu na grafu. Postup je následující: umístěte kurzor na požadovaný levý 
horní roh výřezu, stiskněte levé tlačítko myši a tahem doprava a dolů definujte nový výřez, pak tlačítko 
myši uvolněte. 
Auto XY, X, Y  - všechny příkazy slouží pro automatické nastavení rozsahů. 

Formát zobrazení 
 
Tímto příkazem lze přepínat formát zobrazení vybraných záznamů. Při volbě Jednoduché  je 
zobrazen vždy jen jeden záznam pomocí šipek nahoru/dolů je zobrazen předchozí/následující záznam 
z množiny vybraných. 
Dlaždice  zobrazí všechny vybrané záznamy najednou. Při větším počtu záznamů lze listovat mezi 
jednotlivými obrazovkami pomocí PageUp/PageDn. Vždy jeden záznam na obrazovce je opatřen 
modrou šipkou. Tento záznam se nazývá aktivní a všechny akce na něm prováděné budou provedeny 
automaticky i na ostatních záznamech (např.výřezy-zoom, kurzor atd.). Změna aktivace se provádí 
ukázáním myší na nově požadovaný záznam. Výhoda dlaždicového uspořádání je v možnosti odečítat 
hodnoty kurzorů na všech záznamech najednou. 
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Typ zobrazeného pr ůběhu 
 
Podobně jako pro spektrum, tak i pro řadovou analýzu lze využít široké nabídky různých pohledů na 
data. Protože nabídka je velmi podobná jako pro spektrum, odkazujeme na vysvětlení v kapitole 
Spektra . Zde uvedeme příklady některých zobrazení.  
 

 
 
Informace o otáčkách u kaskádového grafu se vždy vztahuje k aktivnímu (modrému) záznamu. 
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Typ Amplituda + Diference a typ Trend Amplitudy + F áze + Diference 
Diferencí se rozumí vzdálenost bodu od bodu referenčního. V tomto případě jak se vzdaloval řád od 
hodnoty, kterou jsme označili jako referenční ( Editovat data a zaškrtnout u vybrané hodnoty 
Reference ). Pokud pak zobrazíme trend diferencí umožní to snáze vysledovat, kdy a jak se daný řád 
pohybuje. Pokud není zapnutý kurzor automaticky se zobrazuje první řád. Hodnota diference se 
vypisuje při zapnutém kurzoru v políčku označeném jako D.  
 
 

 
 

Amplituda + diference 
 
 

 
 

Trend Amplitudy + Fáze + Diference 
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Vlastnosti kaskády 
 
Příkaz slouží k přepínání způsobu zobrazení signálů v kaskádovém zobrazení. 
 
Šikmý pohled , Čelní pohled  - dva způsoby pohledu na kaskádu. 
Poslední vp ředu, První vp ředu  - určení pořadí záznamů. 
Časově propor ční, Pravidelné  - způsob rozložení záznamů na ose z. 

Výběr záznamů 
 
Každá datová buňka může obsahovat rozsáhlé množství dat. Pokud by při požadavku na zobrazení 
došlo vždy k vykreslení všech, systém by byl neúměrně zatěžován a vykreslení by trvalo dlouho. Proto 
byla zvolena následující cesta. Ze všech záznamů datové buňky se provede automaticky výběr 
předdefinovaného počtu posledních záznamů (Volby - Grafy dynamických dat - Po čet záznamů) 
a pouze na této podmnožině jsou prováděny všechny vykreslovací funkce. Pokud je potřeba 
vyhodnotit jiná spektra než ta, která jsou automaticky vybrána, je nutné provést nový výběr pomocí 
příkazu Výběr záznamů. 
Po volbě příkazu lokálního menu grafu řadové analýzy Výběr záznamů je možné definovat časový 
interval. Po potvrzení pomocí OK budou vybrána všechna spektra, měřená v tomto intervalu. 
 

 
 
Pokud chcete provést výběr ještě více podrobně, pak stiskněte tlačítko Seznam . Následující okno 
obsahuje seznam všech spekter, která jsou uložena v této datové buňce. Proveďte požadovaný výběr 
a potvrďte. Pro výběr používejte standardních Windows kombinací levého tlačítka myši společně s 
klávesami Ctrl  nebo Shift . 
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Tisk 
 
Příkaz pro vytištění grafů na tiskárnu. Po volbě se zobrazí standardní okno pro tisk. 

Uložit do schránky jako bitmapu 
 
Obsah aktivního okna bude uložen do schránky systému Windows a připraven pro použití v jiných 
programech (např. MS-Word). 

Editování dat záznamu řadové analýzy 
 
Jestliže je potřeba uživatelsky změnit některá data v záznamu, je připravena funkce Editovat data . 
Tato funkce je umístěna v lokálním menu datové buňky ve stromu. Je tedy zapotřebí aktivovat 
určenou datovou buňku a pak pomocí pravého tlačítka myši otevřít lokální menu. V následujícím okně 
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vyberte, který záznam chcete upravit. 
 
Reference  - jeden záznam lze definovat jako referenční. Srovnáním s jeho průběhem se vyhodnocuje 
vývoj dalších záznamů v čase. 
 
Status potvrzen  - jestliže již byla provedena opatření k odstranění varovného nebo kritického stavu, 
pak lze status potvrdit a tak vyhodnocovat nový status pouze z hodnot měřených po označeném 
záznamu. 
 
Editovat data  - přímý přístup na hodnoty jednotlivých vzorků. Pomocí zrušení příznaku Data platná  
lze označit vzorky, které nebudou vykreslovány ( není nutné je přepisovat). Příznak Fáze platná je 
generován měřícím přístrojem jestliže výpočet fáze je statisticky stabilní. Pro vyšší řády se to obvykle 
nestává. 
 
Přidat záznam  - nový záznam, jehož hodnoty je nutné ručně vyplnit. 
Smazat záznam  - odstranění záznamu z datové buňky. 
Zobrazit záznam  - standardní zobrazení záznamu. 
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V poli Hodnoty vybraného prvku  lze měnit jednotlivá data. Pomocí Přidat  vytvoříte další řád. 
Tlačítkem Zrušit  smažete jeden řád a je nutné mazat od posledního. 

Vytvo ření statického trendu 
 
Položka menu Vytvo řit statický trend umožňuje z jednoho řádu vytvořit statický trend amplitudy, fáze 
či komplexní veličiny. To je užitečné pro efektivní vytváření závislostí požadovaných komponent 
řadoví analýzy např. na otáčkách. 
Po zvolení je otevřen dialog, kde se nastaví požadované parametry a následně je po stisku tlačítka 
OK vytvořena na stejné úrovni stromu statická buňka s názvem složeným z názvu původní buňky a 
textu " - EXTR". 
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Frekven ční odezva  
 
Pro měření frekvenční odezvy je zapotřebí měřící přístroj s možností ukládat signály do paměti a 
přenášet je do počítače. Pro přenos dat z měřícího přístroje je nutné vhodné rozhraní. Seznam všech 
instalovaných přístrojových rozhraní ve Vašem systému můžete prohlédnout pomocí příkazu hlavního 
menu Nástroje - P řipojit p řístroj . 
Záznamy frekvenční odezvy jsou uloženy v datových buňkách odpovídajícího typu, které mohou být 
připojeny na libovolný prvek stromu. Vytvoření a konfigurace datové buňky je popsána v kapitole 
Datové bu ňky . 

Zobrazení  záznam ů frekven ční odezvy 
 
Rozviňte strom DDS až na úroveň obsahující datovou buňku s frekvenční odezvou. Tři možnosti, jak 
zobrazit data z této buňky jsou: 
- dvojitý stisk levého tlačítka myši na zvolené datové buňce, 
- aktivace datové buňky a stisk klávesy Enter, 
- aktivace datové buňky a příkaz lokálního menu ( pravé tlačítko myši) Zobrazit data . 
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Nyní dojde k zobrazení frekvenční odezvy datové buňky na obrazovce. 
 

 

Lokální menu 
 
Pokud stisknete v okně se zobrazenými záznamy pravé tlačítko myši, objeví se lokální menu s 
příkazy. V lokálním menu jsou aktivní vždy pouze ty příkazy, které jsou v daném okamžiku 
proveditelné. Některé položky menu obsahují další podmenu. Tyto položky jsou označeny šipkou. 
Vlastní podmenu bude rozvinuto, pokud na zvolené položce umístíte kurzor myši. Lokální menu je 
dostupné pouze v prvním podgrafu. 
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Kurzory 
 
Jednoduchý kurzor  - po zapnutí lze odečítat hodnoty reálné, imaginární složky, fáze a koherence 
jednotlivých vzorků záznamu. Typy odečítaných hodnot závisí na zvoleném typu zobrazeného 
průběhu. 
 

 
 
Delta kurzor  – tento typ kurzoru má smysl pouze ve zobrazení Nyquist , kde nám určuje oblast 
zobrazovanou v Nyquistově grafu. 
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Nyquistův graf bez delta kurzoru 
 

 
 
 
Nyquistův graf se zapnutým delta kurzorem 
 

 

Osa Y 
 
Příkaz slouží k nastavení vlastností osy Y. 
 
Samostatná pro každý záznam  - v případě vícenásobného zobrazení ( více grafů v jednom okně) lze 
nastavit různé vlastnosti osy Y pro každý graf. 
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Společná pro všechny záznamy  - v případě vícenásobného zobrazení mají osy Y všech grafů stejné 
vlastnosti. Tato volba je přístupná pouze v případě, že fyzikální veličina pro všechny záznamy je 
stejná. 

Mřížka 
 
Příkaz slouží k zobrazení (smazání) mřížky v grafu. Lze volit odděleně pro obě osy. 

Typ zobrazeného pr ůběhu 
 

 
 
Typy zobrazení Magnituda  zobrazuje pouze magnitudu frekvenční odezvy. 
Typ zobrazení Magnituda + fáze + koherence  umožňuje zobrazit tyto tři složky pod sebou v jednom 
grafu. 
Typy zobrazení Reálná + imaginární + koherence  umožňuje zobrazit tyto tři složky pod sebou 
v jednom grafu. 
Typ zobrazení Nyquist  umožňuje zobrazit magnitudu a fázi včetně Nyquistova grafu v komplexní 
rovině. Tento typ grafu podporuje delta kurzor, z jehož úseku se vykresluje nyquistův graf. 
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Dvoukanálové spektrum  
 
Pro měření dvoukanálového spektra je zapotřebí měřící přístroj s možností ukládat signály do paměti 
a přenášet je do počítače. Pro přenos dat z měřícího přístroje je nutné vhodné rozhraní. Seznam 
všech instalovaných přístrojových rozhraní ve Vašem systému můžete prohlédnout pomocí příkazu 
hlavního menu Nástroje - P řipojit p řístroj . 
Záznamy dvoukanálového spektra jsou uloženy v datových buňkách odpovídajícího typu, které mohou 
být připojeny na libovolný prvek stromu. Vytvoření a konfigurace datové buňky je popsána v kapitole 
Datové bu ňky . 

Zobrazení záznam ů dvoukanálového spektra 
 
Rozviňte strom DDS až na úroveň obsahující datovou buňku s dvoukanálovým spektrem. Tři 
možnosti, jak zobrazit data z této buňky jsou: 
- dvojitý stisk levého tlačítka myši na zvolené datové buňce, 
- aktivace datové buňky a stisk klávesy Enter, 
- aktivace datové buňky a příkaz lokálního menu ( pravé tlačítko myši) Zobrazit data . 
 
Nyní dojde k zobrazení dvoukanálového spektra datové buňky na obrazovce. 
 

 

Lokální menu 
 
Pokud stisknete v okně se zobrazenými záznamy pravé tlačítko myši, objeví se lokální menu s 
příkazy. V lokálním menu jsou aktivní vždy pouze ty příkazy, které jsou v daném okamžiku 
proveditelné. Některé položky menu obsahují další podmenu. Tyto položky jsou označeny šipkou. 
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Vlastní podmenu bude rozvinuto, pokud na zvolené položce umístíte kurzor myši. Lokální menu je 
dostupné pouze v prvním podgrafu. 
Nejběžnější funkce jsou přístupné i přes nástrojovou lištu grafu. 
 

 

Kurzory 
 
Jednoduchý kurzor  - po zapnutí lze odečítat hodnoty magnitud jednotlivých vzorků záznamu 
dvoukanálového spektra. 
 

 
 
Harmonický kurzor  - slouží k odečtu magnitud na hlavní frekvenci a jejích násobcích (harmonické 
složky), které jsou označeny číslem. Pohyb kurzoru je realizován stejným způsobem jako pro 
jednoduchý kurzor, ale s alternativou jemného pohybu. Popis jemného pohybu je uveden v 
samostatném odstavci kapitoly Spektra. K zobrazení (vypnutí) kurzoru lze použít též klávesy H. 
 
Kurzor pro postranní pásma  - umožňuje definici hlavního kurzoru (tj.centrální frekvence) a 
postranních pásem. Polohu hlavního kurzoru lze měnit stejným způsobem jako u kurzoru 
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jednoduchého. Je také umožněn jemný pohyb hlavního kurzoru. Rozestupy postranních kurzorů lze 
měnit myší ( uchopením kteréhokoliv z nich) nebo přímo definicí v poli delta ( ∆∆∆∆). V magnitudových 
polích je uvedena hodnota na pozici hlavního kurzoru. K zapnutí (vypnutí) lze použít i klávesy S. 
 
Delta kurzor  - je to pásmový kurzor odečítající RMS širokopásmovou hodnotu s možností definice 
jeho polohy a šířky. Polohu lze volit stejně jako u kurzoru jednoduchého. Šířku pásma kurzoru lze 
definovat myší nebo přímo v poli ∆∆∆∆. V magnitudových polích je uvedena RMS širokopásmová hodnota 
pásma. K zapnutí (vypnutí) lze použít i klávesy D. 
 
Delta kurzor Max  - je to pásmový kurzor odečítající maximální hodnotu obsaženou v pásmu. Jeho 
ovládání je podobné předchozímu případu. K zapnutí (vypnutí) lze použít i klávesy M. 

Osa Y 
 
Příkaz slouží k nastavení vlastností osy Y. 
 
Samostatná pro každý záznam  - v případě vícenásobného zobrazení (více grafů v jednom okně) lze 
nastavit různé vlastnosti osy Y pro každý graf. 
Společná pro všechny záznamy  - v případě vícenásobného zobrazení mají osy Y všech grafů stejné 
vlastnosti. Tato volba je přístupná pouze v případě, že fyzikální veličina pro všechny záznamy je 
stejná. 

Mřížka 
 
Příkaz slouží k zobrazení (smazání) mřížky v grafu. Lze volit odděleně pro obě osy. 
 

Typ zobrazeného pr ůběhu 
 
Typy zobrazení Magnituda  zobrazuje pouze magnitudy dvoukanálového spektra. 
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Rozběh 
 
Pro měření rozběhu je zapotřebí měřící přístroj s možností ukládat signály do paměti a přenášet je do 
počítače. Pro přenos dat z měřícího přístroje je nutné vhodné rozhraní. Seznam všech instalovaných 
přístrojových rozhraní ve Vašem systému můžete prohlédnout pomocí příkazu hlavního menu 
Nástroje - P řipojit p řístroj . 
Záznamy rozběhu jsou uloženy v datových buňkách odpovídajícího typu, které mohou být připojeny 
na libovolný prvek stromu. Vytvoření a konfigurace datové buňky je popsána v kapitole Datové 
buňky . 

Zobrazení záznam ů rozběhu 
 
Rozviňte strom DDS až na úroveň obsahující datovou buňku s rozběhem. Tři možnosti, jak zobrazit 
data z této buňky jsou: 
- dvojitý stisk levého tlačítka myši na zvolené datové buňce, 
- aktivace datové buňky a stisk klávesy Enter, 
- aktivace datové buňky a příkaz lokálního menu ( pravé tlačítko myši) Zobrazit data . 
 
Nyní dojde k zobrazení rozběhu datové buňky na obrazovce. 
 

 

Lokální menu 
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Pokud stisknete v okně se zobrazenými záznamy pravé tlačítko myši, objeví se lokální menu s 
příkazy. V lokálním menu jsou aktivní vždy pouze ty příkazy, které jsou v daném okamžiku 
proveditelné. Některé položky menu obsahují další podmenu. Tyto položky jsou označeny šipkou. 
Vlastní podmenu bude rozvinuto, pokud na zvolené položce umístíte kurzor myši. Lokální menu je 
dostupné pouze v prvním podgrafu. 
Nejběžnější funkce jsou přístupné i přes nástrojovou lištu grafu.  
 

 

Kurzory 
 
Jednoduchý kurzor  - po zapnutí lze odečítat hodnoty amplitudy a fáze jednotlivých vzorků záznamu. 
Typy odečítaných hodnot závisí na zvoleném typu zobrazeného průběhu. 
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Mřížka 
 
Příkaz slouží k zobrazení (smazání) mřížky v grafu. Lze volit odděleně pro obě osy. 

Typ zobrazeného pr ůběhu 
 

 
 
Typy zobrazení Amplituda + Fáze + Otá čky/TIME (čas) zobrazuje amplitudu fázi a otáčky rozběhu 
na časové ose X. 
Typy zobrazení Amplituda + Fáze/TIME ( čas) zobrazuje amplitudu a fázi rozběhu na časové ose X. 
Typ zobrazení Amplituda + Fáze/OTÁ ČKY  umožňuje zobrazit amplitudu a fázi rozběhu. Na ose X 
jsou vyneseny otáčky . 
Typy zobrazení Amplituda/OTÁ ČKY  umožňuje zobrazit pouze amplitudu rozběhu (osa X je v 
otáčkách). 
 
 
 
 
 
 
 
 



© ADASH spol. s r.o.  DDS 2010 

 

142 
 

 
ADASH s.r.o., Ostrava, Česká republika, tel.: +420 596 232 670, fax: +420 596 232 671, email: info@adash.cz 

Další technické a kontaktní informace najdete na www.adash.net, www.adash.cz 
 
 
 

Typ zobrazení Amplituda + Diference + Otá čky/TIME (čas)  

 
Typ zobrazení Fáze + Diference + Otá čky/TIME (čas)  
 

 
 
Typ zobrazení Amplituda + Diference/OTÁ ČKY 
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Typ zobrazení Polární trend  

 
Typ zobrazení Polární trend 3D/TIME 
Typ zobrazení Polární trend 3D/OTÁ ČKY 
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Typ zobrazení Hadice 

 
 
Hadice – Zelená (ABS) / Žlutá(REL) 
Rozběh – Šedá ( v hadici ), tmavě červená ( za hadicí ), světle červená ( mimo hadici ) 
 
Pozn. Parametry hadice lze definovat v dialogu „Editace dat“ rozběhových buněk. 
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Obrázek  
 
Datová buňka typu obrázek  je určena k ukládání obrázků měření přímo do stromu. Je určena 
především pro infra snímky, lze do ní ale uložit libovolný obrázek podporovaného typu. Datová buňka 
image  podporuje tyto formáty: 
- png 
- bmp 
- jpg 
 
Každá datová buňka obrázek  může obsahovat libovolné množství obrázků různých typů a velikostí. 
Datovou buňku obrázek  vytvoříte standardním způsobem, pouze v kolonce Typ  zvolte Obrázek . 
Obrázky se do ní importují pomocí Editace dat . Funkce editace dat je přístupná přes lokální menu 
datové buňky. Zde lze obrázky jednoduše přidávat, odstraňovat nebo exportovat. 
 

 
 
Po stlačení tlačítek Import  se objeví standardní okno prohlížeče Windows. Zde vyberte soubor pro 
import. Datovou buňku s obrázky otevřete stejně jako jinou datovou buňku. Pak se zobrazí obrázek v 
původní velikosti a poměrem stran, okno s obrázkem lze libovolně zmenšovat či zvětšovat. 
Obrázky uložené v datové buňce lze prohlížet šipkami nahoru a dolů. Po stlačení Export se v adresáři 
Dokumenty/DDS2010 vytvoří podadreasář Exports, do něj se uloží vybraný(musí být zvolen jen jeden) 
obrázek ve formátu bmp a zobrazí se ve vašem prohlížeči obrázků. 
 

Seznam uložených 
obrázků 

Import nových 
obrázků 

Export uložených 
obrázků 

Smazat 
obrázek 
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Zpracování dat z MMS 6850  
 
Ochranný systém EPRO MMS 6000 lze použít i pro monitorovací a diagnostické účely. Naměřená 
data jsou zpracovávána monitorovacím systémem MMS 6850. Ten se skládá z několika programů. 
Jeden z nich je MMS 6850 DS, který je totožný s programem DDS 2010, jehož manuál právě čtete. 
Pro monitorování turbogenerátorů je používáno několik speciálních typů měření, které doposud 
v manuálu nebyly popsány. Jejich vysvětlení je obsaženo v této kapitole. 

Moduly systému MMS 6000 
 
Systém MMS 6000 se skládá z jednotlivých měřicích karet různých typů: 
 
Většina karet umožňuje vyčítat časové záznamy z obou kanálů. 
 
MMS 6110 Dvoukanálový monitor relativního chvění hřídelí. Může pracovat v režimu dvou 

nezávislých (oddělených) měřicích kanálů (S0P resp. SPP) nebo může vyhodnocovat 
jednu charakteristickou veličinu (Smax resp. SPP max). Měří posunutí, jednotkou měření 
jsou µm. 

 
MMS 6120 Dvoukanálový monitor absolutního chvění ložiskových stojanů. Vždy pracuje v režimu 

dvou nezávislých (oddělených) měřicích kanálů (VRMS resp. S0P resp. SPP). Může měřit 
posunutí (S0P resp. SPP), jednotkou měření jsou µm, nebo rychlost (VRMS), jednotkou 
měření jsou mm/s. 

 
MMS 6125 Dvoukanálový monitor absolutních ložiskových vibrací pro piezoelektrické snímače 

zrychlení nebo rychlosti. Vždy pracuje v režimu dvou nezávislých (oddělených) 
měřicích kanálů. Se snímačem zrychlení může měřit zrychlení (aeff resp. a0P), 
jednotkou měření je g, nebo rychlost (Veff resp. V0P), jednotkou měření jsou mm/s. Se 
snímačem rychlosti může měřit posunutí (Seff resp. SPP), jednotkou měření jsou µm, 
nebo rychlost (Veff resp. V0P), jednotkou měření jsou mm/s. 

 
MMS 6140  Dvoukanálový monitor rotorových vibrací pro stanovení absolutního chvění čepu 

rotoru. Zatímco k 1. kanálu karty je připojen standardní snímač posunutí vibrací na 
principu vířivých proudů, který měří relativní chvění čepu rotoru, k 2. kanálu karty je 
obvykle připojen piezoelektrický snímač rychlosti vibrací, který měří absolutní chvění 
ložiskového stojanu. Karta počítá diferenci mezi signály z obou kanálů (signál kanálu 2 
je nejprve integrován) a na základě ní se stanovuje absolutní chvění čepu rotoru. Měří 
posunutí (S0P resp. SPP), jednotkou měření jsou µm. 

 
MMS 6210  Dvoukanálový monitor statických posuvů pro měření polohy. Měří posunutí, jednotkou 

měření jsou mm. 
 
MMS 6220  Dvoukanálový monitor excentricity rotoru. Měří posunutí  (S0P resp. SPP), jednotkou 

měření jsou µm. 
 
Poznámka.  Není-li uvedeno jinak, připojují se ke kartě snímače vibrací nebo polohy na principu 
vířivých proudů. 
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Typy m ěření nabízené MMS 6000 
 
Jednotlivé karty systému MMS 6000 poskytují řadu měření. Nejběžnější typy nabízených měření jsou 
uvedeny v následujícím seznamu. Ne všechna měření ze seznamu jsou dostupná na všech kartách. 
Dostupnost závisí nejen na typu karty, ale též na jejím nastavení a dokonce i na stavu 
monitorovaného stroje (např. na jeho aktuálních otáčkách). 
 
Time   Časový signál, jeho jednotka je stejná jako pro měření Value . 
 
Value   Statická veličina, jednotka je dána typem měřené veličiny (posunutí µm nebo mm, 

rychlost mm/s, zrychlení g). Podle režimu nastavení karty jsou dostupné dvě hodnoty 
(po jedné z kanálu 1 a kanálu 2) nebo jedna hodnota Smax  (viz popis dále). 

 
Speed   Měření otáček, jednotkou jsou RPM (ot/min). Toto měření není dostupné na všech 

kartách. 
 
Gap  Stejnosměrná složka měřeného signálu, jednotka je stejná jako pro měření Value . 

Naměřená hodnota představuje střední polohu objektu (např. hřídele) vzhledem ke 
 snímači vibrací. Toto měření není dostupné na všech kartách. 

 
Nx Amplitude  Skupina měření Na až Ne Amplitude  představuje amplitudy měření řadové analýzy 

na vybraných řádech, jednotka je stejná jako pro měření Value . Přiřazení řádů 
měřením Na až Ne se provádí při nastavení karty. 

 
Nx Phase   Skupina měření Na až Ne Phase  představuje fáze měření řadové analýzy na 

vybraných řádech, jednotkou jsou úhlové stupně. Přiřazení řádů měřením Na až Ne se 
provádí při nastavení karty. 

 
Poznámka.  Měření Speed, Value, Gap a jednotlivá měření Na až Ne Amplitude / Phase se zahrnují 
pod společný název statická měření Stat. 
 
 
Odvozené typy m ěření 
Z výše uvedených typů měření poskytovaných systémem MMS 6000 dokáže monitorovací systém 
MMS 6850 složit následující typy měření. 
 
Orbit   Dvoukanálový časový záznam – orbita. Podmínkou pro vytvoření tohoto typu měření 

na vybrané kartě je, že karta nabízí dva časové signály Time , jeden z kanálu 1, druhý 
z kanálu 2, a dále musí karta nabízet měření otáček Speed . 

 
Orda   Řadová analýza. Podmínkou pro vytvoření tohoto typu měření na vybrané kartě je, že 

karta nabízí na zvoleném kanálu skupiny měření Na až Ne Amplitude  / Phase  a dále 
musí karta nabízet měření otáček Speed . 

 
Aps   Měření amplitudy a fáze pro vybraný řád. Obvykle se jedná o měření na otáčkové 

frekvenci, tedy pro řád 1. Podmínkou pro vytvoření tohoto typu měření na vybrané 
kartě je, že karta nabízí na zvoleném kanálu skupiny měření Na až Ne Amplitude  / 
Phase  a dále musí karta nabízet měření otáček Speed . 

 
Center Line  Měření pozice hřídele v ložisku při rozběhu / doběhu monitorovaného stroje. 

Podmínkou pro vytvoření tohoto typu měření na vybrané kartě je, že karta nabízí na 
obou kanálech měření Gap a dále musí karta nabízet měření otáček Speed . 
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Dvoukanálová m ěření a jejich interpretace 
 
Grafy Orbit  a Center Line  vyžadují současná měření ze dvou snímačů ( na dvou kanálech). 
Výsledkem dvoukanálového měření může být buď kmitání hřídele kolem střední polohy v rovině x-y  
(měření Orbit) nebo střední poloha hřídele v rovině x-y (m ěření Center Line) . 
V dalším textu popíšeme, jak: 

- je definován souřadnicový systém x-y  pro zobrazení grafu dvoukanálového měření, 
- jak definovat umístění dvojice snímačů A a B vzhledem k tomuto souřadnicovému systému, 
- jak přepočítat naměřené hodnoty ze snímačů A a B do souřadnicového systému x-y . 

Souřadnicový systém x-y pro zobrazení grafu 
 

1. Výsledkem dvoukanálového měření je graf v pravoúhlém sou řadnicovém systému x-y . 
2. Orientace os x a y souřadnicového systému je pevně stanovena a je neměnná. 
3. Všechny výsledky dvoukanálových měření jsou zobrazeny v tomto souřadnicovém systému 

bez ohledu na umístění snímačů A a B. 
4. Hodnoty naměřené snímači A a B musí být před svým zobrazením přepočítány do 

souřadnicového systému grafu x-y . 
 
 
 
 
 

 
Obr. 1 Souřadnicový systém x-y  pro zobrazení grafu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro zobrazení grafu je zvolen standardní pravoúhlý systém x-y s kladným 
směrem osy x orientovaným vpravo a s kladným sm ěrem osy y 
orientovaným nahoru. 
 

0 + x 

+ y 



© ADASH spol. s r.o.  DDS 2010 

 

149 
 

 
ADASH s.r.o., Ostrava, Česká republika, tel.: +420 596 232 670, fax: +420 596 232 671, email: info@adash.cz 

Další technické a kontaktní informace najdete na www.adash.net, www.adash.cz 
 
 
 

Definice umíst ění sníma čů 
 
Pro zobrazení dat dvoukanálových ( tedy dvouosých) měření se požaduje použití dvou snímačů, které 
označíme A a B. Označení A a B lépe odpovídá připojení ke kartám MMS 6000, protože tak jsou 
označeny návazné měřené veličiny. V jiných systémech či normách je někdy používáno označení X a 
Y ( to je matoucí a zavádějící i z hlediska os zobrazovaného grafu, které jsou také značeny x-y). 
 
Zobrazování výsledků dvoukanálových měření je řešeno zcela obecně, což znamená že: 
- Na pořadí snímačů A a B vzhledem k orientaci otáčení hřídele nezáleží! 
- Nevyžaduje se, aby mezi snímači A a B byl úhel 90°! 
 
Definice polohy každého snímače je nezávislá na poloze druhého snímače, tedy definice polohy 
každého snímače je provedena pouze vzhledem k souřadnicovému systému x-y . 
 
Pro grafické zpracování naměřených dat je užitečné znát také směr otáčení hřídele. Lze pak vykreslit 
směr vývoje grafu Orbit . Tento směr otáčení definujeme v databázích jako CW (Clockwise - ve směru 
hodinových ručiček) nebo CCW ( Counter Clockwise - v protisměru hodinových ručiček) 
 
Definice se provádí obvykle na Měřícím míst ě ( tím je zajištěno následné dědění informace). Nejprve 
aktivujte zvolenou položku, pravým tlačítkem vyvolejte menu, zvolte příkaz Editovat položku a 
stiskněte tlačítko Pozice sníma čů. Objeví se následující okno: 
 

 
 
Vyplňte požadované údaje a stiskněte OK. Po návratu do okna Položka stromu  nezapomeňte 
zatrhnout políčko Použít  vedle tlačítka Pozice sníma čů. 

Konvence pro definici polohy sníma če 
 
Pro definici polohy snímače vzhledem k souřadnicovému systému x-y  dodržíme následující konvence: 

1. Používáme snímače posunutí, které měří vzdálenost snímaného předmětu (např. povrchu 
hřídele) od svého povrchu, tedy povrch snímače představuje naměřenou hodnotu 0 a měřit lze 
jen kladné vzdálenosti (tj. před  povrchem snímače, nelze měřit za snímačem). Tedy snímač 
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umístěný v kladné ose x resp. y vrací kladné vzdálenosti, které ale představují záporné 
hodnoty v souřadnici x resp. y, a naopak – viz obr. 2 (silná šipka vyznačuje kladný směr 
snímačem měřené vzdálenosti). 
Jinými slovy - používají se bezdotykové snímače, které měří vzdálenost snímaného předmětu 
(v tomto případě hřídele). Větší naměřená hodnota znamená vždy větší vzdálenost mezi 
snímačem a hřídelí bez ohledu na pozici snímače vzhledem k souřadnicovému systému x-y. 

2. Poloha snímače je jednoznačně určena jeho úhlem natočení vzhledem k souřadnicovému 
systém x-y  (osa snímače směřuje do počátku 0 souřadnicového systému x-y). 

3. Snímač s nulovým natočením je umístěn na kladné ose y. 
4. Kladný směr odměřování úhlu natočení snímače je ve směru pohybu hodinových ručiček. 
5. Úhel φ natočení snímače musí ležet v intervalu hodnot  (-180°;+180°> , tedy φ > -180° a 

zároveň φ ≤ +180°. 
6. Kladný a záporný směr úhlu snímače je závislý na směru pohledu na hřídel. Konvence je, že 

vždy se díváme od vysokotlaké části na generátor . Tzn. generátor je nejvíce vzdálen. 
7. Oba snímače nemohou mít stejný úhel natočení. 
8. Oba snímače nesmí být proti sobě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 Určení úhlu natočení snímače 

0 x 

y 

0° 

±180° 

-90° +90° 

+ 
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Příklady umíst ění sníma čů 
 
 
 

 
 
 
Na obrázku jsou příklady možných teoretických poloh snímačů. Praktická či metodická stránka nebyla 
brána do úvahy. 
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Přepočet hodnoty ze sníma če 
 

Snímač S je umístěn v I. kvadrantu 
souřadnicového systému x-y  a je natočen o 
úhel +φS, který v duchu výše uvedených 
konvencí definuje osu s snímače. Hodnota 
s naměřená snímačem je rozložena do směrů 
os x a y. 
xS = -s · sin φS  

yS = -s · cos φS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 Přepočet hodnoty ze snímače 
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y 

yS 

s 
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φS 
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S 
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Časový signál - základ všech typ ů měření 
 
Měřené vibrační signály jsou získávány z různých druhů snímačů vibrací. Především se měří relativní 
kmitání pomocí bezkontaktních snímačů polohy (v µm) a absolutní kmitání (v mm/s). Snímač převádí 
kmitavý mechanický pohyb na střídavé elektrické napětí, které je měřeno a dále zpracováno kartami 
měřicího systému MMS 6000. Každý snímač musí mít uvedenou svoji citlivost. Např. citlivost 8 mV/µm 
znamená, že posun o 1 µm má za následek změnu výstupního napětí snímače o 8 mV. Pro měření 
absolutních kmitů se obvykle používají snímače zrychlení s citlivostí 100 mV/g nebo 500 mV/g 
(g=9,81m/s2). Pro získání signálu rychlosti v mm/s se vstupní signál na měřicí kartě MMS 6000 
integruje. 
 

 
Na obrázku je časový signál z bezkontaktního snímače posunutí, který reprezentuje relativní kmitání 
hřídele při provozních otáčkách (3000 RPM = 50 Hz). 
Popis práce s časovými signály je podrobně popsán v kapitole Časové záznamy . 

Value 
 
Časový signál slouží k výpočtu hodnot Value  obvykle značených VAL A  a VAL B  (A a B jsou vstupní 
kanály měřicí karty MMS 6000 s připojenými snímači A a B). Karty v závislosti na svém nastavení 
umožňují výpočet různých typů hodnot Value . 
V případě měření relativního kmitání ze dvou nezávislých kanálů je hodnota Value  rovna buď S0-P (0-
Peak) nebo SP-P (Peak-Peak). Reprezentuje-li jediný výsledek z obou kanálů Smax  (viz dále kapitolu 
Zobrazení orbity a ur čení Smax), pak je buď Smax 0-P (0-Peak) nebo SmaxP-P (Peak-Peak). 
V případě měření absolutního kmitání je hodnota Value  rovna buď ARMS či A0-P (efektivní nebo 
špičková hodnota zrychlení kmitání) nebo VRMS či V0-P (efektivní nebo špičková hodnota rychlosti 
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kmitání). 
Parametr kmitání Value řadíme mezi statická data. Popis práce se statickými daty je podrobně popsán 
v kapitole Statická data . 
 

Zobrazení Orbity a ur čení Smax 
 
Při měření relativního kmitání hřídele jsou měřeny signály ze dvou snímačů, které mezi sebou svírají 
obvykle pravý úhel - viz výše kapitolu Dvoukanálová m ěření a jejich interpretace . Jejich složením 
lze vykreslit tzv. Orbitu, kterou lze interpretovat jako pohyb středu hřídele v radiální rovině. 
 

 
 
Hodnoty Smax  (viz výše kapitolu Value ) jsou definovány jako největší výkmity v grafu dosažené. 
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  Smax 0-P      Smax P-P 
 
Popis práce s orbitou je podrobně popsán v kapitole Časové záznamy . 

Gap 
 
Pokud se podíváte znovu na grafy Orbit , tak zjistíte, že relativní pohyb hřídele je vždy vykreslován 
okolo průsečíku os (tzn. okolo souřadnice 0,0). Tento zdánlivý průsečík má reálné skutečné 
souřadnice uvnitř ložiska. Pro diagnostiku je užitečné, známe-li skutečný bod v rovině ložiska, okolo 
kterého hřídel kmitá (tzn. tvoří orbitu). Protože snímače posunutí jsou pevně spojeny s tělesem 
ložiska, lze skutečnou polohu hřídele vzhledem k ložisku zjistit. Postupuje se tak, že z časového 
signálu odstraníme jeho kmitavou tzn. střídavou složku. To, co zbude, je skutečná stabilní stacionární 
poloha hřídele v ložisku (okolo ní hřídel kmitá). Z hlediska zpracování signálu se jedná o získání jeho 
stejnosměrné složky. Hodnoty obvykle označované jako Gap A  a Gap B  tak reprezentují stacionární 
vzdálenosti hřídele od snímačů A a B. 
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  GAP A       GAP B  
 
Data v grafech jsou získána během doběhu turbíny. Snímače A a B byly instalovány takto: 

 
 
Během doběhu zůstává vzdálenost od snímače A poměrně konstantní, zatímco vzdálenost od 
snímače B narůstá se snižujícími se otáčkami. To je následek postupného klesání hřídele v ložisku. 
(Všimněte si, že v grafu rostoucí hodnota Gap B znamená, že se hřídel od snímače B vzdaluje, tedy 
v souladu s obrázkem klesá dolů.) 
 
Parametr kmitání Gap řadíme mezi statická data. Popis práce se statickými daty je podrobně popsán 
v kapitole Statická data . 
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Center Line 
Graf Center Line  představuje společné vykreslení hodnot Gap A  i Gap B  do jednoho společného 
grafu. Je tak zobrazen pohyb skutečné polohy hřídele v radiální rovině ložiska. Pro lepší názornost lze 
zobrazit v grafu i samotné ložisko ve zjednodušené grafické podobě. 
 
Grafické nastavení pro správné vysvětlení se provádí pomocí: 
- definice směrů snímačů ( popsáno výše v kapitole Definice umíst ění sníma čů), 
- definice zdánlivého rozměru ložiska, 
- definice tzv. Gap Refer hodnoty. 
 

Definice zdánlivého rozm ěru ložiska 

 
 
Pro přehlednější vykreslení pozice hřídele v ložisku lze do grafu umístit masku cylindrického tvaru 
ložiska. Uživatel definuje Šířku  a Výšku  plochy cylindru. Nastavení se provádí ve stejném okně jako 
nastavení směrů umístění snímačů. 
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Nastavované hodnoty jsou voleny tak, aby např. při doběhu hřídel klesala ze středu cylindru na spodní 
okraj, tedy nastavované hodnoty Šířka a Výška mají souvislost s naměřenými hodnotami Gap A  a B. 
 

Definice Gap Refer Polohy 
Pokud máme např. změřený doběh turbíny, pak graf Center Line  vypadá takto. 
 

 
V poloze [0,0] je vykreslen tvar ložiska a vpravo dole pohyb polohy středu hřídele během doběhu. 
Vzniká oprávněný požadavek, aby polohy hřídele byly nakresleny uvnitř ložiska. Naměřená data 
polohy tedy musí být posunuta, což se provádí pomocí hodnot Gap Refer . Obvykle požadujeme, aby 
poloha hřídele po doběhu ( tedy v udržovacích otáčkách cca 4 Hz) byla nakreslena v nejnižším místě 
ložiska. Tuto polohu budeme označovat Gap Refer Poloha . 
Vykreslení polohy je odvozeno z hodnot Gap A  a B. Gap Refer Poloha  je definována odpovídajícími 
hodnotami Gap A  a B, které se zadávají v okně Měřící podmínky  datové buňky Center Line .  
 

 
 
Toto okno získáme aktivací datové buňky, pravým tlačítkem vyvoláme Menu, zvolíme položku 
Editovat. Objeví se okno pro editaci a v něm stiskneme tlačítko Měřící podmínky . 
 
Pokud hodnoty nejsou definovány (tedy jsou rovny 0), pak se vykreslí výše uvedený obrázek, kdy 
naměřená křivka je mimo ložisko. 
Jak získat hodnoty Gap Refer  ? Jednoduše z grafů Gap A  a B. Ty pro použitý příklad doběhu 
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vypadají takto: 
 

 
  GAP A      GAP B  
 
Směry snímačů jsou stejné jako v předchozí kapitole ( A/-90, B/0). 
Pomocí kurzoru najdeme nejvyšší hodnotu Gap B  ( tzn. nejnižší místo naměřené polohy středu 
hřídele) a k ní časově odpovídající Gap A . Totéž se dá samozřejmě provést přímo v grafu Center 
Line . 
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Graf Center Line po zadání vhodných hodnot Gap Refer pak vypadá takto. 
 

 
 
Pomocí kurzoru ( tlačítko T nebo menu pravého tlačítka myši + Kurzor ) lze z grafu Center Line 
odečítat jednotlivé polohy středu hřídele během doběhu. 
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Orda 
Je grafem řadové analýzy. Karty MMS 6000 nabízejí měření amplitud a fází na násobcích (1 až 10) či 
podílu (½) otáček. Těchto složek může být v grafu Orda  zobrazeno nejvíce 5 (měření Na, Nb, Nc, Nd, 
Ne). Nastavení, které z nabízených řádů ½, 1, 2, ... 10 přiřadíme měřením Na až Ne se provádí na 
kartě. Do databáze se ukládají všechny nastavené složky a zobrazují se najednou. Obvyklé značení je 
Orda A  a Orda B  podle kanálu. V rámci měření Orda  se kromě vibračního signálu musí měřit i otáčky. 
Řád 1 představuje měření amplitudy a fáze na otáčkové frekvenci. 
 

 
Příklad zobrazení řadové analýzy při doběhu turbíny.  
 
Popis práce s daty řadové analýzy je podrobně popsán v kapitole Řadová analýza . 
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Filtrovaná orbita 
 
Popsali jsme práci s grafem Orbita  v případě jejího vytvoření ze dvou časových záznamů. Graf Orbity  
se dá vytvořit i jiným způsobem, a to z výsledků dvou kanálů řadové analýzy Orda . Ta ukazuje 
amplitudu a fázi pro každý jednotlivý násobek (řád) otáčkové frekvence. 
 

 
Na obrázku je příklad hodnot amplitud a fází pro řády 0.5, 1 (tzn. otáčková frekvence = 13,6 Hz), 2, 3 
a 4. Nahoře je zobrazen kanál A, pod ním kanál B. 
Představme si, že bychom chtěli vidět pouze kmitání hřídele na otáčkové frekvenci. Pokud bychom 
chtěli použít měření a zobrazení standardní orbity, pak bychom do cesty signálu museli zařadit 
úzkopásmový filtr, který propustí pouze otáčkovou frekvenci. Naštěstí lze takový požadavek řešit 
snadněji pomocí řadové analýzy. Použijeme hodnoty amplitud a fází pro oba kanály a snadno 
dokážeme získat výslednou orbitu. Budeme ji nazývat Filtrovaná orbita . Stejným způsobem můžeme 
zobrazit Filtrovanou orbitu  pro kterýkoliv další řád Řadové analýzy , který máme k dispozici. 
 
Hlavním kouzlem měření Filtrované orbity  však je možnost vybrat najednou více řádů než jen jeden. 
Zobrazená Filtrovaná orbita  se pak čím dál více blíží skutečné naměřené orbitě vytvořené z 
časových záznamů. Výběr zobrazených řádů Filtrované orbity  se provádí pomocí zaškrtávacích 
políček pod horním okrajem grafu Filtrovaná orbita – viz obrázek níže, tedy po otevření grafu lze 
postupně zobrazovat naměřená data s jiným výběrem řádů. Jednotlivé řády jsou označeny Ord 
(pořadí). 
 
Datová buňka Filtrovaná orbita  neobsahuje přímo naměřená data, ale pouze odkazy na dvě datové 
buňky Orda . Teprve v nich jsou uložena zdrojová naměřená data. Výběr těchto buněk je definován v 
Měřících podmínkách  datové buňky Filtrovaná orbita . 
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 1. řád (tzn. otáčková frekvence)   3. řád ( 3 x otáčková frekvence) 
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Aps 
 
Měření je podobné řadové analýze Orda , ale ukládá se amplituda a fáze jen jednoho vybraného řádu 
společně s aktuální hodnotou otáček. Hodnoty jsou zobrazeny ve formě polárního grafu. 
Poznámka.  Název Aps je zkratkou Amplitude - Phase - Speed. 
 
Práce s daty Aps je stejná jako práce s daty jednoho řádu v řadové analýze a je podrobně popsána v 
kapitole Řadová analýza . 
 

 
 

Demo databáze turbo soustrojí 
 
Při instalaci MMS 6850 se automaticky nainstaluje demo databázi Turbine . V ní jsou uloženy 
praktické příklady měření. 
 
Podívejme se podrobněji na turbínu MT1. Skládá se z vysokotlaké části (HP), nízkotlaké části (LP) a 
generátoru (G). Jednotlivé obdélníkové rámečky reprezentují jednotlivé karty MMS 6000. Uvnitř 
rámečku je vždy jeho název, který naleznete v databázi Turbine . Také je tam uveden seznam měření, 
která jsou z karty přenášena a uložena. Označení odpovídá terminologii popsané výše. 
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Jak jednoduše za čít pracovat s databází 
 
Program MMS 6850 DS spusťte pomocí příkazu Programy  nebo jakýmkoliv jiným způsobem, na který 
jste zvyklí. Nezapomeňte do počítače zasunout hardwarový klíč (viz kapitola Instalace programu ). 
 
Automaticky se Vám otevře databáze Turbine  a její strom T16. 
 
Jednotlivé položky stromu se dále rozvíjejí dvojitým klikem myši. 
 
Na konci jednotlivých větví jsou uložena data. Dvojitým klikem na položku dat se otevře okno s 
grafem. 
 
Jestliže nad grafem stisknete pravé tlačítko myši, objeví se menu s dalšími funkcemi, např. Kurzor . 
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Zdroje  
 
Položka menu Zdroje  je určena pro tvorbu a editovaní zdrojů programu DDS 2010. Jsou to typové 
bitmapy (ikony grafické reprezentace prvků stromu), schémata (grafické zobrazení jednotlivých prvků 
stromu - jednoduché nákresy, fotografie, výkresy AutoCAD atd.), šablony protokolů a databáze ložisek 
(pokud je instalována). 
 

 

Typové bitmapy 
 
Po volbě příkazu Zdroje - Typové bitmapy  se zobrazí okno Typové bitmapy  se seznamem všech 
nainstalovaných bitmap. 
 

 
 
Editovat  - lze změnit název, přiřazení nového souboru z disku nebo inicializační úroveň. 
Inicializa ční úrove ň obsahuje číslo úrovně stromu, na které bude pak typová bitmapa nabízena 
přednostně pro výběr. 
Přidat - tento příkaz umožňuje přidat do seznamu další bitmapu. Nejdříve je třeba ji připravit a uložit 
na disku a pak pouze standardním způsobem vybrat tento soubor. Vyžaduje se formát BMP. Před 
uložením do seznamu zadejte jméno, pod kterým bude v programu DDS uváděna. 
Smazat  - slouží k odstranění vybrané typové bitmapy z programu DDS. 
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Při tvorbě vlastní bitmapy musíte dodržet určitá pravidla. Aby byla zaručena transparentnost 
(průhlednost) vašeho symbolu v zobrazení stromu musíte vytvořit dvě bitmapy vedle sebe. Vlevo 
vyplňte body, které mají být průhledné, bílou a vpravo černou barvou. Maximální velikost bitmapy je 
32768 Bytů.  
 

 

Schémata 
 
Po volbě příkazu Zdroje - Schémata  z hlavního menu se zobrazí okno Schémata  pro práci s 
jednotlivými schématy, které jsou grafickou reprezentací jakýchkoliv prvků stromu. V systému DDS je 
definován seznam všech schémat, které je možné pro prvky stromu používat. Nepřiřazují se tedy 
jednotlivé bitmapy z prostředí mimo DDS. To zaručuje nezávislost práce programu na změnách dat 
vašeho disku prováděných mimo adresáře DDS. Nejprve je potřeba zkopírovat bitmapu do databáze 
DDS a pak je možné ji využívat pro použití ve stromu. Přípustné grafické formáty jsou BMP, WMF a 
JPG. Jestliže potřebujete vložit obrázek v jiném formátu, je třeba ho nejdříve přenést do schránky a 
pak jej vložit do DDS (Shift+Ins .) 
 

 
 
Přidat  - přidání další bitmapy do seznamu. Vyberte zdroj na disku v možném formátu a zadejte jméno 
pro použití v DDS. 
Smazat  - slouží k odstranění vybraného schématu. 
Ukázat  - vykreslení obrázku. 
Editovat  - u již existujících  schémat můžete změnit jejich název (jméno) a importovat nový zdrojový 
soubor.Obsah schránky (clipboardu) můžete vložit přímo kombinací kláves SHIFT+INS. 
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Protokoly 
 
Po volbě příkazu Zdroje -  Protokoly  se zobrazí okno Seznam protokol ů se seznamem všech 
vytvořených šablon protokolů. 
 
Editovat  - pomocí tohoto příkazu lze definovat vlastnosti aktivní šablony. 
 

 
 
Editovat seznam  - prostředek pro úpravy a doplňování jednotlivých seznamů. Pole čítač užití v 
dalším okně po výběru prvku obsahuje číslo, kolikrát je prvek použit ve všech existujících šablonách. 
Jméno  - název šablony. 
Uživatelské logo  - symbol, který se tiskne v levém horním rohu protokolu. 
Název protokolu  - název, který se tiskne. Nezaměňujte se jménem šablony. 
Název podniku  - název v hlavičce protokolu. 
Návrh opat ření - součástí protokolu je také návrh opatření. V každém podniku existují jistá typická 
opatření, která se často opakují. V těchto případech není třeba text vždy znovu psát, ale je možné 
vybrat tento text ze seznamu. 
Zpracoval  - jméno posuzovatele. 
Fonty  - definice typu fontů pro zápis textů a jednotek grafů pro texty zvolte středoevropský skript (aby 
se správně zobrazila diakritika), pro jednotky západní skript (s ohledem na zobrazení zvláštních 
znaků). V případě, že se fonty v protokolu nezobrazují korektně, zkontrolujte nastavení jeho skriptu. 
Pro střední Evropu musí být nastaveno: Středoevropský . 
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Nastavení zobrazení dat se provádí pomocí polí Příznaky . 
Zobrazit schéma  - pokud strom má přiřazeno schéma, lze požadovat jeho vytištění. 
Zobrazit poznámku  - pokud na úrovni stroje definujete poznámku ( v editaci položky) lze tuto 
poznámku vytisknout v protokolu. Tato vlastnost ale nefunguje pro všechny texty v poznámce. Jestliže 
chcete poznámku tisknout, je zapotřebí text ohraničit na počátku heslem PROT NOTE START a 
ukončit heslem PROT NOTE STOP. Druhá podmínka je označení prvku jako stroj. 
Zobrazení dat  - vybraná data pro protokol lze zobrazit buď jako Tabulku  hodnot nebo jako Graf 
trend ů. V případě tisku tabulky je možné definovat jaké hodnoty měření ze všech datových buněk 
stroje se vytisknou ( Poslední , Poslední+referen ční, Poslední+p ředchozí ). 
Vyplnit graf  - v případě tisku grafů lze pro větší zvýraznění vyplnit celý graf. Tisk naležato  - otočení 
papíru naležato. 
Počet desetinných míst  - v případě tabulkového tisku lze definovat rozsah desetinných čísel pro 
tištěné hodnoty. 
Pomocí tlačítka Velikost Schématu  můžeme nadefinovat velikost schématu. 
 
Ukázka  - po nastavení šablony lze zobrazit ukázku. Ale pozor, protože nemáte vybrán prvek stromu, 
nejsou definovány ani měřené hodnoty. Proto lze v ukázce sledovat jen některé vlastnosti šablony. 
Pro lepší orientaci v definici šablony je lépe ji přiřadit existujícímu stroji a tam zkoušet změny 
jednotlivých nastavení. Protože budete mít data, zobrazí se protokol se všemi vlastnostmi. Poté co 
budete mít jasno ve svých požadavcích na šablonu, zapíšete definici pomocí příkazu Zdroje/ 
Protokoly  protože na stroji nejsou změny do šablony ukládány. 

Ložiska 
 
Každé ložisko má své specifické poruchové frekvence, na kterých se projevuje jeho opotřebení (viz. 
aplikační list Diag_val_lozisek_MAN ). Opotřebení se může projevit na kleci, valivých elementech 
nebo na vnějším a vnitřním kroužku ložiska. Tyhle frekvence jsou dány geometrii ložiska a otáčkami a 
lze je přesně vypočítat, mohou být proto využity k diagnostice pomocí spektrální analýzy signálů. 
Databáze ložisek obsahuje informace o poruchových frekvencích a geometrii ložisek, které se po 

Skript fontu nastavte 
na Středoevropský 
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přiřazení k měřícímu místu (položce stromu) zobrazují jako značky ložiskových frekvencí. Lze tak 
jednoduše a přesně určit druh a stupeň opotřebení ložiska. Databázi ložisek lze plně editovat, 
exportovat, importovat nebo vytvářet nová ložiska. Pomocí tohoto okna si můžete prohlížet databázi 
ložisek a provádět uživatelské změny. 

 
V horní polovině dialogu se nachází seznam se všemi ložisky v databázi. Seznam je tvořen z devíti 
sloupců, které jsou barevně odlišeny a jsou seřazeny podle jména. První sloupec je název ložiska, 
další čtyři sloupce definují rozměry ložiska z hlediska parametrů nutných pro obálkovou analýzu a 
poslední čtyři sloupce definují jednotlivé frekvence ložiska. Samotná editace se provádí v dolní části 
dialogu a to buď podle rozměrů (5) nebo podle frekvencí (6), přičemž po uložení se dané sloupce 
barevně rozliší. Aktuální záznam je vždy označen (3). V editačním poli Jméno (4) editujeme název 
ložiska (max. 20 znaků). Není povolena duplicita ložisek. 
 
Poruchové frekvence ložisek: 
 
FTF :   poruchová frekvence klece 
BSF :  poruchová frekvence kuličky 
BPFO : poruchová frekvence vnějšího kroužku 
BPFI :   poruchová frekvence vnitřního kroužku  
 
Pro snadnější vyhledávání ve velkém počtu ložisek slouží editační pole (1) a tlačítko Hledej (2) které 
vyhledají dané ložisko podle jména. 
 
Nový  - vytvoří nový záznam, který můžete editovat. 
Uložit  - uloží právě editovaný záznam ložiska do databáze. 
Odstranit  - vymaže aktuální záznam z databáze. 
 
Exportovat  - vyexportuje vybrané záznamy do souboru s příponou .abf.  
Importovat  - importuje nové záznamy ze souboru s příponou .abf do databáze ložisek. Importují se 

1 2 

3 

4 

5 6 
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jenom neduplicitní záznamy. Po importu se zobrazí informace o počtu importovaných a 
neimportovaných záznamů. 

MBFA (Multipe Bearings Faults Analysis) 

 
Na jednom měřicím místě se mohou projevit vibrace, několika okolních ložisek. Program DDS 2010 
proto obsahuje funkci MBFA umožňující definici až pěti různých ložisek na jedno měření. MBFA je 
součástí expertního systému FASIT (Fault Source Identification Tools). 
 
1. Při editaci nebo vytváření položky stromu vyberte typ měřeného ložiska. Na jednom měřicím 

místě lze definovat až pět různých ložisek (nejsou-li ložiska v seznamu, lze je importovat, nebo 
vytvořit - viz předcházející text). 
Otevřete okno editace stromu, zadejte otáčky stroje  (otáčky lze definovat pouze má-li tenhle 
nebo nadřazený prvek stromu příznak stroj ) a stlačte tlačítko definice ložisek . 

 
 

 
 
V okně definice ložisek vyberte typy ložisek, kterých frekvence se mohou projevovat na měřeném 
spektru. 
 

Příznak stroj umožní definovat 
otáčky stroje. Musí být povolen v 
místě definice ložiska nebo v 
nadřazené položce stromu. 

Ložiskové frekvence 
závisí na otáčkách, 
zadejte je. 

Zde definujte 
ložiska. 



© ADASH spol. s r.o.  DDS 2010 

 

173 
 

 
ADASH s.r.o., Ostrava, Česká republika, tel.: +420 596 232 670, fax: +420 596 232 671, email: info@adash.cz 

Další technické a kontaktní informace najdete na www.adash.net, www.adash.cz 
 
 
 

 
 
2. Určete, který kroužek ložiska rotuje. 
3. Definujte otáčkovou frekvenci ložiska (aby byla volba aktivní musí být tahle, nebo nadřazená 

položka stromu typu stroj), stlačte OK. 
4. Po změření spektra ložiska lze v jeho grafu zobrazit poruchové frekvence ložiska (nad grafem 

stlačte pravé tlačítko myši, vyberte položku Značky - Ložiskové frekvence ). 
 
Následující obrázek zobrazuje spektrum ložiska (typ 6308), kterého vnitřní kroužek rotuje rychlostí 
1500 otáček za minutu. Ve spektru jsou zobrazeny značky všech ložiskových frekvencí. Ze spektra je 
zřejmé poškození kuličky ložiska, které se projevuje na frekvenci 50,9Hz (značka BSF) poškození 
klece, vnitřního, nebo vnějšího kroužku není na první pohled patrné. Použitím kursoru pro postranní 
pásma lze zjistit také poškození klece ložiska, které se projevuje postranními pásmy 9,6Hz 
namodulovanými na jiných frekvencích. 
 

Vyberte typ 
ložiska 

Určete který 
kroužek ložiska 
rotuje 
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Typy stroj ů 
 
Položka Typy stroj ů menu Zdroje  slouží k definování a úpravám typů strojů. 
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Jednotlivým typům strojů odpovídají určité charakteristické frekvence odvozené jako násobek 
základního otáčkového kmitočtu. Tyto frekvence vyplývají z typu a parametrů stroje a mohou být 
využity k diagnostice pomocí spektrální analýzy signálů na stroji naměřených. 
Tyto frekvence je možné zobrazit ve spektrech jako značky (viz také kapitolu Spektra - značky). 
 
Program DDS 2010 umožňuje definovat celkem čtyři typy strojů: 
- Převodovka (jednostupňová, dvojstupňová, třístupňová) 
- Asynchronní elektromotor (pouze napájený přímo ze sítě, bez měniče) 
- Ventilátor – použito při vyhodnocování pomocí SAB 
- Čerpadlo – použito při vyhodnocování pomocí SAB 

Převodovka 

U převodovek se definují počty zubů ozubených kol, ze kterých jsou vypočteny převodové poměry 
všech stupňů i celkový převodový poměr převodovky. Z převodových poměrů, počtů zubů ozubených 
kol a vstupních otáček převodovky (definuje se v editaci stromu) se počítají poruchové frekvence 
převodovky, které lze zobrazit ve spektru jako speciální značky - (viz. také kapitolu Spektra - značky). 
 
Vytvoření nové převodovky, implementace do měření: 
 
1. V menu Zdroje - typy stroj ů stlačte přidat . 
2. V dalším okně vyberte typ převodovky (jednostupňová, dvojstupňová, třístupňová) a stlačte OK. 
3. V následujícím okně nadefinujte parametry převodovky, zadejte počet zubů ozubených kol, 

jméno, vložte bližší popis převodovky a stlačte OK. Nyní je nový typ převodovky nadefinován a 
třeba ho přiřadit k položce stromu. 

4. Vytvořte nebo editujte položku stromu, která odpovídá měřené převodovce. 
5. V editačním okně vyberte požadovaný typ převodovky a zadejte její otáčky (aby byly tyhle volby 

aktivní musí být tahle, nebo nadřazená položka stromu typu stroj). 
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Po změření spektra lze v jeho grafu zobrazit chybové frekvence (nad grafem stlačte pravé tlačítko 
myši, vyberte položku Značky - Typová analýza ).  
 
Poruchové frekvence převodovky: 
 
RPM :  otáčková frekvence hnacího kola 
RPM1, RPM2, RPM3 : otáčkové frekvence kol stupňů převodovky 
GMF1, GMF2, GMF3 : chybové frekvence zubů kol převodovky 

Asynchronní elektromotor 

 
U asynchronních elektromotorů se definují výkon a frekvence napájecí sítě (50Hz/60Hz). Z frekvence 
napájecí sítě a otáček asynchronního elektromotoru (definuje se v editaci stromu) se počítají 
poruchové frekvence. Chybové frekvence lze zobrazit ve spektru jako speciální značky - (viz. také 
kapitolu Spektra - značky). 
 
Vytvoření nového asynchronního elektromotoru, implementace do měření: 
 
1. V menu Zdroje - typy stroj ů stlačte přidat . 
2. V dalším okně vyberte asynchronní elektromotor a stlačte OK. 
3. V následujícím okně nadefinujte výkon, síťovou frekvenci elektromotoru, zadejte jméno a bližší 

popis elektromotoru, stlačte OK. Nyní je nový typ stroje nadefinován a třeba ho přiřadit k položce 
stromu. 

4. Vytvořte nebo editujte položku stromu, která odpovídá asynchronnímu elektromotoru. 
5. V editačním okně vyberte požadovaný typ elektromotoru a zadejte jeho otáčky (aby byly tyhle 

volby aktivní musí být tahle, nebo nadřazená položka stromu typu stroj). 
 
 

Z1, Z3, Z5 - počet 
zubů hnacích kol 
stupňů 

Z2, Z4, Z6 - počet 
zubů hnaných kol 
stupňů 

Převodové poměry: 
- dopomala < 0 
- dorychla > 0 
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Po změření spektra lze v jeho grafu zobrazit chybové frekvence (nad grafem stlačte pravé tlačítko 
myši, vyberte položku Značky - Typová analýza ). 
 
Poruchové frekvence asynchronního elektromotoru: 
 
fP :  frekvence napájecí sítě ( 50 Hz) 
fS : skluzová frekvence ( pro zajištění přesnosti je potřeba měřit společně se spektrem, protože se 
mění podle zatížení motoru) 
fP+fS , fP-fS  : postranní pásma ukazující na přerušené rotorové tyče v případě odstupu menšího než 
40 dB 
fSE : statická ( tzn.nerotuje) excentricita elektro-magnetického pole 
fSE+, fSE- : na těchto frekvencích se také projevuje statická excentricita 
fDE+, fDE- : na těchto frekvencích se také projevuje dynamická excentricita (tzn.rotuje) 
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Nástroje  
 
Položka hlavního menu Nástroje  obsahuje příkazy a funkce pro definici pásmových grafů, operace s 
knihou hlášení a především příkaz pro připojení měřících přístrojů a přenos dat. 
 

 

Pásmové grafy 
 
Pásmové grafy reprezentují vynikající prostředek pro automatizované vyhodnocování spekter. 
Umožňují definici frekvenčních intervalů v nichž by se projevila závada určitého typu. Jestliže pak v 
tomto intervalu dojde k nárůstu energie vibrací, pak je tato závada automaticky určena. Pro každý 
frekvenční interval lze definovat varovné a kritické úrovně podobně jako pro statická data. Tak je na 
výskyt závady upozorněno i ve stromu pomocí semaforu provozního stavu. 
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V levém seznamu jsou uvedeny všechny pásmové grafy, které jsou definovány v databázi, jejíž jméno 
je nad seznamem. V poli Jméno  lze definovat jeho název a změnit také Jednotku . 
Nyní popíšeme definici nového pásmového grafu. Stiskněte tlačítko Přidat . 
 

 
 
Vždy se předpokládá, že nový pásmový graf vzniká odvozením z grafu již existujícího. Proto je nyní 
nabídnut jako zdroj právě aktivní pásmový graf v seznamu. Zapište nové Jméno  a stiskněte tlačítko 
Data. 
 

 
 
Nyní je na obrazovce hlavní definiční okno pásmového grafu. Jednotlivé frekvenční intervaly jsou v 
Seznamu pásem . Pomocí tlačítek Přidat  a Smazat  lze tento seznam upravovat. V pravé části okna 
jsou uvedeny vlastnosti aktivního pásma. 
 
Dolní kmito čet, Horní kmito čet - definiční frekvence intervalu. 
Otáčky  - interval lze definovat v Hz nebo otáčkách. 
Metoda  - definovaný frekvenční interval lze vyhodnotit dvěma způsoby, buď spočítat efektivní hodnotu 
v pásmu RMS nebo nají vzorek s nejvyšší amplitudou MAX. 
Komplexní  - pokud je zvolena metoda MAX, pak lze definovat komplexní varovné a kritické hodnoty. 

Přidejte/uberte 
pásmo 

Již definovaná 
pásma 

Nastavení pásma 
(frekvence, úrovně, ....) 
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Varovní  a Kritické hodnoty definují minimální a maximální prahové hodnoty pro editované pásmo. 
Tyto můžou být zadány jako absolutní meze  měřené veličiny, nebo jako relativní meze  měřené 
veličiny v procentech. Všechny meze se definují jako TRUE RMS měřené veličiny nezávisle na 
metodě Pásmový grafu  (RMS, MAX). 
 
Postupným potvrzováním tlačítky OK se vrátíme do základního okna. Jestliže je potřeba změnit již 
existující pásmový graf, pak aktivujte jeho název v seznamu a stiskněte tlačítko Data. 
 
Pomocí tlačítka Odkazy  lze zobrazit seznam všech prvků stromu, kde je aktivní pásmový graf 
používán. Počet použití je uveden v závorce za tlačítkem. 
 
Vytvořený pásmový graf musí byt přidělen spektrálním datovým bu ňkám  - viz. kapitola Datové 
buňky - Kritické hodnoty pro spektra . Jednotka zobrazení grafu a jednotka pásmového grafu musí 
být stejné. Po přidělení pásmového grafu k buňce jsou všechny pásma a kritické hodnoty pásmového 
grafu zobrazeny v grafu buňky. 
 
Pokud použijete pro pásmový graf  metodu RMS, pak jsou všechny limity nezávislé na metodě 
zobrazení spektra (0-P, RMS, ...). 
Pokud použijete pro pásmový graf metodu MAX, pak nastavení kritických hodnot odpovídá metodě 
zobrazení RMS. Jestli použijete pro zobrazení spektra jinou metodu (0-P, P-P, ...), pak se kritické 
hodnoty přepočítají na nové zobrazení. 
 

 
 

 
 
Na obou grafech je zobrazeno stejné spektrum. S tímhle spektrem je přepojen pásmový graf , který 
obsahuje dvě pásma. První pásmo (24-26Hz, s kurzorem) má definovanou metodou MAX. Druhé 
pásmo (49-51Hz) má definovanou metodu RMS. Na prvním grafu je spektrum zobrazeno metodou 
RMS (jednotka pro zobrazení je g RMS) a na druhém metodou 0-P (jednotka pro zobrazení je g 0-P), 
zde jsou amplitudy čar vyšší. Všechny kritické hodnoty pásmového grafu jsou definovány jako RMS 
hodnota vybrané měřené veličiny (g-RMS) a odpovídají zobrazení metodou RMS (prvnímu grafu). Na 
druhém grafu jsou kritické hodnoty prvního pásma (metoda MAX) přepočteny do hodnot 0-P 
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(zobrazení druhého grafu je 0-P), ale kritické hodnoty druhého pásma (metoda RMS) zůstanou 
nezměněny. Kritické hodnoty pro metodu RMS  se nemění a pro vyhodnocení se nezávisle na 
zobrazení grafu porovnávají s RMS hodnotami spektra. Při použití metody MAX se hodnoty přepočtou 
podle typu zobrazení a pro vyhodnocení se porovnávají s zobrazovanými hodnotami spektra. 

Kniha hlášení 
 
Pro zachycení všech událostí, které proběhnou v systému DDS nebo měřícím přístroji slouží kniha 
hlášení. Tento dokument umožňuje zpětný pohled do historie měření a práce v programu DDS. 
Důležitou vlastností seznamu událostí je jejich potvrzování zodpovědným pracovníkem. Je tak 
vytvořena možnost zpětně zjistit přímou odpovědnost za provedený či neprovedený zásah (jak 
údržbářský, tak i informační povinnost). Zápis každé události obsahuje její datum a čas. Pokud je 
událost svázána s prvkem stromu, pak je zapsán i název tohoto prvku. 
Jestliže vyhodnocující pracovník zjistí např. po návratu z pochůzky a přenesení dat překročení kritické 
hodnoty, měl by buď provést tisk protokolu s upozorněním nebo přímo vyvolat zásah údržby. V knize 
hlášení se zpráva o překročení kritické hodnoty uloží automaticky. Pracovník by poté měl tento zápis 
potvrdit (tzn. akceptovat jej) a provést např. zápis o činnosti, kterou vykonal jako reakci na toto 
překročení. 
Zápisy v knize hlášení nelze rušit, pouze je odkládat do archívu. Zprávy lze jen ve velmi omezené 
míře měnit, spíše jde o doplnění. Jestliže pracovník vytvoří chybnou zprávu, pak ji musí potvrdit a do 
textu zapsat, že se jednalo o jeho pochybení, nelze zprávu zrušit. 
 
Archivované typy událostí jsou : 
Textové poznámky uživatele  - údaje např. o provedené opravě, revizi apod.. 
Překro čení nastavené varovné nebo kritické úrovn ě - základní zápis vyžadující potvrzení. 
Vytišt ění protokolu  - zpráva o tom, že v daném čase byl vytištěn protokol. 
Změna nastavení kritických hodnot  - taková změna velmi ovlivní činnost systému, proto je 
zapisována. 
Hlášení m ěřících p řístroj ů - z pochůzkových přístrojů lze načítat zprávy o provozním stavu při 
měření (stroj neběží, unikající olej, vysoká teplota apod.), stanice stabilního monitorování hlásí zprávy 
o přenosu dat, provádění restartů stanice, změny konfigurace atd. 
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Po volbě příkazu se zobrazí základní okno Kniha hlášení . V levé části je seznam všech hlášení v 
knize zvolené databáze, jejíž jméno se volí v poli Databáze . Pro aktivní záznam je uveden jeho Typ , 
Čas potvrzení , Potvrzuje  (jméno). Při potvrzování je potřeba vybrat jméno a stisknou tlačítko 
Potvrdit . Jestliže je hlášení svázáno s konkrétním prvkem stromu, pak je jeho jméno v poli Prvek . V 
poli Text  jsou uvedeny další informace (jsou součástí události nebo jsou přidány uživatelem). 
 
Podrobnosti  - v případě události Hromadná editace kritických hodnot se zobrazí seznam všech 
  prvků, kterých se změny týkaly. 
Jdi na   - se otevře strom s aktivním prvkem, k němuž se váže zpráva. 
Vložit    - zapsání Poznámky uživatele  do pole Text . Potvrzení se provede pomocí OK. 
Odložit   - všechny aktivní hlášení se odloží do archívu. 
Obnovit   - zpětný přenos z archívu do knihy hlášení. Pro výběr z archívu lze definovat časový 
  interval a typy zpráv, které se mají přenést. Není tedy třeba přenášet zpětně celý 
  archív. 
Filtr zobrazení   - pro zobrazení zpráv z knihy hlášení lze definovat výběrový dotaz, kde se definuje 
  časový interval a typy požadovaných zpráv. 
Txt.výstup   - provede se textový výstup do souboru, ihned se otevře editor pro soubory typu txt. 

Zodpov ědné osoby 
 
Pro potřeby potvrzování knihy hlášení a tisk protokolů je nutné vytvořit seznam osob. Po volbě tohoto 
příkazu se zobrazí okno se seznamem osob možnostmi pro zadání nového jména, změny jména nebo 
zrušení jména. 
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Připojit p řístroj 
 
Jestliže jste zakoupili systém DDS, pak vlastníte měřící přístroje, jejichž data chcete archivovat a 
zpracovávat. Dle Vaší specifikace tak jsou do programu nainstalována přístrojová rozhraní pro Vaše 
přístroje. Bez těchto rozhraní nelze data přenášet. Vzhled a funkce jednotlivých rozhraní se liší podle 
typu přístroje. 
Po volbě Připojit p řístroj  bude zobrazen seznam přístrojů, které lze propojit s databází. Výběrem 
přístroje z tohoto seznamu, se zobrazí další okno pro jeho komunikaci s databází. Popisy pro 
konkrétní přístroje jsou obsaženy v přílohách manuálu. 

Automatické zavád ění z databáze 
 
Umožňuje automaticky načítat data trendů v intervalu zadaném v Nastavení - Online Volby . Načítá 
pouze data statických trendů, po každém načtení je také překreslen status ve stromu. NENAČÍTÁ 
data časových záznamů a spekter. 

Autentikace 
 
Pokud je nainstalována knihovna DDS autentikace (DDSAuth.Dll), umožňuje tato volba nastavit 
oprávněné uživatele systému DDS (Vyvolá se dialog editace uživatelů). Ti se pak musí před 
spuštěním systému DDS přihlásit svým jménem a heslem, které pak zároveň udává jejich oprávnění. 
Pozor při zadávání malých a velkých písmen. 
Existují 4 úrovně uživatelů, které se liší možnostmi při úpravách stromu a dat: 

1. Administrátor – má práva měnit vše v systému a databázi DDS včetně modifikace všech 
uživatelů 

2. Power User – má práva měnit vše v systému a databázi DDS kromě projektů hardwarového 
připojení (týká se stanic A3100, A3200, MMS6000), může provádět modifikace uživatelů 
skupin Power User a nižších 

3. Route User – nemá práva editovat strom ani data, může však ukládat a nahrávat pochůzky 
z pochůzkových přístrojů 

4. Passive User – může pouze prohlížet data 
 
 
Po ukončení editace autentikace je uživatel dotázán, má-li se autentikace uložit do databáze. Tím se 
umožní centrální správa autentikačního schématu, při další instalaci na jiném počítači pak není nutno 
znova definovat uživatele. 
Zavedením centrální autentikace se také chrání databáze před neoprávněným zásahem z DDS. 

Přihlásit se jako jiný uživatel 
 
Umožňuje přihlášení jiného uživatele bez nutnosti zavření aplikace či nového otevření databáze. 
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Okna 
 
Tento příkaz obsahuje standardní nabídku jak uspořádat okna na obrazovce. 
 

 
 
V druhé skupině je možné zapnout zobrazení nástrojové lišty, která umožňuje rychlejší přístup k často 
používaným funkcím nebo příkazům. Řádek zpráv  ve spodní části obrazovky vždy aktuálně informuje 
uživatele o právě probíhající činnosti, řádek nástroj ů představuje řádek rychlých tlačítek umístěných 
pod hlavním menu. Volba Konfigurace nástroj ů otevře okno ve kterém lze uživatelsky nadefinovat 
řádek nástrojů. 
 
Poslední skupina je seznam otevřených stromů s možností rychlého přepínání pohledů mezi nimi. 
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Řádek nástroj ů 
 
Řádek nástrojů usnadňuje přístup k často používaným položkám menu. Ikony řádku nástrojů můžou 
být zobrazeny ve třech režimech: 
 

   Tlačítko nelze použít 

   Tlačítko lze použít, ale není na něm umístěn kursor 

   Tlačítko lze použít a je na něm umístěn kursorem 

 

Volba Okna - Konfigurace nástroj ů otevře okno ve kterém lze uživatelsky nadefinovat řádek 
nástrojů. Na levé straně je část Tlačítka k dispozici  které můžete přidat do řádku. Na pravé straně je 
část Tlačítka panelu nástroj ů kde je seznam tlačítek umístěných na řádku. Pomocí tlačítek přidat  a 
odebrat  přidáte nebo odeberete tlačítko z řádku. Nové tlačítko se umístí na označené místo pravého 
okna. Tlačítka lze přesouvat i pomocí myši. Funkce tlačítek bude popsána níže. Tlačítko Původní  
obnoví původní nastavení řádku nástrojů. 

 

 

Hlavní řádek nástroj ů: 
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    Počet datových buněk v kritickém a varovném stavu 

   Otevření datových buněk 

   Přidat datovou buňku 

   Přidat prvek stromu 

   Otevře strom až ke strojům (nebo úplně je-li kursor za příznakem stroj) 

   Zapnout / vypnout rychlé zobrazení 

   Zobrazit schéma 

   Připojit přístroj 

   Zoom dialog  

   Auto zoom 

   Zapnout / vypnout zobrazení pásmového grafu 

   Zapnout / vypnout zobrazení referenčního spektra v grafu 

   Přepínání mezi typem zobrazeného průběhu Amplituda <-> Kaskáda 

   Otevření sestavy 

   Změna databáze sestavy ( aktuálně zvolené sestavy ) 

   Napiš email 
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   Aktualizace z internetu 

Řádek nástroj ů grafu 
 
Některé tlačítka mají stejnou funkci jako u hlavního řádku nástrojů popíšeme tedy jenom nové tlačítka: 
 

   Zapnutí/vypnutí metody ASTAT 

   Info o měření (datové buňce) 

   Zapnutí/vypnutí kursoru 

   Zapnutí/vypnutí zobrazení ložiskových frekvencí 

   Zapnutí/vypnutí zobrazení mřížky 

   Tisk grafu 

   Typ zobrazení grafu 

   Uložit graf jako bitmapu 

   Zapnutí/vypnutí zobrazení značek 

   Zoom 
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Volby  
 
Položka menu Volby  je určena pro nastavení základních vlastností programu DDS 2010. 
 

 

Fonty 
 
Po volbě položky Fonty  se zobrazí okno s možnostmi nastavení fontů pro jednotlivé typy 
zobrazovaných objektů. 
 

 
 
Označení Transparent  způsobí průhlednost textového obdélníku (vyzkoušejte).  
Pomocí tlačítek Vybrat  definujte požadované fonty v standardním Windows dialogu: 
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Stromový režim 
 
Dialogové okno Stromový režim  umožňuje nastavení vlastností při zobrazení stromu. Před každým 
prvkem stromu lze zobrazovat ikony, které informují o vlastnostech prvku. Zobrazení těchto ikon lze 
nastavit. Jednotlivé symboly jsou popsány v kapitole Strom . 
 
V tomto dialogovém okně lze také povolit automatické rychlé zobrazení a specifikovat časový interval 
pro zobrazení. 
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Grafy statik 
 
Slouží pro nastavení vlastností zobrazení statických dat. V poli Režim  lze zvolit počáteční Formát 
zobrazení  více trendů statických dat. K dispozici jsou tytéž volby, jako v lokálním menu. Volba Vyplnit 
grafy  umožňuje nastavit zobrazení grafů s výplní. Zobrazená data můžeme zadat jako Počet 
posledních dn ů, kdy dojde k počátečnímu zobrazení pouze těch dat, která byla v dané době 
naměřena (hodnota 0 znamená vykreslení všech dat) nebo jako počet záznamů, kdy dojde 
k zobrazení daného počtu statik. Všimněte si též nastavení Společná osa Y v následující kapitole. 
Přestože je primárně určena pro grafy dynamických dat, ovlivní též osu Y statických grafů. 

 

 

Grafy dynamických dat 
 
Slouží k nastavení vlastností zobrazení dynamických dat. 
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Definice výchozího zobrazení  obsahuje: 
Režim  - počáteční Formát zobrazení  více grafů dynamických dat, 
Pásma  - automatické zobrazení pásmového grafu na spektru (existuje-li), 
Společná osa Y  - při zobrazení více grafů budou mít všechny stejný rozsah na ose Y, jinak se 
provede automatické nastavení pro každý graf zvlášť. POZOR: Tato volba je platná i pro grafy 
statických dat.  
Počáteční po čet záznamů - není vhodné aby byla vždy vybrána pro zobrazení všechna spektra v 
datové buňce. Jestliže se vždy zajímáte o určitý časový úsek zpět, pak definujte pouze takový počet 
spekter, který této době odpovídá. Pomocí příkazu lokálního menu Výběr záznamů lze definovat jiný 
výběr. 
Počet posledních dn ů – pomocí této volby se zobrazí jenom ta spektra, jejichž datum odpovídá 
zadanému počtu posledních dnů. 
 
Lokální maxima - Max.po čet - povolený počet značek pro záznam. 
 
Barva kursoru  - nastavení barvy pro kurzor, druhá barva ukazuje změnu v případě nepoužití 
grafického módu True Color na bílém podkladu (obvyklý podklad všech grafů). 
 
Popis zobrazených záznam ů - zde vyberte jaké informace je potřeba zobrazit v názvu okna při 
zobrazení záznamu. 

Sestavy 
 
Pomocí funkce sestavy  lze uložit aktuální nastavení otevřených databází a oken pro pozdější použití. 
Sestavy lze pak otevírat jednoduše pomocí nástrojové lišty. Sestava obsahuje informace o tom, která 
databáze a okna (grafy, stromy) se mají otevřít. Sestava si pamatuje i jejich pozici na obrazovce. 
 
Postup uložení a načtení sestavy: 
Nejdřív otevřete databázi, kterou chcete uložit do nové sestavy, pak otevřete strom a okna tak, jak se 
mají zobrazit při načtení sestavy. Nyní otevřete menu Volby - Sestavy . Zde stlačte nová sestava  a v 
seznamu sestav zadejte její jméno. Jestli vyberete volbu Nastavit jako výchozí , bude sestava 
načtena při spuštění DDS 2010. Sestavu uložte tlačítkem Uložit sestavy . Nová sestava je v seznamu 
zvýrazněná zelenou barvou a výchozí sestava modrou barvou. Pro vymazání sestavy ze seznamu 
slouží tlačítko Vymazat sestavu . Po uložení sestavy stlačte OK. 
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Seznam uložených sestav je nyní zobrazen v nástrojové liště vpravo. Ze seznamu vyberte sestavu, 
kterou chcete načíst a stlačte tlačítko Sestava . Program DDS 2010 načte databázi i okna tak, jak byli 
uloženy ve zvolené sestavě. V případě, že máme několik databází s totožným stromem( příkladem 
jsou např. Abnormal DB ), aby nebyla nutnost vytvářet nad několika databázemi stejnou sestavu 
neustále dokola, lze  použít tlačítko Databáze , které se nachází v toolbaru hned za tlačítkem Sestava .  
 

 
 
Tím se vyvolá dialog „Sestava databáze“. V seznamu nová databáze jsou nabídnuty databáze na SQL 
serveru, kde se nachází „Databáze projektu“ ( databáze, která se automaticky otvírá sestavou 
„Aktuální sestava“), které mají podobné jméno jako „Přiřazená databáze“. Po stisku OK, se pak vytvoří 
sestava „SV-TEMP“, která má stejné rozestavení oken jako „Zvolená sestava“, jen s tím, že použije 
zvolená „Nová databáze“. 

Redukce dat  
 
V průběhu času používání systému DDS se v databázi nahromadí značné množství dat. Každý 
uživatel obvykle pracuje pouze s daty za poslední období a k starým datům se vrací jen zřídka. Přesto 
nelze stará data vymazat, protože nelze vyloučit nutnost jejich použití.  
Redukci dat je nutný nejdřív povolit v menu Volby - Globální – Redukce povolena. 
Globální podmínky redukce dat se zadávají  příkazem hlavního menu Volby - Redukce dat . 
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Důležitým prvkem pro nastavení redukcí statických dat je Úroveň významné zm ěny  v %. Uživatel tím 
říká, že jestliže se po sobě jdoucí měření liší méně, pak je lze považovat za stejnou hodnotu. Tak není 
nutno ukládat každé měření v plném formátu, ale lze se odkazovat na měření předchozí. Tento 
způsob bývá někdy nazýván dynamickým ukládáním nebo ukládáním na základě významné změny. 
Systém DDS navíc nabízí možnost definovat Aplikace redukce na data starší než , v této době máte 
k dispozici všechna data v úplném formátu (tedy s původní naměřenou přesností), teprve na starší 
data je použita redukce dat. 
Poslední definicí je Max.čas mezi záznamy po redukcí , např. 24 hodin, kdy po této době bude 
uložen vždy plný záznam bez závislosti na hodnotě změny. 
 
Pro spektra a řadové analýzy jsou definice Aplikace redukce na data starší než  a Max. čas mezi 
záznamy po redukci stejné. U spekter se dále definují Limitní úrove ň pro zrychlení, rychlost a 
posunutí , které určují limitní hodnoty filtrace dat u jednotlivých druhů spekter. Pro řádovou analýzu 
jsou dále definovány Úroveň významné zm ěny amplitudy (v procentech) a fáze (v stupních), kterými 
určíme jakou změnu amplitudy a fáze považujeme za významnou. 
 
U statických dat je možné definovat krátkodobé a dlouhodobé redukce, což umožňuje uživateli 
definovat celkem tři pásma redukcí (bez redukce, měkké redukce a tvrdé redukce). U spekter a řadové 
analýzy je pouze dlouhodobá redukce. 
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Pro oba typy redukce platí, že vždy zůstávají data, při kterých se změnil status provozního stavu. 
 
Pro statickou datovou buňku lze individuálně specifikovat v okně Datová bu ňka (lokální menu - 
editovat datovou buňku - Redukce dat) nastavení redukce dat. Lokálně nastavení má tak přednost 
před globálním. Kromě úrovně relativní změny se tu definuje i absolutní úroveň pomocí které 
nastavíme pevnou hodnotu pro redukci dat. 
 

 
 
Samotná redukce se pak provádí pomocí lokálního menu (přístupného stiskem pravého tlačítka myši) 
v libovolné části stromu. To umožňuje provést třeba hromadnou redukci dat celého podniku 
najednou.  

Online Volby 
 
Jsou to volby používané při spolupráci systému s aplikací OnlineDataManager (ODM). Viz také 
manuál k ODM. 
 

• Online Exporty 
o Export Databáze Povolen  – povoluje export databáze pro ukládání dat z ODM do 

databáze typu Access při překročení limitní velikosti databáze 
o Limitní velikost databáze – velikost databáze pro ukládání dat z ODM, při které 

dojde k exportu starých dat a jejich vymazání z databáze. 
o Ponechat x hodin dat po exportu – určuje jak stará data budou exportována 
o Kontrolu na export spustit v – exporty jsou spouštěny jednou denně v tuto hodinu 
o Cesta k exportovaným soubor ům – určuje umístění, do kterého se budou exporty 

ukládat 
• Překreslování statických trend ů – interval, po jehož uplynutí dojde k překreslení 

zobrazených statických trendů. Platí jen při nečinnosti operátora, jinak pokud se pracuje 
s uživatelským rozhranním (myš, klávesnice), překreslení se neustále odsouvá. Možnost 
překreslit trendy lze vynutit i stiskem tlačítka F6. Pro otevřené grafy dynamických dat pak lze 
vynutit načtení nových hodnot stiskem F7(může chvíli trvat). 
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• Automatické zavírání oken – pokud po tuto dobu nebude registrována práce operátora 
s uživatelským rozhranním (myš, klávesnice), dojde k zavření všech oken. 

 

 

Globální volby 
  
Tento dialog zajišťuje nastavení nových globálních voleb. 
 
- 5-ti denní týden  - volba říká jak při kontrole pochůzkových termínů vyhodnocovat prošlý termín 
měření – zapnuto znamená týden bez sobot a nedělí, vypnuto znamená, že se měří celý týden i 
v soboty a neděle. Například jestli je pochůzkový termín nastaven na tři dny a poslední pochůzka 
bude změřena ve čtvrtek, pak: 
- jestli je tato volba aktivována, nebude program DDS v pondělí hlásit prošlý interval měření 
- jestli tato volba aktivována není, bude program DDS v pondělí hlásit prošlý interval měření 
 
- Exporty statických dat z A4101 povoleny  
 
- Redukce povolena  - povolí redukci statických dat a spekter. 
 
- Počet opakování p řehrávání zvukového záznamu  - definuje kolikrát bude přehrán časový 
(zvukový) záznam. Opakování jdou za sebou bez přerušení. Tuhle funkci je vhodné použít zvlášť pro 
krátké časové záznamy. 
 
- Test integrity p ři otev ření databáze  
 
- Obdélníkové okno pro FFT (jinak Hanning)  - Výběr okna pro výpočet spektra z časového 
záznamu. Doporučujeme používat Hanning! 
 
- Přepočítat status p ři otev ření databáze  
 
- Max. velikosti schémat  - definuje max. velikost schémat pro zobrazení. 
 
- Soustava jednotek   - Aktivuje interpretaci v Metrické  nebo Imperiální  soustavě jednotek. 
Změní se pouze jednotky, které uživatel nedefinuje (frekvenční osa spekter,...). Jednotky definované 
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předem (při vytváření buňky) se nezmění. 
 
- Síťový HASP   - Zapněte tuto volbu pokud používáte síťový HASP ( bez ní DDS 
nehledá síťový klíč) – pokud je v instalačním adresáři DDS nalezen nethasp.ini, je tato volba 
automaticky vždy zvolena. 
 
- Síťový HASP umíst ěn lokáln ě - Zrychlí vyhledání síťového HASPu. Zaškrtněte tuto možnost, 
pokud máte ke svému počítači připojený síťový HASP a jeho vyhledávání trvá nepřiměřeně dlouhou 
dobu. 
 
 
 

 
 


