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1 
Introdução 

O @ptitude Observer é a plataforma central de uma família de aplicativos de software 
de confiabilidade que trabalham juntos como o SKF @ptitude Monitoring Suite. Ele é 
utilizado na gestão de dados e análise de dados de medição para monitoramento da 
condição, reconhecido internacionalmente por sua versatilidade, desempenho e 
facilidade de uso.  

 

Figura 1 - 1. 
SKF @ptitude Monitoring Suite. 

O @ptitude Observer é baseado em Microsoft Windows® e compatível com a maioria 
dos sistemas baseados em Windows. 
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Compatibilidade com unidades de aquisição de dados 

O @ptitude Observer é compatível com as seguintes unidades de aquisição de dados 
(DADs):  

• MasCon16 

• MasCon16R 

• MasCon48 

• MasCon48P 

• IMx-8 

• IMx-B 

• IMx-C 

• IMx-P 

• IMx-R 

• IMx-S 

• IMx-T 

• IMx-W, WindCon 

• Microlog série CMVA 

• Microlog CMXA 50 

• Microlog AX 

• Microlog GX 

• RB06 

 

Observe que os seguintes DADs não são compatíveis com o @ptitude Observer 10.5: 

• IMx-M 
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Arquitetura lógica do @ptitude Observer 

 

Figura 1 - 2. 
Arquitetura lógica do @ptitude Observer.  

A interface do operador é baseada predominantemente na comunicação gráfica. As 
entradas realizadas pelo operador, como características mecânicas da máquina, também 
são configuradas graficamente e todas as frequências de perturbação são obtidas 
automaticamente.  O sistema também possui ferramentas para diagnóstico da 
máquina. 
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Possibilidades de comunicação 

As possibilidades de comunicação são praticamente ilimitadas. A interface padrão 
TCP/IP permite uma comunicação facilmente utilizada por meio de cabos TP, fibra 
óptica, fios de cobre duplos, LAN sem fio, GPRS, ISDN, etc. O sistema funciona em uma 
rede separada e também em uma rede de fábrica já existente. A Internet também pode 
ser um link entre unidades IMx/MasCon e o @ptitude Observer Monitor, bem como 
entre o @ptitude Observer Monitor e clientes @ptitude Observer. 

 

Figura 1 - 3. 
Possibilidades de comunicação do SKF @ptitude Observer. 
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Possibilidades de monitoramento remoto 

Com o @ptitude Observer Monitor e uma conexão à Internet, é possível configurar 
clientes @ptitude Observer em qualquer lugar do mundo.  

 

Figura 1 - 4. 
Possibilidades de monitoramento remoto do SKF @ptitude Observer. 

As unidades IMx/MasCon são vinculadas a uma rede conectada por um modem ou LAN a 
um @ptitude Observer Monitor conectado a um banco de dados SQL. O @ptitude 
Observer Monitor pode, por sua vez, ser conectado a uma rede LAN, por exemplo. 
Diversos clientes @ptitude Observer podem ser vinculados a esta rede. O @ptitude 
Observer também pode ser instalado no mesmo computador que o serviço @ptitude 
Observer Monitor. 

Por meio de uma interface geral, como OPC, é possível vincular o @ptitude Observer 
Monitor a um sistema de controle ou processamento já existente. O @ptitude Observer 
Monitor, os clientes @ptitude Observer e o banco de dados podem ser fisicamente 
separados uns dos outros desde que fiquem na mesma rede onde as chamadas ODBC 
(Conectividade Aberta de Base de Dados) possam viajar livremente. 
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Requisitos de conectividade de rede  

• Cada dispositivo IMx/MasCon precisa de um caminho de comunicação TCP/IP 
compatível com o @ptitude Observer Monitor. 

• As seguintes tecnologias de conexão são alguns dos exemplos que podem ser 
utilizados: 

– Fibra óptica 

– Fio de cobre duplo (<1 km) 

– ADSL (Linha Digital Assimétrica para Assinante) 

– DSL (Linha Digital para Assinante) 

– Internet 

– Conexão de discagem ISDN (Rede Digital de Serviços Integrados) de 128K 

– GPRS (Serviços Gerais de Pacote por Rádio) 

– Rede Ethernet padrão 

Importante - Um sistema de monitoramento on-line da condição, como IMx/MasCon juntamente com o 
@ptitude Observer, pode ser operado com sucesso apenas em uma infraestrutura de rede instalada e 
testada. Embora as unidades IMx/MasCon e o @ptitude Observer Monitor possuam várias rotinas e 
procedimentos de tolerância a falhas, elas só podem ser tão confiáveis e eficazes quanto a rede à qual 
estão conectadas. 
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2 
Especificações técnicas 

Conectividade do hardware  

A IMx é uma série de sistemas de monitoramento on-line com entradas 
dinâmicas/estáticas e entradas e saídas digitais com medição simultânea em todos os 
canais de até 40 kHz. O número disponível de entradas, saídas e forma física varia 
conforme o tipo de dispositivo de aquisição de dados. 

O MasCon16 é um sistema de monitoramento on-line com 16 entradas 
dinâmicas/estáticas, 2 entradas digitais e 4 saídas digitais. 

O MasCon48 é um sistema de monitoramento on-line com 48 canais e 4 placas de 
interface configuráveis, também disponível como um dispositivo portátil. 

O SKF Microlog Analyzer é um coletor de dados portátil para medição de um ou vários 
canais.  

Processamento de dados 

• Aquisição de dados on-line com IMx/MasCon (Ethernet, TCP/IP). 

• Dados de processamento on-line por meio de OPC (Vinculação e Incorporação de 
Objetos para Controle de Processos) 

Recursos de configuração 

• Os ajustes de interface de hardware de cada dispositivo IMx/MasCon são 
configurados através de histerese do alarme e tipos de placas de interface. Cada 
canal do hardware é configurado pelo tipo de sinal, ganho, limites de tensão BIAS e 
fatores de correção para desvio e linearidade. 

• Pontos de medição. A seguir estão os tipos de pontos de medição que podem ser 
configurados. 

Pontos de medição dinâmicos 

– Dinâmico 

– Dinâmico, AEE 

– Dinâmico, Envelope 

– Dinâmico, Processo 

– Harmônico 

– SEE® (Energia Espectral Emitida) 

– Análise da onda no tempo 

– Análise da onda no tempo, AEE 

Pontos de medição baseados em tendência 
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– Contagem 

– Taxa de contagem 

– Identificação de dados 

– Derivado 

– Ponto derivado 

– Digital 

– Visualização da engrenagem 

– HFD (Domínio de Alta Frequência) 

– OPC (Vinculação e Incorporação de Objetos para Controle de Processos) 

– Processo 

– Tempo de funcionamento 

– Linha central do eixo 

– Rotação 

– Rotação do espectro 

– Diferença de tempo 

– Torção 

Recursos de análise  

A análise transformada rápida de Fourier (FFT) é a maneira clássica de análise dos 
dados de vibração em que o sinal de vibração é exibido como uma função da frequência. 
A frequência varia de 0 a 10 Hz até 0 a 40 kHz e podem ser usadas resoluções de 100 a 
6.400 linhas.  

A análise DPE (Envelopagem de Pico Digital) é um método excelente para detectar 
pequenos impulsos, como defeito de rolamentos em um ambiente barulhento.  

O banco de dados dos rolamentos armazena dados geométricos de aproximadamente 
30 mil rolamentos variados de vários fabricantes diferentes. Ele é utilizado no cálculo 
automático da frequência de defeitos. 

O sistema especializado em diagnóstico da máquina utiliza um sistema de diagnóstico 
baseado em regra para análise automática da frequência, que fornece mensagens de 
texto claras sobre o tipo de falha. 

A ferramenta gráfica para configuração dos dados da máquina é utilizada para definir 
todos os dados mecânicos do cálculo da frequência de defeitos, bem como do 
diagnóstico da máquina. A cadeia inteira de acionamento é configurada graficamente 
utilizando-se a função arrastar e soltar da caixa de ferramentas de componentes da 
máquina. 

A aceleração/desaceleração ocorre quando a máquina é ligada ou parada. Nesses casos, 
o sistema pode ser configurado para armazenar dados temporários conforme as 
condições definidas pelo usuário, como variações de rotação, definidas para o grupo de 
medição atual. Durante os dados temporários, podem ser aplicadas condições de alarme 
em separado. 

A análise da onda no tempo é uma detecção inteligente dos padrões de assinatura de 
forma de onda no tempo para identificar ou evitar problemas que talvez não possam ser 
detectados pela análise FFT. Entre os algoritmos estão o fator de crista, curtose e 
assimetria. Uma análise avançada pode ser realizada com o recurso de captura do 
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evento que apresenta captura de dados contínua antes e após o evento. As formas de 
onda de tempo capturadas permitem uma análise detalhada tanto das oscilações de 
baixíssima frequência (mecânicas) quanto das de altíssima frequência (elétricas ou 
relacionadas a gerador). 

O balanceamento é o balanceamento on-line das máquinas projetadas especialmente 
para turbinas com 15 planos e 5 estados, com até 40 pontos de medição simultâneos. 

A análise de ordem de monitoramento é uma maneira eficiente de analisar máquinas 
com rotação variável. A ordem de acompanhamento analisa a rotação medida em cada 
rotação do eixo como um meio de ajustar o número de amostras coletadas para aquela 
rotação. Esse processo mantém o número de amostras por rotação idêntico, 
independentemente da rotação do eixo. 

Interfaces de usuário 

A Exibição de hierarquia mostra as máquinas e seus pontos de medição em uma 
hierarquia em estrutura de árvore, com o estado correspondente de cada objeto. A 
hierarquia pode exibir dados de diversos bancos de dados ao mesmo tempo. 

A Exibição do sistema mostra o estado do ponto de vista do hardware, que é baseado 
em unidades IMx/MasCon, sensores e pontos de medição. Ela também mostra o estado 
de comunicação. 

O Espaço de trabalho é uma exibição de hierarquia das máquinas selecionadas pelo 
usuário. É um espaço de trabalho individual para acompanhar somente as máquinas 
pelas quais o usuário é responsável. O espaço de trabalho pode abranger apenas um só 
banco de dados. 

A Visualização de diagrama salva todas as configurações de um diagrama gráfico 
incluindo a seleção de pontos de medição, bem como as configurações de fila. Isso 
permite ter exibições predefinidas dos dados. 

Displays gráficos 

Todo display gráfico pode ser ajustado em tempo real e ser atualizado sempre que 
possível. A taxa de atualização é determinada pela instalação e tempo envolvido na 
captura dos dados reais. 

• Espectros mostra a amplitude de vibração como uma função da frequência. 

• Forma da onda no tempo mostra o sinal de vibração como uma função do tempo e 
oferece a possibilidade de escutar o sinal se uma placa de som tiver sido instalada 
no computador. 

• A Fase exibe a representação binária dos dados da fase da forma de onda no tempo, 
de -180 a 180 graus. 

• O Histórico exibe os dados históricos em um diagrama combinado de espectro, 
forma de onda no tempo e fase. 

• O Gráfico 3D ilustra os espectros de vibração ou envelopes como uma função do 
tempo, rotação do eixo, potência, temperatura, torque ou qualquer outro 
parâmetro de CC.  
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• A Topologia ilustra o espectro de frequência versus a rotação ou tempo utilizando a 
separação por cores. 

• A Órbita exibe o movimento orbital do eixo utilizando sinais de dois transdutores 
montados perpendicularmente. 

• O Perfil utiliza dados acionados do sinal de tempo de aceleração para representar a 
não circularidade de algum objeto circular. 

• A Visualização da engrenagem é utilizada para visualizar a energia de impacto como 
uma função das rotações do eixo/engrenagem. 

• A Tendência mostra os dados de amplitude de vibração/fase ou dados de 
processamento como uma função do tempo, rotação ou outros dados de 
processamento. 

• O Diagrama de Bode mostra qualquer tipo de dado, como amplitude de 
vibração/fase ou dados de processamento como uma função da rotação. 

• A Lista de tendências mostra os dados de amplitude de vibração/fase ou dados de 
processamento como uma função do tempo, rotação ou outros dados de 
processamento como Tendência, exceto em uma lista. 

• A Tendência múltipla sobrepõe dados de várias fontes de medição em um gráfico 
combinado de barras e tendência. Também é possível exibir os dados como uma 
função de qualquer um dos outros pontos selecionados. 

• Diagnóstico mostra o prognóstico integrado e os cálculos de algoritmos de detecção 
de falhas históricas. 

• Protean mostra os gráficos automáticos de prognóstico com indicadores de 
integridade da máquina. 

• Polar mostra o sinal de vibração a 1, 2, 3 e 4 vezes a rotação do eixo no domínio do 
complexo. 

• A Linha central do eixo exibe o movimento dentro do rolamento. 

• Os Gráficos combinados facilitam a análise combinando os displays em um gráfico 
que mostra os dados relacionados. 

• Event Capture O Event Capture é uma forma de onda no tempo (de extensão 
definida pelo usuário) que pode ser usada para capturar dados, antes e depois de 
um evento específico. 

Alarme 

Existem diversos recursos de alarme, como alarme de nível, de tendência, de vetor e de 
diagnóstico e alarme circular. Após o alarme, podem ser enviadas automaticamente 
notificações para os usuários designados, por e-mail ou mensagens de texto.  

• As condições de alarme dependentes da rotação podem incluir até 15 alarmes 
principais para cada ponto de medição. Esses alarmes podem ter uma frequência 
fixa, faixa de frequência fixa, frequência dependente da rotação ou faixa de 
frequência dependente da rotação. 

• O nível do alarme dependente da rotação ou carga pode ser fixo ou definido como 
uma função da rotação do eixo ou qualquer ponto de medição de CC para cada nível 
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de alarme. Para cada condição de alarme, existem dois níveis de alarme para pontos 
de medição de vibração e quatro níveis de alarme para pontos de medição de CC. 

• Os alarmes dependentes de classes (para pontos Dinâmicos e de Envelope 
dinâmico apenas) podem ser ativados como alarmes dependentes das duas classes 
operacionais de Ponto de gatilho múltiplo. Isso desativa os outros alarmes. Consulte 
Habilitar alarmes dependentes de classes alarmes dependentes de classes para 
obter detalhes. 

• O grupo de alarmes pode ser criado se o usuário quiser coletar dados de outros 
pontos de medição. Quando um alarme é acionado, os dados naquele ponto de 
medição são salvos no banco de dados. Se um dos pontos de medição no grupo de 
alarmes acionar um alarme, os dados em todos pontos de medição naquele grupo 
de alarmes serão salvos.  

Relatório 

Relatórios baseados em PDF e Word contendo listas de alarmes, notas, conclusões 
manuais, dados de tendência, relatórios de diagnóstico e estatísticas de monitoramento 
da condição podem ser criados com o Assistente de Relatório.  

Integridade do sistema 

• Alarmes do sistema via e-mail ou mensagens de texto. 

• Privilégios do sistema definidos pelo usuário e preferências de cada usuário 
individual. 

• Ferramenta de gestão do banco de dados para backup e replicação da base. 

• Verificação automática do número de série do hardware. 

• Logs de erro. 

• Acompanhamento de erros do pacote de comunicação TCP/IP. 

• Acompanhamento do número de sequência do hardware. 

• Alarme de dados ausentes 
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3 
Introdução 

Para iniciar o @ptitude Observer, primeiramente selecione o idioma na tela "Selecionar 
idioma".  

Se esta cópia do @ptitude Observer ainda não foi registrada, será exibida a tela "Versão 
não registrada do Observer" para que seja tomada a ação necessária. 

Ao clicar no botão Inserir chave de licença, a tela Chave de licença será exibida para que 
seja inserida a chave de licença. Como alternativa, a sessão pode ser continuada 
clicando-se no botão Continuar sem registro. No entanto, aparecerão mais solicitações 
de tempo em tempo durante a sessão até que o produto seja registrado. 

Observe que uma vez que o idioma tiver sido selecionado e a chave de licença, inserida, 
o usuário não terá mais que os digitar novamente e o @ptitude Observer pedirá 
diretamente que o usuário selecione o banco de dados a ser conectado. 

Conexão do banco de dados 

Para executar o @ptitude Observer, um banco de dados deve estar conectado. Consulte 
Gerenciar bancos de dados em Arquivo na seção Itens do menu. 

Logon  

 

Figura 3 - 1. 
Logon do Observer. 
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Pode ser usado um usuário padrão (Nome de usuário/Senha: "admin"/"admin") para 
iniciar o sistema. No entanto, é altamente recomendado criar contas de usuário 
individuais para aqueles com acesso ao sistema. É necessário ter contas e direitos de 
usuário individuais para que as alterações de configuração possam ser acompanhadas. 

O sistema lembrará o nome de usuário e a senha se a caixa Lembre-me estiver marcada. 

Recurso Alterar idioma  

Existe a opção de alterar o idioma do aplicativo antes de ele iniciar. Após inserir o Nome 
de usuário e a Senha, selecione o idioma desejado na lista Idioma e clique em OK. O 
aplicativo Observer será inicializado no idioma selecionado. 

➢ O idioma só pode ser alterado após a inicialização. Ao encerrar a 
sessão ou desconectar sem sair, a lista Idioma será desativada. 

 

Figura 3 - 2. 
Recurso de seleção de idioma. 
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Troca de tipo de usuário durante logon 

O tipo de usuário pode ser trocado no logon sem sair do aplicativo. Por exemplo, se 
estiver conectado como um usuário do processo e houver a necessidade de fazer uma 
alteração que exija privilégios de administrador.  

Para isso, desconecte-se como de costume acessando Arquivo > Log off. Ou então, no 
espaço de trabalho da visão geral de Processo, clique com o botão direito e selecione 
Log off no menu. Uma janela pedirá para confirmar a desconexão. Clique em Sim.  

 

Figura 3 - 3. 
Confirmação de log off. 

Uma vez desconectado, a caixa de diálogo Logon aparecerá automaticamente. Faça login 
como um tipo diferente de usuário, por exemplo, Admin, para realizar as tarefas 
necessárias. 

PAINEL 

Após fazer logon com sucesso, a tela "PAINEL" exibirá interfaces de Notificações, Feed 
de notícias e Centro de mensagens. 

Consulte Painel em Mostrar na seção Itens do menu. 
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4 
Configuração do sistema 

Este capítulo descreve a configuração do @ptitude Observer, como iniciar rapidamente 
o trabalho de análise e como o @ptitude Observer funciona como um sistema de 
monitoramento da condição. 

A configuração do @ptitude Observer é realizada geralmente quando o sistema é 
instalado. No entanto, alterações podem ser feitas facilmente.  

Antes de analisar os dados de medição, o @ptitude Observer deve estar configurado 
para a fábrica em questão e seus equipamentos.  É importante que todas as peças das 
máquinas, assim como os pontos de medição, estejam localizadas nas posições corretas. 

Orientação para instalações de sistemas 

O backup periódico do banco de dados é uma prática normal. Os intervalos e métodos 
de backup são governados pelas necessidades específicas de cada instalação. Uma 
prática recomendada é criar um backup completo antes de qualquer atualização 
importante do @ptitude Observer. 

Os bancos de dados com várias unidades IMx conectadas crescerão rapidamente. Em um 
banco de dados novo, aconselha-se utilizar, inicialmente, menos de 75% da capacidade 
máxima para permitir uma expansão futura.  

A experiência mostra que o agrupamento de unidades por cliente ou por parque eólico 
resulta em bancos de dados com menos sistemas IMx. 

Configurações recomendadas do sistema 

Para que o sistema funcione perfeitamente, devem ser observadas as seguintes 
configurações do sistema.  

• Elaborar uma exibição de hierarquia criando as instalações, áreas e máquinas 
necessárias para organizar os sistemas de monitoramento da condição. 

• Definir unidades de hardware, tais como placas de entrada, sensores, 
características de sinal, etc. para cada dispositivo e canal. 

• Definir componentes de máquina, estabelecendo a linha de acionamento de cada 
máquina. Todos os eixos, rolamentos, rodas dentadas, correias de transmissão, 
rotores, juntamente com outras peças de máquina, são conectados a uma linha de 
acionamento. Com base nessas entradas, o sistema consegue calcular todas as 
frequências de defeito em toda a máquina. 

• Configurar pontos de medição e alarmes para colocar os dados no sistema. Nos 
sistemas on-line, podem ser definidos vários pontos de medição por canal, se 
necessário. 

• Criar uma visão geral de processo para um sistema on-line de monitoramento da 
condição capaz de aceitar a exibição de dados em tempo real, à medida que chegam 
ao sistema. As unidades IMx/MasCon permitem que você meça e envie dados mais 
rápido do que outras unidades de aquisição de dados on-line. O @ptitude Observer 
permite a criação de displays definidos pelo usuário com pontos de medição e links 
para outros displays sobrepostos em figura gráficas, como desenhos, fotos digitais, 
etc. 
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Criação de uma exibição de hierarquia 

A ideia por trás da exibição de hierarquia é obter um agrupamento lógico de todas as 
medições e suas posições relacionadas entre si. 

A exibição de hierarquia consiste nos seguintes atributos: 

• Banco de dados 

• Nó 

• Máquina 

• Submáquina 

• Ponto de medição 

Os grupos de Event Capture também são mostrados na exibição de hierarquia. O Grupo 
de Event Capture aceita pontos de forma de onda no tempo para a captura de dados 
antes e depois do evento. Cada unidade IMx só pode ter um Grupo de Event Capture, 
que será exibido antes dos outros pontos na hierarquia da máquina. Os pontos de 
medição de Event Capture são exibidos como filhos do Grupo de Event Capture. 
Consulte Grupos de medição para obter informações sobre a criação e configuração dos 
grupos de Event Capture.  

Informações rápidas 

A qualquer momento, é possível passar o mouse sobre qualquer item da árvore de 
exibição de hierarquia para exibir informações adicionais sobre o nó, a máquina, 
submáquina ou ponto de medição. Além de algumas informações básicas, é exibido o 
estado de retenção de alarme do nó, bem como o estado da última leitura. (O estado de 
retenção de alarme é o resumo do estado, exibido na hierarquia.) 

 

Figura 4 - 1. 
Exemplo de informações rápidas com o passar do mouse. 
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Figura 4 - 2. 
Exemplo de exibição de hierarquia. 

Banco de dados 

O banco de dados é o nível lógico mais alto da exibição de hierarquia, apresentando 
abaixo nós, máquinas, submáquinas, pontos de medição, peças e propriedades da 
máquina.  

O banco de dados principal é agregado à exibição de hierarquia como o nível mais alto 
quando o banco é selecionado na lista de conexão de base de dados registrada em um 
computador local por meio da interface Conexões em Gerenciar bancos de dados no 
item de menu Arquivo. 

Bancos de dados externos podem ser adicionados à exibição de hierarquia como nível 
mais alto por meio da interface Adicionar banco de dados externo no item de menu 
Arquivo. 
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Nó 

O nó é um agrupamento lógico de máquinas, podendo ser um nó principal ou estar 
localizado dentro de outros nós. O número e nível de nós são ilimitados.  

Para criar um nó: 

• Primeiramente, selecione um nó ou um banco de dados em que o nó deve ser 
adicionado na exibição de hierarquia. 

• Clique com o botão direito do mouse, selecione Adicionar e então Nó. 

• Na tela de propriedades, digite o nome do nó e sua descrição. 

 

Figura 4 - 3. 
Criar um nó. 

Máquina 

A máquina está localizada em um nó específico, por exemplo, Ventilador 2, Bomba 3a, 
etc.  

Para criar uma máquina: 

Existem diferentes modos de criar uma máquina. 

1. Primeiramente, selecione um nó ou um banco de dados em que a máquina deve ser 
adicionada. 

2. Clique com o botão direito do mouse, selecione Adicionar e então Máquina. 
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Figura 4 - 4. 
Criar uma máquina. 

• Criação de uma máquina do zero. 

– Selecione Máquina vazia e clique em Ok. 

– Digite as propriedades da máquina nas telas Geral e Informações ampliadas. 
Consulte Propriedades da máquina em Criação de unidades IMx/MasCon e 
canais em Configuração do sistema. 

• Criação de uma máquina a partir de um modelo. 

– Selecione Do modelo da máquina. 

– Escolha o Modelo na lista suspensa. 

– Clique em Ok para iniciar o Assistente de cópia de máquina para auxiliar no 
processo de cópia de uma máquina para um novo local. Consulte o Assistente 
de cópia de máquina em Configuração do sistema. 

• Criação de uma máquina copiando uma máquina existente. 

– Selecione Máquina existente. 

– Clique no botão de reticências e selecione uma máquina na exibição de 
hierarquia apresentada. 

– Siga as instruções na seção Assistente de cópia de máquina em Configuração do 
sistema. 
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Submáquina 

Uma submáquina é uma subseção de uma máquina.  

Para criar uma submáquina: 

• Primeiramente, selecione uma máquina em que a submáquina deve ser adicionada 
na exibição de hierarquia. 

• Clique com o botão direito do mouse, selecione Adicionar e então Submáquina. 

 

Figura 4 - 5. 
Criar uma submáquina. 

• Na tela de propriedades, digite o nome da submáquina e sua descrição. 

Ponto de medição 

O ponto de medição é uma medição que deve ser capturada em uma máquina. Aqui são 
especificados o tipo de sensor, posição do sensor, resolução, faixa de frequência, etc. 

Criação de pontos de medição 

Consulte Configuração de pontos de medição e alarmes em Configuração do sistema. 
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Criação de unidades IMx/MasCon e canais 

Esta seção mostra como configurar e editar unidades IMx/MasCon e seus layouts de 
canal correspondentes para o banco de dados selecionado.  

Os canais devem ser iniciados antes que possam ser atribuídos com pontos de medição. 

O número de canais depende do tipo de dispositivo.  

• Cada dispositivo WindCon ou MasCon16 possui 16 canais do tipo vibração/analógico 
e 2 canais do tipo rotação/digital. 

• Um dispositivo IMx possui, geralmente, 16 canais dinâmicos/analógicos e 8 canais 
digitais. 

• Cada dispositivo MasCon48 totalmente equipado possui 32 canais do tipo 
vibração/analógico e 16 canais do tipo rotação/digital. 

Para acessar a tela das unidades IMx/MasCon: 

• Primeiro clique em On-line na barra de ferramentas. 

• Selecione Dispositivos IMx/MasCon. 

 

Figura 4 - 6. 
Exemplo da tela de unidades IMx/MasCon. 

• Selecione um banco de dados. 
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Criar dispositivo  

Clique no botão Criar, abaixo da tabela Dispositivos, para criar uma nova unidade para o 
banco de dados selecionado. Na caixa de diálogo Nova unidade, selecione o Tipo de 
dispositivo a ser criado. É exibida uma tela para criação da nova unidade.  

 

Figura 4 - 7. 
Exemplo da tela Criar IMx. 

Os atributos a seguir estão disponíveis para criação do dispositivo. Observe que os 
diferentes atributos estão disponíveis conforme o tipo e modelo de dispositivo 
selecionado. 

Número é o número exclusivo do dispositivo. As unidades IMx podem ter um número de 
identificação de 1 a 9 999. As unidades Mascon16 e Mascon48 podem ter uma 
identificação de dispositivo de 1 a 255. 

Nome é um nome de texto livre que pode ser usado para identificar o dispositivo. 

Modelo é o tipo de dispositivo, por exemplo: IMx-8. 

Ativo indica o estado do dispositivo; se está ativo (quando marcado) ou desativado. 

Nº de série (disponível em IMx/MasCon16 apenas) exibe o número de série que este 
dispositivo deve ter. Isso é para reforçar a integridade dos dados.  

Quando um dispositivo é instalado, ele recebe o número de série "0".  

Quando um dispositivo for conectado pela primeira vez, o número de série desse 
dispositivo será armazenado automaticamente no banco de dados. 

Na próxima vez em que um dispositivo se conectar com um número da unidade 
específico, será apresentado um teste para verificar a coincidência do número de 
série. Se os números de série não coincidirem, o dispositivo não poderá se conectar 
ao serviço Monitor e será acionado um alarme do sistema para o usuário.  
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Se o dispositivo for trocado ou a placa da CPU do dispositivo for substituída, será 
necessário redefinir o número de série clicando no botão de reinicialização. 

Endereço físico (MAC) exibe o endereço físico (MAC) da unidade armazenada no 
Observer. Com firmware v5.907 ou posterior, o endereço físico (MAC), o modelo IMx e o 
tamanho da memória do dispositivo são detectados automaticamente quando o 
dispositivo se conecta ao Monitor e ao Observer. 

➢ O endereço físico (MAC) e o tamanho da memória (CPU Rev) serão 
armazenados no Observer se já não existirem. O CPU Rev é 
armazenado como "Superior a v1.48" se o tamanho de SDRAM for 
64 MB e "Inferior a v1.48" se o tamanho de SDRAM for 32 MB. 
Quando o Monitor gera uma configuração, ele verifica se ela 
precisa do tipo mais novo de CPU "Inferior a v1.48". Se não houver 
coincidência, um alarme do sistema será enviado ao Observer 
informando o usuário sobre isso e uma janela pop-up será exibida 
no Observer com o texto "Configuração de dispositivo inválida". 

Quando o dispositivo IMx se conecta ao Monitor e ao Observer, o Monitor compara seu 
endereço físico (MAC) e modelo com o que está configurado no Observer. Se não há 
coincidência, um alarme do sistema no Observer informa o usuário. O alarme contém o 
endereço físico (MAC) ou Modelo que o dispositivo enviou. A conexão é encerrada 
quando não há coincidência do endereço físico (MAC) ou Modelo.  

Limpar – clique no botão Limpar para apagar o número de série e o endereço físico 
(MAC) da unidade armazenados no Observer. O botão Limpar também limpa qualquer 
associação a algum dispositivo que tenha sido atribuída com a função Definir dispositivo 
detectado. 

Definir dispositivo detectado – clique no botão para escolher o dispositivo na lista de 
todas as unidades detectadas na rede que estão disponíveis para substituição (atribuição 
à unidade específica). A seleção de outro dispositivo na lista suspensa removerá outras 
associações existentes, se houver, a um dispositivo atual. Definir dispositivo detectado 
é uma maneira de "transferir" a identidade de um dispositivo detectado para um 
dispositivo já configurado presente no Observer ou para criar um novo dispositivo no 
banco de dados do Observer com base no dispositivo detectado. 

 

Figura 4 - 8. 
Exemplo da lista Definir dispositivo detectado. 

A lista suspensa contém somente as unidades que atendem a todos os critérios a seguir: 

– são detectadas nas últimas duas horas 

– estão no modo autônomo 

– não estão atribuídas a um dispositivo 

– não estão no modo de manutenção  
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Se "transferido", o Modelo IMx deve ser o mesmo no dispositivo atual e no dispositivo 
detectado. Uma vez que a configuração é realizada, será sempre o Monitor que iniciará 
o processo de transferência, e não o IMx.  

A coluna Conexão na tela das unidades IMx/MasCon indica se a conexão ao dispositivo 
foi iniciada pelo Dispositivo (padrão) ou iniciada pelo Servidor (iniciada pelo Monitor). 

 

Figura 4 - 9. 
Exemplo da coluna Conexão. 

Hora de referência é um parâmetro que pode ser usado para distribuir a carga de 
trabalho no ambiente do @ptitude Observer definindo o tempo de execução do 
trabalho diário. 

Excesso de tempo na comunicação é um intervalo de tempo em minutos, utilizado para 
gerar um alarme do sistema se não houver comunicação entre o dispositivo e o 
@ptitude Observer Monitor durante o intervalo de tempo determinado. 

Intervalo de conexão é o intervalo de tempo em horas, quando uma conexão deve ser 
estabelecida entre um dispositivo IMx/MasCon16 e o @ptitude Observer Monitor. Ele é 

usado, por exemplo, ao utilizar roteadores de ISDN (Rede Digital de Serviços Integrados). 

Comunicação externa está disponível em unidades MasCon16 e IMx. Ela é usada para 
configurar a funcionalidade do tipo de comunicação externa selecionado no dispositivo. 

Tipo pode ser Nenhum, Modbus RTU, Modbus TCP, MVB, TSI ou IEC61850 MMS. Os 
tipos disponíveis variam conforme o tipo e modelo do dispositivo selecionado.  

➢ Com o tipo de comunicação Modbus TCP, os dados podem ser 
compartilhados com qualquer controlador localizado na mesma 
rede que o IMx ou qualquer outro dispositivo com comunicação 
baseada em Modbus TCP/IP.

➢ Quando Modbus RTU ou Modbus TCP é selecionado enquanto 
Tipo e Modo é Escravo, o botão Exportar Modbus fica disponível.  

Bps define a rotação do Modbus. 

Paridade oferece validação dos dados Modbus, que podem ser definidos como Sem 
Paridade, Paridade Ímpar ou Paridade Par. 

Bits de parada define o número de bits de parada em uso no Modbus. Pode ser 1 ou 
2. 

Modo é Modbus Escravo ou Modbus Mestre. 

Endereço escravo é o endereço Modbus escravo com o qual o endereço Modbus 
mestre se comunica. 

Tipo de valor é Inteiro de 16 bits ou Float de 32 bits. 

Ordem de bytes especifica como ler os bytes na unidade cliente (IMx).  

Endereço TCP/IP especifica o endereço IP do dispositivo de destino desejado.  
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Nº porta é a porta padrão do protocolo Modbus TCP/IP. 

Parâmetro é específico do aplicativo e é necessário apenas nos tipos MVB e TSI. 

Botão de comunicação externa – clique no botão para configurar outros tipos de 
comunicação direta do IMx para sistemas/sensores externos.  

Placa de interface é a placa de configuração de hardware necessária para MasCon48 
apenas. Podem ser selecionadas quatro placas diferentes e cada placa tem 8 canais. 

CA/CC 25 V: para entradas analógicas, por exemplo, quando o dispositivo possui 
sistemas de sensor de corrente parasita. 

CA/CC 15 V: para entradas analógicas, por exemplo, quando o dispositivo possui 
acelerômetros. 

CC: para um dispositivo com sensor de temperatura e pressão. 

CC Isol (isolada): para um dispositivo com sinal externo, como uma carga do motor 
de entrada. 

Servidor de tempo (servidor NTP) configura o servidor de Tempo (servidor NTP) em um 
dispositivo IMx. NTP significa Protocolo de Tempo para Redes, que é um protocolo de 
Internet usado para sincronizar os relógios do computador com um serviço de tempo 
especificado. (Consulte a Figura 4-10 abaixo.) 

Igual ao servidor do monitor (padrão) usa os parâmetros do Servidor NTP 
especificados no arquivo de configuração de rede baixado por meio da interface 
serial. Consulte tempos de sincronização limiares para obter detalhes sobre a 
configuração de alarmes de limite. 

Igual ao servidor IEC - Se esta opção estiver selecionada, o servidor IEC a ser 
utilizado deve estar identificado. Na seção Comunicação externa, selecione Tipo 
como IEC61850 MMS. Depois, marque Ativado por cliente. Insira o Endereço do 
servidor, que é o endereço IP do Servidor IEC. 

Usar endereço IP permite que o endereço IP NTP do dispositivo IMx use o mesmo 
serviço NTP que as máquinas (turbinas, etc.) que está monitorando.  
Por exemplo, IMx A está monitorando a Máquina 1. A Máquina 1 é um cliente NTP 
de um serviço NTP externo. Ao configurar o endereço do servidor NTP de IMx A para 
apontar para o mesmo serviço NTP que a Máquina 1, os carimbos de data/hora da 
Máquina 1 e IMx A serão alinhados. Consulte tempos de sincronização limiares 
para obter detalhes sobre a configuração de alarmes de limite. 

Eventos é um registro que contém todas as alterações de configuração históricas feitas 
no dispositivo. 

Editar config. TSI está disponível nas unidades IMx-R apenas. Ele configura a peça TSI de 
IMx-R e MVB. Para obter mais informações, consulte o "Manual do usuário IMx-R". 
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Configuração da comunicação do Modbus mestre 

Quando o Tipo Modbus RTU estiver selecionado e o Modo for Mestre, os campos 
Endereço escravo, Bps, Paridade e Bits de paridade estarão disponíveis. Selecione os 
mesmos parâmetros da porta serial (Bps, Paridade, Bits de parada) que o Modbus 
escravo genérico para garantir a comunicação entre Mestre e Escravo. 

Quando o Tipo Modbus TCP estiver selecionado e o Modo for Mestre, os campos 
Endereço TCP/IP e Porta estarão disponíveis. Insira o Endereço TCP/IP do dispositivo de 
destino desejado. O número da Porta é sempre definido como 502. 

 

Figura 4 - 10. 
Exemplo de IMx com Modo de comunicação Modbus Mestre. 

A configuração Ordem de bytes de Modbus é um ajuste global do IMx que está 
disponível quando a Comunicação externa é configurada para Modbus e o IMx é Modbus 
Mestre. Essa configuração especifica como ler os bytes na unidade cliente (IMx). 

O formato big endian armazena o byte mais significativo primeiro no endereço de 
armazenamento mais baixo.  

Troca de palavras big endian toma o formato big endian e troca a ordem de palavras 
dos dois registros consecutivos.  

O formato little endian armazena o byte menos significativo primeiro.  

Troca de palavras little endian toma o formato little endian e troca a ordem de 
palavras dos dois registros consecutivos. 

➢ Como a troca de palavras necessária depende do tamanho dos 
números armazenados no arquivo (dois números inteiros de 2 
bytes exigem uma troca diferente do que um número inteiro de 4 
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bytes), o formato de arquivo deve ser conhecido para realizar a 
conversão de endian.  

Para obter mais informações, consulte a nota do aplicativo: "Considerações gerais do 
protocolo Modbus para unidades IMx" (modelo do documento CM3226).  

Configuração da comunicação do Modbus escravo 

Quando o Tipo Modbus RTU estiver selecionado e o Modo for Escravo, os campos 
Endereço escravo, Bps, Paridade e Bits de paridade estarão disponíveis. Selecione os 
mesmos parâmetros da porta serial (Bps, Paridade, Bits de parada) que o Modbus 
mestre genérico para garantir a comunicação entre Mestre e Escravo. 

Quando o Tipo Modbus TCP estiver selecionado e o Modo for Escravo, o Endereço 
TCP/IP é oculto e o número da Porta será somente leitura. 

 

Figura 4 - 11. 
Exemplo de IMx com Modo de comunicação Modbus Escravo. 

A configuração Tipo de valor é um ajuste global do IMx que está disponível quando a 
Comunicação externa é configurada para Modbus e o IMx é Modbus Escravo. Essa 
configuração especifica o modo como o IMx apresenta os valores, seja como Inteiro de 
16 bits ou Float de 32 bits. 

O botão Exportar Modbus é exibido e depende da seleção de Tipo de valor. Quando 
Float de 32 bits estiver selecionado, as seguintes restrições serão aplicadas: 

• São usados somente números de registro ímpares na caixa de diálogo Exportar 
Modbus.  

• São permitidos até quatro canais de rotação, dependendo do modelo de IMx.  
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Configuração de Exportar Modbus 

Clique no botão Exportar Modbus para abrir a caixa de diálogo Exportar Modbus.  

A janela de configuração atribui um ponto de medição a um registro de entrada de 
Modbus. Um ponto multicanal utiliza um registro Modbus para cada canal. 

➢ Todos os tipos de ponto IMx são compatíveis exceto os pontos de 
medição Tempo de funcionamento, Contagem e Visualização da 
engrenagem. 

Observe que o preenchimento da caixa de diálogo Exportar Modbus após uma 
atualização do banco de dados terá as seguintes exclusões:  

• Os pontos de medição multicanal são excluídos da caixa de diálogo Exportar 
Modbus. Para exportar as medições, selecione os pontos novamente na lista 
suspensa Nome do ponto. 

• Nos pontos de medição com números decimais na faixa de medição, a Escala total é 
arredondada para cima para o número inteiro maior. 

 

Figura 4 - 12. 
Exemplo da caixa de diálogo Exportar Modbus. 

Use os campos no final, abaixo da lista Registro Modbus, para informar os dados e 
selecionar o Nome do ponto. As seleções de Exportar Modbus podem incluir alguns ou 
todos os pontos medidos dos canais analógicos e digitais de um dispositivo IMx; as 
medições de rotação dos canais digitais; a máscara de relé, máscara de alerta, máscara 
de alarme, pulsação, estado de informações do sistema, estado de entrada digital e 
estado de diagnóstico do sistema. 

Os registros Modbus 1-16 e 31-100 podem ser configurados livremente. 

Os registros Modbus 17-24 são reservados para pontos de rotação. 
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Os registros Modbus 25-30 estão reservados para a saída da máscara de relé, máscara 
de alerta, máscara de alarme, pulsação, informações do sistema, estado de entrada 
digital e estado de diagnóstico do sistema. 

➢ Conforme mencionado acima, quando Float de 32 bits é 
selecionado como Tipo de valor, são usados somente números de 
registro ímpares na caixa de diálogo Exportar Modbus e são 
permitidos até quatro canais de rotação, dependendo do modelo 
IMx. 

O botão Criar relatório de configuração (no canto inferior esquerdo da caixa de diálogo) 
salva as informações visíveis atualmente na tabela de configuração de Modbus para fins 
de documentação. Clique em Criar relatório de configuração para salvar um arquivo em 
formato CSV, o relatório oferece um documento de como os registros foram 
configurados no dispositivo. 

Configuração da comunicação externa IEC 

Quando @ptitude Observer tem o módulo de licença "IEC 61850" instalado, é ativada a 
opção de configurar a comunicação externa como IEC 61850 MMS. 

Os seguintes modelos IMx permitem que o Tipo de comunicação externa seja IEC61850 
MMS: IMx-W, IMx-C, IMx-S, IMx-T, IMx-B e IMx-8.  

➢ IEC 61850 é o padrão do projeto de automação de subestação 
elétrica. IEC 61850 faz parte da arquitetura de referência TC57 
(Technical Committee 57) da IEC (International Electrotechnical 
Commission) para sistemas de energia elétrica. 

Tentar selecionar IEC61850 MMS como Tipo sem ter o modelo ou a chave de licença 
corretos do modelo resultará na exibição de uma mensagem que diz: Para usar este 
recurso, é necessária uma extensão da sua chave de licença. 

Quando IEC61850 MMS estiver ativo, as configurações de Comunicação externa 
deverão ser configurados. 
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Figura 4 - 13. 
Exemplo da tela Criar IMx com IEC61850 MMS ativo. 

• Configure o IMx para se comunicar como Cliente, solicitando dados do servidor do 
controlador IEC: 

– Selecione (marque) a caixa Ativado por cliente IMx para permitir que o IMx se 
comunique com o controlador IEC aplicável como cliente. 

– Insira o endereço IP do controlador de IEC na caixa de texto Endereço do 
servidor IEC. 

– Informe Nome do domínio do controlador de IEC. 

– Insira a frequência, em segundos, na qual o IMx solicitará dados do controlador 
de IEC na caixa de texto Intervalo de sondagem. 

• Configure o IMx para se comunicar como Servidor, fornecendo dados ao servidor do 
controlador IEC: 

– Selecione (marque) a caixa Servidor IMx ativo para permitir que o IMx se 
comunique com o controlador IEC aplicável como servidor. 

– Insira o número de clientes (até três) que se conectarão ao IMx na caixa de 
texto Número de clientes IEC. 

– Clique no botão Editar ao lado da caixa de texto Autenticação para acessar a 
caixa de diálogo Lista de senhas, onde é possível adicionar e gerenciar até três 
nomes de usuário e senhas para acesso aos clientes aplicáveis. 
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Figura 4 - 14. 
Exemplo da caixa de diálogo Lista de senhas. 

• Clique no botão procurar (reticências) ao lado da caixa de texto Configuração da 
interface para localizar e anexar o arquivo correto de parâmetros (.iec). Este arquivo 
especial contém parâmetros codificados que o IMx exigirá para ler e compreender 
com sucesso dados do servidor. 

Uma vez que IEC é configurado, continue com a configuração dos canais externos 
apropriados. 

➢ A chave de licença correta é necessária para fazer qualquer 
alteração na configuração de comunicação externa IEC. Se o 
dispositivo IMx já estiver configurado para comunicação externa 
IEC, mas não houver uma chave de licença apropriada, os campos 
de comunicação externa mostrados na figura abaixo serão 
somente leitura. 

Configuração de canais externos 

A janela de configuração do canal externo é feita para todos os tipos de unidades IMx e 
todos os tipos de comunicação externa, para que o layout de configuração seja diferente 
conforme o DAD que é usado e como a comunicação externa é configurada. 

Modbus - aceita 32 canais externos. Não faz diferença entre analógico/digital (não 
use o mesmo canal externo nos dois tipos porque eles não podem ser 
configurados de modo diferente). 

IEC61850 - aceita 32 canais analógicos externos. 

IMx-R e RB06 TSI - aceita canais analógicos e digitais ao mesmo tempo: 32 canais 
analógicos e 4 canais digitais. 

O exemplo abaixo mostra os canais externos de comunicação de uma configuração de 
dispositivo IMx-S como um Modbus Mestre. 
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Figura 4 - 15. 
Canais externos com configuração de Modbus Mestre. 

A configuração da caixa de diálogo de Modbus tem dois botões de classificação, um para 
classificação por número de Canal e outro para classificação por tipo e número de 
Registro. 

Ao configurar Escala total, a sensibilidade do canal é calculada a partir do valor de 
intervalo e valor de escala total. Máximo de (abs(Faixa mín.),abs(Faixa(máx.))/ escala 
total. 

Na coluna Tipo de dados, configure Modbus para ler int16, int32, Uint16, Uint32 ou 
Float.  

➢ Se o tipo de dado Float é selecionado, a célula Escala total torna-
se somente leitura e, em vez disso, é inserido um valor de 
sensibilidade. 

Quando Verificar BOV ou Verificar faixa não estão ativos com uma marca de seleção, 
Faixa mín. e Faixa máx. são ignoradas. 

Grupo Modbus pode ser aplicado aos registros Modbus. Este agrupamento é utilizado 
para otimizar a transferência Modbus e evitar registros que não podem ser lidos.  

O firmware de IMx pode lidar com até três grupos Modbus, cada um com um tamanho 
máximo de 125 registros. Certifique-se de selecionar um grupo Modbus diferente se os 
canais configurados excederem este número. Por exemplo: 

Canal1  > Holding > Reg Nº 101 => Grupo 1 

Canal13 > Holding > Reg Nº.201 => Grupo 1 

Canal26 > Holding > Reg Nº 409 => Grupo 2 

Canal27 > Entrada > Reg Nº 150 => Grupo 3 

➢ Um grupo não pode conter tipos de registro holding e entrada. 

Na guia Canais analógicos, os canais configurados como digitais têm um fundo cinza e 
não podem ser editados. Da mesma forma, na guia Canais digitais, os canais 
configurados como analógicos têm um fundo cinza e não podem ser editados. 
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Quando uma linha é selecionada, clique com o botão direito do mouse para abrir o 
menu de contexto. A opção de menu Limpar linha redefine a linha selecionada para suas 
configurações padrão e marca os canais como não modificados. 

 

Figura 4 - 16. 
Opção Limpar linha no Menu Contexto. 

O exemplo abaixo mostra os canais externos de comunicação de uma configuração de 
dispositivo IMx-S como um Modbus Escravo. 

 

Figura 4 - 17. 
Canais externos com configuração de Modbus Escravo. 

Quando Modbus é ativo no modo Escravo, todos os campos com fundo cinza-claro ou 
escuro não podem ser editados. 

O exemplo abaixo mostra os canais quando a comunicação externa está definida como 
IEC61850. 
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Figura 4 - 18. 
Canais externos com configuração de IEC. 

Quando a comunicação externa está definida como IEC61850, a coluna Nome longo fica 
visível. Use esta coluna para configurar o nome dos dados IEC que devem ser lidos. 

Editar 

A função Editar permite que sejam alteradas as configurações de um dispositivo 
existente no banco de dados selecionado. As definições dos atributos são as mesmas 
que em Criar dispositivo. Todas as configurações exceto o campo Número podem ser 
editadas. 

O atributo a seguir está disponível somente na função Editar: 

Converter para IMx converte um dispositivo MaxCon16 existente em um dispositivo 
IMx.  

➢ Observe que após a conversão o tipo de dispositivo não pode ser 
revertido. 

Apagar 

A função Apagar permite a exclusão de um dispositivo existente no banco de dados 
selecionado. No entanto, antes de um dispositivo poder ser excluído, todos os pontos de 
medição conectados e canais do dispositivo devem ser excluídos primeiro. 

Copiar 

A função Copiar permite que todas as configurações de um dispositivo existente sejam 
copiadas para uma nova unidade. Observe que deve ser selecionado um número da 
unidade exclusivo para a nova unidade na lista de números gerados pelo sistema. 

Sincronizar 

A função Sincronizar sincroniza o dispositivo IMx/MasCon do banco de dados 
selecionado enviando um arquivo de configuração completo recém-gerado, do banco de 
dados local onde as alterações de configuração estão armazenadas para um dispositivo 
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remoto como um dispositivo IMx/MasCon16 controlado remotamente. A transmissão é 
enviada pelo serviço @ptitude Observer Monitor. Se isso falhar devido a um erro ou 
falta de tempo, então o dispositivo IMx/MasCon será indicado como não sincronizado. 
Não sincronizado significa que o sistema ainda precisa fazer download da configuração 
mais recente no dispositivo.  

Depois de clicar em Sincronizar, o Monitor gera uma configuração e verifica se ela 
precisa do tipo de CPU mais recente. Se precisar, é enviado um alarme do sistema para o 
Observer e ele então exibe um erro de comunicação que informa "Configuração de 
dispositivo inválida".  

 

Figura 4 - 19. 
Erro de comunicação exibido quando o tipo de CPU está incorreto. 

Reiniciar 

A função Reiniciar força o dispositivo a realizar um estágio de inicialização de 
autodiagnóstico e a reinicializar todos os canais e informações de configuração.  

Ajustar hora 

A função Ajustar hora ajusta a hora em um dispositivo IMx/MasCon16 do banco de 
dados selecionado e ajusta qualquer hora e data incorreta. Como as unidades 
IMx/MasCon16 não utilizam uma hora de computador local, esta função é a maneira de 
sincronizar a hora das unidades com a do computador de onde a função foi iniciada. 

Conexões 

A função Conexões gera um log de históricos de conexão do dispositivo. O log pode ser 
usado para resolver problemas intermitentes de conexão em um dispositivo 
IMx/MasCon.  

Existem diferentes tipos de mensagens: 

• Erro: indica se existe um erro de comunicação. Pode ser que a comunicação entre o 
dispositivo e o @ptitude Observer Monitor não seja estável ou confiável. 
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• Desconhecido: indica se o serviço @ptitude Observer Monitor foi encerrado 
inesperadamente, por exemplo, devido à falta de energia no @ptitude Observer 
Monitor. 

• Reiniciar monitor: indica se o serviço @ptitude Observer Monitor foi encerrado 
normalmente. 

• Normal: indica se o dispositivo IMx/MasCon foi reiniciado normalmente. 

Pontos de medição  

A função Pontos de medição fornece uma lista de todos os pontos de medição 
disponíveis no dispositivo selecionado e permite que seu estado ativo seja definido. Esta 
função é particularmente útil em sistemas portáteis: poder alterar o estado dos pontos 
de medição usando os mesmos canais. 

 

Figura 4 - 20. 
Exemplo de estado dos pontos de medição. 

Habilite ou desabilite um ponto de medição individual marcando ou desmarcando cada 
caixa ou altere o estado de todos os pontos de medição de uma só vez usando os botões 
Habilitar todos ou Desabilitar todos. 

➢ Observe que cada tipo de dispositivo possui limitações individuais 
para o número de pontos ativos e número de pontos ativos de 
vibração. Para obter mais detalhes, consulte o manual do tipo de 
dispositivo específico. 
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Conectar  

A função Conectar conecta um dispositivo IMx/MasCon16 com o @ptitude Observer 
Monitor por um tempo específico (em minutos). A função "Conectar" pode ser usada 
quando as unidades foram configuradas para se conectar somente uma vez por dia com 
o serviço Monitor (configurando o parâmetro "Intervalo de conexão"). Isso pode ser útil 
na hora de alterar a configuração ou verificar os dados de vibração antes do próximo 
horário agendado de conexão do dispositivo.  

 

Figura 4 - 21. 
Exemplo de conexão forçada. 

Para comunicar-se com o dispositivo entre conexões agendadas, a conexão deve ser 
estabelecida manualmente a partir do lado do servidor por meio de @ptitude Observer. 

As unidades IMx/MasCon16 iniciam a comunicação com @ptitude Observer Monitor na 
porta TCP 1000, que é a porta padrão. No entanto, não confunda isso com a porta do 
@ptitude Observer Monitor (configurada por meio do Configurador de Dispositivo On-
line do Observer). 

Por exemplo, use o redirecionamento de portas para acessar unidades localizadas atrás 
de um roteador; 

• 11.22.33.44 porta 1001 ---> 10.0.0.101 porta 1000 para IMx nº1 

• 11.22.33.44 porta 1002 ---> 10.0.0.102 porta 1000 para IMx nº2 

• 11.22.33.44 porta 1003 ---> 10.0.0.103 porta 1000 para IMx nº3 

Configuração de IP 

A função Config. de IP envia um arquivo de configuração de rede para o dispositivo 
IMx/MasCon16 selecionado. Para criar uma configuração de IP que possa ser enviada 
para um DAD (dispositivo de aquisição de dados), deve ser usada a ferramenta chamada 
Configurador de Dispositivo On-line. Ela está disponível no pacote de instalação do 
Observer e pode ser iniciada no menu Iniciar se estiver instalada. Para obter mais 
informações, consulte "Manual do usuário do Configurador de Dispositivo On-line". 

4-20 mA 

A saída de 4-20 mA pode ser configurada para IMx-T. Os canais podem ser iniciados ou 
editados com os valores correspondentes de 4 a 20 mA juntamente com um ponto de 
medição existente. 

➢ Mais informações podem ser encontradas em "Manual do usuário 
IMx-T". 
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Firmware  

A função Firmware abre a interface de firmware do banco de dados, onde é possível 
acrescentar e atualizar o firmware dos diferentes tipos de unidades de aquisição de 
dados disponíveis no @ptitude Observer, como IMx, MasCon16 e MasCon48.  

O firmware será enviado automaticamente para o DAD quando o DAD se conectar ao 
serviço @ptitude Observer Monitor na próxima vez. Isso significa que não é necessário 
verificar cada DAD e atualizá-lo manualmente. Para forçar todos os DADs a atualizarem o 
firmware imediatamente, basta reiniciar o serviço @ptitude Observer Monitor e forçar 
uma reinicialização do DAD clicando em Reiniciar conforme descrito em Reiniciar em 
Criação de unidades IMx/MasCon e canais. 

 

 

Figura 4 - 22. 
Exemplo de firmware privado. 

Firmware privado pode ser usado para experimentar um novo firmware em um só 
dispositivo ou algumas unidades. Ele é usado principalmente para experimentar novo 
firmware de modo progressivo antes de aplicá-lo em todas as unidades ou para testar 
recursos projetados para uma aplicação específica.  

➢ O firmware privado substitui o firmware normal.  

Para utilizar esta interface, a caixa Habilitar firmware privado deve estar marcada. Uma 
vez que a caixa está marcada, as configurações de firmware privado podem ser 
adicionadas ou excluídas nas unidades on-line selecionadas. 
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Comando 

Este botão ativa uma janela de comando que fornece uma interface para enviar 
comandos a um dispositivo IMx. Esses comandos podem, por exemplo, ser usados para 
visualizar a configuração de rede de um dispositivo, (getcfg sys) ou o endereço físico 
(MAC) do dispositivo (get hw/macaddr). 

Quando a janela de comando é aberta pela primeira vez, um texto de ajuda é exibido 
explicando todos os comandos disponíveis e sua utilização. A figura a seguir mostra um 
exemplo desse texto: 

 

 

Figura 4 - 23. 
Exemplo da janela Comando, texto de ajuda. 

Use a área da linha de comando no final da janela para digitar um comando e o botão 
adjacente para enviá-lo. Quando um comando válido é enviado, ele aparece na janela de 
comando em negrito e amarelo com um carimbo de data-hora no topo. O dispositivo 
responderá.  

A janela de comando é redimensionável e (quando excede a extensão da janela) rolável. 
As informações podem ser copiadas diretamente da janela. Observe que a 
funcionalidade de comando só está disponível em unidades IMx e alguns comandos são 
específicos do dispositivo, por exemplo, em um texto de ajuda de uma janela inicial de 
consulta do IMx-8. 

Canais analógicos 

A interface dos canais analógicos fornece uma lista de todos os canais analógicos 
iniciados do dispositivo selecionado juntamente com suas configurações. Ela também 
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permite que o usuário inicie novos canais analógicos e edite, copie e exclua qualquer 
canal analógico existente da lista.  

Um canal é igual a uma entrada de sensor. Para poder iniciar ou editar um canal, o 
dispositivo ao qual o canal pertencerá deve ser criado e configurado primeiramente. 

Para criar um canal analógico: 

• Selecione um dispositivo na lista de unidades IMx/MasCon e clique em Criar abaixo 
da lista Canais analógicos. 

 

Figura 4 - 24. 
Exemplo da tela Criar canal analógico. 
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Guia Geral 

Dispositivo é o nome do dispositivo selecionado (não editável). 

Número é um número exclusivo do canal de entrada físico no dispositivo que está 
sendo configurado.  

Nome do canal pode ser usado como uma referência pelo software. 

Ativo indica o estado do canal, se está ativo ou desativado. 

Nome longo IEC é para referência da origem de dados do canal excluindo o nome 
do domínio para unidades ativas por IEC. 

Isolado é usado para sinais externos, como parâmetros de processo de medição nos 
canais 15 e 16 do dispositivo MasCon16. 

Alimentar ICP indica se deve ser usado a unidade IMx-W/IMx-T para ligar ou não o 
sensor (normalmente em acelerômetros apenas). Nas unidades MasCon48, isso é 
obtido por interruptores DIP em cada canal da placa de vibração/analógica. 

Tipo de sensor é um tipo de sinal de sensor que pode ser selecionado na lista 
suspensa. 

U.E. (Unidade de engenharia) é uma unidade de medição que pode ser definida 
somente se o sinal do sensor estiver definido em Outro, por exemplo, um sensor de 
pressão. 

Ângulo do transdutor é o ângulo do sensor montado em um dispositivo, relativo a 
doze horas. Deve-se adotar uma convenção consistente, por exemplo. "conforme 
visto a partir da condução até a máquina conduzida". 

Desvio de corrente está disponível nos canais 15 e 16 do dispositivo IMx-W, em 
IMx-T e IMx-S. Se um resistor de 220 ohm houver sido adicionado à entrada do 
canal, marque este campo. 

Verificação dos cabos acionará um alarme do sistema a partir de uma falha dos 
cabos se o sinal sair da faixa. 

Ativo: Marque a caixa para permitir que o sistema realize uma verificação dos 
cabos no canal antes de realizar uma medição. 

Mín.: O intervalo mínimo de saída do sensor. 

Máx.: O intervalo máximo de saída do sensor. 

Tempo: A duração da medição de verificação dos cabos. 

Tempo de estabilização: Após detectar a tensão de saída de polarização do 
sensor (BOV) fora do intervalo e inserir um estado de alarme de falha dos 
cabos, a duração na qual o IMx permanecerá neste estado uma vez que a 
alimentação do sensor for restaurada. Um tempo de estabilização configurado 
pode impedir alarmes falsos caso o tempo de estabilização real do sensor se 
estenda além do tempo de medição e histerese do alarme. O recurso Tempo de 
estabilização também ajuda o IMx a ignorar os sinais de deslocamento de 
sensores quebrados que podem inserir de modo equivocado o intervalo correto 
de BOV.  

➢ O valor Tempo de estabilização deve ser entre "0" e "60" 
segundos. O padrão é 1 segundo. 
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Figura 4 - 25. 
Diagrama do tempo de estabilização. 

O nível Sensibilidade e Zero são propriedades do sensor que também podem ser 
calculadas preenchendo a parte inferior da tela e pressionando o botão Calcular. 

Sensibilidade: Especifica a razão entre volts ou ampères e a unidade de 
medição.  

Nível zero: Qual valor em volts ou ampères deve ser igual a zero na unidade de 
medição. 

Guia Correção 

Ao utilizar sensores de corrente parasita (deslocamento) existe a opção de corrigir ou 
compensar o desvio do eixo conforme segue:  

Frequência: Quatro frequências nas quais as correções são feitas. 

Fase: Valor da fase de cada frequência. 

Amplitude: Amplitude de cada frequência. 

Esta função é usada principalmente para o monitoramento de turbinas MasCon48. 
Consulte também Configuração da compensação de runout. 

Para editar um canal analógico: 

• Selecione um dispositivo na lista de unidades IMx/MasCon para obter a lista de 
todos os canais analógicos correspondentes. 

• Selecione um canal a ser editado e clique em Editar. 

Todos os campos no modo de edição são os mesmos que em Como iniciar um canal 
analógico, descrito acima. 

➢ Qualquer ajuste, exceto os atributos MasCon, Número, Tipo de 
sensor e U.E., pode ser editado. 
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Para excluir um canal analógico: 

• Selecione um dispositivo na lista de unidades IMx/MasCon para obter a lista de 
todos os canais analógicos correspondentes. 

• Selecione um canal a ser excluído e clique em Apagar.  

➢ Observe que um canal não poderá ser excluído se estiver em uso 
por pontos de medição. 

Para copiar um canal analógico: 

• Primeiramente, selecione um dispositivo na lista de unidades IMx/MasCon para 
obter a lista de todos os canais analógicos correspondentes. 

• Selecione um canal para copiar para um novo canal e clique em Copiar. 

• Escolha um número de canal do novo canal na lista suspensa e clique em Ok. 

Canais digitais 

A interface dos canais digitais fornece uma lista de todos os canais digitais configurados 
do dispositivo selecionado juntamente com suas configurações. Ela também permite 
que o usuário inicie novos canais digitais e edite, copie e exclua qualquer canal digital 
existente da lista.  

Para criar um canal digital: 

• Selecione um dispositivo na lista de unidades IMx/MasCon e clique em Criar na 
janela de canais digitais. 

 

Figura 4 - 26. 
Exemplo de Iniciar um canal digital. 

MasCon é o nome do dispositivo IMx/MasCon selecionado (não editável). 

Número é um número exclusivo do canal de entrada físico no dispositivo que está sendo 
configurado.  

Nome é o nome do canal que o software pode usar como referência. 
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Ativo indica o estado do canal, se está ativo ou desativado. O estado ativo ativa o canal 
dos pontos de medição. 

Pulsos/rev. é o número de pulsos que este sensor recebe por rotação de eixo. 

Ângulo do transdutor é o ângulo do sensor montado, relativo a doze horas. Deve-se 
adotar uma convenção consistente, por exemplo. "conforme visto a partir da condução 
até a máquina conduzida". 

Alimentação do sensor indica se a energia do sensor deve ser alimentada ou não. 

Para editar um canal digital: 

• Primeiramente, selecione um dispositivo na lista de unidades IMx/MasCon para 
obter a lista de todos os canais digitais correspondentes. 

• Selecione um canal a ser editado e clique em Editar. 

Todos os campos no modo de edição são os mesmos que em Como iniciar um canal 
digital, descrito acima. 

➢ Qualquer ajuste, exceto os atributos MasCon e Número, pode ser 
editado. 

Para excluir um canal digital: 

• Primeiramente, selecione um dispositivo na lista de unidades IMx/MasCon para 
obter a lista de todos os canais digitais correspondentes. 

• Selecione um canal a ser excluído e clique em Apagar.  

➢ Observe que um canal não pode ser excluído se estiver em uso por 
pontos de medição. 

Para copiar um canal digital: 

• Selecione um dispositivo na lista de unidades IMx/MasCon para obter a lista de 
todos os canais digitais correspondentes. 

• Selecione um canal existente para copiar para um novo canal e clique em Copiar. 

• Escolha um número de canal do novo canal na lista suspensa e clique em Ok. 

Propriedades da máquina 

A configuração dos dados da máquina pode ser feita na tela de propriedades da 
máquina. Essas informações são baseadas em texto apenas e não são usadas por 
ferramentas de análise no @ptitude Observer. No entanto, essas informações podem 
ser incluídas nos relatórios e outras impressões.  

Para acessar a tela de propriedades da máquina, realize uma das seguintes opções: 

• Crie uma máquina do zero. Consulte Máquina em Criação de uma exibição de 
hierarquia em Configuração do sistema. 

• Clique com o botão direito do mouse em uma máquina na exibição de hierarquia e 
selecione Propriedades. 

• Selecione uma máquina na exibição de hierarquia primeiro, clique em Editar na 
barra de ferramentas e selecione Propriedades. 

• Selecione uma máquina na exibição de hierarquia primeiro e depois clique no ícone 

 Propriedades na barra de ferramentas. 
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Guia Geral 

 

Figura 4 - 27. 
Exemplo de Propriedades gerais da máquina. 

• Digite Nome, Descrição, Código da máquina e classe ISO (International 
Organization for Standardization). 

➢ As classes ISO são baseadas em SS-ISO 2372 (Vibração e choque - 
Base para especificação da avaliação de vibração). 
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Guia Informações ampliadas 

 

Figura 4 - 28. 
Exemplo de Propriedades estendidas da máquina. 

• Digite as informações do Fabricante, tipo e número de série de cada dispositivo de 
acionamento, dispositivo acionado e transmissão. 

• Digite as informações de Acoplamento de cada dispositivo de acionamento e 
dispositivo acionado. 

• Digite as informações de Energia no dispositivo de acionamento.  

• Digite as informações de Engrenagem na transmissão. 

• Contato pode ser usado para definir um contato ou destinatário desta máquina 
específica. O contato pode ser usado para informações gerais, quem deve ser 
contatado quando houver um problema com a máquina. Ele também pode ser 
usado em relatórios de Caso de evento 

As informações de contato são selecionadas na biblioteca do destinatário. Para obter 
mais informações, consulte Destinatários em Bibliotecas no item de menu Banco de 
dados. 

Guia Diagnóstico  

A guia Diagnóstico permite a atribuição de qualquer diagnóstico à máquina selecionada. 
Os diagnósticos são conectados às máquinas por meio de regras de diagnóstico 
predefinidas. Para descobrir como criar regras de diagnóstico, consulte Regras de 
diagnóstico em Banco de dados, na seção Itens do menu.  

Cada diagnóstico da máquina que foi conectado a uma máquina usa um ou mais pontos 
de medição como entrada de dados.  
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Figura 4 - 29. 
Exemplo de Configurações de diagnóstico, 4 dos últimos 7. 

Disparar alarme/alerta… configura os valores de histerese do alarme usados para 
calcular e acionar um alarme/alerta. O método é para ajustar o "Disparar alarme/alerta 
quando n (1 a 30) das últimas n (1 a 30) leituras estiverem acima dos níveis definidos". 

Por exemplo: Se o ajuste é 4 de 7 (os valores padrão), então pelo menos 4 medições de 7 
devem ser acima do nível de alarme/alerta antes que o alarme seja ajustado. Quando o 
alarme é reconhecido, o estado do alarme é apagado. Se a próxima medição preencher 
as configurações de configuração novamente, um novo alarme/alerta é gerado. 

Nome identifica cada diagnóstico. 

Privado - os diagnósticos conectados de modo privado não têm vínculo com nenhuma 
regra de diagnóstico. 

Alarme alto/Alerta alto/Aviso baixo/Alerta baixo são os níveis de alarme/alerta 
definidos nas regras de diagnóstico na hora de configurar um diagnóstico. Consulte 
Regras de diagnóstico em Banco de dados, na seção Itens do menu. 

Editar edita as configurações do diagnóstico selecionado. Consulte Regras de diagnóstico 
em Banco de dados, na seção Itens do menu para obter a descrição dos ajustes. 

Remover exclui o diagnóstico selecionado da lista de diagnósticos. 

Anexar conecta um diagnóstico de uma lista de diagnósticos. 

Somente um MGP (Ponto de Gatilho Múltiplo) pode ser adicionado a qualquer conjunto 
de diagnósticos. Se houver a tentativa de adicionar um segundo MGP, a seguinte 
mensagem de erro de entrada é exibida.  A mensagem identifica o problema, um 
diagnóstico por vez. 
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Figura 4 - 30. 
Erro de entrada de diagnóstico, várias referências de gatilho múltiplo. 

Guia Diagnóstico da Protean  

 

Figura 4 - 31. 
Exemplo de Configurações de diagnóstico da Protean 

A guia Diagnóstico da Protean é onde os diagnósticos da Protean que foram predefinidos 
e validados pela SKF podem ser aplicados ou conectados à máquina selecionada. Esses 
diagnósticos possuem um algoritmo de autoaprendizagem que acompanha a melhoria e 
a deterioração na condição da máquina e gera um alarme se a integridade da máquina 
tiver sido prejudicada. 

Nome identifica cada diagnóstico da Protean. 

Remover exclui o diagnóstico da Protean selecionado da máquina. 
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Anexar conecta um diagnóstico da Protean de uma lista de diagnósticos da Protean 
disponíveis. 

Cada diagnóstico da Protean da máquina que tenha sido conectado a uma máquina usa 
um ou mais pontos de medição como entrada de dados (Pontos utilizados). 

Guia Anexos 

Os anexos são simplesmente arquivos que podem ser anexados e armazenados com a 
máquina selecionada. Um anexo pode ser um arquivo .PDF, relatório em Word ou até 
mesmo um arquivo MP3. 

Guia Avançado 

Ativar condicional pode ser usado para ativar ou desativar medições na máquina 
conforme uma entrada condicional. O tipo de entrada condicional é um ponto de 
medição de marcação de dados OPC. Isso é especialmente útil no monitoramento de 
bancadas de teste em que as máquinas específicas e/ou tipos de máquina (ou seja, 
redutores de engrenagens específicos ou tipos de redutor de engrenagens) precisam ser 
acompanhados em um ambiente de bancada de teste.  

 

Figura 4 - 32. 
Exemplo de configurações avançadas. 

Para usar a opção de ativar condicional, um ponto de medição de marcação de dados 
OPC precisa ser criado e coletar dados de uma marca OPC específica a partir de um 
Servidor OPC.  

Quando ativar condicional é usado em uma máquina e o valor de tag muda, pode levar 
até 30 segundos até que a máquina seja ativada ou desativada. 
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Guia Parâmetros da máquina 

Parâmetros da máquina são dados da máquina que podem ser capturados na hora de 
usar o dispositivo de aquisição de dados IMx. Os dados de parâmetro serão 
armazenados juntamente com cada medição dinâmica (FFT, Dados de Forma de Onda de 
Tempo) capturada pelo IMx.  

Para cada IMx, podem ser usados até 29 pontos como parâmetros de máquina. Eles 
devem ser pontos de tipo de parâmetro de processo, e não pontos de vibração. Eles são 
selecionados usando-se uma lista na janela de configuração Parâmetros da máquina. 
Eles podem ser ordenados em uma lista definida pelo usuário. 

 

Figura 4 - 33. 
Exemplo de Configurações de parâmetros da máquina. 

Todos os parâmetros da máquina: 

• São exibidos na janela Dados de medição (para cada espectro/forma de onda no 
tempo armazenado). 

• Podem ser exibidos em um diagrama de tendências como os três parâmetros 
simultâneos existentes. 

• São exibidos em uma lista separada de posição atual do cursor no diagrama de 
tendências (devido ao grande número de parâmetros, eles não podem ser exibidos 
na legenda de cada tendência na hora de exibir múltiplos pontos de vibração na 
mesma janela).  

• Podem ser selecionados como o eixo X em um diagrama de tendências. 

• Podem ser selecionados para filtragem nos ajustes de fila, um parâmetro por vez. 
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Criação de servidor OPC e canais OPC 

OPC significa Vinculação e Incorporação de Objetos (OLE) para controle de processos. É 
um padrão de comunicação de software aberto, flexível e "plug-and-play" para 
interoperabilidade de software modular no setor de automação. OPC é uma 
especificação desenvolvida por uma equipe composta por mais de 120 empresas 
diferentes para produzir uma especificação eficiente de padronização de 
dados/informações. 

O servidor OPC permite que softwares como o @ptitude Observer encaminhem seus 
dados para o servidor OPC. Em troca, o servidor OPC armazena e compartilha dados de 
todos clientes OPC. 

Geralmente, existem duas gerações diferentes de OPC, OPC (chamado de OPC Padrão) e 
OPC UA. 

Há duas maneiras de trabalhar com OPC em conjunto com o SKF @ptitude Observer. 

• Usando o Servidor OPC integrado interno. No @ptitude Observer Monitoring Suite, 
existe um Servidor OPC UA integrado no componente de serviço Monitor. Ele pode, 
se ativo, publicar automaticamente todos os dados que o sistema do @ptitude 
Observer capturar. 

• Usando Servidores OPC externos  

Para poder usar servidores OPC no @ptitude Observer, o usuário deve ajustar uma 
configuração nos servidores OPC disponíveis no @ptitude Observer, de modo que o 
serviço @ptitude Observer Monitor possa reconhecer os servidores OPC. 

Não só o @ptitude Observer Monitor pode lidar com unidades IMx/MasCon, como 
também pode ser o coletor/distribuidor de dados lógicos do OPC. Sendo assim, não é 
necessário ter o @ptitude Observer em execução para usar o OPC. No entanto, é 
necessário configurar os servidores OPC e canais OPC no @ptitude Observer enquanto o 
@ptitude Observer Monitor estiver conectado ao @ptitude Observer. 

As etapas a seguir são uma visão geral do procedimento utilizando servidores OPC 
externos: 

1. Instale o servidor OPC e configure as indicações corretamente de acordo com o 
manual do OPC. 

2. No @ptitude Observer, crie uma conexão com o servidor OPC seguindo: Como 
adicionar um servidor OPC, abaixo. 

3. No @ptitude Observer, crie canais OPC no servidor OPC criado na etapa 2 
adicionando canais OPC conforme exibido em Criação de canais OPC, abaixo. 

Aviso: Ao utilizar sistemas operacionais DBCS (conjunto de caracteres de dois bytes), 
tanto o servidor OPC quanto o computador @ptitude Observer Monitor devem usar 
DBCS. DBCS é o conjunto de caracteres utilizado pelo Windows coreano, chinês, 
japonês, etc. 
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Servidor OPC interno 

Para configurar o Servidor OPC integrado no Observer:  

• Clique em On-line na barra de ferramentas, selecione Servidores OPC e selecione 
para configurar Servidor OPC Interno. 

 

Figura 4 - 34. 
Exemplo de Servidor OPC interno. 

Quando ativo, o Servidor OPC Interno publicará automaticamente a última medição de 
todos os pontos de medição que foram capturados com o sistema do @ptitude 
Observer, além de ser possível também configurar indicações personalizadas que podem 
ser usadas. As indicações personalizadas podem ser usadas por outros clientes OPC para 
comunicar dados de e para o servidor, mas o sistema do Observer não modificará ou 
usará os dados dessas indicações. 

Ativo indica o estado do servidor OPC, se está ativo ou desativado. 

Publicar seleciona o tipo de dado que deve ser publicado. A opção é publicar dados de 
tendência ou dados de tendência e dados dinâmicos. Os dados dinâmicos são FFT, 
Forma de onda de tempo, etc. 

Porta base define a porta básica de comunicação do Servidor OPC interno.  

O ajuste padrão é 62 550. Se estiver definido como padrão, ele usará a porta base e 
a porta base mais 1 quando o Servidor OPC interno iniciar. O que significa que o 
Servidor OPC interno se comunicará na porta 62 550 e 62 551.  
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Geralmente, a porta base não precisa ser alterada a menos que (no mesmo 
computador) as portas 62 550 e 62 551 estejam sendo usadas por outro aplicativo 
ou existam vários serviços de monitor com o Servidor OPC ativo. 

Adicionar nó adiciona uma pasta à hierarquia de tag personalizada. 

Adicionar tag adiciona uma tag personalizada à hierarquia de tags personalizadas. 

Remover remove a tag personalizada selecionada ou a pasta selecionada. 

Propriedades traz a configuração da tag personalizada selecionada ou a pasta 
selecionada 

Servidores OPC externos 

Para configurar Servidores OPC externos no Observer:  

• Clique em On-line na barra de ferramentas, selecione Servidores OPC e selecione 
para configurar Servidores OPC externos. 

Para adicionar um servidor OPC: 

• Clique em Adicionar na janela Servidores OPC. 

 

Figura 4 - 35. 
Exemplo de Adicionar um servidor OPC. 

Nome é o nome deste registro de servidor OPC. 

Tipo de servidor especifica se este servidor é um servidor OPC ou OPC UA. 

Ativo indica o estado do servidor OPC, se está ativo ou desativado. 

Computador/IP é o nome do computador ou número IP no qual o servidor OPC está 
localizado. 
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Procurar obtém uma lista de servidores OPC em um computador específico no @ptitude 
Observer Monitor. 

Servidores OPC disponíveis lista os Servidores OPC encontrados após clicar no botão 
"Procurar". 

Servidor OPC selecionado é o nome predefinido do servidor OPC que está sendo usado. 
Isso não pode ser editado. 

Intervalo de leitura é o intervalo do tempo de varredura em segundos. O @ptitude 
Observer Monitor utiliza isso para varrer o servidor OPC em busca dos valores atuais. O 
padrão é 10 segundos, o que significa que o @ptitude Observer Monitor verifica os 
valores atuais do servidor OPC a cada dez segundos. 

Eventos é um log de configuração que contém todas as atividades de configuração que 
podem ser úteis na hora de investigar ou acompanhar as alterações feitas durante a 
instalação. 

Para editar um servidor OPC: 

• Clique em Editar na janela Servidores OPC. Os ajustes disponíveis para edição de um 
servidor OPC são os mesmos que em Como adicionar um servidor OPC, acima. 

Para remover um servidor OPC: 

• Selecione um servidor OPC na lista de servidores OPC 

• Clique em Remover na janela servidores OPC para remover o servidor OPC da lista. 

Para criar canais OPC: 

• Selecione na lista de servidores OPC um servidor OPC para usar. 

• Clique em Adicionar na janela Canais OPC. 
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Figura 4 - 36. 
Exemplo de Criar um canal OPC. 

Servidor OPC é o nome do servidor OPC selecionado na tela anterior. Este valor não 
pode ser editado. 

Nome do canal é o nome deste canal OPC. 

Ativo indica o estado do canal, se está ativo ou desativado. 

Tipo 

Entrada: um canal que envia dados de um servidor OPC para o @ptitude Observer. 

Saída: um canal que envia dados do @ptitude Observer para um servidor OPC e 
para outro sistema subsequentemente. 

Fonte especifica qual ponto de medição deve recuperar valores de dados do @ptitude 
Observer e enviar dados ao servidor OPC. Ela está disponível somente quando o tipo 
está definido como Saída. 

Tipo de dados está disponível somente quando o tipo está definido como Saída. 

Valor global: envia o valor global para a tag OPC no servidor OPC. 

Estado: (avançado) envia o estado interno bit a bit do ponto de medição até a tag 
OPC no servidor OPC. 

Tag seleciona o nome de tag exclusivo a ser usado. Observe que as tags devem ser 
criadas no próprio servidor OPC. Para obter mais informações sobre como criar as tags, 
consulte o manual do servidor OPC. 
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Depois que os canais de entrada OPC tiverem sido criados, a próxima etapa é criar 
pontos de medição OPC para eles. Para fazer isso, consulte Configuração de pontos de 
medição e alarmes em Configuração do sistema. 

O problema mais comum na hora de resolver problemas de conexão com servidores OPC 
é a segurança. O OPC utiliza o DCOM, que pode ser bem difícil de configurar para quem 
não está familiarizado com ele. Solicite ajuda da equipe de TI na hora de instalar a 
configuração do OPC. 

Valor de tag do estado do servidor OPC 

Cada tag de estado do servidor OPC exibe seu ícone de estado juntamente com seu valor 
numérico.  

Quando houver vários estados em um ponto de medição ao mesmo tempo, será exibido 
o ícone da prioridade mais alta. A lista de prioridade dos pontos de medição está na Lista 
de prioridade de estado na Visualização da árvore no capítulo Operação do sistema. 

Por exemplo, se o Alarme de vetor e os Alarmes de tendência estiverem ativos ao 

mesmo tempo, então o ícone de Alarme, , será exibido juntamente com o valor 
numérico de 8449. 

8449 = 1 (Ok) + 256 (Alarme de tendência) + 8192 (Alarme de vetor) 

 
Ícone Valor numérico Descrição 

 
0 Desconhecido. Consulte Desconhecido em Estado na seção Exibição de 

hierarquia 

 
1 Ok. Consulte Ok em Estado na seção Exibição de hierarquia 

 
2 Não medido. Consulte Não medido em Estado na seção Exibição de 

hierarquia 

 

4 Redução Protean. Consulte Protean em Estado na seção Exibição de 
hierarquia 

 

8 Aumento Protean. Consulte Protean em Estado na seção Exibição de 
hierarquia 

 
64 Alerta baixo ativo. Consulte Alerta em Estado na seção Exibição de 

hierarquia 

 
128 Alerta alto ativo. Consulte Alerta em Estado na seção Exibição de 

hierarquia 

 
256 Alarme alto ativo. Consulte Alarme em Estado na seção Exibição de 

hierarquia 

 
512 Alarme baixo ativo. Consulte Alarme em Estado na seção Exibição de 

hierarquia 

 
1024 Faixa de medição externa. Consulte Fora da faixa ativa em Estado na seção 

Exibição de hierarquia 

 
2048 Falha de cabo. Consulte Falha dos cabos em Estado na seção Exibição de 

hierarquia 

 
4096 Não ativo. Consulte Não ativo em Estado na seção Exibição de hierarquia 

 
8192 Alarme de vetor ativo. Consulte Alarme em Estado na seção Exibição de 

hierarquia 
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Ícone Valor numérico Descrição 

 
16384 Aviso de vetor ativo. Consulte Alerta em Estado na seção Exibição de 

hierarquia 

 262133 Captura de dados pré/pós em progresso 

 1048576 Desarme em progresso 

 
8388608 Relação de alarme ativa. Consulte Alarme em Estado na seção Exibição de 

hierarquia 

 
33554432 Aviso de diagnóstico. Consulte Alerta de diagnóstico em Estado na seção 

Exibição de hierarquia 

 
67108864 Alarme de diagnóstico. Consulte Alarme de diagnóstico em Estado na 

seção Exibição de hierarquia 

  
134217728 

 

Nenhum nível de alarme de tendência definido. Consulte Sem níveis de 
alarme definidos em Estado na seção Exibição de hierarquia 

 
268435456 Fora da faixa ativa instável. Consulte Fora da faixa ativa instável em 

Estado na seção Exibição de hierarquia 

 
536870912 Transiente. Consulte Transiente em Estado na seção Exibição de hierarquia 

 
1073741824 Fora da faixa ativa. Consulte Fora da faixa ativa em Estado na seção 

Exibição de hierarquia 

Configuração de pontos de medição e alarmes 

Um usuário pode adicionar novos pontos de medição e editar ou excluir pontos de 
medição existentes nas máquinas e submáquinas.  

Para adicionar um ponto de medição: 

• Primeiramente, selecione uma máquina ou submáquina em que o ponto de 
medição deve ser adicionado na exibição de hierarquia. 

• Clique com o botão direito do mouse, selecione Adicionar e então Ponto de 
medição. 

Para editar um ponto de medição: 

• Primeiro, selecione um ponto de medição a ser editado na exibição de hierarquia. 

• Execute uma das opções a seguir. 

– Clique no botão direito do mouse e selecione Propriedades.  

– Clique duas vezes no ponto de medição. 

– Clique em Editar na barra de ferramentas e selecione Propriedades. 

– Clique no ícone  Propriedades na barra de ferramentas. 
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Para excluir um ponto de medição: 

• Primeiro, selecione um ponto de medição a ser excluído da exibição de hierarquia. 

• Clique no botão direito do mouse e selecione Apagar. 

➢ Se o ponto que está sendo excluído for consultado por um Ponto 
de gatilho múltiplo, o sistema removerá essa consulta. 

Também é possível usar um dos assistentes a seguir para ajudar nos processos de adição 
e edição de pontos de medição: 

Assistente de cópia de máquina, Consulte o Assistente de cópia de máquina em 
Configuração do sistema. 

Assistente de múltiplos pontos. Consulte o Assistente de múltiplos pontos em 
Configuração do sistema. 

Pontos de medição 

Diferentes tipos de pontos de medição estão disponíveis conforme o dispositivo 
selecionado. A figura a seguir é um exemplo de pontos de medição disponíveis para um 
dispositivo IMx no @ptitude Observer.  

 

Figura 4 - 37. 
Exemplo de Novos tipos de ponto de medição. 

Pontos de medição dinâmicos – Selecione um dos seguintes tipos de ponto de medição 
para criar um ponto de medição que acabará produzindo gráficos de forma de onda de 
espectro e/ou tempo.  

Dinâmico é uma medição de um sinal dinâmico, como sensores de vibração, 
corrente CA ou qualquer outro sinal dinâmico que poderia mudar em uma 
frequência mais rápida do que 0,1 Hz. 
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Dinâmico, Envelope é uma medição de frequências repetitivas. Ele é usado para 
detectar e monitorar frequências repetitivas, como detecção e monitoramento de 
falhas do rolamento. 

Dinâmico, Processo é semelhante a um ponto de medição Dinâmico, mas, em vez 
de um sinal de vibração, ele usa um sensor analógico para a medição. Por exemplo, 
ele pode ser usado na análise de correntes do motor. 

Dinâmico, AEE é uma medição de um sinal de emissão acústica. 

Análise da onda no tempo é uma medição da forma de onda do tempo e aplica 
algoritmos como fator de crista, curtose e assimetria para detectar falhas. 

Análise da onda no tempo, AEE é o mesmo que a Análise de forma de onda no 
tempo, mas utilizada para sinal de emissão acústica. 

Harmônico é uma medição de um sinal dinâmico com sensores de vibração ou 
Sensores de corrente parasita, como o monitoramento de vibração nas turbinas. 

SEE® (Energia Espectral Emitida) foi projetada especialmente para medir altas 
frequências do Microlog série CMVA apenas. Ela requer um kit de sensores 
especiais.  

Pontos de medição baseados em tendência – Selecione um dos seguintes tipos de 
ponto de medição para criar um ponto de medição que acabará produzindo gráficos de 
tendência.  

Processo é uma medição de um sinal estático/de processo, como sensores de carga, 
sensores de temperatura, pressão, fluxo ou qualquer outro sinal estático. 

Rotação é uma medição da rotação de rotação do eixo. Ela é usada para medir a 
rotação de rotação de um eixo com um sensor de rotação. 

Tempo de funcionamento é um ponto de medição das unidades IMx/MasCon. Ele 
fornece o uso efetivo do recurso Planejador de manutenção do Observer. Ele 
acompanha o tempo de funcionamento de uma máquina. 

Digital é uma medição de uma entrada que reage como um sinal digital das 
unidades IMx/MasCon48. Isso significa que o sinal de entrada tem basicamente dois 
estados: digital 1 e digital 0 ou relé fechado e relé aberto. Um ponto de medição 
digital pode ser usado para controlar quando pegar os dados de vibração de 
tendência e quando pegar os dados de espectro. 

Linha central do eixo é uma medição que utiliza informações de dois sensores de 
deslocamento radial localizados na mesma posição axial 60 a 120 graus um do outro 
em unidades IMx.  

A Visualização da engrenagem é útil para analisar a energia de impacto como uma 
função das rotações do eixo/engrenagem em turbinas eólicas. 

Contagem é uma medição que conta alterações de pulso digital que gera um valor 
com a quantidade total de alterações no valor digital. Ela pode ser reiniciada, e o 
valor começará do zero novamente. Está disponível atualmente nas unidades 
IMx/MasCon16 apenas. 

Taxa de contagem cria uma nova medição que conta os pulsos por segundo, 
minuto, hora, dia ou semana em um canal digital. Este ponto de medição pode ser 
usado para medir uma contagem de partículas. 
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Ponto derivado é um ponto de medição de cálculo que não usa nenhum sensor nas 
unidades IMx/MasCon16. Em vez disso, ele oferece outros pontos de medição para 
calcular o resultado para a tendência. 

Torção é uma medição da torção do eixo usando dois canais digitais das unidades 
IMx/MasCon48. 

Diferença de tempo é uma medição da diferença de tempo entre dois pulsos 
digitais das unidades IMx/MasCon48. 

Gatilho múltiplo, Processo é uma medição que referencia valores de até cinco 
pontos diferentes e então efetua uma avaliação lógica das medidas atuais para 
determinar se o IMx deve tomar as medições. Cada ponto de referência tem duas 
condições distintas de gatilho, Classe Operacional 1 ou Classe Operacional 2, com a 
saída dos pontos determinada por qual conjunto das duas condições de gatilho está 
definido como VERDADEIRO. Estas medições de referência podem incluir medições 
de processo, rotação e medições digitais.   

HFD (Domínio de Alta Frequência) é um tipo de medição de vibração como uma 
medição de envelope. Ele gera somente um valor global, utilizado apenas no 
Microlog Analyzer.  

OPC é uma medição usada quando o sistema exige dados de um sistema externo 
com a ajuda de um Servidor OPC. 

➢ Antes de iniciar a configuração de um ponto de medição OPC, 
certifique-se de concluir a instalação do servidor OPC e canais 
OPC. Caso contrário, consulte Criação do servidor OPC e canais 
OPC em Configuração do sistema. 

Identificação de dados é usada para acompanhar dados relacionados a materiais ou 
características. As medições podem ser marcadas com uma tag específica, como 
qualidade do papel, marca do motor, número de revisão ou qualquer outra 
propriedade da máquina. Os dados podem ser identificados manualmente, com um 
ponto de marcação de dados do software, ou automaticamente, por pontos de 
marcação de dados OPC.  

Rotação do espectro é um ponto de medição manual de rotação com valor estático. 

Derivado é um ponto de medição geral que também é chamado de ponto de 
medição derivado do @ptitude Observer. Uma medição derivada é um ponto de 
cálculo que usa outros pontos de medição para calcular a tendência. Por exemplo, 
ele pode ser usado para calcular a tendência de todas as vibrações de uma máquina 
ou a eficiência média de quatro turbinas diferentes. A medição derivada do 
@ptitude Observer pode pegar dados de pontos de medição OPC e IMx/MasCon. O 
valor de medição é calculado no @ptitude Observer Monitor a cada 10 segundos. 
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Guia Geral 

Na guia Geral, os atributos gerais necessários para criar vários pontos de medição 
podem ser configurados. Estão disponíveis diferentes configurações para diferentes 
tipos de dispositivo, e estão disponíveis diferentes atributos para diferentes tipos de 
ponto de medição. A seguir está um exemplo da guia Geral conforme aparece para um 
ponto de medição de vibração dinâmico do IMx. 

 

Figura 4 - 38. 
Exemplo de configurações gerais de ponto de medição dinâmico. 
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A guia Geral pode conter algum dos elementos a seguir, dependendo do tipo de 
dispositivo e tipo de ponto de medição que está sendo configurado: 

Área Nome e comentário 

Nome é uma breve descrição do ponto de medição. Todos os nomes são salvos e 
podem ser usados por outros pontos de medição se desejado. 

Ativo indica o estado do ponto de medição, se está ativo ou desativado. 

➢ O máximo de pontos de medição ativa por dispositivo de canal 16 
é 100 pontos. 

➢ O máximo de pontos de medição de vibração ativa por dispositivo 
de canal 16 é 80 pontos. 

Descrição é qualquer comentário adicional do ponto de medição atual. 

Tipo de ponto é o ponto de medição selecionado juntamente com o tipo de 
dispositivo. 

Código MPA é somente para comunicação de 1 canal e USB do Microlog Analyzer. 
Ele é usado para agrupar os pontos de medição juntos.  

Tipo de sensor é para o Microlog Analyzer apenas. Pode ser acelerômetro, sensor de 
deslocamento ou sensor de rotação. Observe que uma vez que o tipo de sensor foi 
definido ele não pode ser alterado. 

Nº de direções é para o Microlog Analyzer apenas. 

– Usar sensor TriAx permite o uso de um sensor triaxial para medir pontos de 
medição de eixo único. Selecione qual eixo usar para o ponto. 

Orientação é uma orientação de sensor adequada. 

Intervalo de medição é para o Microlog Analyzer apenas. É o intervalo de medição 
que o ponto deve ser medido pela equipe. Se esse tempo for ultrapassado, o 
sistema acionará um alarme. 

Tempo de avaliação indica o tempo de tolerância ao calcular um valor conforme os 
parâmetros. Um tempo de avaliação de 5 minutos significa que os valores de 
parâmetro coletados do IMx/MasCon ou OPC devem ser de até 5 minutos. 

Área Configuração de dispositivo e canal 

Dispositivo é um dispositivo IMx/MasCon no qual o ponto de medição pode ser 
configurado. 

Unidade MasCon/IMx (somente para Pontos de gatilho múltiplo) é a unidade 
MasCon/IMx que o Ponto de gatilho múltiplo irá consultar.  

Nº de canais é usado pelo ponto de medição selecionado, por exemplo, para pontos 
de medição de vibração, envelope, harmônico, processo FFT, processo e rotação. 

➢ Os Pontos de gatilho múltiplo (relacionados somente aos pontos 
Dinâmicos e de Envelope dinâmico) não podem ser usados com 
pontos de múltiplos canais.  

Canal (Canal X/Canal Y/Canal 1) é o canal no qual o ponto de medição deve ser 
realizado. Podem ser selecionados vários canais. No entanto, para a linha central do 
eixo, torção e pontos de medição de diferença de tempo, devem ser selecionados 
dois canais diferentes. Observe que os canais de rotação devem ser configurados 
em unidades IMx/MasCon antes de que possam ser selecionados aqui. 
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Canal gatilho é o canal de acionamento que pode ser usado nos pontos de medição 
de rotação e torção. Ele pode ser usado se os canais tiverem mais de um pulso por 
rotação para iniciar as medições na mesma posição toda vez. Observe que é preciso 
selecionar um canal de acionamento para o monitoramento da condição de 
turbinas. 

Grupo de medição é um agrupamento lógico de pontos de medição que devem 
coletar dados ao mesmo tempo e de modo síncrono em um dispositivo IMx/MasCon 
específico. A configuração de grupos de medição é descrita em Grupos de medição 
em Banco de dados em Itens do menu 

Eixo de análise da ordem é o eixo da máquina que deve ser usado para análise da 
ordem no espectro, histórico e gráfico 3D. 

Direção da rotação indica a direção rotacional dos pontos de medição, no sentido 
horário, anti-horário, ou ambos. 

Verificar BOV é uma origem alternativa para verificação de BOV, uma vez que o 
canal deste ponto de medição não tem a opção de verificar um estado da 
polarização. 

Área Servidor OPC e configurações de canal (para pontos de medição OPC apenas) 

Observe que para enviar dados do @ptitude Observer para um servidor OPC, não é 
necessária uma configuração de um ponto de medição OPC. Em vez disso, isso é 
concluído com a configuração de um canal OPC. 

Servidor OPC é um servidor OPC pré-configurado a ser usado neste ponto de 
medição. 

Canal OPC é o canal com o qual se deve conectar. 

DAD é necessário para o servidor OPC. 

Canal é um canal no qual você deseja estar conectado. 

Grupo de marcação de dados permite que seja selecionado um grupo de marcação 
de dados na lista suspensa. Os grupos de marcação de dados são criados por meio 
da interface Grupo de marcação de dados em Biblioteca\Banco de dados nos Itens 
do menu.  

Área Fonte (somente para pontos de medição de identificação de Dados e Software) 

Grupo de marcação de dados permite que seja selecionado um grupo de marcação 
de dados na lista suspensa. Os grupos de marcação de dados são criados por meio 
da interface Grupo de marcação de dados em Biblioteca\Banco de dados nos Itens 
do menu.  

Eventos é um log de configuração de todas as alterações feitas no ponto de medição. 
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Guia Aquisição  

 

Figura 4 - 39. 
Exemplo de configurações de aquisição de ponto de medição dinâmico. 

A guia Aquisição pode conter algum dos seguintes elementos: 

Área Aquisição 

Pré-processamento é um tipo de pré-processamento, como Envelope. 

Tipo de aquisição pode ser Frequência fixa ou Ordem de monitoramento. 

Frequência fixa: Define a aquisição para tomar as medições do ponto em uma 
máquina com frequência fixa. 

Ordem de monitoramento: Define a aquisição para utilizar a ordem de 
acompanhamento enquanto toma as medições do ponto em uma máquina com 
frequência variável. Quando selecionado, as informações aparecem no lado 
direito da tela indicando o eixo de análise da ordem, conforme selecionado na 
guia Geral, e sua ordem de rotação operacional, conforme determinada nas 
relações de transmissão calculadas na exibição Componentes de máquina. 

Acionador indica se a medição de rotação selecionada deve ser usada como 
acionador do ponto de medição. Se o acionador estiver definido, então a 
informação da fase estará disponível para a medição. 

Nº de linhas é o número de linhas necessárias para construir a FFT (transformada 
rápida de Fourier).  
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Faixa de frequência é a frequência máxima do FFT ou forma de onda no tempo. 
Selecione uma faixa de frequência na lista suspensa ou escolha a opção 
Personalizada para inserir a frequência final em Hz. A frequência final pode ser 
entre 5 e 40.000 Hz em números inteiros apenas. 

Janela é o tipo de janela de FFT que pode ser Hanning ou Uniforme. 

Baixa frequência é o corte de baixa frequência que pode ser usado como um filtro 
para limitar picos indesejados ou "rampas de ski" no início da FFT. Por exemplo, a 
configuração deste valor em 5 irá zerar todos os valores entre 0 e 5 Hz na FFT.  

Gravar determina qual formato dos dados capturados deve ser armazenado no 
sistema. O armazenamento da forma de onda no tempo é a única configuração 
recomendada. O Observer fará rapidamente o cálculo e exibirá a FFT com base na 
forma de onda no tempo ao clicar no botão de espectro. 

Tempo de medição descreve o tempo de medição atual calculado com o número 
selecionado atualmente de linhas e faixa de frequência.  

Resolução descreve a resolução atual calculada com a faixa de frequência e número 
de linhas selecionados atualmente. 

Nº de amostras é o número de amostras necessárias para construir a forma de onda 
no tempo. 

Eixo 1 mostra as ordens calculadas da rotação operacional em comparação ao eixo 
de análise da ordem designada. 

Número de revoluções para amostragem indicam em quantas rotações o valor de 
tendências deve se basear para medições de linha central do eixo apenas. 

Tempo máximo é o tempo permitido para medir um valor de tendência para 
medições de linha central do eixo apenas. Se demorar mais do que o tempo 
específico para medir o número de revoluções para amostragem desejado, o valor 
de tendência ainda será calculado e armazenado.  

Área Fórmula 

Os parâmetros são usados pela fórmula para medições de ponto derivado. Existem 
dois tipos de parâmetros, Constante e Tendência. 

Constante este valor nunca muda. Pode ser criado de modo personalizado aqui, 
atribuindo o nome do parâmetro, ajustando o tipo para constante e atribuindo 
qualquer valor numérico. 

Tendência: outro valor de ponto de medição no sistema. Também pode ser 
criado de modo personalizado aqui, atribuindo o nome do parâmetro, 
ajustando o tipo para tendência e selecionando um ponto de medição no 
sistema como a origem. A origem selecionada aqui deve ser do mesmo 
dispositivo IMx/MasCon. 

Fórmula é a fórmula de cálculo usando os parâmetros atribuídos acima para 
medição de ponto derivado. Os métodos normais de cálculo (+ , - ,* ,/ ,^ ,( , ) ) e as 
funções matemáticas estão disponíveis para criar uma fórmula. 

Verificação verifica se o @ptitude Observer e o @ptitude Observer Monitor 
conseguem entender a fórmula inserida. É realizada uma verificação automática, 
clicando em Ok também. 
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Área Configuração de tendência. 

Nº de linhas é o número de linhas necessárias para construir a FFT (transformada 
rápida de Fourier).  

U.E. (Unidade de engenharia) é a unidade de engenharia na qual esta medição deve 
ser exibida. Se o fator de escala for definido em 1, então a U.E. será definida em 
graus. No entanto, se o ponto de medição for uma taxa de contagem, isso atuará 
como um campo de texto que pode ser editado pelo usuário. Consulte Unidade de 
tempo, a seguir. 

Fator de escala é usado para definir um fator de escala diferente do que a unidade 
de engenharia (U.E.) de graus. O padrão é 1. 

Unidade de tempo está disponível nos pontos de medição da taxa de contagem 
apenas. Pode ser pulsos de segundos, minutos, horas, dias ou semanas. Observe 
que, para os pontos de medição da taxa de contagem, U.E. é um texto inserido pelo 
usuário que será exibido em gráfico apenas. O que significa que ele não afetará em 
nada a medição. O texto deve refletir a unidade de tempo selecionada, por 
exemplo, se a unidade de tempo for selecionada como Segundos, a U.E. deve ser 
alterada para Pulsos/segundo. 

Reajustável define se o valor do ponto de medição pode ser ajustado para zero ou 
não. Está disponível em pontos de medição de contagem apenas. 

Unidade é a unidade na qual a medição de tendência deve ser realizada. 

Escala define como os valores de tendência devem ser calculados e armazenados no 
banco de dados. 

Tipo de contagem define o método de cálculo que deve ser utilizado neste ponto de 
medição de contagem. 

Pulsos: O valor coletado é adicionado ao valor anterior. É uma contagem 
normal. 

Paradas: Toda vez que um valor for coletado, o valor anterior será 
incrementado em um (1). 

Pulsos entre paradas: O valor coletado é o valor utilizado. Isso pode ser usado, 
por exemplo, para medir a distância entre duas estações de trem se o IMx tiver 
sido instalado em um trem. 

Média exponencial é um ajuste para executar a suavização automática de uma 
curva de tendência ou para impedir que o sistema emita alarmes quando ocorrerem 
perturbações intermitentes. A função aplica a seguinte fórmula: 

 
novo calculado = medido* (1 - valor exp.) + último calculado * valor exp. 

Compensar para rotação está disponível em pontos de medição de "tempo de 
funcionamento" apenas. Essa função compensa a rotação operacional da máquina, 
comparando a rotação ativa da máquina com a rotação nominal da máquina. A 
Rotação nominal da máquina foi inserida pelo usuário.  
Por exemplo, se a rotação ativa da máquina for 1 000 cpm e a rotação nominal for 
definida em 2 000 cpm, então depois de a máquina funcionar por duas horas, 
devido à diferença entre a rotação ativa e a rotação nominal, o valor do tempo de 
funcionamento será uma hora em vez de duas horas. 
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Compensar carga está disponível em pontos de medição de "tempo de 
funcionamento" apenas. Essa função permite a compensação da carga ativa ou 
qualquer outro sinal de processo comparado a um valor de Carga nominal inserido 
pelo usuário. Compensar carga funciona da mesma maneira que Compensar para 
rotação. 

Fonte de espectro é o ponto de medição em que a amplitude máxima é buscada 
para obter a leitura da rotação. 

Rotação mín./Rotação máx. é a faixa de procura de início e parada da origem de 
espectro. 

Componente de máquina pode ser uma engrenagem ou eixo que ajuda a obter uma 
leitura de rotação mais precisa utilizando a frequência das falhas. 

Rotação é a rotação operacional em rpm (rotações por minuto). 

Desvio é a porcentagem que a rotação pode variar durante a medição da máquina. 
É usado no cálculo de diagnóstico na hora de obter frequências de falha. Ele define 
a faixa de procura das frequências para o cálculo de diagnóstico. 

Tempo de desvio indica o tempo de tolerância ao calcular um valor conforme os 
parâmetros. Um tempo de desvio de 5 minutos significa que os valores de 
parâmetro coletados do IMx/MasCon ou OPC devem ser de até 5 minutos. 

Área Medições associadas 

Rotação é um ponto de medição da rotação ao qual o ponto de medição 
selecionado atualmente deve estar conectado/vinculado. O ponto de medição da 
rotação selecionado será coletado com os dados do ponto de medição atual.  

Amostragem controlada pela rotação indica se deve usar a amostragem controlada 
da rotação ou não. Se for marcada, então todas as amostras durante uma rotação 
do eixo serão usadas para calcular a posição média do eixo. Se for desmarcada, 
então as amostras durante 0,1 segundo serão usadas para calcular a posição média 
do eixo. É usada para obter uma leitura melhor da posição do eixo. Sendo assim, 
para medir a posição do eixo é altamente recomendado habilitar este campo. 

Medição de processo é um ponto de medição de processo ao qual o ponto de 
medição atual deve estar conectado/vinculado. O ponto de medição de processo 
selecionado será coletado com os dados do ponto de medição atual. 

Medição digital é um ponto de medição de gatilho múltiplo ou digital ao qual o 
ponto de medição atual deve estar conectado/vinculado. O ponto de medição de 
gatilho múltiplo ou digital selecionado será coletado com os dados do ponto de 
medição atual. 

Se o ponto de medição atual for um ponto Dinâmico ou de Envelope Dinâmico, 
então todos os Pontos de gatilho múltiplo atribuídos ao mesmo IMx como o ponto 
atual aparecerão na lista suspensa Medição digital.  

➢ Para configurar com sucesso o ponto de medição atual a ser 
consultado por um Ponto de gatilho múltiplo, o valor Nº de canais 
da guia Geral deve ser igual a 1. 

Área Configurações (do Microlog Analyzer apenas)  

U.E. é a unidade de engenharia na qual esta medição deve ser exibida. 

Escala é usada para alterar a escala (detecção) do display da medição.  
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Pulsos/rev. é o número de pulsos que o dispositivo recebe por rotação de eixo. 

Escala total é usada para escalonar os valores.  

Escala total, Env. é usada para escalonar os valores de Envelope. 

Escala total, Veloc. é usada para escalonar os valores de Rotação. 

Escala total, Temp. é usada para escalonar os valores de Temperatura. 

Nível zero é o valor que deve ser igual a zero na unidade de medição. 

Sensibilidade especifica a sensibilidade do sensor. 

Filtro de envelope é um tipo de pré-processamento, como Envelope, por exemplo. 

Alimentar ICP indica se o sensor deve ser alimentado ou não. 

Tipo de frequência pode ser Faixa de frequência fixa ou Ordem de monitoramento. 

Nº de linhas é para a FFT coletada para extrair valores de tendência. 

Gravar especifica qual tipo de dado deve ser coletado e armazenado. Escolha entre 
FFT, Forma de onda de tempo ou ambos. Dados chamados FFT e fase também estão 
disponíveis para ordem de monitoramento. 

Janela pode ser Uniforme, Hanning ou Flattop. 

Rotação define um valor de rotação estático que será armazenado com a medição. 

Freq. final é a frequência mais alta que deve ser medida. 

Freq. corte inferior é a frequência mais baixa que deve ser medida. 

Nº de médias é o número de medições que o Microlog Analyzer deve medir para 
obter a leitura média combinando todas as medições. No entanto, este número é 
ignorado se a média estiver Desligada. 

Média é um tipo de método para obter a média, no qual o sistema deve executar os 
dados antes de armazená-los no banco de dados. 

Ponto de rotação seleciona um ponto de medição de rotação cujo valor será 
medido e armazenado como a rotação deste ponto de medição. Isso substitui a 
configuração de rotação estática. 

Eixo de análise da ordem é o eixo da máquina que deve ser usado para análise da 
ordem no espectro, histórico e gráfico 3D. 

Área Configurações gerais (para Pontos de gatilho múltiplo apenas)  

Uso – selecione se o MGP baseará sua avaliação em uma ou duas classificações 
(classes) operacionais. Quando Ambas as classes estiver selecionado, podem ser 
definidos dois intervalos de gatilho diferentes para cada um dos cinco pontos de 
referência (nas subguias Gatilho classe 1 e Gatilho classe 2). Quando Classe simples 
estiver selecionado, pode ser definido um só intervalo de gatilho para cada um dos 
cinco pontos de referência (na subguia Gatilho classe 1).  
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Figura 4 - 40. 
exemplo de Ponto de gatilho múltiplo, Seleção de ponto de referência. 

Disponibilidade – selecione se e como o gatilho deve ser suspenso se os pontos de 
referência necessários ficarem indisponíveis: 

Tempo expira em: Selecione para que o sistema suspenda o gatilho até que um 
período especificado tenha passado. Digite esse período (em segundos). O 
padrão é 300 segundos. 

Limite de tempo desativado: Selecione para que o sistema continue fazendo o 
gatilho. 

Na próxima avaliação: Selecione para que o sistema suspenda o gatilho até a 
próxima medição. 

Subguia Seleção de ponto de referência (para Pontos de gatilho múltiplo apenas) 

Ponto de referência 1 a 5: Selecione até cinco pontos da unidade IMx selecionada 
para que haja referência do Ponto de gatilho múltiplo. 

Em cada botão da lista suspensa à esquerda, selecione um tipo de ponto para fazer 
referência no IMx: Todos, Processo, Digital ou Rotação  

No botão da lista suspensa à direita, na mesma linha, selecione um ponto de 
medição para fazer referência no IMx. As opções nesta lista suspensa são filtradas 
com base no tipo de ponto de destino selecionado. 
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As subguias Gatilho classe 1 e Gatilho classe 2 (para pontos de gatilho múltiplo apenas) 
são ativadas para cada configuração de classificação operacional na guia Dados da caixa 
de diálogo Opções (uma ou duas classes apenas).  

Tempo de estabilização – insira o número de segundos, após inserir um estado de 
alarme de falha dos cabos, no qual o Observer permanecerá neste estado depois 
que a alimentação do sensor for restaurada, conforme a classe operacional 
aplicável. A saída de gatilho da classe será ativada somente quando todas as 
condições necessárias tiverem sido atendidas para este período. O padrão é 1 
segundo. 

As subguias Ponto de referência 1 a 5 exibem as medições selecionadas (na subguia 
Seleção de ponto de referência) para cada ponto de referência. Essas subguias são 
ativadas para pontos de referência atribuídos apenas. 

Condição absoluta: O intervalo de parâmetros de gatilho. Selecione (marque) a 
caixa de seleção Mín. e insira um valor para definir uma Condição absoluta mínima. 
Selecione (marque) a caixa de seleção Máx. e insira um valor para definir uma 
Condição absoluta máxima. 

Delta condição: O intervalo aceito, durante a medição, de alteração no parâmetro 
de gatilho. Use esta configuração para forçar o sistema a coletar os dados quando o 
modo operacional da máquina for estável, garantindo assim a captura de dados 
precisos e confiáveis. Selecione (marque) a caixa de seleção Mín. e insira um valor 
para definir uma Delta Condição mínima (alteração permitida). Selecione (marque) 
a caixa de seleção Máx. e insira um valor para definir uma Delta Condição máxima 
(alteração permitida). 

Período: Quantidade de tempo, em segundos (até 60), na qual o sistema deve 
verificar os limites da Delta Condição. 

Importante: um ou mais intervalos de gatilho de ponto de referência (condições) 
devem ser diferentes entre as duas classes. 

Eventos é um log de configuração de todas as alterações feitas no ponto de medição. 
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Guia Condições de operação e armazenamento 

Na guia Condições de operação e armazenamento, o usuário pode configurar quando a 
medição deve ser realizada.  

 

Figura 4 - 41. 
Exemplo de configurações de Condições de operação e armazenamento de ponto de medição dinâmico. 

A guia Condições de operação e armazenamento pode conter algum dos seguintes 
elementos: 

Área Condições operacionais 

As condições operacionais são calculadas com a ajuda dos pontos de medição 
especificados em Medições associadas da guia Aquisição. Por exemplo, se rotação 
estiver selecionado como um tipo de intervalo ativo, um ponto de medição de 
rotação deve ser selecionado na seção Medições associadas também. 

Importante: as condições especificadas devem ser atendidas para que o ponto de medição colete e 
armazene dados no banco de dados. As condições atribuídas devem ser atendidas antes que o 
sistema acione algum alarme. Se as duas condições forem especificadas, elas devem ser atendidas 
antes que o sistema acione algum alarme. 
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Tipo é o tipo de gatilho que pode ser definido em um dos valores a seguir: 

Todos: significa que a verificação da faixa ativa está desabilitada. Em outras 
palavras, a faixa ativa que o ponto de medição está usando é todos os valores. 

Rotação: significa que a verificação de faixa ativa é determinada pelas leituras 
do ponto de medição da rotação selecionadas em Medições associadas da guia 
Aquisição. 

Processo: significa que a verificação de faixa ativa é determinada pelas leituras 
do ponto de medição de processo selecionadas em Medições associadas da 
guia Aquisição. 

Digital: significa que a verificação de faixa ativa é determinada pelas leituras do 
ponto de medição digital selecionadas em Medições associadas da guia 
Aquisição. 

Condição é o intervalo de parâmetros de gatilho com valores mínimos e máximos. 

➢ (Para pontos Dinâmicos e de Envelope Dinâmico) Se o Tipo 
selecionado for Digital e a Medição Digital selecionada na guia 
Aquisição for um Ponto de gatilho múltiplo, então esta caixa com 
lista suspensa permitirá que o usuário selecione uma ou ambas as 
classes operacionais estabelecidas para aquele Ponto de gatilho 
múltiplo. Uma vez que uma ou ambas as classes operacionais 
tenham sido selecionadas, a caixa de seleção Habilitar alarmes 
dependentes de classes na guia Monitoramento fica habilitada, 
mas permanece desmarcada por padrão. 

Delta máximo permitido é a alteração máxima aceita do parâmetro de gatilho 
durante a medição. Use esta configuração para forçar o sistema a coletar os dados 
quando o modo operacional da máquina for estável, podendo ser a única maneira 
de capturar os dados precisos e confiáveis. 

Essa configuração é importante na hora de executar um ponto de medição de 
processo em máquinas de rotação variável. Isso não é importante para um ponto de 
medição de rotação. Depende da aplicação. Por exemplo, para medir a temperatura 
do rolamento, esta função pode ser desativada ajustando-a em 0. 

Área Faixa de medição válida 

O sistema pode ser forçado a coletar dados somente quando a leitura da amplitude 
estiver em um certo nível, atribuindo um valor mínimo e máximo da faixa de medição. 
Se o valor medido estiver fora da faixa de medição, então o alarme do sistema será 
acionado em vez de um alarme no ponto de medição. 

Os alarmes do sistema são exibidos na exibição do sistema ou na janela alarme do 
sistema na barra de ícones, em vez de na lista de alarmes. Por exemplo, se a faixa for 
definida em 0 a 300 °C e a saída do sensor de temperatura for superior a 300 °C, então 
este valor será tratado como um valor irreal e o sistema IMx/MasCon acionará um 
alarme do sistema na lista de alarmes do sistema em vez de na lista de alarmes. A causa 
deste alarme pode ser uma conexão de aterramento ruim ou interferência ao redor que 
atrapalhe o sinal de saída do sensor. 

Ativo é o estado da faixa de medição, ativa ou desativada. 

Mín. é o valor mínimo da faixa de medição. 

Máx. é o valor máximo da faixa de medição. 



Configuração do sistema 
Configuração de pontos de medição e alarmes 

@ptitude Observer 10.5, Revisão P 4 - 59 
Manual do usuário 

Área Armazenamento de tendência agendado 

A caixa Ativo permite que a função Armazenamento de tendência agendado seja 
ativada ou desativada. 

Seleção de tendência IMx/MasCon define quais valores medidos manter durante o 
Intervalo de armazenamento (pois o dispositivo fica medindo constantemente 
durante o período definido para o intervalo). 

Máx.: mantém o valor máximo por todo o período do intervalo de 
armazenamento. 

Mín.: mantém o valor mínimo por todo o período do intervalo de 
armazenamento. 

Primeiro: mantém o primeiro valor medido no período do intervalo de 
armazenamento. 

Média: (IMx apenas) mantém o valor médio calculado do período do intervalo 
de armazenamento. 

Modo da fila do banco de dados determina qual valor de tendência manter à 
medida que os dados estão sendo analisados pelo recurso modo da fila no serviço 
Monitor. 

Máx.: mantém o valor máximo pelo período de tempo. 

Mín.: mantém o valor mínimo pelo período de tempo. 

Primeiro: mantém o primeiro valor pelo período de tempo. 

Intervalo é o intervalo desejado para captura de dados que depende da aplicação. 

A seleção feita aqui afeta o modo como os dados rápidos devem ser movidos de 
filas de curto prazo para filas de longo prazo no banco de dados. 

Existem quatro filas diferentes no banco de dados do @ptitude Observer, a fila de 
um minuto, de uma hora, de um dia e de uma semana.  

Em cada fila, podem ser armazenados 3 mil valores como padrão. Por exemplo, se o 
intervalo de medição for definido em 1 minuto, a duração da fila de um minuto será 
3 mil minutos (50 horas). À medida que mais dados entram, os valores são movidos 
para a fila de uma hora. Para uma hora específica, todos os valores na fila de um 
minuto são analisados e o sistema leva um dos valores durante este período para a 
fila de uma hora. Esta lógica funciona do mesmo jeito na fila de uma hora para a fila 
de um dia, e assim por diante. O padrão de 3 mil valores para cada fila pode ser 
configurado no serviço @ptitude Observer Monitor. 

O tipo de valor a ser movido de uma fila para o próximo é determinado pelo campo 
Fila de rolagem do banco de dados no Armazenamento de tendência agendado, 
acima. 

Intervalo em alarme é o intervalo desejado para captura de dados quando o nível 
está na condição de alerta ou alarme. 

Armazenamento baseado na exceção é uma configuração sobre o que armazenar 
se o valor de tendência mudar. 

Gravar determina qual formato dos dados capturados deve ser armazenado no 
sistema. 
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Caixa de seleção Armazenar (Delta) – selecione (marque) para ajustar o sistema 
para capturar e armazenar dados de tendência de medição sempre que houver uma 
mudança na condição. 

➢ Para desabilitar o armazenamento de tendência baseado no 
intervalo, insira um zero na caixa de texto Intervalo. 

Área Filtro de picos  

A caixa Ativo permite que a função Filtro de picos seja ativada ou desativada. 

O filtro de picos é útil para evitar alarmes em leituras de alto pico que poriam ser 
detectados pelos sensores, causados por outras fontes que não a própria máquina. 
Essas medições não são as que devem acionar alarmes e não devem ser 
armazenadas no banco de dados também. Por exemplo, o ajuste deste valor em 20 
m/s2 definirá o sistema para ignorar alguma medição acima deste nível 
completamente. No entanto, quando o sistema detectar uma leitura de alto pico, a 

medida exibirá o estado de "Faixa de medição externa"  , indicando que os 
valores oriundos deste ponto de medição estão fora da faixa de aceitação. 

Área Armazenamento programado de dados dinâmicos  

A caixa Ativo permite que a função Armazenamento programado de dados 
dinâmicos seja ativada ou desativada. 

O Armazenamento de dados dinâmicos é calculado com a ajuda dos pontos de 
medição especificados em Medições associadas da guia Aquisição. Por exemplo, se 
rotação estiver selecionado como um tipo de intervalo ativo, um ponto de medição 
de rotação deve ser selecionado na seção Medições associadas também. 

Importante: as condições especificadas a seguir devem ser atendidas para que o ponto de medição 
colete e armazene dados no banco de dados. As condições atribuídas devem ser atendidas antes do 
sistema acionar qualquer alarme. Se as duas condições forem especificadas, elas devem ser 
atendidas antes do sistema acionar qualquer alarme. 

Tipo é o tipo de gatilho que pode ser definido em um dos valores a seguir: 

Mesmo que Condições Operacionais: configura a faixa de armazenamento de 
dados dinâmicos para ser igual à faixa da condição operacional. 

Rotação: significa que a verificação da faixa de armazenamento de dados 
dinâmicos é determinada pelas leituras do ponto de medição da rotação 
selecionadas em Medições associadas da guia Aquisição. 

Processo: significa que a verificação da faixa de armazenamento de dados 
dinâmicos é determinada pelas leituras do ponto de medição do processo 
selecionadas em Medições associadas da guia Aquisição. 

Digital: significa que a verificação da faixa de armazenamento de dados 
dinâmicos é determinada pelas leituras do ponto de medição digital 
selecionadas em Medições associadas da guia Aquisição. 

➢ (Em pontos Dinâmicos e Envelope Dinâmico apenas) Se o ponto de 
Medição digital selecionado na seção Medições associadas da 
guia Aquisição for um Ponto de gatilho múltiplo, esses menus de 
Tipo não conterão uma opção Digital. O gatilho múltiplo só é 
realizado em medições de valor global (estáticas), digitais, de 
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processo ou de rotação, e não pode afetar o gatilho de medições 
dinâmicas. 

Condição é o intervalo de parâmetros de gatilho com valores mínimos e máximos. 

Delta máximo permitido é a alteração máxima aceita do parâmetro de gatilho 
durante a medição. Use esta configuração para forçar o sistema a coletar os dados 
quando o modo operacional da máquina for estável, podendo ser a única maneira 
de capturar os dados precisos e confiáveis. 
 

Essa configuração é importante na hora de executar um ponto de medição de 
processo em máquinas de rotação variável. Isso não é importante para um ponto de 
medição de rotação. 
Depende da aplicação. Por exemplo, para medir a temperatura do rolamento, esta 
função pode ser desativada ajustando-a em 0. 

Média é um tipo de método para obter a média, no qual o sistema deve executar os 
dados antes de armazená-los no banco de dados. 
 
Por exemplo, para FFT, selecionando frequência para a média e 4 para o número, o 
dispositivo MasCon/WindCon coletará 4 FFTs, fará sua média e armazenará a média 
da FFT no banco de dados. Se a média for selecionada como síncrona no tempo, o 
dispositivo filtrará as vibrações que não são síncronas com a rotação do eixo em que 
os dados de vibração são coletados. Observe que a indicação da medição de rotação 
de acionamento, Gatilho precisa ser ajustado em Medições associadas da guia 
Aquisição.  

Número é o número de médias que devem ser coletadas para o tipo de média 
especificado, selecionado acima. 

Intervalo é o intervalo desejado para captura de dados. Depende da aplicação. 

Intervalo em alarme é o intervalo desejado para captura de dados quando o nível 
está na condição de alerta ou alarme. 

Eventos é um log de configuração de todas as alterações feitas no ponto de medição. 
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Guia Propriedades do eixo 

 

Figura 4 - 42. 
Exemplo de Configurações de propriedades do eixo do ponto de medição da linha de centro do eixo. 

Área Propriedades do eixo 

Folga é a folga total do rolamento dividida por 2. Se a folga foi medida quando o 
eixo estava no meio do rolamento, deve ser inserida a folga medida. Se a folga foi 
medida quando o eixo estava na posição superior, à esquerda, direita ou inferior, 
deve ser inserida a folga medida dividida por 2. 

Eventos é um log de configuração de todas as alterações feitas no ponto de medição. 
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Guia Monitoramento 

 

Figura 4 - 43. 
Exemplo de Configurações de monitoramento do ponto de medição dinâmica. 

Área Frequência 

A caixa Habilitar alarmes dependentes de classes (para pontos Dinâmicos e de 
Envelope dinâmico apenas), quando selecionada (marcada), habilita alarmes 
adicionais dependentes das duas classes operacionais de Ponto de gatilho múltiplo e 
desabilita outros alarmes. Se desabilitados, os alarmes e diagnósticos são calculados 
para todas as classes. 

Quando um Ponto de gatilho múltiplo foi selecionado como a Condição de gatilho 
digital na guia Condições de operação e armazenamento, esta caixa fica habilitada, 
mas permanece não selecionada (desmarcada) por padrão. 

Quando esta caixa de seleção estiver selecionada (marcada), o sistema executará as 
seguintes ações: 

– Desabilita a área Alarme adaptativo na guia Alarme adaptativo. 

– Exibe dois níveis de alarme em cada uma das subguias Nº de frequências e da 
subguia Valor global da guia Monitoramento, correspondentes às duas classes 
operacionais do Ponto de gatilho múltiplo. 

– Desabilita a caixa de seleção Controle de nível em cada uma das subguias Nº de 
frequências e da subguia Valor global da guia Monitoramento. 
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– Desabilita a caixa de texto Delta armazenamento em cada uma das subguias Nº 
de frequências e da subguia Valor global da guia Monitoramento. 

– Desabilita a subguia Bandas personalizadas da guia Monitoramento. 

Subguia Geral, área Configurações gerais 

A caixa de seleção Habilitar alarmes automáticos habilita a funcionalidade de 
alarme automático quando marcada.  

O alarme automático permite que o ponto de medição use níveis automáticos para 
os alarmes de tendência ativos selecionados. O sistema calculará automaticamente 
o nível de alarme e alerta após um número mínimo específico de valores históricos 
ter sido armazenado no banco de dados. 

Nos pontos de medição do Microlog Analyzer, o número mínimo de valores de 
tendência para calcular os níveis de alarme automático é cinco e será baseado em 
até 40 medições. Nos pontos de medição de IMx/MasCon, o número mínimo de 
valores de tendência para calcular os níveis de alarme automático é 20 e será 
baseado em até 100 medições. 

O algoritmo de cálculo usa um número específico de desvios padrão do nível médio 
para determinar o alerta. O número de desvios padrão é determinado pela 
configuração Alarme automático na guia Limites de Opções em Banco de dados nos 
Itens de menu. Para determinar o nível de alarme, o sistema usa até duas vezes 
mais desvios padrão que para o cálculo do alerta. 

Quando um novo valor de tendência é armazenado no banco de dados, o sistema 
sempre verifica se devem ser definidos novos níveis de alarme automático para o 
ponto de medição. Uma vez que eles são definidos, não serão recalculados 
novamente a menos que o usuário redefina especificamente os níveis de alarme 
automático editando as propriedades do ponto de medição ou clicando com o 
botão direito na hierarquia e selecionando Reajustar os níveis de alarme 
automático. 

Quando o sistema calculou os níveis de alerta e alarme para os alarmes ativos em 
um ponto de medição, as propriedades do ponto serão atualizadas com os novos 
níveis e os eventos para o ponto de medição também serão atualizados. 

Quando um novo ponto de medição é criado copiando um ponto de medição 
existente com o alarme automático ativo, o nível de alarme do novo ponto de 
medição será definido em 0. O alarme automático do novo ponto de medição será 
calculado quando dados suficientes tiverem sido armazenados para o novo ponto 
de medição. 

O alarme automático não pode ser combinado com o alarme adaptável. 

O Bloqueio de alarme é uma configuração que possibilita desabilitar 
temporariamente a marcação do alarme. 

Delta armazenamento faz com que o sistema armazene dados se a alteração do 
valor de tendência (desde o último armazenamento) exceder o valor de Delta 
armazenamento. 

Armazenamento baseado na exceção é uma configuração sobre o que armazenar 
se o valor de tendência mudar. 
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Subguia Geral, área Alarme 

Esta seção deve configurar níveis de alarme para a medição. Os alarmes individuais 
podem ser desabilitados conforme aplicável. 

Alarme alto é o estado do alarme alto que pode estar ativo ou desativado. 

Alerta alto é o estado do alerta alto que pode estar ativo ou desativado. 

Alerta baixo é o estado do alerta baixo que pode estar ativo ou desativado. 

Alarme baixo é o estado do alarme baixo que pode estar ativo ou desativado. 

Condição aciona o alarme a ser disparado. As opções são nenhum, aberto e fechado. 

Subguia Geral, área Histerese do alarme 

Esta seção controla quantas vezes o valor pode ficar acima e abaixo dos limites de 
alarme antes do @ptitude Observer entrar em ou liberar o estado de alarme. 

Alarmar é o número de medições consecutivas que precisam estar acima do nível 
de alarme antes de um alarme ser relatado. O padrão é ajustado em 2. 

Sair do alarme é o número de vezes que o valor precisa estar abaixo do nível de 
alarme antes do @ptitude Observer liberar o estado do alarme. O padrão é ajustado 
em 5. 

Subguia Geral, área Grupo de alarmes 

É um ajuste que faz com que o sistema armazene dados para todos os membros no 
grupo se um dos membros acionar um alarme. 

Subguia Geral, área Relés internos do dispositivo 

O Relé de alerta no dispositivo WindCon/IMx/MasCon é usado quando um alerta é 
atingido. Ele pode ser usado para desarmar a máquina após um alerta. 

O Relé de alarme no dispositivo WindCon/IMx/MasCon é usado quando um nível de 
alarme é atingido. Ele pode ser usado para desarmar a máquina após um alarme. 

Subguia Geral, área Alarme vetorial 

Tipo é a seleção do tipo de alarme no plano complexo. Esta configuração pode ser 
Circular ou Setor. 

Subguia Nº de frequências 

Tipo é o tipo de banda de frequência ou de componente da onda no tempo a ser 
monitorado. 

Para frequência: 

Frequência fixa: monitora uma frequência específica com uma área de busca ao 
redor para gerar tendência. 

Base na rotação: monitora frequências específicas relacionadas à rotação da 
máquina quando sua rotação varia. É possível configurar para monitorar uma 
engrenagem específica no componente de máquina selecionado, escolhendo 
uma peça na lista suspensa.  
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Subguia Nº x N 

Controle de nível aciona os níveis de alarme para que sejam ajustados 
automaticamente segundo as configurações e informações de curva fornecidas na 
Guia Alarme adaptativo em Configuração de pontos de medição e alarmes. 

Canal X Ativo habilita o Canal X. 

Canal X Nível de alerta/Nível de alarme configura o alerta e alarme de níveis 
normais para as tendências 1 x N, 2 x N, 3 x N e 4 x N.  

Subguia Geral 

Esta seção é usada para uma medição do valor global, configurando o sistema para 
exibir/calcular o valor. 

Tipo especifica o método a ser usado para calcular o valor global. 

Banda de frequência significa o valor global que será calculado a partir de uma 
banda definida no domínio de frequência. 

TruePtP significa que o valor global será calculado a partir da forma de onda no 
tempo (pico-pico verdadeiro) e depois escalonado para RMS, pico ou pico-pico 
(=sem escala) segundo as configurações Configuração de tendência na guia 
Aquisição. 

Nenhum significa que o valor global não é calculado. 

Nome é o nome do alarme do ponto de medição. 

Iniciar é a frequência inicial da banda de frequência a ser monitorada. 

Parar é a frequência final da banda de frequência a ser monitorada. 

Controle de nível aciona os níveis de alarme para que sejam ajustados 
automaticamente segundo as configurações e informações de curva fornecidas na 
Guia Alarme adaptativo em Configuração de pontos de medição e alarmes em 
Configuração do sistema. 

Relação indica uma porcentagem, o que significa que o sistema acionará um alarme 
se a relação exceder o número definido neste campo. A relação é calculada por 
(Total - 1 x N - 2 x N - 3 x N - 4 x N) / Total. A relação de alarme monitora as 
frequências entre as frequências 1 ´ N, 2 ´ N, 3 ´ N e 4 ´ N, por exemplo, sub-
harmônicas. 

Alarme - o nível de alerta/alarme é o nível de alerta/alarme do alarme do Canal X. 

Subguia Bandas personalizadas  

Banda é o número da banda. 

Nome é o nome da banda. 

Tipo é o tipo de frequência ou de componente da onda no tempo a ser monitorado. 

Frequência fixa monitora uma frequência específica com uma área de busca ao 
redor para gerar tendência. 

Banda de frequência significa o valor global que será calculado a partir de uma 
banda definida no domínio de frequência. 

Base na rotação monitora frequências específicas relacionadas à rotação da 
máquina quando sua rotação varia. O sistema pode ser configurado para 
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monitorar uma engrenagem específica na peça de máquina selecionada, 
escolhendo uma peça na lista suspensa.  

Da forma de onda no tempo significa que o valor global será calculado pela 
forma de onda no tempo (pico-pico verdadeiro) e depois escalonado para RMS, 
pico ou pico-pico (sem escala) segundo as configurações Configuração de 
tendência na guia Aquisição. 

Nenhum significa que a banda personalizada não está sendo utilizada. 

Origem é a seleção dos pontos multicanais do sensor. 

HW é o nível de alerta alto. 

HA é o nível de alarme alto. 

Níveis de configuração adicionais estão disponíveis ao selecionar uma banda 
personalizada nesta lista e clicar em Editar.  

  

Figura 4 - 44. 
Exemplo da caixa de diálogo Editar banda personalizada, Tipo. 

Na caixa de diálogo Banda personalizada x, as opções Tipo coincidem com 
aquelas recém-descritas acima. Ao selecionar Tipo, campos adicionais são 
exibidos. Os exemplos abaixo mostram as opções disponíveis de Frequência fixa 
e Base na rotação. 
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Figura 4 - 45. 
Exemplos da caixa de diálogo Editar banda personalizada com Diferentes tipos. 

Fonte é a seleção dos pontos multicanais do sensor. 

Alarme - o nível de alerta/alarme é o nível de alerta/alarme do alarme do 
Canal X. 

Controle de nível aciona os níveis de alarme para que sejam ajustados 
automaticamente segundo as configurações e informações de curva 
fornecidas na Guia Alarme adaptativo em Configuração de pontos de 
medição e alarmes. 

Faixa de procura efetua uma busca de amplitudes máximas neste 
intervalo. 

Harmônico especifica o número de harmônicos que devem ser incluídos no 
cálculo. 
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Guia Alarme adaptativo 

 

Figura 4 - 46. 
Exemplo de Configurações de alarme adaptativo do ponto de medição dinâmica. 

Área Alarme adaptativo 

➢ Se a caixa Habilitar alarmes dependentes de classes (para pontos 
Dinâmicos e de Envelope dinâmico apenas) na guia 
Monitoramento estiver selecionada (marcada), então todos os 
controles nesta guia estão desabilitados. 

Observe que para ativar configurações avançadas para cada tendência, o Controle de 
nível na Guia Monitoramento em Configuração de pontos de medição e alarmes em 
Configuração do sistema devem ser definidos. 

Controle do alarme controla os níveis de alarme; por exemplo, para rotação de 
rotação ou um valor do processo, como a carga do motor. Use o gráfico e suas 
configurações para construir a curva a ser usada para alterar os níveis de alarme 
durante a medição. 

Iniciar/Parar define o intervalo no qual o controle deve acontecer. As caixas acima 
do gráfico são usadas para especificar os valores de alarme como porcentagens dos 
níveis de alarme definidos na Guia Monitoramento. 

Eventos é um log de configuração de todas as alterações feitas no ponto de medição. 
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Guia Transiente 

 

Figura 4 - 47. 
Exemplo de Configurações temporárias do ponto de medição harmônico. 

Área Temporária 

Alarme indica se os alarmes devem ou não ser ativados em faixas temporárias, 
como 1 x N, 2 x N e Valor global no grupo de medição. 

Eventos é um log de configuração de todas as alterações feitas no ponto de medição. 
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Guia Opções de exibição do Observer 

Esta configuração contém informações relacionadas ao display de informações ao 
usuário, mas que não têm nada a ver com a própria medição. 

 

Figura 4 - 48. 
Exemplo de Configurações de exibição do Observer do ponto de medição dinâmico. 

Área Opções de exibição do Observer 

Orientação é uma orientação de sensor adequada que pode ser 1. Horizontal, 2. 
Axial, 3. Vertical, 4. Tangencial, 5. Radial ou 6. Axial/Vertical. 

Direção de rotação indica a direção rotacional que pode ser em sentido horário ou 
anti-horário. 

Eixo de análise da ordem é o eixo da máquina que deve ser usado para análise da 
ordem no espectro, histórico e gráfico 3D. 

Eventos é um log de configuração de todas as alterações feitas no ponto de medição. 
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Sobre pontos de gatilho múltiplo 

Um Ponto de gatilho múltiplo (MGP) é uma medição do @ptitude Observer que 
referencia valores de até cinco pontos diferentes e então efetua uma avaliação lógica 
das medidas atuais para determinar se o IMx deve tomar as medições. Cada ponto de 
referência tem duas condições distintas de gatilho, Classe Operacional 1 ou Classe 
Operacional 2, com a saída dos pontos determinada por qual conjunto das duas 
condições de gatilho está definido como VERDADEIRO. Estas medições de referência 
podem incluir medições de processo, rotação e medições digitais.   

O nome do display das classes operacionais pode ser editado em Banco de dados > 
Opções, guia Dados. 

Para criar um MGP: 

• Na exibição de Hierarquia, clique com o botão direito na máquina ou submáquina à 
qual o MGP está sendo adicionado e selecione Adicionar > Ponto de medição no 
menu de contexto resultante. A tela Novo ponto de medição é exibida. 

• Clique na opção dispositivo IMx no lado esquerdo da tela. 

➢ As opções de ponto de medição disponíveis variam conforme o 
dispositivo selecionado. 

• Clique na opção de ponto de medição Gatilho múltiplo, Processo e depois em OK 
(ou clique duas vezes na opção Gatilho múltiplo, Processo). Uma nova tela Ponto 
de medição é exibida com a guia Geral. 



Configuração do sistema 
Configuração de pontos de medição e alarmes 

@ptitude Observer 10.5, Revisão P 4 - 73 
Manual do usuário 

 

Figura 4 - 49. 
Guia Geral da tela Ponto de medição para Novo MGP. 

• Insira um Nome e Descrição do novo MGP. 

• Selecione o IMx que está coletando os dados de medição no botão da lista suspensa 
Dispositivo. 

• Clique na guia Aquisição. 
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Figura 4 - 50. 
Guia Aquisição da tela do ponto de medição (Subguia Seleção de Ponto de referência) do novo MGP. 

• No botão da lista suspensa Usar, selecione se o MGP baseará sua avaliação em 
Classe simples ou Ambas as classes. Quando Classe simples estiver selecionado, 
pode ser definido um só intervalo de gatilho para cada um dos cinco pontos de 
referência (na subguia Gatilho classe 1). Quando Ambas as classes estiver 
selecionado, podem ser definidos dois intervalos de gatilho diferentes para cada um 
dos cinco pontos de referência (nas subguias Gatilho classe 1 e Gatilho classe 2).  

• No botão da lista suspensa Disponibilidade, selecione se e como o gatilho deve ser 
suspenso se os pontos de referência necessários ficarem indisponíveis: 

Tempo expira em: Selecione para que o sistema suspenda o gatilho até que um 
período especificado tenha passado. Digite esse período (em segundos). O padrão é 
300 segundos. 

Limite de tempo desativado: Selecione para que o sistema continue fazendo o 
gatilho. 

Na próxima avaliação: Selecione para que o sistema suspenda o gatilho até a 
próxima medição. 

• Na subguia Seleção de ponto de referência, selecione até cinco pontos da unidade 
IMx selecionada para que haja referência do Ponto de gatilho múltiplo. Em cada 
botão da lista suspensa à esquerda, selecione um tipo de ponto para fazer 
referência no IMx: Todos, Processo, Digital ou Rotação. 
No botão da lista suspensa à direita, na mesma linha, selecione um ponto de 
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medição para fazer referência no IMx. As opções nesta lista suspensa são filtradas 
com base no tipo de ponto de destino selecionado. 

➢ Se Todos foi selecionado no botão da lista suspensa à esquerda, 
esse tipo de ponto será atualizado conforme o ponto de medição 
selecionado no botão da lista suspensa à direita. 

➢ Uma lista de referência do ponto de medição pode ser redefinida 
a qualquer momento selecionando-se Todos na lista de tipo de 
ponto. 

• Clique na subguia Gatilho classe 1. 

 

Figura 4 - 51. 
Guia Aquisição da tela do ponto de medição (Subguia Gatilho classe 1) do novo MGP. 

➢ O nome da classe que aparece no topo desta subguia é uma 
propriedade global definida na guia Dados da tela Banco de dados 
> Opções. 

• Na caixa de texto Tempo de estabilização, insira o número de segundos, após 
inserir um estado de alarme de falha dos cabos, no qual o Observer permanecerá 
neste estado depois que a alimentação do sensor for restaurada, conforme a classe 
operacional aplicável. O padrão é 1 segundo. 
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• Na subguia Ponto de referência 1, selecione as condições de gatilho para esse 
ponto de referência: 

– Selecione (marque) as caixas Mín. e/ou Máx. e insira um valor ou valores para 
definir um intervalo de parâmetro de gatilho de Condição absoluta. 

➢ Se algum desses valores tiver que ser um número negativo, inclua 
um sinal de menos (-) antes do número. 

➢ Se Mín. e Máx. forem selecionados, o intervalo de parâmetro de 
gatilho ficará entre os dois. Se nenhum dos dois estiver 
selecionado, o intervalo se estende infinitamente nessa direção. 

– Selecione (marque) as caixas Mín. e/ou Máx. e insira um valor ou valores para 
definir um intervalo de alteração de parâmetro permitido de Delta Condição. 

➢ Se algum desses valores tiver que ser um número negativo, inclua 
um sinal de menos (-) antes do número. 

➢ Se Mín. e Máx. forem selecionados, o intervalo de alteração de 
parâmetro de gatilho aceito ficará entre os dois. Se nenhum dos 
dois estiver selecionado, o intervalo se estende infinitamente 
nessa direção. Se nenhum estiver selecionado, não haverá 
intervalo de alteração de parâmetro de gatilho aceito. 

– Insira o Período, em segundos (até 60), na qual o sistema deve verificar os 
limites da Delta Condição. 

➢ O Período da Delta condição fica desabilitado se as caixas de 
seleção Mín. e Máx. são desmarcadas (não selecionadas). 

• Continue selecionando as condições de gatilho para os outros pontos de referência 
nas guias respectivas, conforme apropriado. 

➢ Essas subguias são ativadas para pontos de referência atribuídos 
apenas. 

• Se apropriado, clique na guia Gatilho classe 2 para atribuir um Tempo de 
estabilização e selecione condições de gatilho para os pontos de referência, para 
aquela classe. 

Importante: um ou mais intervalos de gatilho de ponto de referência (condições) 
devem ser diferentes entre as duas classes. 

Exemplo de ponto digital, guia Aquisição 

Para ter o gatilho de ponto digital em uma classe, mas não na outra, a caixa de seleção 
Condição é fornecida para cada subguia Ponto de referência nas guias Gatilho classe 1 e 
Gatilho classe 2. 

Quando a caixa de seleção Condição não está marcada, a condição é excluída da 
avaliação do MGP sem deixar de fazer referência ao ponto digital na guia Seleção de 
ponto de referência. 

Quando a caixa de seleção Condição está marcada, uma caixa de combinação suspensa 
exibe à direita as opções Aberto ou Fechado para o parâmetro digital. 
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Figura 4 - 52. 
Guia Aquisição da tela do ponto de medição, subguia Referência de um Ponto digital. 

• Clique na guia Condições de operação e armazenamento. 
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Figura 4 - 53. 
Guia Condições de operação e armazenamento da tela Ponto de medição para Novo MGP. 

• Mantenha a caixa Ativo marcada (selecionada) para ter a função Armazenamento 
de tendência agendado ativada. 

• Insira o Intervalo desejado para captura de dados. 

• Mantenha a caixa Armazenamento baseado na exceção marcada (selecionada) 
para armazenar somente os valores de tendência dessas medições que refletem 
alterações de valores de tendência. 

• Clique em OK para concluir a criação e salvar o novo MGP. 

 

Para definir um ponto Dinâmico ou de Envelope Dinâmico existente (ou recém-criado) 
a ser consultado pelo Ponto de gatilho múltiplo: 

• Crie um novo ponto de medição IMx do tipo Dinâmico ou Envelope Dinâmico. A 
nova tela do ponto de medição abre com a guia Geral exibida. 
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Figura 4 - 54. 
Associação de um ponto de medição dinâmico a um Ponto de gatilho múltiplo – guia Geral. 

• Insira um Nome e Descrição do ponto. 

• Selecione o IMx desejado. 

• Selecione 1 na lista suspensa Nº de canais. Os Pontos de gatilho múltiplo podem 
consultar somente pontos de canal único. 

• Preencha outras informações sobre a Configuração de dispositivo e canal conforme 
apropriado. 

• Clique na guia Aquisição. 
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Figura 4 - 55. 
Associação de um ponto de medição dinâmico a um Ponto de gatilho múltiplo – guia Geral. 

• Preencha as informações de Aquisição conforme apropriado. 

• Selecione o Ponto de gatilho múltiplo desejado na caixa da lista suspensa Medição 
digital da área Medições associadas. 

• Clique na guia Condições de operação e armazenamento. 
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Figura 4 - 56. 
Associação de um ponto de medição dinâmico a um Ponto de gatilho múltiplo – guia Condições de operação e 

armazenamento. 

• Selecione Digital em alguma das caixas da lista suspensa Tipo da área Condições 
operacionais. A caixa da lista suspensa Condição é exibida. 

• Selecione uma ou ambas as classes operacionais do Ponto de gatilho múltiplo na 
caixa da lista suspensa Condição. 

• Clique na guia Monitoramento. 
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Figura 4 - 57. 
Associação de um ponto de medição dinâmico a um Ponto de gatilho múltiplo – guia Monitoramento. 

• Se desejado, selecione (marque) Habilitar alarmes dependentes de classes. 
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Figura 4 - 58. 
Alarmes dependentes de classes. 

Quando Habilitar alarmes dependentes de classes estiver marcado, ocorrerão as 
seguintes alterações: 

– A área Alarme adaptativo na guia Alarme adaptativo fica desabilitada. 

– Exibição de dois níveis de alarme em cada uma das subguias Nº de frequências 
e subguia Valor global da guia Monitoramento, correspondentes às duas classes 
operacionais do Ponto de gatilho múltiplo. Podem ser definidos níveis de 
alarme separados para as duas classes. 

– A caixa de seleção Controle de nível em cada uma das subguias Nº de 
frequências e da subguia Valor global da guia Monitoramento fica desabilitada. 

– A caixa de texto Delta armazenamento em cada uma das subguias Nº de 
frequências e da subguia Valor global da guia Monitoramento fica desabilitada. 

– A subguia Bandas personalizadas da guia Monitoramento fica desabilitada. 

➢ Ao desmarcar Habilitar alarmes dependentes de classes, todos os 
controles voltam ao seu estado normal. 

Configuração da compensação de runout  

A compensação de runout consegue remover o sinal (pseudovibração) emitido devido 
ao fato do eixo estar ovalizado. As configurações da compensação de runout só podem 
ser aplicadas em pontos de medição harmônicos.  
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Para definir a compensação, o eixo gira em baixa rotação e os valores do sensor são 
coletados durante a faixa de velocidade de giro lento (consulte configuração de grupo 
temporária).  

Para começar a capturar dados durante o giro lento, clique com botão direito na 
máquina e selecione "Compensação de runout". 

Os dados compensados de runout podem ser vistos no diagrama de tendências e no 
diagrama polar para pontos de medição harmônicos. 

 

Figura 4 - 59. 
Exemplo de compensação de runout. 

Definir conjunto ativo - se houver vários conjuntos diferentes capturados para a 
máquina. O conjunto ativo que deve ser usado pode ser definido clicando neste botão. 

Apagar exclui o conjunto de compensação e seus dados do banco de dados. 

Editar permite que o usuário edite as propriedades dos dados de compensação de 
desvio capturados. 

Capturar compensação de runout abre uma nova janela para capturar dados em tempo 
real e armazenar em um novo ajuste de compensação de runout. 

Editar permite a edição manual dos dados de compensação de desvio em um ponto de 
medição selecionado em um conjunto. 

Fechar fecha a janela. 

Edição um ajuste de compensação de runout 
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Figura 4 - 60. 
Exemplo de conjunto de compensação de runout. 

Nome define um nome personalizado para o conjunto 

Data e hora inicial define o início do conjunto 

Data e hora final define o fim do conjunto 

A caixa Sem data final marcada indica que o conjunto de compensação compensará os 
dados entre o início e o futuro. 

Compensação permite que o usuário selecione se os dados devem ser compensados 
entre o início e o fim ou se todos os dados devem ser compensados ao utilizar este 
conjunto de compensação nos gráficos para exibir dados. 

Calibração do gráfico de Linha de Centro de Eixo  

Para calibrar o gráfico de linha de centro de eixo, clique com o botão direito na 
hierarquia de algum dos tipos de nó, máquina, submáquina ou ponto de medição, e 
selecione a opção de menu "calibrar gráfico de linha central do eixo". 

 

Figura 4 - 61. 
Exemplo de calibração do gráfico de linha de centro do eixo. 

Antes de iniciar o processo de calibração, certifique-se de que o dispositivo esteja 
conectado e o serviço Monitor esteja funcionando. Este recurso fará a conexão 
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automática ao dispositivo IMx e recuperará valores em tempo real para o ponto de 
medição da linha central do eixo e obterá dados do local atual do eixo. 

Calibração da posição do eixo permite que a posição atual do eixo seja selecionada e 
que seja concluído o local onde o eixo deve ser localizado após a calibração do gráfico de 
linha central do eixo. 

Folga do rolamento deve ser medida e inserida nesta caixa de diálogo. 

Calibrar define os novos parâmetros de calibração para o sensor uma vez que os valores 
em tempo real foram capturados e a calibração da posição do eixo e a folga foram 
definidas.  

Gravar – clique neste botão para salvar as alterações no banco de dados. Observe que a 
nova posição de calibração em tempo real no gráfico de linha central do eixo permite 
até 30 segundos (até que o dispositivo reinicie com os novos fatores de calibração). 

Componentes de máquina 

Diferentes componentes de máquina podem ser combinados para criar uma máquina ou 
submáquina. Com a ajuda da ferramenta Componentes de máquina, podem ser criados 
modelos de máquinas, como eixos, redutores de engrenagens, motores, carcaças de 
ventilador, lâminas, geradores, etc. A ferramenta de componentes de máquina é 
utilizada para calcular as frequências de perturbação específicas em uma máquina em 
particular, como as frequências de engrenagem e rolamento, etc., utilizando os dados da 
máquina definidos. Desta maneira, fica mais fácil descobrir qual componente da 
máquina está gerando uma determinada anomalia no espectro de frequência. É possível 
voltar para os componentes de máquina e editar sempre que for preciso fazer 
alterações.  

Importante: o primeiro componente de máquina criado deve ser sempre um eixo ao 
qual as peças restantes estão conectadas. 

 

Importante: o ponto de medição da rotação deve ser configurado antes que a rotação 
operacional seja usada. 

Para acessar a tela de componentes de máquina, realize uma das seguintes opções: 

• Selecione uma máquina na exibição de hierarquia, clique com o botão direito do 
mouse e escolha Componentes de máquina. 

• Selecione uma máquina na exibição de hierarquia e depois clique no ícone  
Componentes de máquina, na barra de ferramentas. 

Criação de um modelo com componentes de máquina 
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Figura 4 - 62. 
Exemplo de Criação de um modelo com componentes de máquina. 

Para criar componentes de máquina, realize uma das seguintes opções: 

• É possível copiar componentes de máquina para outra máquina. Clique com o botão 
direito do mouse na área em branco da tela de trabalho de componentes de 
máquina e selecione Copiar de máquina existente. Isso substituirá qualquer 
componente de máquina existente pelos componentes de máquina copiados. 

• Basta arrastar e soltar os componentes desejados na janela da caixa de ferramentas 
de componentes para a área de trabalho à direita. Arrastar e soltar os componentes 
próximos entre si criará uma ligação entre eles. Por exemplo, para ligar uma 
engrenagem a outra, basta arrastar e soltar a roda em cima da outra. 

Para ligar o modelo à máquina pré-selecionada, arraste a rotação da janela da caixa de 
ferramentas Peças. Essa rotação é utilizada para calcular as frequências defeituosas de 
rolamentos, engrenagens e outras peças. Além disso, também é possível ligar o 
diagnóstico e o espectro de vibração ao modelo. 

Utilizando o rolamento da janela da caixa de ferramentas de peças, pode ser 
selecionado um tipo de rolamento na banco de dados de rolamentos. No total, uma 
base de dados de rolamentos pode conter aproximadamente 30 mil rolamentos da SKF e 
diversos outros fornecedores. Também é possível adicionar novos rolamentos se forem 
conhecidos o diâmetro efetivo do rolamento, o diâmetro do rolo, o número de rolos e o 
ângulo de contato. 

Para adicionar um novo rolamento à máquina atual na exibição de componentes de 
máquina: 

• Arraste o componente do rolamento da janela da caixa de ferramentas de peças e 
solte-a na área de trabalho ao lado da peça apropriada da máquina atual. Esta ação 
cria uma ligação entre o rolamento adicionado e o componente de máquina 
adequado. É exibida a caixa de diálogo Parâmetros da máquina. 
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Figura 4 - 63. 
Caixa de diálogo Parâmetros da máquina 

• Insira um Nome de identificação exclusivo para o rolamento ou mantenha o padrão 
fornecido. 

• Insira um Modelo para o rolamento. 

• Clique no botão procurar (reticências) para acessar o banco de dados de 
rolamentos. Ali, localize e selecione o Fabricante e o Código do rolamento do 
fabricante do rolamento. Para obter mais informações, consulte Banco de dados de 
rolamentos. 

• Selecione se a Pista interna ou externa está Girando nesta aplicação. 

➢ O rolamento indica uma frequência de falha de gaiola diferente 
dependendo se a pista externa está fixa enquanto a pista interna 
gira ou se a pista interna está fixa enquanto a externa gira. A 
seleção de qual pista está girando permite que a frequência da 
gaiola seja exibida corretamente quando as frequências de falha 
forem exibidas em diagramas espectrais. 

O modelo de máquina criado desta maneira é uma ilustração de esquema e não deve ser 
visto como um desenho escalonado em CAD (Design Assistido por Computador). 

Clicar com o botão direito em um componente de máquina na área de trabalho oferece 
as seguintes opções: 

• Calcular engrenamento calcula a rotação do componente de máquina selecionado. 
Isso também pode ser feito automaticamente ao fechar a janela de componentes de 
máquina. 

• Apagar exclui o componente de máquina selecionado. 

• Trazer para frente traz o componente de máquina selecionado para a frente dos 
outros quando os componentes de máquina estão empilhados um sobre o outro. 

• Enviar para trás leva o componente de máquina selecionado para trás dos outros 
quando os componentes de máquina estão empilhados um sobre o outro. 

• Propriedades traz à tona as propriedades do componente de máquina selecionado 
e permite que suas características sejam configuradas. 

Clicar com o botão direito na área de trabalho oferece as seguintes opções: 
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• Calcular engrenamento calcula a rotação de todos os componentes de máquina. 
Isso também pode ser feito automaticamente ao fechar a janela de componentes de 
máquina. 

• Copiar de uma máquina existente substitui as peças existentes da máquina, se for o 
caso, pelos componentes de máquina selecionados ou cria componentes de 
máquina com a máquina existente selecionada. 

• Copiar de uma máquina existente copia o componente de máquina selecionado. 

• 100%, 75%, 50%, 25% permite o zoom da janela de componentes de máquina na 
escala selecionada. 

Configuração da visão geral de processo 

Visão geral de processo é uma ferramenta de interface homem-máquina (HMI) que 
pode ser configurada para criar um display fácil de usar e compreender em salas de 
controle e operadores. Este display ilustra o estado atual da máquina por meio de 
valores de barras e processo.  

A visão geral de processo está diretamente vinculada à hierarquia, o que significa que 
após abrir a máquina, todos os pontos de medição da máquina ficam disponíveis 
automaticamente. No topo da tela de visão geral de processo, há um cabeçalho exibindo 
o estado total da visão geral de processo. 

Para acessar a tela de visão geral de processo, realize uma das seguintes opções: 

• Selecione um nó, uma máquina ou submáquina na exibição de hierarquia e depois 

clique no ícone  Visão geral de processo, na barra de ferramentas. 

• Ou clique com o botão direito do mouse em um nó na exibição de hierarquia e 
selecione Visão geral de processo. 
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Configuração da Visão geral de processo 

Para poder configurar a visão geral de processo, primeiramente, defina a visão geral no 
modo de edição. Isso é feito clicando com o botão direito do mouse na área de trabalho 

e selecionando Modo de edição ou clicando no botão  Modo de edição no canto 
direito da tela de visão geral de processo. Para acessar as seguintes opções de 
configuração, clique com o botão direito na área de trabalho ou clique em um botão no 
canto direito da tela de visão geral de processo 

 Visão geral do processo corporativo é a visão geral de processo principal do nível 
mais alto da exibição de hierarquia que inclui todos os bancos de dados. 

 Atualizar atualiza a tela de visão geral de processo. 

Imprimir a janela ativa imprime a janela aberta no momento. 

 Voltar volta para a tela anterior.  

 Para cima sobe um nível na exibição de hierarquia. 

 

Figura 4 - 64. 
Clique com o botão direito no Menu Contexto. 

Inverter horizontalmente/Inverter verticalmente inverte a área de trabalho de modo 
horizontal ou vertical. A área de trabalho pode ser invertida em várias seções diferentes. 
Isso pode ser útil quando há várias máquinas em um nó específico e deseja-se navegar 
por elas simultaneamente. Toda vez que a área de trabalho é dividida, o filho ou filhos 
do primeiro item da tela em que o comando de divisão foi emitido aparecem na tela 
recém-aberta. 

Remover inversão remove a(s) tela(s) dividida(s). 

Carregar layout carrega um layout da lista de layouts. 

Salvar layout permite que o usuário salve, exclua ou renomeie um item na lista de 
layouts. 
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 Tela cheia alterna entre o modo tela cheia e o modo tela parcial. 

Sair encerra a exibição do processo. 

Log off permite que o usuário troque seu tipo de usuário no logon sem sair do aplicativo: 
faça log off e a caixa de diálogo Logon será aberta automaticamente. Faça login como 
um tipo diferente de usuário, por exemplo, Admin, para realizar as tarefas que exigem 
diferentes direitos de usuário.  

Preferências do usuário abre a interface Preferências do usuário dos recursos Visão 
geral de processo, onde podem ser alterados os tamanhos do ícone, cores de fundo e 
primeiro plano (texto). 

Figura exporta figuras da lista de figuras. 

O modo Editar  alterna entre o modo de edição e não edição. 

Ajustar ajusta os itens em uma grade oculta ao arrastá-los. 

Objetos visíveis determina quais pontos devem ser exibidos. 

Edição de um ponto de medição na área de trabalho 

Quando no modo de edição, os itens na área de trabalho da visão geral de processo 
podem ser manipulados clicando com o botão direito em um item. 

Diagrama permite que o usuário escolha um diagrama associado para criar. 

Propriedades configura o modo como o ponto de medição é exibido editando os 
seguintes campos. 

Nome é o nome do ponto de medição selecionado exibido na hora de escolher 
Nome como Texto. 

Nome abreviado é o nome configurado pelo usuário, exibido ao escolher Nome 
abreviado como Texto. 

Tipo é o tipo de display que determina qual tipo deve representar os dados. As 
opções variam conforme o tipo de ponto de medição. 

Texto determina o modo como será exibido o nome do item na visão geral de 
processo. 

Nome: exibe o nome completo do ponto de medição. 

Nome abreviado: exibe o nome abreviado personalizado do ponto de medição. 

Nenhum: não exibe nenhum nome. Em vez disso, exibe um ícone. 

Largura permite que o valor de largura seja ajustado, em vez de alterá-lo com o 
mouse. 

Altura permite que o valor de altura seja ajustado, em vez de alterá-lo com o 
mouse. 

Mostrar valores determina quais componentes do ponto de medição devem ser 
exibidos no gráfico. 

A caixa de seleção Visível é usada para habilitar/desabilitar o display do ponto de 
medição selecionado.  
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A caixa de seleção Mostrar UE mostra ou oculta as unidades de engenharia em 
todos os tipos de gráfico diferentes que é possível mostrar na visão geral de 
processo. O valor padrão é marcado, o que significa que as unidades de engenharia 
são exibidas. Se as unidades de engenharia forem ocultas, elas ainda serão exibidas 
como informações quando o mouse passar por cima (dica da ferramenta).  

Registro de eventos abre uma janela com o registro de eventos para o ponto de 
medição selecionado. 

Assistente de cópia de máquina 

O assistente de cópia da máquina é um guia que ajuda a copiar uma máquina existente 
(com todas as informações da máquina) para uma máquina nova.  

Observe que o assistente não pode substituir as configurações de canal existentes em 
um dispositivo atual. Ele pode, no entanto, criar um novo dispositivo IMx/MasCon para 
que não haja necessidade de criar um dispositivo IMx/MasCon antes de iniciar o 
assistente. 

Podem ser copiados os seguintes dados:  

• Informações específicas da máquina 

• Componentes de máquina  

• Dispositivos IMx/MasCon 

• Configuração do canal 

• Pontos de medição on-line 

• Pontos de medição off-line 

• Diagnóstico 

• Informações da visão geral de processo 

• Grupo de medição 

Para abrir o assistente de cópia da máquina, realize uma das seguintes opções: 

• Clique com o botão direito do mouse em um nó na exibição de hierarquia e 
selecione Adicionar, Máquina, e depois selecione Do modelo da máquina. 

• Clique com o botão direito do mouse em um nó na exibição de hierarquia e 
selecione Adicionar, Máquina, e depois selecione Máquina existente. 

• Selecione uma máquina na exibição de hierarquia primeiro, clique em Editar na 
barra de ferramentas e selecione Copiar set. 
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Uso do Assistente de cópia da máquina 

A tela 1, Figura 4 – 65, é Selecionar dados a serem copiados. 

 

Figura 4 - 65. 
Exemplo de dados a serem copiados. 

Nome da máquina existente exibe o nome da máquina selecionada na exibição 
Hierarquia. 

Local da máquina existente exibe o local da máquina selecionada na exibição 
Hierarquia. 

Destino 

Novo nome da máquina especifica o nome da nova máquina. 

Novo código da máquina permite inserir uma tag ou número de ID da máquina 
(opcional). 

Novo local da máquina oferece uma lista de seleção da lista de nós na exibição de 
hierarquia. 
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Dados 

Componentes de máquina - marque para copiar todos os componentes de 
máquina. 

Pontos de medição - marque para copiar todos os pontos de medição. 

Visão geral de processo - marque para copiar todos os dados da visão geral de 
processo. 

Configuração da unidade e canal - marque para copiar todos dados da configuração 
do dispositivo e canal. 

A tela 2, Figura 4 - 66, é Pontos de medição.  

 

Figura 4 - 66. 
Exemplo de pontos de medição a serem copiados. 

A janela de pontos de medição mostra uma lista de todos os pontos de edição na 
máquina-fonte. Selecione os que devem ser copiados para a nova máquina. Se um ponto 
de medição estiver marcado, ele será incluído no processo de cópia. Caso contrário, ele 
será excluído do processo.  

Nome exibe o nome e ID exclusivo dos pontos de medição. 

Tipo exibe o tipo de pontos de medição. 
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Selecionar tudo seleciona todos os pontos de medição na lista. 

Desmarcar tudo desmarca todos os pontos de medição na lista. 

A tela 3, Figura 4 – 67, é Unidades e canais. 

 

Figura 4 - 67. 
Exemplo de Configuração de unidades no Assistente de cópia de máquina. 

Baseado nos pontos de medição selecionados na tela anterior, o assistente coleta todas 
as informações correspondentes das unidades IMx/MasCon e canais. 

Número da unidade exibe o número da unidade exclusivo da máquina existente 
selecionada. 

Nome exibe o nome da máquina selecionada. 

Novo número da unidade é o número atribuído no campo "escolher novo número da 
unidade de" abaixo. 

Selecionar novo nome determina o novo nome gerado pelo sistema. Ele pode ser 
alterado, se desejado. 

Escolher novo número da unidade - selecione um número da unidade único na lista. 

A tela 4 é Finalizar. Clique em Finalizar para salvar as alterações feitas. 
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A tela 5 é Sumário. Ela exibe os detalhes e o resumo pode ser impresso. 

Exemplo de cenário 

Existe uma turbina eólica com um sistema IMx/MasCon com dados de medição. Para 
adicionar uma segunda turbina eólica à base de dados do @ptitude Observer, toda a 
configuração da turbina eólica existente pode ser copiada para a nova por meio do 
assistente de cópia da máquina. O assistente solicitará um novo número e nome para o 
novo dispositivo IMx/MasCon. 

Assistente de múltiplos pontos 

O assistente de múltiplos pontos é uma ferramenta para atualizar vários pontos de 
medição com uma ou várias propriedades. Pode ser qualquer coisa, desde uma simples 
edição (como alterar um estado ativo em alguns pontos de medição na máquina) a 
edições mais complexas (como atualizar uma faixa de frequência e número de linhas em 
todos os pontos de medição de vibração de IMx/MasCon em toda a base de dados). O 
assistente pode filtrar tipos de pontos de medição específicos com base nas seleções 
feitas.  

Para abrir o assistente de múltiplos pontos: 

• Para atualizar um determinado conjunto de pontos de medição: 
1. Primeiramente, selecione uma base de dados, um nó, uma máquina ou 

submáquina nas quais esses pontos residem na exibição de hierarquia. 
2. Clique em Editar na barra de ferramentas e então selecione Assistente de 

múltiplos pontos. 

• Para atualizar todos os pontos de medição em todos os bancos de dados: 

– Não há necessidade de selecionar qualquer nó. Clique em Editar na barra de 
ferramentas e então selecione Assistente de múltiplos pontos. No Assistente, 
selecione Todos pontos de medição em todos os bancos de dados. 
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Uso do Assistente de múltiplos pontos 

A tela 1, Figura 4 – 68, é Selecionar dados a serem modificados.  

 

Figura 4 - 68. 
Exemplo de Seleção de dados do Assistente de múltiplos pontos. 

Tipo de ponto de medição permite a seleção de um tipo de hardware e depois um tipo 
de ponto de medição que deve ser atualizado. Só pode ser atualizado um tipo de ponto 
de medição por vez. 

Origem de dados seleciona quais pontos de medição no banco de dados devem ser 
atualizados. 

Com base na minha seleção atual na hierarquia: uma lista de pontos de medição 
que foram selecionados na exibição de hierarquia antes de acessar a tela do 
assistente de múltiplos pontos. 

Todos os pontos de medição em todos os bancos de dados: uma lista de todos os 
pontos de medição em todos os bancos de dados. 

Pontos de medição descarregados são todos os pontos de medição que podem ser 
atualizados pelo assistente. Os pontos podem ser desmarcados para excluí-los da 
atualização. 

Filtro adicional por nome permite a filtragem da lista de pontos de medição por um 
nome determinado. 

Aplicar aplica a filtragem pelo nome especificado. 
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➢ Por exemplo, insira "NDE" no campo Filtro adicional por nome e 
clique no botão Aplicar, a lista dos pontos de medição só conterá 
aqueles cujo nome apresente o texto "NDE". 

Selecionar tudo seleciona todos os pontos de medição na lista. 

Desmarcar tudo desmarca todos os pontos de medição na lista. 

A tela 2, Figura 4 – 69, é Seleção de atributos. 

 

Figura 4 - 69. 
Exemplo de Seleção de atributos do Assistente de múltiplos pontos. 

Atributo usa uma exibição de árvore para selecionar um atributo a ser atualizado. Uma 
lista de todos os pontos de medição selecionados com o valor atual do atributo 
selecionado é exibida no lado direito da tela. O valor do atributo pode ser alterado 
diretamente na lista, um por vez ou todos de uma só vez. 

Um por um atualiza somente o ponto de medição que está sendo editado. 

Todos atualiza todos os pontos de medição com o valor editado. 

A tela 3 é Finalizar. Esta é a confirmação final para continuar com a atualização dos 
pontos de medição. 

Depois de clicar em Finalizar, o assistente começa a salvar a configuração e qualquer 
alteração feita não pode ser desfeita. 

A tela 4 é Sumário. Ela fornece uma lista de quantos pontos de medição foram 
carregados e quantos não puderam ser carregados. Se houve algum ponto de medição 
que não pôde ser carregado, os motivos são mostrados na seção Detalhes. 
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5 
Operação do sistema 

Exibição de operação 

O @ptitude Observer lembra cada exibição de saída do usuário de modo que cada 
sessão começa onde a sessão anterior parou. Para um usuário novo, após fazer logon 
com sucesso, o @ptitude Observer iniciará com a exibição de hierarquia na janela de 
visualização da árvore como exibição padrão. 

Visualização da árvore 

A janela de visualização da árvore consiste nos seguintes tipos de interfaces de usuário. 

Exibição de hierarquia A Exibição de hierarquia mostra as máquinas e seus pontos de 
medição em uma hierarquia em estrutura de árvore, com o estado correspondente de 
cada objeto. A hierarquia pode exibir dados de diversos bancos de dados ao mesmo 
tempo. 

Exibição do sistema A Exibição do sistema mostra o estado do ponto de vista do 
hardware, que é baseado em unidades IMx/MasCon, sensores e pontos de medição. Ela 
mostra o estado de comunicação também. 

O Espaço de trabalho é a exibição de hierarquia das máquinas selecionadas pelo 
usuário. É um espaço de trabalho individual para acompanhar somente as máquinas 
pelas quais o usuário é responsável. O espaço de trabalho pode abranger apenas um só 
banco de dados. 

A Visualização de diagrama é a exibição de hierarquia de todas as configurações salvas 
de diagramas gráficos incluindo a seleção de pontos de medição, bem como as 
configurações de fila. Isso permite ter exibições predefinidas dos dados. 

Exibição de hierarquia  

Para acessar a tela de exibição de hierarquia: 

• Clique em Mostrar na barra de ferramentas e depois selecione Visualização da 
árvore para abrir a janela de visualização da árvore. 

• Selecione Exibição de hierarquia. 

➢ Se a janela da visualização da árvore já foi aberta, selecione 
Exibição de hierarquia diretamente na janela de visualização da 
árvore. 

A exibição de hierarquia exibe o estado de cada objeto com pequenos ícones. A 
indicação/nível de estado herda o estado superior na exibição de hierarquia. Por 
exemplo, se um ponto de medição de uma máquina tem um estado de alarme, todos os 
níveis acima desta máquina também serão atualizados para um estado de alarme. O 
estado na exibição de hierarquia é atualizado toda vez que uma tendência é armazenada 
no banco de dados no serviço do @ptitude Observer Monitor. 
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Figura 5 - 1. 
Exemplo de exibição de hierarquia do @ptitude Observer. 
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Estado na exibição de hierarquia  

Desconhecido indica que os dados do ponto de medição estão faltando e que o 
sistema não é capaz de determinar a condição da máquina. Este é o estado padrão de 
novos pontos de medição.  

Não ativo indica que o ponto de medição está desabilitado e adiado. Nenhum dado 
será coletado para este ponto de medição. 

Falha dos cabos indica que o dispositivo IMx/MasCon detectou uma falha dos 
cabos no canal que este ponto de medição usa. A detecção é obtida por faixas de 
polarização que são definidas no campo verificar BOV, na seção configuração de canais 
analógicos das unidades IMx/MasCon. 

Faixa de medição externa indica que os valores oriundos deste ponto de medição 
estão fora da faixa de aceitação. A polarização no canal está correta, mas os valores 
gerados são muito altos ou muito baixos. A faixa de medição é definida no campo 
condição da faixa ativa com valores mínimos e máximos das configurações de tendência 
dos pontos de medição. 

Alarme indica que este ponto de medição recebeu valores que acionaram um 
alarme. Os valores podem ser Alarmes altos, Alarmes baixos, Alarmes de relação ou 
Alarmes de vetor. O estado do alarme pode ser confirmado reconhecendo o alarme na 
lista de alarmes (consulte Lista de alarmes em Mostrar na seção Itens do menu). Depois 
que o alarme foi reconhecido e novos dados foram armazenados no banco de dados, o 
ponto de medição liberará o estado de alarme. 

Alarme de diagnóstico indica que um alarme foi acionado pelo diagnóstico 
integrado e inteligente da máquina sobre o sistema. As regras e lógica do alarme de 
diagnóstico podem ser definidas na seção de configurações de diagnóstico da 
Configuração dos pontos de medição e alarmes. Os níveis de alarme do diagnóstico são 
facilmente definidos no diagrama de tendência de diagnóstico (consulte Diagnóstico em 
Displays gráficos e ferramentas em Operação do sistema). 

Alerta de diagnóstico indica que um alerta foi acionado pelo diagnóstico integrado 
e inteligente da máquina sobre o sistema. As regras e lógica do alerta de diagnóstico 
podem ser definidas na seção de configurações de diagnóstico da Configuração dos 
pontos de medição e alarmes. Os níveis de alerta do diagnóstico são facilmente 
definidos no diagrama de tendência de diagnóstico (consulte Diagnóstico em Displays 
gráficos e ferramentas em Operação do sistema). 

Protean indica que a aprendizagem de máquina integrada detectou uma alteração 
no diagnóstico da Protean e o sistema gerou um alarme. Todas as regras e níveis do 
acionamento Protean são determinados com base nos algoritmos de aprendizagem de 
máquina desenvolvidos pela SKF e o gráfico Protean pode exibir o histórico. 

Alerta indica que este ponto de medição recebeu valores que acionaram um alerta. 
Um alerta é um pré-estado anterior ao alarme, que pode ser Alerta alto, Alerta baixo ou 
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Alerta de vetor. O estado do alerta pode ser confirmado reconhecendo o alerta na lista 
de alarmes (consulte Lista de alarmes em Mostrar na seção Itens do menu). Depois que 
o alerta foi reconhecido e novos dados foram armazenados no banco de dados, o ponto 
de medição liberará o estado de alerta. 

Não medido indica que os dados não foram medidos e armazenados para a 
medição específica no período esperado pelo sistema. O período é geralmente duas 
vezes o intervalo de armazenamento de tendências. O sistema não consegue determinar 
a condição da máquina. 

Fora da faixa ativa indica que as condições especificadas pelas faixas ativas no 
ponto de medição não foram atendidas pelo sistema. Uma ou mais faixas ativas podem 
ser configuradas nos pontos de medição nas configurações de espectro e de tendência. 

Fora da faixa ativa instável indica que não só as condições especificadas pelas 
faixas ativas no ponto de medição não são atendidas pelo sistema, como a medição está 
variando muito e aciona o valor delta máximo permitido da faixa ativa, tornando-a 
instável. 

Transiente indica que o ponto de medição está em modo transiente, o que significa 
que está ocorrendo uma aceleração ou desaceleração no momento. Uma vez que 
aceleração ou desaceleração da máquina é concluída, ela irá liberar o estado transiente. 

Sem níveis de alarme definidos indica que o ponto de medição está ativo e que os 
dados de medição estão entrando, mas não há níveis de alarme configurados para o 
sistema. O sistema não consegue determinar se o estado do ponto de medição é 
aceitável ou não. 

Ok indica que o ponto de medição não tem problemas conhecidos. Os dados que 
estão entrando são válidos e ficam dentro da faixa ativa e faixa de medição 
especificadas. Os níveis de alarme são especificados para o ponto de medição e os dados 
ficam dentro dos níveis especificados de alarme e alerta. 

Lista de prioridade de estado 

Um objeto na exibição de hierarquia pode ter vários estados diferentes. Nesse caso, o 
estado com a mais alta prioridade é exibido na exibição de hierarquia. 

A seguir está a lista de Ordem de prioridade dos pontos de medição: 

1. Não ativo 
2. Falha dos cabos 
3. Faixa de medição externa 
4. Alarme 
5. Alarme de diagnóstico 
6. Diagnósticos da Protean 
7. Alerta 
8. Alerta de diagnóstico 
9. Não medido 
10. Fora da faixa ativa instável 
11. Fora da faixa ativa 
12. Transiente 
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13. Nenhum nível de alarme configurado 
14. OK 

A seguir está a lista de Ordem de prioridade de todos os outros, tais como banco de 
dados, nó, máquina e submáquina:  

1. Alarme 
2. Alarme de diagnóstico 
3. Alerta 
4. Alerta de diagnóstico 
5. Falha dos cabos 
6. Faixa de medição externa 
7. Não medido 
8. Transiente 
9. Fora da faixa ativa instável 
10. Fora da faixa ativa 
11. OK 
12. Nenhum nível de alarme configurado 
13. Não ativo 

Indicadores do modo de configuração 

Os nós no banco de dados podem ter diferentes indicadores do modo de configuração 
definidos, conforme a validade do nó atual ou se a configuração do nó ou ponto de 
medição específico não for definida pelo software do @ptitude Observer. Se houver um 
indicador do modo de configuração definido para um nó ou ponto de medição, o ícone 
normal exibido para o nó será substituído por um dos seguintes ícones: 

Obsoleto indica que este nó ou ponto de medição é obsoleto e não é mais válido 
para capturar dados. O sistema do Observer pode definir nós neste estado quando os 
nós precisam ser retidos no sistema porque contêm dados de medição que podem ser 
analisados, mas as condições do sistema foram alteradas de tal forma que o nó especí-
fico já não é mais válido para capturar dados. Se um nó do Observer já não for mais 
necessário, o usuário poderá optar por excluir permanentemente o nó e seus dados.  

Interfaces disponíveis no banco de dados 

Estas funções podem ser acessadas clicando com o botão direito em um banco de dados. 

Adicionar adiciona um nó ou uma máquina. Consulte Nó ou Máquina em Criação de 
uma exibição de hierarquia na seção Configuração do sistema. 

Visão geral de processo permite a criação de displays simulados definidos pelo usuário 
com pontos de medição e links para outros displays sobrepostos em figuras gráficas, 
como desenhos, fotos digitais, etc. Consulte Visão geral de processo na seção 
Configuração do sistema. 

Relatório gera documentos que contêm informações baseadas em texto, bem como 
diagramas e figuras dos dados selecionados. Consulte Relatório em Arquivo na seção 
Itens do menu. 

Registro de eventos exibe todos os eventos de unidades IMx-R no banco de dados 
especificado. Consulte Registro de eventos em On-line na seção Itens do menu. 

Configurar habilita a configuração das seguintes funções no banco de dados selecionado. 

Reajustar níveis de alarme automático de tendência 

Reajustar níveis de alarme automático de diagnóstico 
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Recalcular diagnósticos 

Desabilitar os pontos de medição 

Habilitar os pontos de medição  

Bloquear o alarme em todos os pontos de medição  

Remover alarme em bloco de todos os pontos de medição  

Ferramentas permite que um usuário configure os seguintes ajustes. 

Modificar configurações gráficas de vários pontos de medição ao mesmo tempo no 
banco de dados. 

Atualizar faz com que a exibição de hierarquia seja atualizada com o novo estado, se 
houver. 

Propriedades permite editar as propriedades do banco de dados selecionado. 

Interfaces disponíveis no nível do nó 

Estas funções podem ser acessadas clicando com o botão direito em um nó. 

Adicionar adiciona um nó ou uma máquina. Consulte Nó ou Máquina em Criação de 
uma exibição de hierarquia na seção Configuração do sistema. 

Visão geral de processo permite a criação de displays simulados definidos pelo usuário 
com pontos de medição e links para outros displays sobrepostos em figuras gráficas, 
como desenhos, fotos digitais, etc. Consulte Visão geral de processo na seção 
Configuração do sistema. 

Relatório gera documentos que contêm informações baseadas em texto, bem como 
diagramas e figuras dos dados selecionados. Consulte Relatório em Arquivo na seção 
Itens do menu. 

Registro de eventos exibe todos os eventos do nó selecionado de um dispositivo IMx-R. 
Consulte Registro de eventos em On-line na seção Itens do menu. 

Apagar exclui o nó selecionado. 

Configurar habilita a configuração das seguintes funções no nó selecionado.  

Reajustar níveis de alarme automático de tendência 

Reajustar níveis de alarme automático de diagnóstico 

Recalcular diagnósticos 

Desabilitar os pontos de medição 

Habilitar os pontos de medição  

Bloquear o alarme em todos os pontos de medição  

Remover alarme em bloco de todos os pontos de medição 

Ferramentas permite que um usuário configure os seguintes ajustes. 

Modificar configurações gráficas de vários pontos de medição ao mesmo tempo na 
seleção atual de hierarquia. 

Atualizar faz com que a exibição de hierarquia seja atualizada com o novo estado, se 
houver. 

Propriedades permite editar as propriedades do nó selecionado. 
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Interfaces disponíveis no nível da máquina 

Estas funções podem ser acessadas clicando com o botão direito em uma máquina. 

Adicionar adiciona um ponto de medição, uma submáquina ou um Grupo de Event 
Capture. Consulte Pontos de Medição ou Submáquina em Criação de uma exibição de 
hierarquia na seção Configuração do sistema. Consulte Configuração de um Grupo de 
Event Capture em Banco de dados > Grupos de medição na seção Itens do menu.  

Visão geral de processo permite a criação de displays simulados definidos pelo usuário 
com pontos de medição e links para outros displays sobrepostos em figuras gráficas, 
como desenhos, fotos digitais, etc. Consulte Visão geral de processo na seção 
Configuração do sistema. 

Componentes de máquina permite a construção de um modelo de máquina 
combinando diferentes componentes de máquina. Consulte Definição dos componentes 
de máquina em Configuração do sistema. 

Relatório gera documentos que contêm informações baseadas em texto, bem como 
diagramas e figuras dos dados selecionados. Consulte Relatório em Arquivo na seção 
Itens do menu. 

Compensação de runout captura dados da compensação de runout para a máquina 
específica. Consulte Compensação de runout em Configuração dos pontos de medição e 
alarmes na seção Configuração do sistema. 

Registro de eventos exibe todos os eventos da máquina selecionada de um dispositivo 
IMx-R. Consulte Registro de eventos em On-line na seção Itens do menu. 

Planejador de manutenção acompanha as tarefas de manutenção. Consulte Planejador 
de manutenção na seção Operação do sistema. 

Copiar copia a máquina selecionada. Consulte o Assistente de cópia de máquina na 
seção Configuração do sistema. 

Colar cola a submáquina ou o ponto de medição copiado na máquina selecionada.  

Apagar exclui a máquina selecionada.  

➢ Se a máquina que está sendo excluída incluir pontos consultados por 
um Ponto de gatilho múltiplo, o sistema removerá essas consultas. 

➢ Se a máquina que está sendo excluída incluir um Grupo de Event 
Capture, o sistema removerá o grupo e os pontos de medição 
relacionados. 

Ferramentas permite que um usuário configure os seguintes ajustes. 

Modificar configurações gráficas de vários pontos de medição ao mesmo tempo na 
seleção atual de hierarquia ou do banco de dados. 

Gerar modelo de máquina abre uma caixa de diálogo para gerar um modelo de 
máquina da máquina selecionada.  
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Configurar habilita a configuração das seguintes funções na máquina selecionada. 

Reajustar níveis de alarme automático de tendência 

Reajustar níveis de alarme automático de diagnóstico 

Recalcular diagnósticos 

Desabilitar os pontos de medição 

Habilitar os pontos de medição 

Bloquear o alarme em todos os pontos de medição 

Remover alarme em bloco de todos os pontos de medição 

Adicionar nota adiciona uma nota para a máquina ou submáquina selecionada. Consulte 
Notas na seção Operação do sistema. 

Calibrar o gráfico de linha de centro do eixo faz a conexão com o dispositivo IMx e 
recupera valores em tempo real para o ponto de medição da linha central do eixo e 
obtém dados do local atual do eixo. Consulte Calibração do gráfico de Linha de Centro 
de Eixo na seção Configuração do sistema.  

Adicionar caso de evento adiciona um relatório de documento, informações e histórico 
sobre um evento específico relacionado à máquina selecionada. Consulte Casos de 
eventos na seção Operação do sistema. 

Adicionar anexo anexa algum arquivo à máquina selecionada. Consulte Propriedades da 
máquina em Criação de unidades IMx/MasCon e canais. 

Tag categoriza a máquina selecionada com uma tag definida especificamente na 
Biblioteca de tags.  

Atualizar faz com que a exibição de hierarquia seja atualizada com o novo estado, se 
houver. 

Propriedades permite editar as propriedades da máquina selecionada. 

Interfaces disponíveis no nível da submáquina 

Estas funções podem ser acessadas clicando com o botão direito em uma submáquina. 

Adicionar adiciona um ponto de medição. Consulte Pontos de Medição em Criação de 
uma exibição de hierarquia na seção Configuração do sistema. 

Visão geral de processo permite a criação de displays simulados definidos pelo usuário 
com pontos de medição e links para outros displays sobrepostos em figuras gráficas, 
como desenhos, fotos digitais, etc. Consulte Visão geral de processo na seção 
Configuração do sistema. 

Relatório gera documentos que contêm informações baseadas em texto, bem como 
diagramas e figuras dos dados selecionados. Consulte Relatório em Arquivo na seção 
Itens do menu. 

Registro de eventos exibe todos os eventos da submáquina selecionada de um 
dispositivo IMx-R. Consulte Registro de eventos em On-line na seção Itens do menu. 

Copiar permite copiar a submáquina selecionada para um novo local diretamente. 

Colar cola um ponto de medição copiado na submáquina selecionada. 

Apagar exclui a submáquina selecionada.  
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➢ Se a submáquina que está sendo excluída incluir pontos 
consultados por um Ponto de gatilho múltiplo, o sistema removerá 
essas consultas. 

Níveis de alarme automático de tendência da submáquina selecionada. 

Diagnosticar níveis de alarme automático da submáquina selecionada. 

Recalcular diagnósticos da submáquina selecionada.  

Modificar configurações gráficas de vários pontos de medição ao mesmo tempo na 
submáquina selecionada. 

Adicionar nota adiciona uma nota para a máquina ou submáquina selecionada. Consulte 
Notas na seção Operação do sistema. 

Calibrar o gráfico de linha de centro do eixo faz a conexão com o dispositivo IMx e 
recupera valores em tempo real para o ponto de medição da linha central do eixo e 
obtém dados do local atual do eixo. Consulte Calibração do gráfico de Linha de Centro 
de Eixo na seção Configuração do sistema.  

Tag categoriza a submáquina selecionada com uma tag definida especificamente na 
Biblioteca de tags. 

Atualizar faz com que a exibição de hierarquia seja atualizada com o novo estado, se 
houver. 

Propriedades permite editar as propriedades da submáquina selecionada. 

Interfaces disponíveis no nível do ponto de medição 

Estas funções podem ser acessadas clicando com o botão direito em um ponto de medição. 

Diagrama para selecionar e acessar um display gráfico dos dados do ponto de medição. 

Relatório gera documentos que contêm informações baseadas em texto, bem como 
diagramas e figuras dos dados selecionados. Consulte Relatório em Arquivo na seção 
Itens do menu. 

Registro de eventos exibe todos os eventos do ponto de medição selecionado de um 
dispositivo IMx-R. Consulte Registro de eventos em On-line na seção Itens do menu. 

Copiar - copia o ponto de medição selecionado. 

Colar - cola o ponto de medição copiado em um novo local. 

Apagar - exclui o ponto de medição selecionado. 

➢ Se o ponto que está sendo excluído for consultado por um Ponto 
de gatilho múltiplo, o sistema removerá essa consulta. 

Reajustar níveis de alarme automático de tendência do ponto de medição selecionado.  

Reajustar níveis de alarme automático de diagnóstico do ponto de medição selecionado. 

Recalcular diagnósticos do ponto de medição selecionado. 

Adicionar nota do ponto de medição selecionado. Consulte Notas na seção Operação do 
sistema. 

Tag categoriza o ponto de medição selecionado com uma tag definida especificamente 
na Biblioteca de tags. 

Atualizar faz com que a exibição de hierarquia seja atualizada com o novo estado, se 
houver. 
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Propriedades permite editar as propriedades do ponto de medição selecionado. 

Exibição do sistema  

A Exibição do sistema mostra o banco de dados do ponto de vista do sistema com 
unidades IMx/MasCon, sensores/canais e pontos de medição.  

Para acessar a tela de exibição do sistema: 

• Clique em Mostrar na barra de ferramentas e selecione Sistema. 

• Se a janela da visualização da árvore já foi aberta, selecione Sistema diretamente na 
janela de visualização da árvore. 

A Figura 5 - 2, abaixo, é um exemplo de exibição de sistema. 

 

Figura 5 - 2. 
Exemplo de Exibição de sistema. 

Ao clicar com o botão direito em um banco de dados, nó, máquina, canal e ponto de 
medição, existem opções para Atualizar dados ou abrir as configurações de Propriedade 
do nó selecionado e editar. 

Ao clicar com o botão direito em um ponto de medição, existem também opções para 
abrir um display gráfico Diagrama para editar, Apagar o ponto de medição selecionado 
ou definir uma Tag no ponto de medição. 
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Espaço de trabalho  

O Espaço de trabalho é um espaço de trabalho individual que consiste na exibição de 
hierarquia de máquinas selecionadas pelo usuário. É usado para acompanhar somente 
as máquinas pelas quais o usuário é responsável. Observe que o espaço de trabalho não 
pode abranger vários bancos de dados.  

Para abrir a tela Espaço de trabalho: 

• Clique em Mostrar na barra de ferramentas e selecione Espaço de trabalho. 

• Se a janela da visualização da árvore já foi aberta, selecione Espaço de trabalho 
diretamente na janela de visualização da árvore. 

A Figura 5 - 3, abaixo, é um exemplo de Espaço de trabalho. 

 

Figura 5 - 3. 
Exemplo de Espaço de trabalho. 

Para configurar um espaço de trabalho, selecione Espaço de trabalho no menu Editar. 
Consulte Espaço de trabalho em Editar, na seção Itens do menu. 
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Visualização de diagrama  

A exibição de Diagrama é uma lista de caixas de diagrama salvas. As caixas de diagrama 
são exibições predefinidas dos dados que contêm definições gráficas especificadas, 
incluindo a seleção de pontos de medição, bem como as configurações da fila.  

Para abrir a tela Diagrama: 

• Clique em Mostrar na barra de ferramentas e selecione Visualização de diagrama. 

• Se a janela da visualização da árvore já foi aberta, selecione Diagrama diretamente 
na janela de visualização da árvore. 

A Figura 5 - 4, abaixo, é um exemplo de visualização de diagrama. 

 

Figura 5 - 4. 
Exemplo de Visualização de diagrama. 

Para trazer à tona o display gráfico com as configurações salvas, clique duas vezes na 
caixa de diagrama selecionada. 
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Displays gráficos e ferramentas 

Existem vários displays gráficos disponíveis no @ptitude Observer para facilitar a análise 
de dados. A capacidade de acesso dos displays gráficos depende do item selecionado. 

Para acessar a tela de display gráfico: 

1. Primeiramente, selecione um ponto de medição, uma submáquina ou máquina na 
exibição de hierarquia, exibição de sistema ou espaço de trabalho. 

2. Selecione um dos ícones de display gráfico a seguir na barra de ferramentas. Como 
alternativa, se um ponto de medição foi selecionado, clique com o botão direito no 
ponto de medição e depois clique em Diagrama e escolha um display gráfico. 
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Forma de onda no 
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Fase Histórico Gráfico 3D 
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Polar Linha central do eixo 
Combinação 
diagramas 

Event Capture  

Recursos gráficos 

Análise multiponto é possível na maioria dos displays arrastando e soltando mais pontos 
de medição no mesmo gráfico. Manter [tecla ctrl] pressionado enquanto libera um 
ponto de medição em um gráfico adiciona o ponto de medição no display sobrepondo os 
dados se o gráfico aceitar.  

Legenda está incluída em todos os displays e fornece informações sobre valores 
selecionados, posições de cursor, tipo de dados e muito mais. A legenda pode ser 
reposicionada e ativada em todos os gráficos. Pode ser ativada marcando-se o campo 
Visível. Também tem a opção de ter o display posicionado em Superior, Inferior, 
Esquerda ou Direita de um gráfico.  

A configuração de Fila define a profundidade e as condições sobre quais dados devem 
ser recuperados e exibidos nos gráficos. O acesso à configuração de fila pode ser feito 
clicando no ícone de fila na barra de ferramentas após abrir um gráfico. O gráfico será 
atualizado com os dados novos das configurações de fila automaticamente. Consulte Fila 
na seção Operação do sistema. 
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Configurações do gráfico 

Para acessar as configurações do gráfico:  

• Clique com o botão direito do mouse na tela e display gráfico e selecione uma 
opção no menu pop-up. 

• Também é possível atualizar as configurações gráficas de vários pontos de medição 
ao mesmo tempo clicando com o botão direito em um nó ou uma máquina na 
exibição de hierarquia, depois selecionando Ferramentas, e então Modificar 
configurações gráficas. 

Algumas configurações do gráfico editadas podem ser salvas no ponto de medição 
enquanto outras são apenas alterações temporárias. Quando são modificadas 
determinadas configurações em qualquer um dos tipos de gráfico a seguir para um 
ponto único, o sistema salvará automaticamente as modificações como as configurações 
preferenciais para aquele gráfico e ponto. Na próxima vez que o usuário acessar o 
mesmo gráfico para o mesmo ponto, o gráfico irá reter as preferências aplicáveis que 
foram definidas. 

Entre os tipos de gráfico que salvam preferências/modificações estão: 

• Tendência múltipla • Espectros 

• Órbita • Forma de onda no tempo 

• Linha de centro do eixo • Tendência 

Entre as configurações do gráfico que serão salvas, quando aplicável, nos gráficos acima 
(especificamente, as duplas tipo de gráfico/tipo de ponto) estão: 

 

Direção Legenda 
Visível/Alinhamento 

Mostrar fase 

Visualizar estilo Estilo de linha Iniciar/parar marcadores  

Unidade de frequência Modo Caixas de seleção de título  

Inverter direção da 
rotação 

Ajustar velocidade Eixo X 

Inverter posição de 
visualização 

Tempo de ciclo do eixo Eixo Y 

 

As Configurações 3D permitem editar o zoom, rotação e escalas de elevação nos 
diagramas 3D.  

Adicionar cursor adiciona cursores (marcadores) disponíveis um por vez no gráfico 
temporariamente. As descrições dos cursores disponíveis podem ser encontradas em 
Ferramentas na seção Exibição de gráficos a seguir.  

Círculos de alarme oculta/mostra círculos de alarme em tipos de diagramas polares. Um 
círculo de alerta (amarelo) e um ciclo de alarme (vermelho) é exibido. 

Anotações podem ser adicionadas como notas temporárias para o gráfico atual. Elas 
podem ser úteis em impressões do gráfico atual ou capturas de tela. Para adicionar uma 
anotação, clique com o botão direito do mouse no gráfico e selecione o item do menu 
Anotação/Adicionar. Uma caixa de texto é exibida no canto superior esquerdo. Para 
editar a caixa na caixa de texto, clique duas vezes nela. Para terminar de editar, clique na 
tecla ESC no teclado. Clique no mouse e arraste a anotação para onde ela deve ser 
colocada.  
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Alarme automático está disponível em display de diagnóstico apenas. Ele é baseado nos 
dados do gráfico que configura as definições de alarme para o sistema de diagnóstico 
inteligente integrado. 

Copiar está disponível em todos os gráficos do @ptitude Observer. Ele cria uma captura 
de tela do gráfico e copia para a área de transferência.  

Tolerância de correlação está disponível no diagrama de tendência múltipla apenas. A 
tolerância de correlação define uma tolerância de distância para as medições 
correlacionadas e para que ainda possam ser exibidas. Pode ser definida em Exata em 
um intervalo entre 1 segundo e 1 hora.  

Ajuste de curva aplica uma aproximação de ajuste da curva aos dados exibidos 
atualmente no diagrama. As opções são 1º grau, 2º grau, 3º grau e Nenhum.  

DiagX apresenta uma lista de componentes de máquina e a probabilidade de cada uma 
estar relacionada à frequência selecionada. Esta edição é temporária. Consulte DiagX em 
Ferramentas de exibição de gráficos a seguir.  

Excluir do cálculo de diagnóstico exclui uma FFT do diagnóstico. 

Exportar está disponível em todos os gráficos do @ptitude Observer. Ele apresenta a 
caixa de diálogo Exportar em que os dados podem ser selecionados para serem 
exportados em diversos formatos diferentes, incluindo arquivos de texto e Excel.  

Unidade de frequência alterna a unidade de frequência entre Hz, cpm e Ordem. A 
alteração feita na unidade de frequência pode ser salva no ponto de medição.  

Frequências de falha apresenta uma caixa de diálogo em que o usuário pode escolher os 
componentes de máquina que está analisando no momento. Quando são selecionados 
um ou mais componentes de máquina, as frequências deles são desenhadas no gráfico. 
Dessa maneira, o usuário pode ver claramente quais componentes de máquina podem 
estar causando leituras altas. As frequências exibidas para os componentes de máquina 
são calculadas automaticamente usando a rotação operacional.  

Acesse [Duplo clique] para obter o display de diagnóstico, alterne para frente e para trás 
entre a tela de diagnóstico principal e o gráfico selecionado. Acesse [Duplo clique] para 
obter o display de histórico para abrir o histórico selecionado no modo tela cheia.  

Invertido altera o sinal de todos os dados no diagrama.  

Legenda define a posição preferida da legenda. Consulte Recursos gráficos para obter 
informações detalhadas. Uma posição geral da legenda pode ser definida em todos as 
exibições de gráfico em Preferências do usuário em Editar no Item principal.  

Estilo de linha especifica o estilo de linha a ser usado no gráfico temporariamente. Os 
estilos de linha disponíveis são Linha, Ponto, e Linha e ponto.  

Ouvir a forma de onda no tempo permite a "reprodução" da forma de onda no tempo 
se houver uma placa de som instalada no computador.  

Marcadores permite que os marcadores sejam adicionados com [shift+click] ou que o 
marcador mais próximo seja removido (temporariamente) com [ctrl+click].  

Escala máx. fornece uma lista de configurações de escala máxima predefinidas a serem 
selecionadas temporariamente. A seleção de automático fará com que o sistema 
selecione a configuração de escala máxima mais apropriada para os dados atuais.  

Escala mín. fornece uma lista de configurações de escala mínima predefinidas a serem 
selecionadas temporariamente. A seleção de automático fará com que o sistema 
selecione a configuração de escala mínima mais apropriada para os dados atuais.  
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Modo está disponível no display gráfico histórico apenas. Modo alterna 
temporariamente entre espectro, forma de onda no tempo, fase, espectro/forma de 
onda no tempo e espectro/forma de onda no tempo/fase.  

Redução de ruído define o nível de redução de ruído em porcentagem.  

Etapas de paletas está disponível no display gráfico na visualização da engrenagem 
apenas. Ele indica o número total de diferentes cores usadas no display.  

Referência armazena a medição ativa atual no gráfico como dados de referência do 
ponto de medição ativo, ou apaga os dados de referência existentes. Ao definir uma 
medição como referência, a medição será automaticamente definida com o sinalizador 
Manter para sempre. O sinalizador Manter para sempre pode ser editado na interface 
Data da medição. Os dados de referência são exibidos no fundo deste gráfico toda vez 
que os dados são exibidos neste ponto de medição.  

Remover CC oferece a opção de excluir a parte CC do sinal. Geralmente, ao mostrar 
dados de forma de onda no tempo, a parte CC é removida, deixando apenas o conteúdo 
do sinal CA.  

Compensação de runout é usada para evitar que o eixo ovalizado seja incluído como 
vibração.  

Armazenar na caixa de diagrama salva as configurações do gráfico atual com um nome 
atribuído. Para obter informações detalhadas, consulte Visualização de diagrama em 
Exibição de árvore na Operação do sistema.  

Escala permite uma seleção de valor na lista de configurações de escala predefinidas. A 
seleção de Automático fará com que o sistema selecione a configuração de escala mais 
apropriada para os dados exibidos atualmente.  Na maioria dos gráficos, a roda do 
mouse pode ser usada para aumentar ou diminuir a escala máxima. A alteração feita na 
escala pode ser salva no ponto de medição.  

Tipo de escala alterna entre escala Lin (linear) e Log (logarítmica). Se Log estiver 
selecionado, então o sistema usará o número de decimais como a escala. O número de 
decimais na escala logarítmica é definido na interface Preferências do usuário em Editar 
na seção Itens do menu. A alteração feita no tipo de escala pode ser salva no ponto de 
medição.  

Escala altera temporariamente a escala (detecção) do display do ponto de medição. As 
opções de escala são pico, PtP (pico a pico) ou Rms. A escala do ponto de medição 
original é restaurada quando esse gráfico em particular é fechado.  

Setores está disponível no display gráfico da visualização da engrenagem apenas. Ele 
indica o número de setores de engrenagem. O padrão é 360, o que significa que existem 
360 setores, cada um com 1 grau de largura, enquanto que se for selecionado 180, 
existem 180 setores, cada um com 2 graus de largura.  

Ajustar velocidade permite o ajuste manual da leitura da rotação da medição atual 

exibida no diagrama de espectros.   

Eixo está disponível no display de perfil apenas. Ele pode ser selecionado para 
determinar para qual eixo o perfil deve ser calculado.  

Tempo de ciclo do eixo está disponível no diagrama de Órbita apenas. Selecione entre 
Eixo do tacômetro, Eixo da análise da ordem ou rotação personalizada.  

Mostrar fase está disponível no display gráfico de tendências apenas. Ela apresenta o 
display gráfico de fase em uma tela dividida.  
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Mostrar pulsos é definido por padrão, que exibe pulsos no gráfico. Ele pode ser 
desativado, se necessário.  

Mostrar valores exibe os valores em diagramas 3D.  

Iniciar/parar marcadores oculta/mostra os marcadores de início/parada dos displays. Os 
marcadores mostram tipicamente o primeiro e o último valor traçado no gráfico.  

Tipo seleciona o tipo de gráfico de órbita a ser exibido. 

Unidade é a unidade de medição dos dados exibidos, que pode ser alterada 
temporariamente. As alterações podem ser feitas entre rotação, aceleração e 
deslocamento. As unidades do ponto de medição original são restauradas quando esse 
gráfico em particular é fechado.  

Eixo X altera o valor do eixo x para data/hora, rotação, processo ou valores 
temporariamente. No diagrama tendência múltipla, também é possível definir o eixo X 
para outro ponto de medição que fará a correlação das medições dos pontos entre si.  

Eixo Y altera o valor do eixo y para amplitude ou porcentagem temporariamente.  

Eixo Z está disponível no gráfico 3D apenas. Altere o valor do eixo z para data/hora, 
rotação, processo ou distribuição uniforme temporariamente.  

Zero padding permite que você use zero padding temporariamente.  

Ferramentas de exibição de gráficos 

Existem inúmeras ferramentas disponíveis nos gráficos para facilitar a análise dos dados. 
As ferramentas aparecem como ícones verdes localizados na barra de ferramentas. 

 Frequências de falha apresenta uma caixa de diálogo em que o usuário pode 
escolher os componentes de máquina que está analisando no momento. Quando são 
selecionados um ou mais componentes de máquina, as frequências delas são 
desenhadas no gráfico. Dessa maneira, o usuário pode ver claramente quais 
componentes de máquina podem estar causando leituras altas. As frequências exibidas 
para os componentes de máquina são calculadas automaticamente com base na rotação 
operacional.  

 Frequência de falha anterior move o cursor ativo para o componente de máquina 
anterior. [Tecla ctrl+seta para direita] também move o cursor ativo para o componente 
de máquina anterior. 

 Próxima frequência de defeito move o cursor ativo para o próximo componente 
de máquina. [Tecla ctrl+seta para esquerda] também move o cursor ativo para o 
próximo componente de máquina. 

 DiagX é uma peça inteligente do sistema de diagnóstico integrado. Para usá-la, 
selecione uma frequência no gráfico que pareça interessante e clique no botão DiagX. 
Uma caixa de diálogo será exibida listando todos os componentes de máquina e a 
probabilidade de que a frequência selecionada, incluindo harmônica, pertença a um 
componente de máquina específico. É uma maneira fácil de descobrir qual componente 
de máquina causa um pico alto em uma frequência específica. O recurso DiagX também 
funciona para cursores de banda e banda lateral.  
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Cursor simples adiciona um cursor simples ao gráfico. Depois que um cursor 
simples foi adicionado, alterne entre os cursores clicando neles, o que os torna ativos. 
Um cursor simples pode ser movido com a [tecla de seta para esquerda] ou [tecla de 
seta para direita]. [Shift+tecla de seta para esquerda] ou [shift+tecla de seta para 
direita] faz com que o cursor seja movido em etapas maiores.  

Ao exibir um diagrama de tendência/espectro, este botão ativará um cursor secundário 
na tendência e exibirá um diagrama de espectro secundário, mostrado juntamente com 
o primeiro (o diagrama de espectro primário). Para obter mais detalhes, consulte a 
seção Gráficos combinados. 

Cursor de banda adiciona um cursor de banda ao gráfico. Ele permite, ao arrastar 
as alças da banda, posicionar e redimensionar a banda livremente. Um cursor de banda 
único pode ser movido com a [tecla de seta para esquerda] ou [tecla de seta para 
direita]. [Shift+tecla de seta para esquerda] ou [shift+tecla de seta para direita] faz 
com que o cursor seja movido em etapas maiores.  

Um cursor de banda tem três alças no topo da banda: 

Primeira alça: aumenta ou diminui o cursor de banda clicando e arrastando. 

Terceira alça: aumenta ou diminui o cursor de banda clicando e arrastando. 

Alça intermediária: reposiciona a banda clicando e arrastando.  

Harmônicos produz um cursor harmônico da frequência selecionada atualmente. 
Esse cursor também pode ser movido com a [tecla shift] ou [tecla ctrl] juntamente com 
a [tecla de seta para esquerda] e a [tecla de seta para direita] ou clicando e arrastando 
com o mouse. Os cursores harmônicos podem ficar entre 10 e 200, podendo ser 
definidos em Preferências do usuário no item de menu Editar.  

Bandas laterais insere um marcador de banda lateral, marcando 5 bandas laterais 
abaixo e 5 acima de um marcador X. Existem dois modos de um marcador de banda 
lateral:  

Primeiro modo: é o modo padrão. X é selecionado. As teclas de seta movem o 
marcador de banda lateral, mas mantêm seu tamanho. 

Segundo modo: é definido selecionando -1 a -5 ou 1 a 5. As teclas de seta 
redimensionam agora o cursor de banda lateral. 

O cursor de Amplitude dos picos exibe os mais altos picos no gráfico. Ele consiste 
em uma linha horizontal que se estende pelo gráfico. A linha horizontal pode ser movida 
no eixo vertical clicando e arrastando-a. Os picos encontrados acima desta linha são 
marcados com um número. 

Selecionar data da medição seleciona uma data inicial para o gráfico. Clicar duas 
vezes em uma data atualiza o gráfico com os dados da data selecionada. 

 Limpar remove do gráfico todas as ferramentas, cursores e outros marcadores 
personalizados que foram adicionados.  
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 Zoom está disponível em quase todos os gráficos. Ele faz o zoom em apenas um 
gráfico por vez. Depois que o gráfico foi ampliado, ele já não está mais no modo de 
zoom. O modo de zoom precisa ser reaplicado clicando no ícone de zoom toda vez. 
Clique e arraste o mouse até a área desejada. Também é possível rolar o gráfico 
ampliado pressionando a [tecla shift] e depois clicar e arrastar.  

 Reduzir retorna o gráfico ao seu tamanho original. 

Apagar exclui a medição do banco de dados. Espectros, forma de onda no tempo e 
fase são considerados como uma medição única, o que significa que a exclusão de um 
espectro também excluirá os dados correspondentes de forma de onda no tempo e fase, 
se houver. 

Gravar salva a medição atual em tempo real do gráfico no banco de dados. A 
medição será marcada com a razão de armazenamento manual porque foi salva 
manualmente e não pela programação baseada em tempo. 

Em tempo real lê os dados imediatamente nos pontos de medição e exibe os dados 
no gráfico. Para obter os dados em tempo real, deve ser estabelecida uma conexão com 
o computador do @ptitude Observer Monitor. O @ptitude Observer envia uma 
solicitação ao @ptitude Observer Monitor que redireciona a solicitação para o 
dispositivo IMx/MasCon correto, que então coleta os dados e os envia de volta pelo 
caminho inverso. 
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Espectros 

 Use este ícone para gerar o display de espectro de um ponto de medição 
selecionado. O espectro mostra a amplitude de vibração como uma função da 
frequência. Independentemente do tipo de sinal de entrada, a amplitude pode ser 
mostrada em aceleração (m/s2 ou g), rotação (mm/s ou pol/s) ou deslocamento (µm ou 
mils) usando uma escala de amplitude linear ou logarítmica. Todas as frequências de 
defeito da máquina inteira foram calculadas automaticamente e podem ser facilmente 
exibidas em um diagrama como barras verticais.  

Harmônico de frequências de defeito ou qualquer outra frequência podem ser exibidos 
por uma função de ajuste automática. O espectro pode ser facilmente ampliado para 
qualquer faixa de frequência dentro do espectro original. A escala automática ou escalas 
fixas podem ser aplicadas, e a escala de frequência pode ser Hz, cpm, ou ordem.  

Além disso, o display de espectro apoia o zero padding que pode ser usado para 
identificar mais facilmente picos específicos na FFT. Com um simples clique com o botão 
direito, é possível definir os dados exibidos atualmente neste gráfico como dados de 
referência para o futuro. 

A seguir, a Figura 5 – 5 é um exemplo de display de espectro com dados de 
sobreposição. 
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Figura 5 - 5. 
Exemplo de display de espectro.  
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Full Spectrum 

O Full Spectrum oferece uma exibição aprimorada comparado ao display de espectro. O 
Full Spectrum é usado para exibir um gráfico de dados de espectro coletados a partir de 
dois sensores montados ortogonalmente em um ponto de canal duplo.  

 

Figura 5 - 6. 
Exemplo de diagrama de Full Spectrum. 

Visualização de diagrama de Full Spectrum 

O Full Spectrum não é o diagrama padrão dos dados espectrais. Por padrão, o Espectro é 
o padrão, que é exibido selecionando primeiramente um ponto que coleta os dados da 
forma de onda no tempo (Dinâmico ou Harmônico) e então selecionando o botão do 
menu Espectros ou clicando com o botão direito no ponto e selecionando 
Diagrama/Espectros. 

Se o usuário entrar no menu Editar/Preferências do usuário e selecionar a opção 
Espectros total = Verdadeiro, clicar no botão do menu Espectros ou clicar com o botão 
direito no ponto e selecionar Diagrama/Espectros abrirá o Full Spectrum, pressupondo 
que os seguintes critérios sejam atendidos: 

• O ponto tem 2 canais 

• Os dados da forma de onda no tempo foram coletados. 

Se esses critérios não forem atendidos, será exibido o Espectro normal. 
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O usuário também pode abrir o Full Spectrum no display do Espectro clicando com o 
botão direito no diagrama e selecionando Full Spectrum. Da mesma forma, o usuário 
pode abrir o display do Espectro no Full Spectrum.  

Descrição do diagrama inicial 

O eixo Horizontal representa a frequência (em Hz, CPM ou Ordens). Uma frequência 
zero é central no diagrama. Os valores negativos se estendem para a esquerda e os 
positivos, para a direita. As quatro primeiras ordens de rotação operacional são 
marcadas nas direções positiva e negativa com linhas verticais em vermelho-claro. Um 
cursor simples é exibido na mais alta amplitude na direção positiva. A escala é definida 
em automático. 

Menu Opções 

O Menu Opções é exibido quando o usuário clica com o botão direito no Full Spectrum. 
Todas as opções relevantes aceitas pelo Espectro também são aceitas no diagrama de 
Full Spectrum. 

 

Figura 5 - 7. 
Exemplo do Menu de opções Full Spectrum. 
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Forma de onda no tempo  

 Use este ícone para gerar um display de forma de onda no tempo de uma 
medição selecionada. O display de forma de onda no tempo mostra o sinal de vibração 
em relação ao tempo. Independentemente do tipo de sinal, a amplitude pode ser 
mostrada em aceleração (m/s2 ou g), rotação (mm/s ou pol/s) ou deslocamento (µm ou 
mils). Se a medição no display for acionada usando uma entrada digital, os pulsos de 
tacômetro são exibidos automaticamente facilitando o acompanhamento de cada 
rotação.  

A forma de onda no tempo pode ser facilmente ampliada e a escala pode ser feita de 
modo automático ou manual. 

Com um simples clique com o botão direito do mouse, o usuário pode ouvir a forma de 
onda no tempo usando os alto-falantes do computador e pode detectar, ouvindo o som 
da máquina, sons anormais. A função de escuta da forma de onda no tempo é aberta em 
uma janela externa. Aqui, a rotação e o comprimento da forma de onda no tempo 
podem ser modificados durante a escuta.  

A Figura 5 - 8 abaixo é um exemplo de display de forma de onda no tempo com 
marcadores de pulso de tacômetro e cursor de banda. 



Operação do sistema 
Displays gráficos e ferramentas 

@ptitude Observer 10.5, Revisão P 5 - 25 
Manual do usuário 

 

Figura 5 - 8. 
Exemplo de display de forma de onda no tempo.  



Operação do sistema 
Displays gráficos e ferramentas 

5 - 26 @ptitude Observer 10.5, Revisão P 
 Manual do usuário 

Fase 

 Use este ícone para gerar o display de fase de um ponto de medição selecionado. 
O espectro da fase mostra a fase relacionada à frequência. Juntamente com o espectro 
de amplitude, é fácil obter o atraso de fase em qualquer pico no espectro de vibração.  
Se vários pontos forem medidos simultaneamente, será possível determinar a relação de 
fase de qualquer pico entre dois pontos diferentes, principalmente se os dados de 
diferentes pontos de medição forem sobrepostos. 

Assim como no display de forma de onda no tempo e no display de espectro, a unidade 
pode ser recalculada rapidamente entre aceleração, rotação e deslocamento e pode 
mostrar a relação com frequência em Hz, cpm ou ordem. 

A fase pode ser facilmente ampliada e as faixas de escala pode ficar entre -180 e 180 
graus. 

A Figura 5 - 9, abaixo, é um exemplo de display de fase. 

 

Figura 5 - 9. 
Exemplo de display de fase. 
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Fase de Full Spectrum 

A Fase de Full Spectrum oferece uma exibição aprofundada da Fase de espectro atual. A 
Fase de Full Spectrum é usada para exibir um gráfico de dados de espectro coletados a 
partir de dois sensores montados ortogonalmente em um ponto de canal duplo.  

 

Figura 5 - 10. 
Exemplo de diagrama de Fase de Full Spectrum. 

Exibição da Fase de Full Spectrum 

A Fase de Full Spectrum não é o diagrama padrão dos dados espectrais. Por padrão, a 
Fase de espectro é o padrão, que é exibido selecionando primeiramente um ponto que 
coleta os dados da forma de onda no tempo (Dinâmico ou Harmônico) e então 
selecionando o botão do menu Fase. 

Se o usuário entrar no menu Editar/Preferências do usuário e selecionar a opção Full 
Spectrum = Verdadeiro, clicar no botão do menu Fase ou clicar com o botão direito no 
ponto e selecionar Diagrama/Fase abrirá o diagrama de Fase de Full Spectrum, 
pressupondo que os seguintes critérios sejam atendidos: 

• O ponto tem 2 canais 

• Os dados da forma de onda no tempo foram coletados. 

Se esses critérios não forem atendidos, será exibida a Fase normal. 

Descrição do diagrama inicial 

O eixo Horizontal representa a frequência (em Hz, CPM ou Ordens). Uma frequência 
zero é central no diagrama. Os valores negativos se estendem para a esquerda e os 
positivos, para a direita. As quatro primeiras ordens de rotação operacional são 
marcadas nas direções positiva e negativa com linhas verticais em vermelho-claro. Um 
cursor simples é exibido na mais alta amplitude na direção positiva. A escala é definida 
em automático. 
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Menu Opções 

O Menu Opções é exibido quando o usuário clica com o botão direito no diagrama de 
Fase de Full Spectrum. Todas as opções relevantes aceitas pelo diagrama de Fase 
também são aceitas no diagrama de Fase de Full Spectrum. 

 

Figura 5 - 11. 
Exemplo do Menu de opções Fase de Full Spectrum. 

Histórico 

 Use este ícone para gerar o display de histórico de um ponto de medição 
selecionado. O display de histórico é usado para visualizar a variação na condição da 
máquina com o passar do tempo para identificar as falhas iminentes da máquina. O 
display de histórico aceita o espectro de amplitude, espectro de fase e forma de onda no 
tempo ou qualquer combinação desses. Clicando com o botão direito do mouse, é fácil 
mudar o tipo de dado ou parâmetro de modo a ser exibido. Se o cursor simples for 
movido para um dos gráficos pelo usuário, todos os outros gráficos com o mesmo tipo 
de dados também serão atualizados para aquela posição, facilitando seguir frequências 
específicas com o passar do tempo. O tipo de dado selecionado para ser exibido com o 
parâmetro de modo é lembrado para este ponto de medição na próxima vez que o 
display de histórico for aberto.  

A ampliação de um gráfico também aciona o zoom nos outros gráficos com o mesmo 
tipo de dado. 

Clicar duas vezes em um gráfico abre o diagrama no modo de tela cheia. 

A Figura 5 - 12, abaixo, é um exemplo de display de histórico. 
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Figura 5 - 12. 
Exemplo de display de histórico. 
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Histórico do Full Spectrum 

O Histórico do Full Spectrum fornece um histórico dos diagramas de Full Spectrum. O 
diagrama de Full Spectrum é usado para exibir um gráfico de dados de espectro 
coletados a partir de dois sensores montados ortogonalmente em um ponto de canal 
duplo. 

 

Figura 5 - 13. 
Exemplo de diagrama de Histórico de Full Spectrum. 

Exibição do diagrama de Histórico de Full Spectrum 

O Full Spectrum não é o diagrama padrão do Diagrama de histórico. Por padrão, o 
diagrama de Espectro é o padrão, que é exibido selecionando primeiramente um ponto 
que coleta os dados da forma de onda no tempo (Dinâmico ou Harmônico) e então 
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selecionando o botão do menu Histórico ou clicando com o botão direito no ponto e 
selecionando Diagrama/Histórico. O diagrama de histórico exibirá então um histórico 
dos dados de medição de Espectro do ponto. 

O usuário pode abrir o Histórico de Full Spectrum no Histórico de espectro clicando com 
o botão direito no diagrama e selecionando Modo/Full Spectrum se os seguintes 
critérios forem atendidos: 

• O ponto tem 2 canais 

• Os dados da forma de onda no tempo foram coletados. 

Se esses critérios não forem atendidos, será exibido o diagrama de Histórico de espectro 
normal. 

Descrição do diagrama inicial 

Cada Full Spectrum exibido pelo diagrama de Histórico é uma versão de tamanho fixo do 
Full Spectrum normal com a medição mais recente no topo. Uma barra de rolagem é 
adicionada para exibir medições mais antigas de Full Spectrum.  

O eixo Horizontal representa a frequência (em Hz, CPM ou Ordens). Uma frequência 
zero é central no diagrama. Os valores negativos se estendem para a esquerda e os 
positivos, para a direita. As quatro primeiras ordens de rotação operacional são 
marcadas nas direções positiva e negativa com linhas verticais em vermelho-claro. Um 
cursor simples é exibido na mais alta amplitude na direção positiva. A escala é definida 
em automático. 

Menu Opções 

O Menu Opções é exibido quando o usuário clica com o botão direito no diagrama de 
Histórico de Full Spectrum. Todas as opções relevantes aceitas pelo diagrama de 
Espectro também são aceitas no Histórico de Full Spectrum. 

 

Figura 5 - 14. 
Exemplo do Menu de opções Histórico de Full Spectrum. 
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Gráfico 3D 

 Use este ícone para gerar a exibição em cascata/3D de um ponto de medição 
selecionado ou vários pontos selecionados quando disponível. Assim como na forma de 
onda no tempo e displays de espectro, o eixo de amplitude pode ser recalculado entre 
aceleração, rotação e deslocamento. Os diagramas 3D também têm um eixo z ou de 
profundidade, em que a profundidade é data/hora, rotação, potência ou qualquer outro 
parâmetro de CC. 

Eles são usados geralmente durante a aceleração e desaceleração, mas podem ser 
usados para outros tipos de dados. Um gráfico 3D pode ser girado livremente e elevado 
pelo usuário para melhorar a visibilidade e o usuário pode escolher exibir um gráfico 3D 
como transparente ou preenchido pelas configurações de preferências de usuário. A 
opção "distribuição uniforme" que exibe os dados da FFT com espaçamento uniforme no 
eixo z também está disponível. 

A Figura 5 – 15 abaixo é um exemplo de gráfico 3D de dados espectrais em relação à 
hora/data. 

 

Figura 5 - 15. 
Exemplo de display de gráfico 3D. 
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Gráfico 3D de Full Spectrum 

O Gráfico 3D de Full Spectrum oferece uma exibição aprofundada do Gráfico 3D de 
espectro atual. O Gráfico 3D de Full Spectrum é usado para exibir um gráfico de dados 
de espectro coletados a partir de dois sensores montados ortogonalmente em um ponto 
de canal duplo.  

 

Figura 5 - 16. 
Exemplo de Gráfico 3D de Full Spectrum. 

Exibição do Gráfico 3D de Full Spectrum 

O Gráfico 3D de Full Spectrum não é o diagrama padrão dos dados espectrais. Por 
padrão, o Gráfico 3D de Full Spectrum é o padrão, que é exibido selecionando 
primeiramente um ponto que coleta os dados da forma de onda no tempo (Dinâmico ou 
Harmônico) e então selecionando o botão do menu Gráfico 3D ou clicando com o botão 
direito no ponto e selecionando Diagrama/Gráfico 3D. 

Se o usuário entrar no menu Editar/Preferências do usuário e selecionar a opção Full 
Spectrum = Verdadeiro, clicar no botão do menu Espectro ou clicar com o botão direito 
no ponto e selecionar Diagrama/Gráfico 3D abrirá o Gráfico 3D de Full Spectrum, 
pressupondo que os seguintes critérios sejam atendidos: 

• O ponto tem 2 canais 

• Os dados da forma de onda no tempo foram coletados. 

Se esses critérios não forem atendidos, será exibido o Gráfico 3D de espectro normal. 
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O usuário também pode abrir o Gráfico 3D de Full Spectrum no Gráfico 3D de espectro 
clicando com o botão direito no diagrama e selecionando Full Spectrum. Da mesma 
forma, o usuário pode abrir o Gráfico 3D de espectro no Gráfico 3D de Full Spectrum.  

Descrição do diagrama inicial 

O eixo Horizontal representa a frequência (em Hz, CPM ou Ordens). Uma frequência 
zero é central no diagrama. Os valores negativos se estendem para a esquerda e os 
positivos, para a direita. As quatro primeiras ordens de rotação operacional são 
marcadas nas direções positiva e negativa com linhas verticais em vermelho-claro. Um 
cursor simples é exibido na mais alta amplitude na direção positiva. A escala é definida 
em automático. 

Menu Opções 

O Menu Opções é exibido quando o usuário clica com o botão direito no diagrama de 
Full Spectrum. Todas as opções relevantes aceitas pelo gráfico 3D de Espectro também 
são aceitas na versão de Full Spectrum. 

 

Figura 5 - 17. 
Exemplo do Menu de opções Gráfico 3D de Full Spectrum. 
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Topologia 

 Use este ícone para gerar o display de topologia de um ponto de medição 
selecionado. A topologia mostra a frequência versus o tempo ou rotação com 
codificação da amplitude por cor. É um display útil para estudar dados temporários 
como acelerações ou desacelerações. Um diagrama de topologia é como um gráfico 3D, 
mas o usuário olha os dados de cima. Com a codificação por cor, fica mais fácil para o 
olho identificar padrões nos dados.  

Assim como em outros displays, os dados podem ser recalculados rapidamente para 
exibir os dados em aceleração, rotação ou deslocamento, e na profundidade de 
data/hora, rotação ou processo. 

Assim como no gráfico 3D, o espaçamento uniforme dos dados no eixo z também é 
possível. 

A Figura 5 - 18, abaixo, é um exemplo de display de topologia. 

 

 

Figura 5 - 18. 
Exemplo de display de topologia. 
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Gráfico de topologia de Full Spectrum 

O gráfico de Topologia de Full Spectrum oferece uma exibição aprofundada do gráfico de 
Topologia de espectro. O gráfico de Topologia de Full Spectrum é usado para exibir um 
gráfico de dados de espectro coletados a partir de dois sensores montados 
ortogonalmente em um ponto de canal duplo.  

 

Figura 5 - 19. 
Exemplo de gráfico de Topologia de Full Spectrum. 

Exibição do diagrama 

O gráfico de Topologia de Full Spectrum não é o diagrama padrão dos dados espectrais. 
Por padrão, o gráfico de Topologia de Full Spectrum é o diagrama padrão, que é exibido 
selecionando primeiramente um ponto que coleta os dados da forma de onda no tempo 
(Dinâmico ou Harmônico) e então selecionando o botão do menu Gráfico de topologia 
ou clicando com o botão direito no ponto e selecionando Diagrama/Gráfico de 
topologia. 

Se o usuário entrar no menu Editar/Preferências do usuário e selecionar a opção Full 
Spectrum = Verdadeiro, clicar no botão do menu Espectros ou clicar com o botão direito 
no ponto e selecionar Diagrama/Gráfico de topologia abrirá o diagrama gráfico de 
Topologia de Full Spectrum, pressupondo que os seguintes critérios sejam atendidos: 

• O ponto tem 2 canais 

• Os dados da forma de onda no tempo foram coletados. 

Se esses critérios não forem atendidos, será exibido o gráfico de Topologia de espectro 
normal. 
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O usuário também pode abrir o gráfico de Topologia de Full Spectrum no gráfico de 
Topologia de espectro clicando com o botão direito no diagrama e selecionando Full 
Spectrum. Da mesma forma, o usuário pode abrir o display de Topologia do espectro na 
versão Full Spectrum.  

Descrição do diagrama inicial 

O eixo Horizontal representa a frequência (em Hz, CPM ou Ordens). Uma frequência 
zero é central no diagrama. Os valores negativos se estendem para a esquerda e os 
positivos, para a direita. As quatro primeiras ordens de rotação operacional são 
marcadas nas direções positiva e negativa com linhas verticais em vermelho-claro. Um 
cursor simples é exibido na mais alta amplitude na direção positiva. A escala é definida 
em automático. 

Menu Opções 

O Menu Opções é exibido quando o usuário clica com o botão direito no diagrama de 
Full Spectrum. Todas as opções relevantes aceitas pelo gráfico de Topologia de espectro 
também são aceitas na versão de Full Spectrum. 

 

Figura 5 - 20. 
Exemplo do Menu de opções gráfico de Topologia de Full Spectrum. 
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Órbita 

 Use este ícone para gerar uma exibição de órbita de um ponto de medição 
selecionado ou vários pontos selecionados quando disponível. Uma exibição de órbita é 
uma das melhores maneiras de analisar o movimento do eixo. Combinando a fase e os 
dados de amplitude dos dois sensores e colocando-os juntos, é possível determinar 
problemas de desbalanceamento e alinhamento.  

O @ptitude Observer usa dois pontos de medição para gerar um display de órbita. Para 
obter o melhor resultado possível, os pontos de medição devem ser medidos 
simultaneamente ou medidos com um pulso de acionamento.   

Também é importante que os sensores sejam montados no mesmo local, mas com 
orientação próxima a 90 graus entre si. Para sensores de dois ou três eixos, esse é o caso 
automaticamente, mas ao usar sensores separados, é preciso selecionar locais de 
montagem apropriados. 

Se as informações do pulso de acionamento estiverem disponíveis, os pulsos serão 
representados por pequenos círculos no display. A Figura 5 - 21 abaixo é um exemplo de 
display gráfico de órbita com pulsos de acionamento exibidos. 

 

Figura 5 - 21. 
Exemplo de display de órbita. 
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Perfil 

  Use este ícone para gerar o display de perfil de um ponto de medição 
selecionado. O Perfil é uma ferramenta poderosa que utiliza dados acionados do sinal de 
tempo de aceleração para representar a circularidade de algum objeto circular. 
Exemplos de componentes que podem ser analisados usando este recurso são rolos de 
máquina de papel e rodas de trens. O display de perfil pode usar o deslocamento, 
aceleração, rotação ou envelope como a unidade de medição, mas exibe um sinal de 
tempo de aceleração que representa a uniformidade do objeto circular. Para obter um 
perfil exato, é necessário certificar-se de que o sinal de tempo contenha pelo menos 20 
amostras por rotação, pelo menos acima do número mínimo de rotações. Observe, 
entretanto, que para uma boa representação, recomenda-se que haja pelo menos 180 
amostras por rotação. 

A Figura 5 - 22 abaixo é um exemplo de display gráfico de perfil com dados dos dois 
eixos, sobrepostos. 

 

Figura 5 - 22. 
Exemplo de display de perfil. 
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Visualização da engrenagem  

Use este ícone para gerar uma exibição de visualização da engrenagem de um 
ponto de medição selecionado. A visualização de engrenagem é tanto um display gráfico 
quanto uma técnica de coleta de dados intuitivos que ajudam a detectar e a visualizar a 
energia de impacto como uma função das rotações do eixo/engrenagem. Ela utiliza o 
melhor método possível de detecção desta energia usando todos os canais no modo de 
coleta de dados simultânea. Um gráfico para cada eixo é apresentado em uma exibição 
única usando os dados tratados coletados simultaneamente. A energia de impacto é 
visualizada com uma paleta de cores. Os diagramas são dimensionados 
automaticamente e os desvios de rotação também são compensados automaticamente. 
Os canais de detecção podem ser configurados livremente usando os grupos de medição 
e a configuração da submáquina. 

Isso é útil na análise de problemas no redutor de engrenagens nas aplicações com 
rotação e carga em constante variação, bem como em aplicações de estado estável. É 
eficaz na detecção de dentes de engrenagem quebrados ou danificados, engrenagens 
soltas ou desgastadas, problemas de eixo e outros problemas cíclicos relacionados.  

A Figura 5 - 23, abaixo, é um exemplo de exibição de visualização da engrenagem. 

 

Figura 5 - 23. 
Exemplo de exibição de visualização da engrenagem. 
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Tendência 

Use este ícone para gerar a exibição de tendência de um ponto de medição 
selecionado. A Tendência mostra qualquer tipo de dado, como amplitude de 
vibração/fase ou dados de processamento como uma função do tempo, rotação ou 
outros dados de processamento. Também é possível mostrar os dados com 
espaçamento uniforme; para isso, basta selecionar o eixo x e valores que farão com que 
o gráfico exiba os dados na ordem que os valores foram coletados. Esta configuração de 
eixo x é preferida na hora de exibir os dados em tempo real. Além de exibir os dados, 
como uma função da rotação e os dados de processamento, o gráfico também pode 
sobrepor dados digitais, de polarização, processamento, fase e rotação em eixos 
adicionais.  

Além disso, a tendência exibe sinalizadores de espectro e notas no diagrama, mostrados 
como diamantes e círculos respectivamente. Clicando com o mouse nesses 
sinalizadores, as informações correspondentes de dados de espectro e notas são 
exibidas ao usuário, facilitando seguir o histórico de manutenção específico da máquina. 

Na seção de legenda da tela do gráfico, existe a opção de ter os eventos exibidos. Nos 
Eventos, são exibidas todas as alterações de configuração feitas pelo usuário durante o 
histórico. Os Eventos são marcados com quadrados vermelhos.  

Ao gerar a tendência de medições a partir de um Ponto de gatilho múltiplo, a legenda 
mostra o nome da classe operacional ativa no momento da medição. 

Na hora de gerar a tendência de medições vinculadas a um Grupo de Event Capture com 
eventos armazenados, clicar no indicador do Event Capture abrirá uma janela para 
outras análises. A janela exibe as capturas de evento do ponto. A seleção de exibição da 
lista mostra o evento que foi selecionado no diagrama de tendência e uma exibição de 
miniatura mostrando o mesmo. 

Durante a aceleração/desaceleração, uma medição de referência pode ser exibida no 
mesmo display com valores reais ou um valor calculado como uma porcentagem do 
nível de alerta. 

A seguir, a Figura 5 – 24 é um exemplo de display de tendência com sinalizadores de 
notas e espectro ativos. 
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Figura 5 - 24. 
Exemplo de display de tendência. 

Bode 

 Use este ícone para gerar o diagrama de Bode de um ponto de medição 
selecionado. Os diagramas de Bode geralmente mostram a amplitude de vibração/fase 
como uma função da rotação. Um diagrama de Bode é idêntico àquele do display de 
tendência com o eixo x definido em rotação, e com a fase sempre visível. Consulte 
também o diagrama de Tendência. 
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Lista de tendências 

 Use este ícone para gerar um display de lista de tendência de um ou mais pontos 
de medição que foram selecionados na hierarquia. A lista de tendências mostra os 
valores de dados de tendência em um formato tabular. Os dados podem ser 
armazenados clicando em qualquer cabeçalho da coluna. Os dados também podem ser 
impressos como um relatório. 

Ao listar as medições a partir de um Ponto de gatilho múltiplo, a coluna Valor global 
mostra o nome da classe operacional ativa no momento da medição. 

 

Figura 5 - 25. 
Exemplo de display da lista de tendências. 
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Tendência múltipla 

 Use este ícone para gerar um display de tendência múltipla de um ponto de 
medição selecionado ou qualquer outro tipo de nó na exibição de hierarquia. A 
tendência múltipla oferece funcionalidade estendida ao diagrama de tendência normal, 
já que é possível sobrepor dados de diferentes pontos de medição ou fontes, facilitando 
a comparação de dados e distinguir se as máquinas se comportam de maneira diferente 
entre si. O display consiste em duas partes: um display de tendência e um display de 
barras. O display de tendência mostra dados históricos nas unidades de medição, em 
porcentagem do alerta ou simplesmente sem qualquer unidade. O gráfico de barras 
mostra o valor atual do cursor no gráfico de tendência, em que é mais fácil comparar os 
valores entre si para os dados selecionados. Clicar no cursor em qualquer barra na 
exibição inferior faz com que a tendência associada na exibição superior fique 
selecionada (sem transparência e linha mais forte). Qualquer tendência selecionada 
anteriormente fica então desmarcada (50% de transparência e largura da linha de ponto 
simples).  

A legenda aqui é diferente da legenda de outros gráficos porque ela é agrupada em 
diferentes tipos de unidades de medição disponíveis em todas as medições exibidas, e 
desmarcar alguma das unidades ocultará todos os pontos de medição que usam essa 
unidade de medição específica.  

Na hora de gerar a tendência múltipla de um grupo de medições que inclui uma ou mais 
medições a partir de um Ponto de gatilho múltiplo, a legenda e os rótulos mostram o 
nome da classe operacional ativa para cada Ponto de gatilho múltiplo aplicável no 
momento da medição.  

A tendência múltipla pode ter um ponto de medição ativo por vez. A linha do gráfico de 
tendência do ponto de medição ativo é mais grossa e o texto da escala Y que o ponto de 
medição ativo usa ficará reforçado. Para alternar o ponto de medição ativo, use as teclas 
TAB e SHIFT+TAB. Depois que o ponto de medição é selecionado, é possível navegar por 
ele com as teclas de seta, exatamente como no diagrama de tendência normal. 

O diagrama de tendência múltipla pode fazer a correlação dos dados de medição entre 
os pontos de medição no gráfico, definindo a escala do eixo x em um ponto de medição 
específico, e definindo a tolerância de correlação em unidades de tempo. 

A Figura 5 - 26, abaixo, é um exemplo de display de tendência múltipla. 
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Figura 5 - 26. 
Exemplo de display de tendência múltipla. 

Ao exibir um diagrama de tendência múltipla, outro componente pode ser selecionado 
para ser a medição ativa em vez do valor Global. Os pontos dinâmicos podem ter até 
quatro componentes de medição adicionais.  

➢ Se um ponto não tem componentes adicionais, é usado o valor 
Global. 

Para selecionar outro componente: 

• Clique com o botão direito no diagrama para abrir o menu de contexto. 
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Figura 5 - 27. 
Menu de contexto com Opções para definir componente. 

• Clique em Definir componente e então selecione o componente desejado nos 
componentes de medição disponíveis exibidos no gráfico. O componente 
selecionado é indicado com uma marca de seleção.  

O componente selecionado é adicionado ao subcabeçalho do diagrama.  

 

Figura 5 - 28. 
Componente selecionado no subcabeçalho 

As tendências podem ser ocultas no diagrama superior e o display dos gráficos de barras 
permanecerão visíveis. Existem dois métodos para ocultar tendências específicas. 

O primeiro método é usando a legenda. Conforme descrito acima, a legenda aqui é 
agrupada pelos diferentes tipos de unidades de medição disponíveis em todas as 
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medições exibidas. Desmarcar uma unidade de medição ocultará todos os pontos de 
medição no diagrama superior que usam esta unidade de medição específica.  

O outro método é usar o item de menu Tendências visíveis. Clique com o botão direito 
no diagrama de tendência múltipla para abrir o menu de contexto. Selecione Tendências 
visíveis. As opções oferecidas no submenu Tendências visíveis são filtradas pelas caixas 
de seleção marcadas na legenda. Por exemplo, se Cpm é desmarcado na legenda, então 
as medições de Cpm são removidas das opções Tendências visíveis.  

Na figura abaixo, são exibidas todas as três tendências que podem ser mostradas para os 
tipos de ponto selecionados. Os três gráficos de barras correspondentes são exibidos a 
seguir. 

 

Figura 5 - 29. 
Exemplo de display de tendência múltipla, opções Tendências visíveis. 

• Clique com o botão direito no diagrama e selecione Tendências visíveis no menu. 
Cada item de submenu representa um ponto disponível baseado na configuração de 
filtro de unidade atual. Todos os itens de submenu são marcados por padrão, 
tornando-os visíveis. 

• Desmarque um ponto visível específico para ocultá-lo da exibição de tendência. 
Desmarcar um item faz com que a tendência nomeada seja oculta e a barra 
associada de posição do cursor não possa ser desmarcada mesmo que ainda visível. 
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Pressupondo que a tendência recém-oculta seja a tendência selecionada, então será 
selecionada a próxima tendência disponível (e visível). 

➢ Embora as tendências individuais sejam ocultas, as posições do 
cursor (ponto vermelho) permanecem inalteradas.  

➢ Marque o item novamente para inverter o processo descrito 
acima. 

• Selecione o item de submenu Mostrar todos para fazer com que todos os itens de 
submenu desmarcados sejam marcados imediatamente, e todas as tendências 
ocultas fiquem visíveis. 

• Selecione o item de submenu Ocultar todos para fazer com que todos os itens de 
submenu desmarcados sejam desmarcados e todas as tendências visíveis fiquem 
ocultas. 

O exemplo abaixo mostra um dos pontos (Ponto din.canal2) como desmarcado (não 
selecionado). São exibidas (e redimensionadas) duas tendências agora. No entanto, o 
gráfico de barras inferior ainda mostra todos os três pontos. A barra associada à 
tendência invisível não pode mais ser selecionada embora permaneça visível. 
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Figura 5 - 30. 
Exemplo de display de tendência múltipla, opções Tendências visíveis desmarcadas. 
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Filtragem de amplitude em um diagrama de tendência múltipla 

A opção Filtragem de amplitude permite que os valores de um ponto de medição no 
diagrama de tendência múltipla sejam filtrados, para "ajustar" o display das 
características da máquina. Quando um ponto é selecionado, as medições do ponto 
selecionado que estão fora da faixa de filtro são excluídas da tendência.  

Usando o filtro de amplitude: 

• Com um diagrama de tendência múltipla aberto, clique com o botão direito no 
diagrama para abrir o menu de contexto. 

• Selecione a opção Filtrar. 

• É exibido um submenu que contém uma lista de todos os pontos usados na 
tendência múltipla, bem como uma opção adicional, Limpar filtro de amplitude. 

 

Figura 5 - 31. 
Menu filtro de amplitude e valores de faixa. 

• Selecione um ponto. Observe que a filtragem se aplica apenas a pontos visíveis e 
somente um ponto por vez. 

• Defina o filtro Faixa inserindo os valores mínimo e máximo. 

➢ Se a faixa inserida for inválida, a marcação verde se tornará um x 
vermelho e os valores não serão aceitos. 

• Após clicar em Enter, o diagrama é redesenhado usando a nova faixa de filtro. Os 
valores da faixa permanecem disponíveis para ajuste posterior ou mais fino. O 
diagrama filtrado é desenhado como se as medições filtradas não existissem, ou 
seja, elas não podem afetar intervalos verticais ou horizontais do diagrama e não 
aparecem nas leituras do cursor. 

A legenda no topo do diagrama indica a condição do filtro, por exemplo, "Rotação 
filtrada entre 2.900 e 3.200 rpm". 

Quando este menu é apresentado novamente após aplicar o filtro em um ponto, o 
ponto selecionado é indicado com um pequeno ícone de lápis no menu. O submenu 
deste ponto apresenta os valores de filtro atuais, que podem ser modificados.  
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Figura 5 - 32. 
Filtragem de amplitude aplicada a um ponto. 

Se outro ponto for selecionado, e os valores forem inseridos corretamente para este 
intervalo de filtro, a filtragem selecionada no ponto anterior será descartada.  O 
diagrama é filtrado apenas nos parâmetros do novo ponto. 

Selecione Limpar filtro de amplitude no submenu para limpar a filtragem e redesenhar 
o diagrama. 
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Diagnóstico 

 Use este ícone para gerar o display de diagnóstico de um ponto de medição 
selecionado. Isso abrirá o display de diagnóstico do ponto de medição e exibirá todos os 
diagnósticos anexados.  

O Diagnóstico de máquina do @ptitude Observer é uma ferramenta avançada que exibe 
e acompanha o progresso das falhas da máquina. Podem ser aplicadas regras de 
diagnóstico sofisticadas usando frequências de defeito de toda a máquina com nível de 
alarme individual para cada ponto de medição e cada tipo de falha. O diagrama do 
diagnóstico mostra parâmetros de diagnóstico calculados com o passar do tempo em 
relação ao nível de alarme. Existem vários tipos de diagnósticos integrados disponíveis 
ao usuário para detectar falhas comuns específicas, como desalinhamento, cavitação, 
folga mecânica, falhas elétricas e muito mais.  

No display de diagnóstico, todos os diagnósticos diferentes anexados a um ponto de 
medição são exibidos no display de tipo de tendência, e calculados com base nos dados 
de espectro armazenados no banco de dados. Isso significa que o diagnóstico pode ser 
anexado e recalculado até mesmo depois que as medições foram armazenadas no banco 
de dados. 

A Figura 5 - 33, abaixo, é um exemplo de display de diagnóstico. 
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Figura 5 - 33. 
Exemplo de display de diagnóstico. 

Se um ponto for associado a um MGP como medição digital na área de medições 
associadas (na guia Aquisição), o tipo de classe operacional real é indicado pela cor de 
fundo no gráfico. Nota: Isso ocorre somente se o eixo x estiver definido em data/hora. 
As cores de fundo exibidas são: branco para Sem classe operacional, azul-claro para 
Classe operacional 1 e cinza-claro para Classe operacional 2.  
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Figura 5 - 34. 
Exemplo de display de diagnóstico com dados de Classe operacional 1 e 2. 

Os dados da fila podem ser filtrados para uma classe específica habilitando a condição 
Digital e selecionando o tipo de classe de dados. Só serão exibidos para aquela classe. 
Quando a condição Digital está desabilitada, todos os tipos de classe de dados são 
exibidos no gráfico. Consulte Fila na seção Operação do sistema.  

No display de diagnóstico, as linhas de base podem ser configuradas para diferentes 
pontos de medição associados ao diagnóstico. Se o ponto de medição tem configuração 
de classe dupla, as linhas de base podem ser configuradas para "Sem classe 
operacional", "Classe operacional 1" e "Classe operacional 2". 

 

Figura 5 - 35. 
Exemplo dos valores de linha de base para display de diagnóstico. 
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Protean  

 Use este ícone para abrir o display de diagnóstico da Protean do ponto de 
medição e exibir todos os diagnósticos anexados. 

O Diagnóstico da Protean de máquina do @ptitude Observer é uma ferramenta 
avançada que exibe e acompanha o progresso dos indicadores de condição da máquina. 
O diagnóstico da Protean utiliza partes dos diagnósticos tradicionais do Observer e 
acrescentou IA (Inteligência Artificial), aprendizagem de máquina. Para o usuário, isso 
significa: 

• Todos os indicadores de condição são gerados pelo algoritmo de 
IA/aprendizagem de máquina sem informações fornecidas pelo usuário 
(chamados anteriormente de alarmes). 

• O mecanismo de alarme é inteligente e pode notificar o usuário quando a 
condição da máquina piorou. Quando forem detectados incidentes da máquina 
sem deterioração continuada, haverá uma segunda indicação posteriormente, 
caso a integridade da máquina atinja outro estado bem mais grave. 

• Os indicadores da máquina também identificarão alterações (positivas) na 
máquina, como a troca de um rolamento, e os indicadores serão ajustados para 
uma nova linha de base.  

• A IA/aprendizagem de máquina para diagnósticos da Protean foi avaliada e 
ajustada pela SKF usando Data Lakes com vários anos de dados, de milhões de 
fluxos de dados, para garantir a extrema precisão. 

O diagrama do diagnóstico da Protean mostra parâmetros de diagnóstico calculados 
com o passar do tempo em relação ao nível de alarme aprendido.  

Existem vários tipos de diagnósticos da Protean integrados disponíveis ao usuário para 
detectar falhas comuns específicas, como desalinhamento, avaria do rolamento e folga 
mecânica. Esses diagnósticos da Protean integrados foram pré-aprendidos usando dados 
reais, de modo a serem muito precisos. O usuário não precisa fazer qualquer 
configuração para encontrar e identificar problemas comuns na máquina. 

No display de diagnóstico, todos os diagnósticos diferentes anexados a um ponto de 
medição são exibidos no display de tipo de tendência, e calculados com base nos dados 
de espectro armazenados no banco de dados. Isso significa que o diagnóstico da Protean 
pode ser anexado e recalculado até mesmo depois que as medições foram armazenadas 
no banco de dados com a opção de gerar alarmes. 

A figura a seguir é um exemplo de diagnóstico da Protean de folga mecânica. 
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Figura 5 - 36. 
Exemplo de diagnóstico da Protean com nível de acionamento autoaprendido. 

Para obter informações adicionais, consulte o Apêndice C, Tempo limite de 
disponibilidade. 
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Polar 

 Use este ícone para gerar o display polar de um ponto de medição selecionado. O 
display Polar mostra o sinal de vibração a 1, 2, 3 e 4 vezes a rotação do eixo no domínio 
do complexo. O vetor é descrito com amplitude e fase. O display polar é uma ferramenta 
poderosa para detectar alterações no domínio da fase e alterações em amplitude ou 
fase. Ele é usado geralmente para analisar acelerações e desacelerações, mas também é 
útil na análise de condições estáveis. É possível definir um círculo de alarme e círculos de 
alerta, facilitando o processo de certificação de que o sistema acompanha a fase estável. 
Também é possível para o usuário adicionar marcadores personalizados a leituras 
específicas a serem destacadas. 

A Figura 5 - 37, abaixo, é um exemplo de display polar. 

 

Figura 5 - 37. 
Exemplo de display polar. 
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Linha de centro do eixo 

 Use este ícone para gerar o display de linha de centro do eixo de um ponto de 
medição selecionado. O display de linha de centro do eixo mostra a posição do rotor de 
modo dinâmico e é útil na aceleração. Antes de a máquina começar a girar, o display de 
linha de centro do eixo mostra a posição do eixo para garantir que ele tenha a folga 
apropriada em cada rolamento. Quando o eixo começa a girar, sua posição pode ser 
observada à medida que a rotação aumenta. Para exibir os dados da linha central do 
eixo, é preciso configurar um ponto de medição da linha central do eixo com dois canais 
no @ptitude Observer. Defina o gap frio da linha de centro do eixo clicando com o botão 
direito na hierarquia e selecionando a opção "Calibrar gráfico da linha de centro do eixo" 

A Figura 5 - 38, abaixo, é um exemplo de display de linha central do eixo em um formato 
circular. 

A linha central do eixo também pode ser exibida em um formato quadrado. A seleção é 
feita em Preferências do usuário. 

 
Figura 5 - 38. 

Exemplo de display de linha de centro do eixo. 
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Gráficos combinados 

 Use este ícone para exibir uma lista de diagramas de combinação no sistema. Os 
gráficos combinados mostram dois ou mais tipos de diagramas da mesma medição. As 
partes individuais do diagrama de combinação geralmente funcionam de modo 
colaborativo, portanto assim que uma parte é ampliada, a outra também é, facilitando 
acompanhar os mesmos tipos de dados de um ou mais tipos de displays.  

Os seguintes gráficos combinados estão disponíveis. 

• Forma de onda de tempo/espectro 

• Espectros/Fase 

• Tendência/Espectros: incluindo um diagrama aprimorado para comparações 
espectrais, consulte o exemplo. 

• Diagnóstico/Espectros  

• Forma de onda de tempo/espectro/diagnóstico: este diagrama segue o cursor no 
diagrama de diagnóstico e exibe o FFT e forma de onda no tempo simultâneos. 

• Forma de onda no tempo/Espectros/Tendência: este diagrama segue o cursor no 
diagrama de tendência e exibe o FFT e forma de onda no tempo mais próximos. 

A seguir estão alguns exemplos de diagrama de combinação. 
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A Figura 5 - 39 abaixo é um exemplo de diagrama de combinação com espectro e forma 
de onda no tempo. 

 

Figura 5 - 39. 
Exemplo de display de combinação de espectro e forma de onda no tempo. 
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A Figura 5 - 40 abaixo é um exemplo de diagrama de combinação com tendência e 
espectro. 

 

Figura 5 - 40. 
Exemplo de display de combinação de tendência e espectro. 
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Ao exibir um diagrama de tendência/espectro, é possível ativar um cursor secundário na 
tendência e exibir um diagrama de espectro secundário, mostrado abaixo do diagrama 
de tendência juntamente com o primeiro (diagrama de espectro primário): 

 

 

Figura 5 - 41. 
Display de combinação de tendência/espectro com cursor secundário ativo 

O painel da legenda no diagrama de tendência mostrará um conjunto adicional de 
valores para o valor global e até quatro bandas. A movimentação do cursor novo 
(secundário) no diagrama de tendência mudará o espectro exibido no painel de espectro 
secundário (lado direito). 
 
O controle pode ser passado de volta para a linha de tendência original (primária) no 
diagrama de tendência, movendo o mouse sobre aquela linha do cursor e clicando nele. 
O controle do cursor atualizará então o diagrama de espectro primário. É possível 
alternar entre os dois cursores desta maneira, a qualquer momento. 
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Event Capture 

 O Event Capture oferece a capacidade de configurar grupos de Event Capture com 
captura de dados antes e após o evento. As formas de onda de tempo capturadas 
permitem uma análise detalhada tanto das oscilações de baixíssima frequência 
(mecânicas) quanto das de altíssima frequência (elétricas ou relacionadas a gerador). As 
medições normais tomadas em diferentes frequências de amostragem continuam sendo 
operadas como de costume enquanto uma forma de onda no tempo é coletada.   

As capturas de eventos podem ser acionadas pelo seguinte: 

• Um alarme no Grupo de Event Capture aciona o Event Capture (para alarmes 
simples). 

• Um alarme no mesmo grupo de alarme que o Grupo de Event Capture aciona o 
Event Capture (para alarmes complexos). 

• Clicar no botão Capturar aciona um Event Capture manual. 

• Códigos de estado de IEC para Event capture. 

Os seguintes diagramas estão disponíveis na visão geral do Event Capture. 

• Event Capture - onda no tempo - o pico-pico verdadeiro é calculado com a forma de 
onda no tempo. 

• Event Capture - 3D – mostra gráficos de espectro tomados de valores de medição 
sucessivos na captura da forma de onda no tempo contínua selecionada. O eixo z 
representa os intervalos de tempo nos Events Capture nos quais os gráficos de 
espectro foram gerados. 

A seção a seguir descreve o trabalho com as exibições de gráficos de Event Capture. Para 
obter detalhes sobre o comportamento da função de Event Capture, consulte o 
Apêndice A, O que esperar ao usar o Event Capture neste manual do usuário. 

Exibição da Visualização de Event Capture na hierarquia 

• Na exibição da árvore de hierarquia, realce um Grupo de Event Capture. A 

ferramenta Visualização de Event Capture  é ativada na barra de ferramentas. 

• Clique na ferramenta Visualização de Event Capture para iniciar a Visualização de 
Event Capture. 

OU 

• Clique com o botão direito em um Grupo de Event Capture e selecione Diagrama. 
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Figura 5 - 42. 
Exemplo de Opções de diagrama de um Grupo de Event Capture. 

• Selecione Visualização de Event Capture. A Visualização de Event Capture mostra 
todos os pontos disponíveis na captura. Cada ponto de Event Capture reflete um 
canal único. 

Na exibição de árvore de hierarquia, destaque um nó do ponto de Event Capture e clique 
com o botão direito para selecionar Diagrama. 

 

Figura 5 - 43. 
Exemplo de Opções de diagrama de um Ponto de Event Capture. 

• Selecione Event Capture - onda no tempo ou Event Capture - 3D. A janela Event 
Capture exibe a nova forma de onda no tempo ou gráfico 3D mostrando apenas o 
ponto selecionado, caso a captura dos dados esteja disponível. A guia Visão geral 
exibe um diagrama de visão geral somente para o ponto selecionado.  

A função do diagrama de Tendência é ativada nos pontos de medição do Event Capture, 
que têm alarmes ativos. Selecione o ponto de medição de Event Capture na exibição de 

hierarquia e clique em Tendência  para exibir o diagrama. A tendência mostra os 
sinalizadores de Event Capture no diagrama como diamantes cinza. Ao clicar em um 
indicador de Event Capture no diagrama de tendência, uma nova janela é aberta para 
exibir o Event Capture correspondente para análise posterior. A seleção de exibição da 
lista mostra o evento que foi selecionado no diagrama de tendência e uma exibição de 
miniatura do mesmo. 
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Descrição inicial da Visualização de Event Capture 

A Figura 5 - 44, abaixo, é um exemplo da Visualização de Event Capture. 

 

Figura 5 - 44. 
Exemplo da Visualização de Event Capture. 

O espaço de trabalho contém uma lista das capturas de eventos feitas para o grupo de 
medição de Event Capture mais a visão geral dos diagramas de sinal de tempo para os 
canais no grupo de eventos selecionado.  

A lista Event captures exibe informações para cada Event Capture.  

 

Figura 5 - 45. 
Exemplo da lista Event captures. 

Data/Hora - quando o Event Capture foi acionado. 

Manter - Sim ou Não. 

Nome é o nome descritivo dado à captura de eventos. 

Razão do armazenamento pode ser Alarme, Manual ou Desconhecido. 

Alarme - o Event Capture foi acionad pelo IMx devido a um alarme. 

Manual – o usuário clicou no botão Capturar para solicitar o Event Capture. 
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Desconhecido - o @ptitude Observer ainda não sabe se o Event Capture recebido 
faz parte de um alarme ou solicitação manual. 

Extensão (s) - A extensão atual em segundos do sinal de tempo capturado. 

Estado de transferência pode ser Em progresso, Concluído, Truncado, Cancelado pelo 
usuário ou Concluído, Pré-dados não preenchidos. 

Em progresso – o Event Capture está sendo recebido do IMx. 

Concluído – o Event Capture recebeu todos os dados esperados conforme 
configurado no grupo de medição. 

Truncado - o Event Capture foi encerrado porque não foi possível concluí-lo. O 
Event Capture pode não ter recebido os pacotes finais esperados para cada sinal 
longo de forma de onda no tempo do canal ou pode ter perdido a sincronia por 
algum motivo.  

Cancelado pelo usuário - o usuário clicou no botão Cancelar. Quando o @ptitude 
está conectado ao serviço Monitor, clicar neste botão fará com que o IMx reinicie e 
cancele o Event Capture em progresso. 

Um Event Capture em progresso não pode ser cancelado se o @ptitude Observer 
não estiver conectado ao Monitor. 

Concluído, Pré-dados não preenchidos - o Event Capture não recebeu todos os 
dados esperados conforme configurado no grupo de medição, mas recebeu todos 
os dados que o IMx tinha que enviar. 

Clique com o botão direito em um diagrama na visão geral para abrir o menu de 
contexto.  

 

Figura 5 - 46. 
Exemplo do menu de contexto de Event Capture. 

Entre as opções do menu estão: 

Event Capture - onda no tempo exibe uma janela mais detalhada com a forma de 
onda do sinal de tempo longo.  
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Event Capture - 3D exibe um espectro do gráfico 3D de toda a forma de onda no 
tempo ou uma parte dela. O evento completo ou alguma parte dele podem ser 
analisados. 

Ocultar exibição da lista oculta a seção da lista Event captures no topo do espaço 
de trabalho para oferecer mais espaço de visualização. 

Copiar cria uma captura de tela do gráfico e copia para a área de transferência. 

A janela do Event Capture contém três partes, conforme exibido a seguir: 

A. O Event Capture longo ou completo 

B. Uma parte do espectro  

C. Uma versão ampliada 

 

Figura 5 - 47. 
Exemplo da janela Event Capture. 

As seguintes regras se aplicam à captura de eventos longa ou completa (A): 

• A ocorrência do Event Capture poderia ser um alarme ou armazenamento manual. 

• A lista de datas das capturas de evento, se não estiver oculta, mostra o motivo por 
que o armazenamento aconteceu: alarme ou manual.  

• Um marcador de banda está sempre visível e não pode ser removido do gráfico.  

• O marcador de banda controla a extensão da forma de onda no tempo ampliada e 
também sobre quais valores o espectro será calculado. A banda no display na onda 
no tempo completa está localizada inicialmente em "0", que é o tempo em que o 
evento ocorreu. A banda pode ser ajustada para alterar a forma de onda no tempo 
ampliada à medida que o espectro é recalculado. 

• A escala X na forma de onda no tempo longa apresenta tempo zero em caso de 
armazenamento de Event Capture. Todos os valores de tempo antes disso são 

A 

B C 
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negativos e positivos depois. O gráfico exibe uma cor de fundo diferente para o 
tempo negativo e positivo.  

As seguintes regras são aplicáveis ao espectro (B): 

• É possível adicionar cursores simples ao espectro.  

• A ferramenta DiagX pode ser aplicada no cursor simples ativo. 

• O espectro mostra as frequências de falha calculadas nos componentes de máquina. 

A janela do diagrama Event Capture - 3D exibe o gráfico 3D e um diagrama de forma de 
onda no tempo de Event Capture. O gráfico 3D mostra gráficos de espectro tomados de 
valores de medição sucessivos na captura da forma de onda no tempo contínua 
selecionada. O eixo z representa os intervalos de tempo nos Events Capture nos quais os 
gráficos de espectro foram gerados. O diagrama inferior de forma de onda no tempo 
mostra a faixa de tempo na qual os dados do evento são capturados e indica a faixa de 
dados exibidos atualmente na exibição Event Capture - 3D. 

O gráfico inferior de forma de onda no tempo oferece pontos de controle em um cursor 
de banda colorida. A modificação do cursor de banda coloria fará com que o número de 
espectros exibidos varie. Os pontos de controle podem ser usados para especificar qual 
parte das informações de forma de onda no tempo exibe as características de espectro 
no gráfico Event Capture - 3D. 

Ao abrir um gráfico Event Capture - 3D e mover a área selecionada na forma de onda no 
tempo longo para a extrema direita, pode haver alguns dados além da área selecionada 
que não podem ser selecionados (mostrados como uma banda cinza). Isso ocorre 
porque uma sequência do espectro é calculada a partir da forma de onda no tempo 
longo. Dependendo do número de amostras necessárias por espectro, talvez não haja 
dados suficientes para preencher exatamente cada espectro até o final dos dados. O 
display apresenta as áreas da forma de onda no tempo longo que estão realmente 
sendo usadas nos dados de espectro. Qualquer dado restante não pode ser selecionado. 
Consulte Configurações de espectro abaixo para obter maneiras de expandir a área dos 
dados que podem ser selecionados. 
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Figura 5 - 48. 
Exemplo de diagrama de Event Capture - 3D. 

Menu Opções 

O Menu Opções é exibido quando o usuário clica com o botão direito nas formas. As 
opções relevantes são diferentes no diagrama de Event Capture - 3D e no diagrama de 
forma de onda no tempo de Event Capture. 

Clique com o botão direito no diagrama de Event Capture - 3D para abrir o menu de 
contexto a seguir. 

 

Figura 5 - 49. 
Exemplo do menu de contexto de diagrama de Event Capture - 3D. 

Unidade é a unidade de medição dos dados exibidos. As alterações podem ser feitas 
entre rotação, aceleração e deslocamento. As unidades do ponto de medição 
original são restauradas quando esse gráfico em particular é fechado.  

Unidade de frequência alterna a unidade de frequência entre Hz e cpm. 
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Configurações de espectro abre uma caixa de diálogo que controla o modo como os 
gráficos de espectro são exibidos no diagrama de Event Capture - 3D.  

Altere a Fmáx. escolhendo nas configurações de Fmáx. A Fmáx. pode ser 
alterada apenas em um valor menor ou igual ao que foi tomado originalmente 
no Grupo de Event Capture. Por exemplo, se o Event Capture foi medido com 
uma Fmáx. de 1 kHz, a lista de seleção exibirá apenas as opções iguais ou 
inferiores a 1 kHz.  

Altere o número de Linhas exibidas nos gráficos de espectro escolhendo no 
menu suspenso. 

➢ Isso pode afetar o número total de espectros gerados a partir dos 
dados de evento.  

 

Figura 5 - 50. 
Caixa de diálogo Configurações do espectro. 

A caixa de seleção Sobreposição automática para se ajustar à totalidade de 
dados é habilitada por padrão. O sistema calcula a porcentagem da 
sobreposição que maximiza as informações de espectro que podem ser 
selecionadas. Os resultados do cálculo automático são exibidos abaixo: Total de 
espectros, Amostras em sobreposição, Amostras não utilizadas. 

Desmarcar a caixa de seleção Sobreposição automática para se ajustar à 
totalidade de dados permite que sejam feitos ajustes manuais no valor 
%Sobreposição. Total de espectros, Amostras em sobreposição, Amostras não 
utilizadas são recalculadas e atualizadas respectivamente. 

Após fazer alterações, clique em OK. Novas informações de espectro são 
geradas e o diagrama é redesenhado para se encaixar nos novos parâmetros. 

Mostrar valores exibe os valores em diagramas 3D.  

Adicionar cursor adiciona cursores (marcadores) disponíveis um por vez no gráfico 
temporariamente. 
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Ocultar exibição da lista oculta a seção da lista Event capture no topo do espaço de 
trabalho para oferecer mais espaço de visualização. 

Fechar - para fechar uma guia, clique com o botão direito no rótulo da guia e uma 
pequena janela pop-up é exibida para Fechar a guia. Ou então use o comando 
Fechar do menu de contexto. 

Clique com o botão direito em um gráfico de forma de onda no tempo de Event Capture 
para abrir o menu de contexto a seguir. 

 

Figura 5 - 51. 
Exemplo do menu de contexto Event Capture - onda no tempo. 

Remover CC oferece a opção de excluir a parte CC do sinal. Geralmente, ao mostrar 
dados de forma de onda no tempo, a parte CC é removida, deixando apenas o 
conteúdo do sinal CA.  

Para capturar manualmente um evento: 

• Clique em Capturar para iniciar a captura de um evento. O Event Capture exibirá Em 
progresso como o Estado de transferência. Enquanto a captura ocorre, uma 
mensagem abaixo da lista de Event Capture informa: Captura não permitida: 
captura pendente. Quando a captura é concluída, o estado é atualizado 
dinamicamente para Concluído. Se o Event Capture não puder ser concluído ou não 
for detectado nenhum progresso por um minuto, a tentativa de captura é finalizada 
e o estado, atualizado para Truncado.  

➢ A função Captura manual não está incluída no número máximo de 
eventos armazenados por dia. O Event Capture manual é 
armazenado mesmo se o limite de capturas de evento por dia for 
atingido. 

➢ A função Captura estará indisponível quando @ptitude Observer 
não estiver conectado a um serviço Monitor ou quando a unidade 
IMx associada não estiver disponível (conectada). A mensagem a 
seguir é exibida à direita do botão Capturar: Captura não 
permitida: o Observer não está conectado ao serviço Monitor. 

➢ Depois que o IMx restabeleceu a comunicação com o serviço 
Monitor, existe um período de pelo menos 60 segundos antes do 
botão Capture ser ativado novamente. A seguinte mensagem é 
exibida: Captura não permitida: aguardando (número de) 
segundos de pronto para o Event Capture. 

➢ Se ocorrer um problema no cabo do sensor (falha no cabo) 
durante o Event Capture, a seguinte mensagem é exibida: Todos 
ou parte dos dados armazenados fora da faixa correta do sensor.   

• Outro Event Capture pode ser iniciado quando a captura manual anterior estiver 
Concluída ou em algum Estado de transferência exceto Em progresso. 
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• Clique em Apagar para excluir um Event Capture selecionado na lista, desde que o 
Estado de transferência não seja Em progresso. 

Para editar uma captura de evento: 

• Selecione umo Event Captures na lista e clique em Editar para abrir a caixa de 
diálogo Alterar captura de evento. 

 

Figura 5 - 52. 
Exemplo da caixa de diálogo Alterar captura de evento. 

• Digite o Nome do Event capture. 

• Insira um Comentário, se desejado. O comentário será exibido na lista Event 
Capture. 

• Marque a caixa de seleção Manter para sempre para salvar o Event Capture até que 
o grupo de medição ou ponto de medição seja excluído. As capturas de evento não 
marcadas como Manter para sempre podem ser excluídas pelos métodos normais 
(a interface Apagar dados ou a configuração da opção Deletar dados antigos 
automaticamente em Banco de dados > Opções)  

• Clique em OK. 

Para exportar para UFF (Formato de Arquivo Universal): 

• Selecione um Event Capture (com Estado de transferência Concluído ou Truncado) 
na lista, e clique em Exportar. Somente um Event Capture pode ser exportado por 
vez.  

• A caixa de diálogo Exportar para UFF é aberta. É exibido o nome do Grupo do Event 
Capture selecionado. Canais específicos podem exportados para um arquivo UFF.  
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Figura 5 - 53. 
Exemplo da caixa de diálogo Exportar para UFF. 

• A tabela contém os pontos de medição do grupo e medição selecionados no 
momento. Todos os pontos de medição no grupo pode ser marcado para habilitar a 
exportação de todos os pontos de medição. Como alternativa, marque apenas os 
pontos desejados dentro da tabela e desmarque os que não devem ser incluídos. 

• Após concluir as seleções desejadas, clique em Exportar. O arquivo UFF é gerado. 

Fila  

 Este é o ícone da barra de ferramentas para a seleção e configurações da fila. A 
fila é usada para controlar e filtrar quais dados devem ser recuperados do banco de 
dados para análise. As faixas de dados, parâmetros de filtro e tipo de fila de origem 
podem ser especificados.  

Utilização 

Abrir a configuração da fila e alterar algum dos parâmetros atualizará a fila para o 
display ativo apenas (o nome da fila mudará para "personalizado").  

Para usar essas configurações de fila no futuro em gráficos de abertura, clique no botão 
salvar. Após inserir um nome personalizado para esta fila, ela será armazenada no banco 
de dados e ficará visível na lista suspensa de filas disponíveis. Depois de selecionado, 
esta fila será então usada para qualquer recuperação de dado subsequente.  
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Figura 5 - 54. 
Exemplo de configurações de fila. 

Nome identifica esta configuração específica da interface da fila. 

Data  

Selecione uma hora ou data na lista predefinida a ser usada com o valor Voltar ou 
Avançar no intervalo de data final. 

De especifica a data e hora inicial. 

Para especifica a data e hora final. 

Nenhuma 

Agora: especifica a data e hora atual do intervalo final. 

Hora: uma hora específica para definir o intervalo final. 
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Voltar: especifica a faixa de datas voltando no tempo em relação à hora inicial. 
As datas predefinidas podem ser usadas nesta opção. 

Avançar: especifica a faixa de datas avançando no tempo em relação à hora 
inicial. 

Fila 

Especifica de qual fila os dados devem ser coletados. 

Normal: refere-se aos dados armazenados no modo da fila. O tipo de dado e o 
intervalo de armazenamento são definidos nas configurações da Guia Condições de 
operação e armazenamento ao criar um ponto de medição. 

Arquivo: refere-se ao dados armazenados em uma fila especial chamado arquivo. 
Esta fila geralmente armazena um valor de dado de medição a cada 10 minutos. 
Nessa taxa, os 80 mil valores de dados de medição que ele consegue manter 
representariam dados coletados durante um ano e meio. O tipo de dado e o 
intervalo de armazenamento são definidos na configuração de tendência ao criar 
um ponto de medição. 

Transiente: refere-se aos dados capturados durante um momento transiente.  
Sendo assim, deve-se selecionar um dado transiente específico de um grupo de 
medição para este tipo de fila. 

Limitadores de dados 

Os limitadores de dados permitem que o usuário insira o número máximo de valores 
(estáticos, dinâmicos e polares) que devem ser recuperados.  

Filtrar 

Processo permite filtrar por leituras de processo, como temperatura e carga. Isso só 
é aplicável se o ponto de medição tiver um ponto de processo associado 
configurado. 

Rotação permite filtrar por leituras de rotação. Isso só é aplicável se o ponto de 
medição tiver um ponto de rotação associado configurado. 

Digital permite filtrar por entrada digital ativada ou desativada e filtrar por classes 
operacionais. Isso só é aplicável se o ponto de medição tiver um ponto digital 
associado configurado.  

 

Figura 5 - 55. 
Exemplo de configurações de fila da condição digital. 

Identificação de dados permite filtrar os dados marcados com uma tag específica. 
Os dados podem ser identificados manualmente com um ponto de marcação de 
dados do software, ou automaticamente, por pontos de marcação de dados OPC.  

Parâmetros de filtro dinâmico – máquina 

Parâmetros de filtro permite, quando marcado (selecionado), filtrar as medições 
dinâmicas em todos os tipos de diagrama relevantes baseados no intervalo definido 
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para um parâmetro de máquina selecionado. Faça uma seleção na lista Parâmetros 
de filtro. A lista contém os parâmetros de máquina disponíveis associados à 
máquina principal. Use Entre ___ e para inserir os valores mínimo e máximo do 
filtro. Devem ser inseridos um ou ambos. Após clicar em Enter, o diagrama será 
redesenhado usando os novos intervalos de filtro especificados pelos parâmetros. 

➢ Se uma caixa não tiver nenhum valor, o filtro não terá limite em 
uma direção. Por exemplo, se não houver nada na caixa mínima, 
então não há limite inferior no filtro. 

➢ Desmarcar a caixa de seleção apagará o filtro e redesenhará o 
diagrama, mas qualquer valor inserido ainda estará visível. 

Notas 

Uma nota é definida como uma observação ou ação realizada, relacionada a uma 
máquina. As notas típicas estão relacionadas a atividades de manutenção e inspeções 
visuais.  

Para acessar a tela Notas, selecione uma máquina e realize uma das opções a seguir: 

• Clique no ícone  Notas na barra de ferramentas. 

• Clique em Editar nas opções do menu da barra de ferramentas e selecione Notas. 

A janela de notas exibe as notas do objeto selecionado na hierarquia. Embora a nota seja 
um objeto específico da máquina, se for selecionado um objeto de nível de máquina ou 
superior, então serão exibidas todas as notas abaixo daquele objeto. 

É possível filtrar notas específicas baseado na data e título das notas. Se um hyperlink for 
especificado juntamente com a nota, então ela pode ser aberta clicando no hyperlink da 
nota selecionada na janela notas. A janela notas é vinculada automaticamente à 
hierarquia. Sendo assim, a seleção de um item na hierarquia atualiza a janela de notas 
automaticamente com as notas do objeto recém-selecionado. A vinculação pode ser 

desativada clicando no ícone  Ativar/desativar ligação à visualização de 
hierarquia, na barra de ferramentas. 

Use as opções Nova, Editar ou Apagar para configurar as notas. 
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Configuração da Nota 

 

Figura 5 - 56. 
Exemplo de configurações de notas. 

Local indica para qual máquina ou ponto de medição a nota está sendo configurada. 

Título permite a categorização das notas baseadas em seu tipo. Para adicionar um novo 
título ao sistema, clique em Adicionar ao lado do título, que exibe a nova tela de títulos 
de nota em que um novo título pode ser inserido. 

Data define a data e hora da nota. Ao criar uma nova nota, a atual data e hora é definida 
como padrão. No entanto, a data e hora devem ser alteradas para registrar, por 
exemplo, um evento histórico. 

Prioridade especifica o nível de gravidade para categorizar as notas. 

Figura é uma figura a ser associada à nota. 

Hyperlink é um documento ou página da Web associado à nota, onde podem ser 
encontradas mais informações sobre ela. Este documento ou hyperlink pode ser 
acessado na janela da lista de notas clicando no hyperlink da nota selecionada. 

Destinatário especifica qual grupo de usuários deve receber a nota. Os grupos são 
criados pela interface Destinatários em Bibliotecas na seção Banco de dados. 

Comentário é o texto informativo ou conteúdo da nota. 

Assinatura é a pessoa que criou a nota. 
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Casos de eventos 

 Casos de eventos podem ser criados no Observer para acompanhar e documentar 
relatórios, informações e históricos de eventos específicos ligados a uma máquina 
específica.  

Novos casos de eventos podem ser criados no nível da máquina: 

• Clique com o botão direito em uma máquina na exibição de hierarquia e então 
selecione Adicionar caso de evento. 

• Ou selecione uma máquina, clique no ícone Casos de eventos na barra de 
ferramentas e clique no botão Novo na janela Casos de eventos. 

A janela de casos de eventos exibe os relatórios de casos de eventos do objeto 
selecionado na hierarquia. Embora os casos de eventos sejam específicos da máquina, se 
for selecionado um objeto de nível de máquina ou superior, então serão exibidos todos 
os relatórios de casos de eventos abaixo daquele objeto. 

Relatórios podem ser criados para informar um cliente ou departamento sobre ações 
que precisam ser tomadas em relação ao evento.  

Os relatórios são armazenados no caso de eventos e podem ser revisados e 
acompanhados em uma data posterior. O relatório pode ser editado até que seja 
liberado ao ajustar o estado do relatório para "liberado". 

Todo relatório no caso de evento pode gerar um documento a qualquer momento em 
formato Word ou .pdf, podendo ser enviado automaticamente como e-mail e/ou 
armazenado como anexo na máquina. 

Um relatório contém diversas avaliações que são normalmente usadas para informar os 
clientes ou departamentos internos sobre informações importantes dos analistas de 
dados no Observer. Uma avaliação consiste em um texto de avaliação e uma 
recomendação sobre como lidar com as informações detectadas na avaliação.  

O nível de gravidade pode ser definido na forma de um "nível de classificação" e a 
avaliação pode ser associada a uma peça de máquina específica se desejado. 

Nas avaliações, podem ser adicionadas figuras que também serão impressas no 
documento que pode ser produzido a partir de um relatório. Essas figuras são 
geralmente capturas de tela de gráficos no Observer, indicando um defeito ou problema 
de algum tipo, mas pode ser adicionada qualquer figura. 

Layouts de relatório de casos de eventos definem a aparência dos documentos. Para 
obter mais informações, consulte Biblioteca de relatórios.  
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Figura 5 - 57. 
Exemplo de Editar caso de eventos. 

Número do caso é um número exclusivo que pode ser usado para acompanhar este 
caso. O número do caso consiste em uma contagem e um prefixo. O prefixo pode 
ser definido na interface opções. O número do caso, juntamente com o número do 
relatório, pode ser impresso nos documentos de relatório de casos de eventos que 
podem ser gerados. 

Estado do relatório. 

Categoria de defeito pode ser usado para agrupar este caso específico em um tipo 
específico de defeito. 

Título pode ser usado para agrupar este caso específico com um título específico. 

Descrição é uma descrição personalizada que pode ser inserida para o caso. 

De todas as informações acima, apenas o número de caso será impresso em algum 
documento gerado a partir de um relatório de caso de evento.  

Guia Relatórios 

Relatórios existentes podem ser adicionados, editados ou excluídos. Um documento 
pode ser gerado selecionando um relatório e clicando em Criar documento. 
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Guia Histórico 

Lista todo o histórico relacionado do relatório de caso de eventos selecionado. Pode ser 
adicionado um novo histórico ou o histórico atual pode ser editado ou excluído. 

Guia Medições 

Qualquer medição relacionada ao relatório de caso de eventos selecionado pode ser 
adicionada, editada ou excluída. 

Edição de um relatório de caso de eventos existente 

 

Figura 5 - 58. 
Exemplo de Relatório. 
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Máquina exibe a máquina na qual foi criado este relatório de caso de eventos. 

Data/Hora define a data e hora de criação do relatório.  

Estado indica o estado do relatório. As opções são Em progresso, A ser aprovado, 
Rejeitado e Liberado. Quando um estado de relatório é definido como Liberado, o 
relatório não pode mais ser editado. 

Número de relatório é um número automático aumentado em 1 toda vez que um novo 
relatório é criado para o caso de evento específico. 

Descrição é uma descrição personalizada que pode ser inserida para o relatório. 

Avaliações lista todas as avaliações criadas para o relatório. Pode ser adicionada uma 
nova avaliação. As avaliações existentes podem ser adicionadas, editadas ou excluídas. 

Clique em Adicionar ou Editar para abrir a caixa de diálogo Avaliação. 

 

Figura 5 - 59. 
Exemplo de avaliação. 

Classificação é usado para classificar a avaliação de gravidade em uma escala de um a 
dez. 

Componente de máquina pode ser selecionado nos componentes de máquina 
existentes se esta avaliação se aplicar a um componente de máquina. Também é 
possível inserir um componente de máquina de texto livre. 

Avaliação é a análise de dados detectados ou a descrição do evento.  

Recomendação de ações que precisam ser tomadas em resposta à avaliação. 
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Tópico do parecer especifica em qual categoria o parecer for fornecido (não editável). 

Parecer exibe o parecer personalizado (não editável). 

Planejador de manutenção 

A interface Planejador de manutenção é para a configuração de tarefas de manutenção, 
como lubrificação, substituições, manutenção agendada, etc. acompanhando o tempo 
de funcionamento da máquina ou o calendário.  

Para acessar a tela do Planejador de manutenção, realize uma das seguintes opções: 

• Clique com o botão direito na exibição de hierarquia ou espaço de trabalho e então 
selecione Planejador de manutenção. 

• Selecione uma máquina e clique no ícone  Planejador de manutenção na 
barra de ferramentas. 

 

 

Figura 5 - 60. 
Exemplo do Planejador de manutenção. 

Gestão de ativos permite que um usuário adicione, edite ou exclua ativos juntamente 
com ações de tarefas de manutenção de ativos. Observe que um ativo deve estar 
atribuído primeiramente antes de que se possa adicionar, editar ou excluir uma ação de 
tarefa de manutenção. 

Histórico exibe as tarefas de manutenção antigas para o ativo selecionado. Os itens de 
histórico podem ser editados ou excluídos. 
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Data da medição 

A interface Data da medição lista a data de medição do ponto de medição 
selecionado. Ela configura as informações de armazenamento dos dados de medição 
selecionados na lista.  

A lista Medições exibe informações dos dados. Manter para sempre significa que a 
medição selecionada é definida como uma referência permanente até que seja editada. 

Editar pode alterar a data, hora, opção de manter ou não para sempre, opção de excluir 
do diagnóstico, rotação e dados de processamento. 

Apagar exclui os dados de medição selecionados do banco de dados. 

Adicionar pode adicionar informações específicas de marcação de dados em pontos de 
marcação de dados de Software apenas. 

Exportar dados ODS* exporta um incidente de medição selecionado para um formato 
de arquivo universal (UFF) que pode ser importado em um software para animação do 
movimento da máquina, tal como o ME'scope. *ODS: Forma de deflexão operacional 
(Operating Deflection Shape). 

Para abrir a interface Data da medição, selecione uma máquina > selecione um ponto de 
medição > e clique na ferramenta Data da medição na barra de ferramentas. 

 

Figura 5 - 61. 
Exemplo da janela Data da medição com Comentários de medição. 

➢ Observe que a Fila pode ser usada para controlar e filtrar quais 
dados são recuperados do banco de dados para a janela Data da 
medição. 

Uma nota sobre comentários de medição e códigos de estado 

A coluna final é Comentário da medição. Os comentários exibidos oferecem 
informações adicionais que auxiliam a análise, por exemplo, códigos de estado IEC. Esses 
códigos de estado IEC podem ser solicitados e armazenados se o módulo de licença "IEC 
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61850" estiver instalado. Este módulo de licença aplica-se apenas às seguintes unidades: 
IMx-W, IMx-C, IMx-S, IMx-T, IMx-B e IMx-8.  

Se uma medição específica mostrar códigos de estado IEC na coluna Comentário da 
medição, então os mesmos códigos de estado são exibidos quando a medição é aberta 
em algum gráfico. Os códigos de estado também são visíveis no material impresso.  

 

Figura 5 - 62. 
Exemplo de diagrama de espectro com códigos de estado exibidos. 
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6 
Itens do menu 

A seguir estão os itens de menu disponíveis no @ptitude Observer. 

• Arquivo 

• Editar 

• Mostrar 

• Banco de dados 

• On-line 

• Portáteis 

• Janela 

• Ajuda 

Arquivo 

O menu Arquivo oferece as seguintes interfaces: 

• Gerenciar bancos de dados 

• Adicionar banco de dados externo 

• Remover banco de dados externo 

• Relatório 

• Log off 

• Sair 

Gerenciar bancos de dados 

A interface Gerenciar bancos de dados oferece a capacidade de se conectar a um banco 
de dados ou pular de um banco de dados para outro dentro do @ptitude Observer sem 
sair da sessão de login atual. Este é um recurso importante quando os dados espalhados 
em vários bancos de dados precisam ser analisados. É possível adicionar um novo banco 
de dados e editar ou remover um banco de dados existente.  
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Figura 6 - 1. 
Exemplo de conexões de banco de dados. 

Definir como padrão define um banco de dados como banco de dados padrão com 
a qual o sistema inicia. 

Remover padrão remove a configuração padrão do banco de dados. 

Como adicionar/editar um banco de dados 

 
Figura 6 - 2. 

Exemplo de configurações de conexão do banco de dados. 

Nome identifica a conexão do banco de dados registrado no computador local. 

Nome/Endereço IP é o nome/endereço IP do servidor inserido ou selecionado na 
lista de servidores detectados. (local) refere-se ao computador no qual o @ptitude 
Observer está sendo executado. 
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Autenticação é para o SQL Server apenas. A escolha fica entre Autenticação do 
Windows e Autenticação do SQL Server. 

A Autenticação do Windows será aplicada se a conexão com um servidor SQL 
for no mesmo domínio que este computador com um controlador de domínio 
em comum, ou se o servidor SQL estiver instalado no computador local. 

A Autenticação do SQL Server deve e pode ser usada em todos os outros 
cenários. 

Nome de usuário é o nome de usuário do banco de dados. 

Senha é a senha do usuário. 

Parâmetros permite que um parâmetro adicional seja aplicado à conexão do banco 
de dados. Por exemplo, Network=DBMSSOCN significa que a conexão deve ser 
forçada a usar o protocolo TCP/IP. Auto translate=false pode resolver problemas de 
caracteres DBCS em sistemas com idiomas DBCS, como coreano, japonês e chinês. 

Banco de dados especifica quais bancos de dados devem ser usados. Selecione um 
banco de dados na lista suspensa, esta lista inclui todos os bancos de dados do 
@ptitude Observer disponíveis no servidor específico do banco de dados. 

As configurações do Observer monitor são Nome/Endereço IP e Porta do @ptitude 
Observer Monitor que está atendendo o servidor do banco de dados. Esta 
configuração designa qual porta o monitor deve usar para se comunicar com o 
@ptitude Observer e unidades IMx. O valor padrão da porta é 1000.  

A configuração da porta deve ser o mesmo número que o serviço Monitor registrou 
para executar usando o software "@ptitude Observer Monitor Manager". 

Adicionar banco de dados externo 

A interface Adicionar banco de dados externo adiciona um registro de banco de dados 
externo à hierarquia. Em uma solução corporativa em que é comum trabalhar em vários 
bancos de dados, é prático adicionar os bancos de dados como bancos de dados 
externos que permitem então acesso a todos os bancos de dados da mesma hierarquia. 
O banco de dados externo pode ser um banco de dados no mesmo servidor do banco de 
dados ou pode ser em um servidor diferente.  
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Figura 6 - 3. 
Exemplo de Adicionar banco de dados externo. 

Nome das propriedades é como o banco de dados externo deve ser chamado. 

Descrição das propriedades são informações sobre o banco de dados externo. 

Os atributos das Configurações de conexão do banco de dados são os mesmos que 
na interface Conexão de Adicionar/Editar um banco de dados em Gerenciar bancos 
de dados. 

Acesso vinculado ao banco de dados confere acesso ao(s) usuário(s) a bancos de 
dados externos específicos. 

Remover banco de dados externo 

Remover banco de dados externo remove o banco de dados externo selecionado da 
exibição de hierarquia. Observe que não é possível remover o banco de dados principal. 

Relatório 

A interface Relatório pode gerar documentos que contêm informações baseadas em 
texto, bem como diagramas e figuras dos dados selecionados.  
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Figura 6 - 4. 
Exemplo de Selecionar dados do relatório. 

Banco de dados é o banco de dados do qual este relatório foi gerado. 

Título é um nome de identificação dado ao relatório. 

Subtítulo é um título secundário, geralmente explicativo. 

Guia Seleção de dados 

A Seleção de dados permite a seleção das máquinas e pontos de medição a serem 
incluídos no relatório. 
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Guia Geral 

Geral define as regras de formatação do relatório e seleciona os tipos de informações 
das máquinas que devem ser incluídos. Também podem ser incluídos diferentes tipos de 
lista, como listas de alarme. 

Conteúdo imprime o "Índice" no início do relatório, se marcado. 

Dados da máquina imprime as informações ampliadas de cada máquina incluída no 
relatório, se marcado. 

Notas inclui todas as notas relacionadas às máquinas selecionadas durante a faixa 
de data/hora inserida, se marcado. 

Nível global inclui a lista de valor global relacionada aos pontos de medição 
selecionados da data/hora inserida, se marcado. 

A Lista de alarmes inclui informações de alarme relacionadas aos pontos de 
medição selecionados durante a faixa de data/hora inserida conforme a opção de 
filtro e de estado, se marcada. 

Quebra de página entre as máquinas força a quebra de página no material 
impresso entre as máquinas, se marcada. 

Mostrar relatório automaticamente após gerar mostra o relatório no formato 
selecionado após a conclusão da criação do relatório, se marcado. 

Enviar relatório para impressora envia o relatório imediatamente para uma 
impressora depois que ele foi criado, se marcado. 

Manter arquivos temporários mantém todos os arquivos temporários necessários 
para a criação do relatório, incluindo figuras, se marcado. 

Guia Diagrama 

Diagrama permite que as configurações de gráfico desejadas sejam incluídas no 
relatório, sejam selecionadas juntamente com a faixa de datas ou de valor. 

Carregar modelo carrega as configurações de relatório. 

Salvar modelo salva as configurações de relatório atual como um modelo. 

Log off 

Log off desconecta o usuário atual e permite que outro usuário se conecte ao sistema. 

Sair 

Sair interrompe a sessão atual do sistema. 
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Editar 

O menu Editar oferece as seguintes interfaces: 

• Assistente de múltiplos pontos 

• Espaço de trabalho 

• Copiar Set (Ctrl+C) 

• Colar (Ctrl+V) 

• Notas 

• Casos de eventos 

• Preferências do usuário 

• Propriedades 

Assistente de múltiplos pontos 

Consulte o Assistente de múltiplos pontos em Configuração do sistema. 

Espaço de trabalho 

A interface Espaço de trabalho abre a tela do gerenciador de espaço de trabalho. Um 
espaço de trabalho é uma parte específica da hierarquia que deve ser agrupada junto. 
Por exemplo, o espaço de trabalho pode ser agrupado por responsabilidade do usuário. 
O gerenciador do espaço de trabalho acompanha todos os espaços de trabalho em um 
banco de dados e pode criar novos espaços de trabalho ou editar os existentes. Nos 
coletores de dados portáteis, um espaço de trabalho pode ser usado como maneira para 
definir certas máquinas que o usuário precisa acompanhar. 

 

Figura 6 - 5. 
Exemplo de Gerenciador do espaço de trabalho. 

Banco de dados é onde fica o espaço de trabalho. 



Itens do menu 
Editar 

6 - 8 @ptitude Observer 10.5, Revisão P 
 Manual do usuário 

Abrir exibe o espaço de trabalho selecionado na tela gerenciador do espaço de 
trabalho na exibição de espaço de trabalho da janela de visualização da árvore. 

Novo cria um novo espaço de trabalho. 

Editar altera o espaço de trabalho selecionado atualmente. 

Remover pode excluir o espaço de trabalho do banco de dados. 

Cancelar fecha a janela do gerenciador do espaço de trabalho. 

Edição de um espaço de trabalho 

 

Figura 6 - 6. 
Exemplo de Espaço de trabalho. 

Para configurar o conteúdo do espaço de trabalho, arraste um elemento da exibição de 
hierarquia para o espaço de trabalho no local onde o nó deve ser posicionado e solte-o. 

As interfaces disponíveis dos diferentes níveis de nó são as mesmas que em Exibição de 
hierarquia. 

Copiar Set 

Copiar set (Ctrl+C) copia o nó selecionado. Se uma máquina ou submáquina for 
selecionada, o assistente de cópia da máquina será iniciado e orientará o processo de 
cópia. Consulte o Assistente de cópia de máquina em Configuração do sistema. 

Colar 

Colar (Ctrl+V) cola o nó copiado no local selecionado na exibição de hierarquia. 
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Notas 

Exibe uma lista de notas do objeto selecionado na hierarquia. Consulte Notas na seção 
Operação do sistema. 

Casos de eventos 

Casos de eventos podem ser criados no Observer para acompanhar e documentar 
relatórios, informações e históricos de eventos específicos ligados a uma máquina 
específica.  Consulte Casos de eventos na seção Operação do sistema. 

Preferências do usuário 

A interface Preferências do usuário é onde todas as configurações personalizadas dos 
usuários individuais são definidas. 

Guia Geral 

 

Figura 6 - 7. 
Exemplo de configurações de Preferências do usuário, guia Geral. 

Ver notificação de alarme exibe um ícone de alarme piscante no canto superior 
direito da tela do Observer após o alarme, se este campo estiver marcado. 

Tocar sinal de alarme no caso de alarme aciona o som por meio de alto-falantes do 
computador após o alarme, se este campo estiver marcado. 
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Mostrar informações rápidas do nó ao passar o mouse sobre a hierarquia permite 
que sejam exibidas informações rápidas do nó em pop-up ao passar o mouse sobre 
um nó na hierarquia normal. 

Taxa de atualização do registro de eventos informa o software com que frequência 
a janela Registro de eventos deve ser atualizada se ela estiver aberta e a Atualização 
automática ativada. NOTA: Se esta configuração estiver ajustada muito baixa, 
causará grande problema ao aplicativo e ao banco de dados. 

Assinatura permite que seja adicionada uma imagem de uma assinatura 
manuscrita. A assinatura pode ser adicionada automaticamente ao material 
impresso do relatório de caso de eventos. 

Informações de contato define as informações de contato do usuário. 

Guia Diagrama 

 

Figura 6 - 8. 
Preferências do usuário, guia Diagrama. 
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Posição da legenda do diagrama define a posição preferida da legenda disponível 
na maioria dos gráficos. Observe que as diferentes posições da legenda estão 
disponíveis em diferentes tipos de gráfico. Se a posição especificada não estiver 
disponível para um gráfico específico então o software escolherá e a posicionará 
automaticamente. 

Núm. de decimais da fase define o número de decimais a serem exibidos na fase 
nos displays de Tendência, Polar e Lista de tendências. 

Núm. de decimais na escala logarítmica altera a maneira como a escala logarítmica 
funciona nos gráficos. Pode ser entre 2 e 5 decimais. 

Rótulos determina o modo como devem ser exibidos os rótulos nos gráficos. Os 
rótulos podem ser definidos para serem exibidos como transparentes também. 

Tamanho do ponto do cursor define o tamanho dos pontos do cursor em cursores 
simples e outras ferramentas, principalmente para o espectro da fase e gráficos de 
forma de onda no tempo. 

Antisserilhamento determina se os gráficos devem ser exibidos com suavização 
(antisserilhamento) Ligada ou Desligada. Alguns usuários preferem exibir os gráficos 
em qualquer aplicação como antisserilhados.  No entanto, para analisar os dados, 
às vezes é mais fácil detectar um problema com o antisserilhamento desligado. 

Harmônico define o número de harmônicos para o cursor harmônico. Pode ser 
entre 10 e 200. 

Plotagem 3D completada 

Verdadeiro preenche a área de espectro conforme mostrada na exibição de 
gráfico 3D. 

Falso torna as áreas transparentes. 

Gráfico 3D invertido inverte a escala de profundidade do gráfico 3D. 

Posição zero grau é a posição de 0° nos diagramas do tipo Polar. 

Rotação angular determina a direção do aumento angular nos diagramas do tipo 
Polar. 

Linha central do eixo determina se o diagrama da linha central do eixo deve ser 
visualizado no formato circular ou quadrado. 

Marcadores restaurados mostra os marcadores de ponto como preenchidos ou 
transparentes em alguns diagramas 

Verdadeiro mostra os marcadores de ponto preenchidos, em alguns displays 
gráficos. 

Falso mostra os marcadores de ponto transparentes, em alguns displays 
gráficos. 

Usar ícones modernos mostra os ícones modernos se estiver marcado Verdadeiro. 
Caso contrário, são exibidas versões mais antigas dos ícones. 

Verdadeiro exibe ícones modernos. 

Falso exibe versões mais antigas dos ícones. 

Usar ícones grandes mostra os ícones em tamanho maior se estiver marcado 
Verdadeiro. Caso contrário, o sistema exibe ícones pequenos. 
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Precisão do tempo define a precisão do tempo exibida nos diagramas. 

Abrir marcador de espectro define o tipo de diagrama preferido a ser aberto 
quando o usuário clica no botão esquerdo do mouse em um marcador "diamante" 
no diagrama de tendência. Se a medição específica não contiver informações 
suficientes para renderizar o diagrama preferido, o software escolherá 
automaticamente o diagrama mais apropriado. Clicar no botão direito do marcador 
de espectro "diamante" em um diagrama de tendência permite que o usuário 
escolha em uma seleção de diagramas a serem abertos.  

Full Spectrum define o modo de espectro preferido a ser aberto na hora de exibir 
espectros no aplicativo. Se definido em "verdadeiro", o aplicativo exibirá os dados 
abertos em diagramas no modo Full Spectrum se a medição e o pontos de medição 
aceitarem. 

Plano de fundo especifica a imagem de fundo dos gráficos. O padrão é uma imagem 
de marca d'água.  

Autoarmazenar configurações de gráficos para define o escopo preferido das 
alterações de configuração de gráfico. O padrão é Todos, que compartilha as 
configurações de gráfico com todos os usuários. Se definido em Apenas eu, então as 
configurações de gráfico serão privadas e salvas apenas para o usuário atual.  

Guia Cores do diagrama 

Aqui estão todas as opções de cores disponíveis para o gráfico. Tudo pode ser alterado: 
desde a cor de fundo do gráfico até a cor das ferramentas.  

 

Figura 6 - 9. 
Preferências do usuário, guia Cores do diagrama. 
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Guia Botões da barra de ferramentas 

Esta guia determina os botões da barra de ferramentas a serem exibidos. 

 

Figura 6 - 10. 
Preferências do usuário, guia Botões da barra de ferramentas. 
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Guia Visão geral de processo 

Algumas das configurações de preferência do usuário da Visão geral de processo podem 
ser personalizadas para aprimorar a exibição da Visão geral de processo. Por exemplo, 
selecionar para ampliar os ícones, configurar a taxa de atualização e alterar as cores de 
fundo e texto.  Preferências do usuário podem ser acessadas em Editar > Preferências 
do usuário ou clicando com o botão direito na visão geral de processo e selecionando 
Preferências do usuário.  

 

Figura 6 - 11. 
Clique com o botão direito no Menu contexto, Modo de edição e Preferências do usuário. 

Para personalizar as configurações de Visão geral de processo: 

• Na caixa de diálogo Preferências do usuário, clique na guia Visão geral de processo 
para abri-la. 
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Figura 6 - 12. 
Preferências do usuário, Guia Visão geral de processo – alteração da cor do texto. 

• Selecionar Sim em Mostrar ícones grandes, maximizará os ícones de estado. Com 
esta opção, os ícones de estado serão expandidos em tamanho proporcional ao 
tamanho geral da tag (os detalhes são apresentados a seguir). Se Não estiver 
selecionado, os ícones de estado permanecerão em tamanho normal. 

➢ Observe que o tamanho máximo de um ícone de estado é 
100x100 pixels. 

• Taxa de atualização da visão de processo pode ser definida entre 1 e 30 segundos. 
Isso informa o software sobre a frequência com que o display de visão geral de 
processo deve pedir ao computador do @ptitude Observer Monitor novos valores a 
serem exibidos na visão geral de processo.  

AVISO! Se este valor estiver ajustado muito baixo, causará grande problema ao 
aplicativo e ao banco de dados. 

Na seção Cores de tag, é possível alterar a cor do plano de fundo ou primeiro plano 
(texto).  

• Clique na parte de texto do rótulo Cor de fundo. Observe que o rótulo abaixo na 
caixa de figura também indica Cor de fundo. 
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• Clique na caixa da figura para abrir a caixa de diálogo de controle. 

 

Figura 6 - 13. 
Caixa de diálogo de controle. 

• Selecione a cor de fundo desejada e então clique em OK na caixa de diálogo. A cor 
na caixa da figura e na caixa de cores da linha Cor de fundo atualiza para a cor 
selecionada. 

Altere a cor do texto da mesma maneira: 

• Clique na parte de texto do rótulo Cor do texto. Observe que o rótulo abaixo na 
caixa da figura também indica Cor do texto. 

• Clique na caixa da figura para abrir a caixa de diálogo de controle.  

• Selecione a cor de texto desejada e então clique em OK na caixa de diálogo. A cor na 
caixa da figura e na caixa de cores da linha Cor do texto atualiza para a cor 
selecionada. 

• Clique em OK para salvar as novas preferências do usuário de Visão geral de 
processo. 

De volta ao espaço de trabalho, as tags refletirão as novas seleções de cor de plano de 
fundo e cor de texto. 

Para ampliar manualmente as tags: 

• Se Mostrar ícones grandes estiver definido em Sim, selecione uma tag e segure os 
cantos para ampliá-la manualmente. Pegue o canto inferior direito (uma seta 
diagonal é exibida) para ampliar a tag na direção vertical e horizontal. Quando uma 
seta é exibida na borda inferior, a tag só pode ser esticada no sentido vertical e 
quando uma seta aparece na borda direita, a tag só pode ser esticada no sentido 
horizontal. 

➢ O tamanho máximo de um ícone de estado é 100x100 pixels. 
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Figura 6 - 14. 
Exemplo de ícone/tag ampliado da visão geral de processo.  

Propriedades 

Esta interface oferece propriedades do item selecionado na exibição de hierarquia, 
exibição do sistema ou exibição do espaço de trabalho. 

Para obter as propriedades do ponto de medição, consulte Configuração de pontos de 
medição e alarmes em Configuração do sistema. 

Para obter as propriedades da máquina, consulte Propriedades da máquina em Criação 
de unidades IMx/MasCon e canais em Configuração do sistema. 

Para obter as propriedades do nó, consulte Nó em Criação de uma exibição de 
hierarquia em Configuração do sistema. 

Para obter as propriedades do banco de dados, consulte Adicionar base de dados 
externa em Arquivo na seção Itens do menu. 

Mostrar 

O menu Mostrar oferece as seguintes interfaces: 

• Visualização da árvore 

• Filtrar 

• Hierarquia 

• Sistema 

• Espaço de trabalho 

• Visualização de diagrama 

• Lista de alarmes 

• Alarme do sistema 

• Visão geral da manutenção 

• Centro de mensagens 

• Atualizar 

• Painel 
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Visualização da árvore 

A visualização da árvore mostra ou oculta a janela de visualização da árvore contendo a 
exibição de hierarquia, exibição do sistema, espaço de trabalho e visualização de 
diagrama. Consulte Visualização da árvore na seção Operação do sistema. Ocultar a 
janela de visualização da árvore oferece mais área disponível para os gráficos na tela.  

Esta interface também pode ser acessada clicando no ícone Mostrar visualização 
da árvore na barra de ferramentas. 

Filtrar 

Esta interface filtra a exibição de hierarquia de acordo com as regras especificadas. 

 

Figura 6 - 15. 
Filtro de ponto. 

Nome é o nome do filtro. 

Tipo é o tipo de pontos a serem incluídos, selecionados na lista suspensa. 

Estado é o estado de pontos a serem incluídos, selecionados na lista suspensa. 

Descrição é uma descrição dos pontos incluídos. 

Ativo é usado para filtrar baseado no estado ativo do ponto. 

Nenhum exibe os pontos independentemente do estado ativo. 

Sim exibe os pontos ativos. 

Não exibe apenas os pontos desabilitados. 
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Tag é usado para filtrar pela tag selecionada. 
Reajustar redefine as configurações de filtro de volta às configurações geradas pelo 
sistema. 

Hierarquia  

A exibição de hierarquia apresenta a exibição de hierarquia na janela de visualização da 
árvore. Consulte Exibição de hierarquia na seção Operação do sistema. 

Sistema  

Sistema apresenta a exibição do sistema na janela de visualização da árvore. Consulte 
Exibição do sistema em Visualização da árvore na seção Operação do sistema. 

Espaço de trabalho 

Espaço de trabalho apresenta o espaço de trabalho na janela de visualização da árvore. 
Consulte Espaço de trabalho em Visualização da árvore na seção Operação do sistema. 

Visualização de diagrama 

Visualização de diagrama apresenta a exibição hierárquica das caixas de diagrama salvas 
na janela de visualização da árvore. Consulte Visualização de diagrama em Visualização 
da árvore na seção Operação do sistema. 

Lista de alarmes 

A interface Lista de alarmes apresenta a lista de alarmes do item selecionado na exibição 
de hierarquia e exibe todos os alarmes neste item e subitens na lista de alarmes. A lista 

de alarmes também pode ser aberta clicando no ícone Lista de alarmes na barra de 
ferramentas.  

Por padrão, a lista de alarmes está vinculada à exibição de hierarquia. Sendo assim, a 
lista de alarmes é atualizada toda vez que um novo set é selecionado na exibição de 
hierarquia. O estado do vínculo é indicado pela palavra-chave [Lista de 
alarmes(Vinculado)] no topo da tela. A vinculação pode ser desativada clicando no ícone 

Ativar/desativar ligação à visualização de hierarquia, na barra de ferramentas. 
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Filtrar 

Não reconhecido: os alarmes que não foram reconhecidos e analisados por 
nenhum usuário ainda. 

Reconhecido: os alarmes que foram reconhecidos por algum usuário. 

Nenhum: todos os alarmes independentemente do estado de reconhecimento. 

Reconhecer todos reconhece todos os alarmes. 

Reconhecer reconhece apenas os alarmes selecionados. 

Atualizar recarrega a lista de alarmes. 

Imprimir imprime a lista de alarmes. 

A lista de alarmes pode ser ordenada por coluna. 

Alarme do sistema 

A interface Alarme do sistema mostra as medições fora da faixa e os alarmes 
relacionados ao sistema, como sensores e cabos com defeito, etc. Além disso, as 
inicializações do @ptitude Observer Monitor e a perda de contato entre um dispositivo 
IMx/MasCon e o @ptitude Observer Monitor são registradas também. Este é um bom 
lugar para começar a solucionar um erro de hardware.  

Os alarmes do sistema são categorizados em alarmes de sistema "Normais" e "Críticos". 
Os alarmes de sistema críticos são mais graves e exigem mais atenção do usuário do que 
os alarmes de sistema "normais". Se um alarme de sistema crítico for registrado no 
sistema, o ícone do alarme crítico na barra de ferramentas começará a pisca para 
chamar atenção. Após abrir a lista de alarmes do sistema, uma lista adicional será 
exibida no topo listando o alarme crítico do sistema. 

A lista de alarmes do sistema pode ser ordenada por coluna. Os atributos das 
configurações de alarme do sistema são os mesmos que em Lista de alarmes, acima. 

Visão geral da manutenção 

 A interface Visão geral da manutenção permite revisar as tarefas de manutenção 
agendadas no futuro. As tarefas de manutenção podem ser revisadas 
independentemente de terem sido notificadas mas ainda não resolvidas, ou se já 
tiverem expirado. Uma descrição de como definir as tarefas de manutenção encontra-se 
no Planejador de manutenção na seção Operação do sistema. 

Centro de mensagens 

A interface Centro de mensagens permite que o usuário envie/receba mensagens 
para/de outros usuários no Observer. Esta pode ser uma ferramenta útil para aqueles 
que trabalham no mesmo banco de dados para notificar e comunicar-se entre si. 

Atualizar 

Esta interface força uma atualização da exibição de hierarquia, exibição do sistema ou 
exibição do espaço de trabalho. Atualizar também pode ser acessado clicando no ícone 

Atualizar na barra de ferramentas. 
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PAINEL 

A tela "PAINEL" oferece as interfaces Notificações, Feed de notícias e Centro de 
mensagens que podem ser navegados clicando nos ícones no canto superior direito da 
tela painel.  

Notificações exibe qualquer notificação que o usuário deve tomar ciência. 

Feed de notícias informa os usuários sobre novos recursos na versão recém-
lançada. Também pode ser acessado via Novidades do Observer na guia de menu 
Ajuda. 

Centro de mensagens permite que o usuário envie/receba mensagens para/de 
outros usuários no Observer. Também pode ser acessado via Centro de mensagens 
na guia de menu Mostrar. 

O acesso pela primeira vez ao Painel exibe Notificações.  

O acesso subsequente ao Painel exibe uma das três interfaces acima que foi acessada 
mais recentemente. 

Banco de dados 

O menu Banco de dados oferece as seguintes interfaces: 

• Diretivas de segurança 

• Usuários 

• Informações do banco de dados 

• Eventos 

• Figuras 

• Diagnósticos 

• Bibliotecas 

• Exportar 

• Importar 

• Grupo de alarmes 

• Grupos de medição 

• Opções 

• Apagar dados 

• Buscador 

Diretivas de segurança  

As diretivas de segurança são agrupamentos pré-configurados de direitos do usuário. Os 
direitos do usuário são privilégios do usuário. Os privilégios são atribuídos pelo sistema 
de acordo com a função.  

Na caixa de diálogo Diretivas de segurança, selecione um Nome da diretiva de 
segurança na lista de diretivas padrão.  
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Figura 6 - 16. 
Caixa de diálogo Diretivas de segurança. 

➢ Todo usuário deve ser atribuído uma diretiva de segurança para 
poder acessar o sistema. Consulte Configuração de usuário. 

➢ As diretivas de segurança marcadas com parênteses são 
predefinidas no Observer e não podem ser editadas. 

Alguns exemplos de diretivas predefinidas são mostrados abaixo. 
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Figura 6 - 17. 
Exemplo de Diretiva de segurança de coletor de dados da máquina. 
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Figura 6 - 18. 
Exemplo de Diretiva de segurança de proprietário de ativos. 
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Figura 6 - 19. 
Exemplo de Diretiva de segurança de engenheiro de manutenção. 

Clique em Adicionar para criar uma nova diretiva de segurança.  

 

Figura 6 - 20. 
Caixa de diálogo Adicionar/Editar diretiva de segurança. 

Digite um Nome de diretiva de segurança e Descrição. Depois clique em OK. 
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É possível Editar diretivas personalizadas e Copiar diretivas existentes. 

Uma diretiva pode ser excluída apenas se não estiver atribuída a algum usuário. A 
tentativa de excluir uma diretiva atribuída a um usuário exibe uma mensagem, Figura 6 - 
21. 

 

Figura 6 - 21. 
Mensagem de Diretiva de segurança atribuída não pode ser excluída. 

Usuários 

Esta interface apresenta a janela Usuários, Figura 6 – 22. Ela exibe os usuários existentes 
e por meio de Registro de sessão, o histórico de sessões de cada usuário e quais 
usuários ainda estão conectados. Aqueles com direitos de configurar usuários também 
poderão adicionar novos usuários e editar ou excluir usuários existentes. 

 

Figura 6 - 22. 
Exemplo de caixa de diálogo Usuários. 

Exibição de registro de sessão e usuários atuais 

Clique no botão Registro de sessão para exibir o histórico de sessões. Isso fornece uma 
rápida visão geral de quem estava no sistema e quando.  

➢ Somente os usuários do banco de dados padrão estão incluídos; 
os usuários dos bancos de dados externos não estão listados. 
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Figura 6 - 23. 
Exemplo da caixa de diálogo Registro de sessão. 

A caixa de diálogo Registro de sessão contém uma lista somente leitura de todas as 
sessões (Nome de usuário, Horário do login, Horário do logout, se for o caso) de todos os 
usuários do banco de dados padrão – até mesmo os usuários que podem ter sido 
excluídos. Ela é ordenada por Nome de usuário (ascendente) e Horário do login 
(descendente). Observe que se o Horário do logout estiver em branco, então o usuário é 
considerado como conectado. Se ele não fizer log off (via log off da sessão ou saindo do 
programa normalmente, a hora de log off ficará em branco. Isso ocorrerá se o aplicativo 
fechar de forma estranha. 

Para consultar a lista de usuários conectados ao banco de dados padrão, clique em 
Usuários atuais na parte inferior direita da faixa de ferramentas. 

 

Figura 6 - 24. 
Usuários atuais na faixa de ferramentas. 

A caixa de diálogo Usuários atuais é aberta. 
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Figura 6 - 25. 
Exemplo de caixa de diálogo Usuários atuais. 

A caixa de diálogo Usuários atuais exibe uma lista de todos os usuários conectados 
atualmente ao banco de dados padrão e quando eles fizeram login. Esta lista pode ser 
usada para ajudar a rastrear quem fez quais alterações. Por exemplo, se for sabido que 
uma ação específica (como por exemplo, criação da máquina, exclusão de dados) foi 
realizada em um determinado momento, esta caixa de diálogo pode ajudar a determinar 
qual usuário deu início à ação. 
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Configuração de usuário 

 

Figura 6 - 26. 
Exemplo de Configuração de usuário. 

Detalhes do usuário 

Nome de usuário é o nome de login do usuário. 

Senha define a senha. As senhas de usuário diferenciam maiúsculas de minúsculas. 

Função de segurança especifica a função de segurança do usuário.  

Primeiro nome é o primeiro nome real do usuário. 

Último nome é o último nome real do usuário. 

E-mail é o endereço de e-mail que será usado pra notificações e/ou informações de 
estado selecionadas. 

Acesso ao banco de dados vinculado confere acesso ao(s) banco(s) de dados 
selecionado(s). 
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Guia Notificações 

Enviar notificações de alarme permite que o usuário receba e-mails periódicos 
sobre alarmes sempre que os alarmes estiverem disponíveis em um intervalo 
configurável pelo sistema. O intervalo dos relatórios de alarmes é definido na guia 
Configurações de e-mail na interface Opções em Banco de dados. 

Enviar alarmes de notificações do sistema permite que o usuário receba e-mails 
periódicos sobre alarmes do sistema sempre que os alarmes do sistema estiverem 
disponíveis em um intervalo configurável pelo sistema. O intervalo dos relatórios de 
alarmes é definido na guia Configurações de e-mail na interface Opções em Banco 
de dados. 

Enviar informações de estado do serviço Monitor permite que o usuário receba e-
mails periódicos sobre a condição e estado do serviço Monitor além da condição do 
banco de dados. O intervalo dos relatórios de estado é definido na guia 
Configurações de e-mail na interface Opções em Banco de dados. 

Formato oferece três tipos diferentes: 

HTML pode ser usado se o provedor de e-mail aceitar e-mails em HTML. 

Plano envia o e-mail como texto comum totalmente não formatado. 

Truncado minimiza o tamanho do e-mail (também contém menos detalhes). 
Isso é particularmente útil se os e-mails estão sendo encaminhados para um 
telefone celular como mensagem de texto. 

Usar tópico personalizado é um assunto específico que será usado sempre que o 
sistema entregar as notificações selecionadas ao usuário. Isso é útil quando o 
usuário tem um provedor de e-mail que oferece reconhecimento de um número de 
telefone como assunto, por exemplo "+46 070 XXXX XXXX". Nesse caso, se o usuário 
definir o Assunto personalizado como "+46 070 XXXX XXXX", as notificações por e-
mail serão encaminhadas automaticamente ao número especificado como SMS. 
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Informações do banco de dados  

As informações do banco de dados fornecem informações detalhadas sobre o estado do 
banco de dados do servidor SQL.  

Para acessar a tela de informações do banco de dados: 

• Clique em Banco de dados, na barra de ferramentas, e selecione Informações do 
banco de dados.  

 

Figura 6 - 27. 
Exemplo de informações do banco de dados. 

As informações do banco de dados exibem o seguinte: 

• Situação atual do banco de dados selecionado. 

• Tendência de crescimento do banco de dados histórico com uma tendência de 
futuro preditiva se estiver usando sistemas on-line com o @ptitude Observer 
Monitor. 

• Informações aprofundadas sobre as operações do servidor SQL. 

• Informações de memória sobre o computador local. 

• Número total de pontos de medição no banco de dados. 
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Eventos 

Eventos é uma lista das alterações de configuração feitas no sistema.  

Isso inclui todos os tipos de pontos de medição, informações do canal e configuração de 
hardware das unidades IMx/MasCon.  

No entanto, para ver as alterações relacionadas apenas a um ponto de medição 
específico, canal ou dispositivo IMx/MasCon, clique em Eventos, nas telas de ponto de 
medição, edição de canal ou edição de IMx/MasCon respectivamente. 

 

Figura 6 - 28. 
Exemplo de Eventos. 

A lista pode ser filtrada e agrupada por banco de dados, tipo de objeto e tipo.  

Figuras 

A interface Figuras oferece a capacidade de gerenciar as figuras armazenadas no banco 
de dados. As figuras podem então ser usadas para contribuir com as notas, fornecer uma 
visão geral de processo e planos de fundo de exibições dos gráficos.  
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Figura 6 - 29. 
Exemplo da interface Figuras. 

Banco de dados é onde ficam as figuras. 

Adicionar permite adicionar figuras ao banco de dados para serem usadas para fins 
de exibição. 

Editar substitui a figura atual por outra. 

Remover permite remover a figura seleciona do banco de dados. 

Exportar permite exportar a figura selecionada para um caminho selecionado. Ele 
pode ser usado para transferir figuras entre os bancos de dados. 
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Diagnósticos 

Como adicionar diagnósticos a uma máquina 

O diagnóstico pode distinguir entre os dados capturados nas diferentes classes 
operacionais. Ao anexar um diagnóstico, é possível escolher se ele usará dados 
capturados nas diferentes classes operacionais. Esta opção sempre pode ser editada, 
sem importar se o diagnóstico em particular é um diagnóstico privado ou não. 

 

Figura 6 - 30. 
Exemplo de caixa de diálogo Diagnóstico. 

Marque a caixa de seleção Filtro digital para habilitar a função. Depois selecione o tipo 
de dado a ser capturado para o alarme:  

Desligado (digital): opera em todas as condições 
Ligado (digital): usado com pontos digitais, valor verdadeiro 
Sem classe operacional: ignora as classes operacionais, uso com ponto de gatilho 
múltiplo (MGP) 
Classe operacional 1 [nome personalizado]: usa dados da classe operacional 1 
apenas; uso com ponto de gatilho múltiplo (MGP) 
Classe operacional 2 [nome personalizado]: usa dados da classe operacional 2 
apenas; uso com ponto de gatilho múltiplo (MGP) 

Os alarmes automáticos do diagnóstico serão calculados somente na classe operacional 
ou estado digital especificado, e alarme apenas nos alarmes da classe específica. 

Regras de diagnóstico 

Ao exibir um espectro de frequência, pode ser difícil descobrir qual componente de 
máquina causa uma frequência específica. Para facilitar essa análise, existem fórmulas 
prontas que vinculam frequências e harmônicos com o componente de máquina correto 
e corrigem a origem do erro. Essas fórmulas são chamadas de diagnóstico no @ptitude 
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Observer, e são uma excelente ferramenta de uso que permite que o sistema faça o 
diagnóstico da máquina e os componentes de máquina de modo automático e 
inteligente quanto a possíveis modos de falha.  

O diagnóstico da máquina é gerado a partir de um conjunto específico de regras 
chamadas de regras de diagnóstico. Existem dois tipos de regras de diagnóstico, aquelas 
definidas pela SKF são chamadas de Regras de diagnóstico Padrão e as definidas pelo 
usuário são chamadas de Regras de diagnóstico Personalizadas. 

Para selecionar qual regra de diagnóstico anexar uma máquina específica, consulte 
Propriedades da máquina. 

 

Figura 6 - 31. 
Exemplo de tela de manuseio de diagnóstico. 
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Exportar salva o diagnóstico selecionado em um arquivo local. 

Importar importa uma regra de diagnóstico exportada anteriormente. 

Lista anexada exibe uma lista de diagnósticos anexados no sistema construído a 
partir da regra de diagnóstico selecionada. 

Compartilhar com SKF OR é para compartilhar a regra de diagnóstico selecionada 
com os Usuários do repositório on-line SKF. Só podem ser compartilhadas as regras 
de diagnóstico personalizadas. 

Adicionar/Editar/Apagar fornece acesso para criar/alterar configuração/excluir um 
diagnóstico com regras definidas pelo usuário. 

Criação de uma regra personalizada 

 

Figura 6 - 32. 
Exemplo de criação de regra de diagnóstico personalizada. 

Tipo de diagnóstico é o tipo de categorização desta regra. 

Nome é um nome definido pelo usuário para usar nesta regra. 
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Título é exibido em todos os pontos de medição que implementam este diagnóstico 
específico. 

Unidade de dados de entrada define a unidade na qual este diagnóstico deve 
basear a tendência. 

Tipo seleciona um tipo de dado no qual o cálculo é baseado. 

Cálculo: 

Rms calcula o valor Rms das frequências selecionadas. 

Soma calcula a soma das frequências selecionadas. 

% do nível global calcula o Rms das frequências selecionadas e a divide pelo 
valor global. 

Pico conta o número de picos nas frequências selecionadas. 

Localizador de frequência encontra o pico mais alto e cria a tendência de sua 
frequência. 

% do valor global de banda pega o valor calculado de Blocos (descrito abaixo) e 
o divide pelo valor calculado da banda selecionada, mostrando o resultado em 
percentual. O Tipo de alarme pode ser Absoluto ou Relativo. 

% de banda de seguimento de velocidade pega o resultado do cálculo Bloco e o 
divide pelo valor calculado para obter o valor de porcentagem relativo. O Tipo 
de alarme deve ser Absoluto. 

A Faixa de frequência do cálculo também deve ser definida usando % do valor 
global da banda ou % de banda de seguimento de velocidade. Em % de banda de 
seguimento de velocidade, a faixa de frequência é inserida como um múltiplo da 
rotação. 

RMS/RSS especifica o tipo de cálculo a ser usado com % da banda total ou % de 
banda de seguimento de velocidade. Todos os blocos adicionados são calculados 
usando o método RMS (raiz quadrada média) ou RSS (raiz quadrada da soma) 
selecionado.  Os dois métodos usam a mesma fórmula Rms, mas o método RMS 
usa uma linha de espectro para os picos no Bloco, em que o método RSS calcula 
picos com linhas de espectro de linha -1 a linha +1 ao redor do pico de modo que 
sejam usadas três linhas de espectro.  
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Figura 6 - 33. 
Configuração da regra de diagnóstico para % da banda. 
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Figura 6 - 34. 
Configuração da regra de diagnóstico para % de banda de seguimento de velocidade. 

Redução de ruído aplica um filtro que remove o ruído do espectro antes de iniciar o 
cálculo, se marcado. 

Faixa de procura efetua uma busca de amplitudes máximas neste intervalo. 

Descrição descreve brevemente o diagnóstico. Ela é recomendada, mas não é 
obrigatória na hora de criar regras de diagnóstico personalizadas. 

Tipo de alarme define o alarme do diagnóstico.  

Absoluto significa que os valores de alarme são definidos em unidades de 
engenharia.  
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Relativo significa que os níveis de alarme são definidos em percentual de um 
nível de linha de base. O nível de linha de base é calculado com base em 
diversos valores históricos. 

Alarme/Alerta define os níveis de alarme/alerta padrão. O ajuste dos níveis de 
alarme/alerta em zero habilita as configurações automáticas de alarme/alerta e o 
@ptitude Observer ajustará os níveis de alarme/alerta quando dados novos 
chegarem. Após cinco medições realizadas, o @ptitude Observer salvará os níveis 
de alarme/alerta. 

Blocos são tipos diferentes de frequências usados no cálculo. Use os botões de seta 
à esquerda para reorganizar a ordem dos blocos. O bloco pode ser adicionado, 
editado ou excluído. 

 

Figura 6 - 35. 
Exemplo de configurações de bloco de diagnóstico. 

Nome é o nome do bloco. 

Prompt é o que pedir ao usuário na hora de anexar o diagnóstico. Se o prompt for 
igual nos outros blocos o usuário só receberá a solicitação uma vez. 

Cálculo pode adicionar e subtrair frequências do cálculo, ou zerar ao ajustar a 
amplitude da frequência selecionada em zero. 

Tipo é o tipo de (ou qual) frequência usar. Com base na seleção feita, são exibidos 
diferentes parâmetros. 

Direção especifica em qual direção os dados devem ser calculados. 

Harmônico especifica o número de harmônicos que devem ser incluídos no cálculo. 
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Múltiplo é o número para multiplicar a frequência. O padrão é 1. 

Frequência especifica a frequência em cpm (ciclos por minuto) que deve ser 
monitorada. 

Tipo de bandas laterais seleciona o tipo de bandas laterais. 

Lista de diagnósticos que precisam de atenção 

Esta interface lista todos os diagnósticos anexados que estão configurados 
incorretamente em todo o banco de dados. Existem algumas razões por que isso pode 
acontecer e uma das mais comuns é que um componente de máquina usado no cálculo 
de um diagnóstico específico foi excluído ou removido da máquina. O sistema não sabe 
como calcular o diagnóstico e agora é sinalizado como um diagnóstico que precisa de 
atenção pelo usuário. Clique no botão editar para reconfigurar algum diagnóstico que 
precise de atenção. 

Bibliotecas 

A interface Bibliotecas tem as seguintes funções disponíveis:  

• Banco de dados de rolamentos 

• Biblioteca de relatórios 

• Destinatários 

• Biblioteca de tags 

• Grupo de marcação de dados 

• Biblioteca de modelos de máquina 

• Criar modelo de máquina 

Banco de dados de rolamentos 

O banco de dados de rolamentos gerencia um banco de dados de rolamentos do 
@ptitude Observer e permite acesso às informações contidas em algum dos rolamentos 
listados. Na hora de construir os componentes de máquina, o sistema só permite a 
seleção de um rolamento disponível em um banco de dados. No entanto, os rolamentos 
definidos pelo usuário podem ser adicionados ao sistema. 
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Figura 6 - 36. 
Exemplo de banco de dados de rolamentos. 

Todos os bancos de dados de rolamentos contêm dados dos rolamentos usados no 
diagnóstico e cálculos de frequência no @ptitude Observer. Isso facilita identificar e 
detectar falhas e avarias do rolamento. Como parte dos dados descritivos, a informação 
Últi a atualização  está dispo ível. Observe, conforme exibido acima, que este campo 

ficará em branco quando não houver uma data nova disponível para um rolamento 
específico no banco de dados. 

Biblioteca de relatórios 

A biblioteca de relatórios contém layouts padrão para relatórios de casos de evento. 
Novos layouts de relatórios de casos de evento podem ser adicionados layouts 
existentes podem ser editados ou excluídos.  

Novos layouts para uso na interface de relatórios de casos de evento são projetados com 
o software Crystal Reports: ele está disponível para compra em vários fornecedores de 
software. 
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Figura 6 - 37. 
Exemplo de Layout do relatório de evento. 

Nome do layout. 

Descrição do layout. 

Arquivo é o arquivo de desenho do Crystal Reports (.rpt) para usar no layout. 

Destinatários 

A interface Destinatários é usada para criar, editar ou excluir um grupo de destinatários 
do banco de dados selecionado. Este grupo é usado na hora de selecionar um 
destinatário para as notas. Consulte Notas na seção Operação do sistema. Ao dar um 
nome significativo a cada grupo, ele pode contribuir para a distribuição efetiva das 
notas. 
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Biblioteca de tags 

No Observer, é possível "identificar" pontos de medição ou máquinas com tags 
personalizadas específicas. Essas tags são configuradas na biblioteca de tags. Pode haver 
diversas tags configuradas na biblioteca, que vão de A a Z. Na hora de configurar uma 
tag, pode-se escolher uma letra (A a Z) que deve ser usada como identificador gráfico do 
ícone e cor do ícone. 

 

Figura 6 - 38. 
Exemplo de biblioteca de tags. 

Defina a cor do ícone clicando no texto de edição da coluna "Cor". Defina a descrição da 
tag clicando na coluna de descrição e inserindo a descrição da tag. 

Depois que a tag foi criada na biblioteca, ela pode ser usada para identificar pontos de 
medição ou máquinas. Os pontos de medição e máquinas identificados serão marcados 
com uma tag após o nome do nó conforme ilustrado na Figura 6 – 39, abaixo. 
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Figura 6 - 39. 
Exemplo de exibição de hierarquia com uma tag. 

Para identificar um ponto de medição ou máquina específico, abra as propriedades e 
clique no ícone de tag inativo. 

 

Figura 6 - 40. 
Exemplo de configuração de uma tag. 

Selecione uma tag para ajustá-la no ponto de medição ou máquina selecionados. 

Grupo de marcação de dados 

Permite que um usuário crie, edite ou exclua um grupo de marcação de dados. Observe 
que para poder criar um ponto de medição de marcação de dados, deve haver um grupo 
de marcação de dados existente.  

Biblioteca de modelos de máquina 

Exibe os modelos de máquina e executa as seguintes ações:  

Apagar exclui um modelo da biblioteca de modelos de máquina.  
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Exportar exporta um modelo de máquina para um arquivo com a extensão de 
arquivo .omt. 

Importar importa um modelo de máquina de um arquivo para a biblioteca de 
modelo de máquinas. 

Criar modelo de máquina 

Um modelo de máquina pode ser criado com base em uma máquina selecionada na 
exibição de hierarquia. Ele ficará então na biblioteca de modelos de máquina. 

Observe que para criar um modelo de máquina, a máquina (origem) deve estar 
configurada com todas as propriedades e pontos de medição. 

Exportar 

A interface Exportar exporta a estrutura/dados do banco de dados. As exportações são 
armazenadas como arquivos .xml.  
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Figura 6 - 41. 
Exemplo de Exportar estrutura/dados. 

Banco de dados é onde fica a estrutura/dados que devem ser exportados. 

Origem de dados são os nós que devem ser incluídos no processo de exportação. 

Descrição é uma descrição personalizada do arquivo de exportação que será exibido 
ao usuário na hora de importar os dados. 

Conteúdo é o conteúdo de exportação que pode ser somente a estrutura da 
hierarquia ou a estrutura da hierarquia juntamente com os dados de medição da 
data e hora especificados. 
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Importar 

A interface Importar permite a importação de arquivos de exportação .xml gerados pelo 
@ptitude Observer.  

 

Figura 6 - 42. 
Exemplo de Importar dados. 

O nome do arquivo pode ser selecionado na lista suspensa de todos os arquivos de 
exportação do @ptitude Observer (*.xml). Se os dados de medição tiverem que ser 
importados também, marque Dados. Se a máquina incluída no arquivo de importação 
foi importada antes, o sistema mesclará automaticamente os dados com a hierarquia 
existente. 

Importante - As interfaces exportar e importar devem ser usadas somente para exportar ou importar 
partes pequenas do banco de dados, a fim de obter a mesma hierarquia de medição que em outros 
bancos de dados ou para enviar pequenas quantidades de dados para alguém externo analisá-las. Não 
devem ser usadas sob qualquer circunstância para transferir dados entre os bancos de dados. 
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Grupo de alarmes  

Grupo de alarmes é usado como um identificador de medições que têm uma forte 
relação entre si. Por exemplo, ao criar um grupo de alarmes com seis pontos de 
medição, então qualquer alarme em um dos seis pontos de medição pode forçar o 
armazenamento dos dados em todos os seis pontos de medição do grupo de alarmes.  

A Figura 6 – 43 abaixo mostra um grupo de alarmes e os pontos de medição que 
pertencem a esse grupo. 

 

Figura 6 - 43. 
Exemplo de grupo de alarmes. 

Um novo grupo de alarmes pode ser criado e um grupo de alarmes existente pode ser 
editado ou excluído. Um novo ponto de medição pode ser adicionado ao grupo de 
alarmes selecionado ou um ponto de medição existente pode ser removido do grupo. 
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Criação de novo/Edição de grupo de alarmes 

 

Figura 6 - 44. 
Exemplo de grupo de alarmes – Edição. 

Nome é o nome do grupo de alarmes a ser criado ou editado. 

Intervalo de alarmes para membros permite a seleção de uma configuração de 
armazenamento agendada (configurada pela Guia Condições de operação e 
armazenamento em Configuração de pontos de medição e alarmes em 
Configuração do sistema). 

Nenhum usa a configuração normal de armazenamento agendado em outros 
pontos de medição. 

Estático usa a configuração de alarme agendada em todos os pontos de 
medição no grupo para armazenar valores estáticos com intervalos de alarmes. 

Estático e Dinâmico usa a configuração de alarme agendada em todos os 
pontos de medição no grupo para armazenar valores estáticos e dinâmicos com 
intervalos de alarmes. 

Tempo mín. é a duração do tempo em segundos que deve passar sem nenhum 
alarme para armazenar todos os dados dos pontos de medição do grupo de alarmes 
especificado. O tempo mínimo recomendado é 30 segundos. 

Grupos de medição  

Um grupo de medição é um agrupamento lógico de pontos de medição que coletarão 
um tipo de dado específico para um fim em particular; por exemplo, ao mesmo tempo e 
de modo síncrono em um dispositivo IMx/MasCon específico.  

Podem ser criados três tipos de grupos de medição: simultâneos, temporários e captura 
de eventos. Observe que o tipo e o tipo de frequência do grupo de medição não podem 
ser alterados depois que o grupo foi criado. 

Nota: O número máximo de grupos de medição ativos por IMx é cinco, incluindo os 
grupos temporários (T), simultâneos (S) e de Event Capture (E). O limite de grupos de 
Event Capture por IMx é um. Por exemplo, o número máximo de cinco grupos pode 
consistir em: 1E+2T+2S ou 1E+4T ou 5T ou 5S, etc.). Se um Grupo de Event Capture 
estiver ativo no banco de dados, então a função pré e pós-dados de qualquer grupo 
transiente existente não pode ser usada. 

Vá para Banco de dados > Grupos de medição para abrir a caixa de diálogo. 
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Figura 6 - 45. 
Exemplo de caixa de diálogo Grupos de medição com um Grupo transiente. 
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Figura 6 - 46. 
Exemplo de caixa de diálogo Grupos de medição com um Grupo de Event Capture. 

São listados Grupos de medição no banco de dados selecionado. Tipo indica o tipo de 
grupo de medição e Dispositivo mostra o dispositivo de aquisição de dados (DAD) 
especificados para o grupo de medição.  

A guia Membros é uma lista de pontos de medição atribuídos ao grupo de medição 
destacado. 

A guia Histórico é uma lista de acelerações e desacelerações históricas armazenadas 
atualmente no banco de dados para um grupo de medição temporária. Ele pode ser 
editado, excluído ou definido como um grupo transiente de referência. A lista mostra as 
datas De e Para, Tipo, o estado Manter para sempre e Comentário. 
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Para adicionar um grupo de medição: 

Clique em Banco de dados > Grupos de medição > Adicionar. 

 

Figura 6 - 47. 
Exemplo de Tipos de grupo de medição. 

Tipo é o tipo de grupo de medição. 

Simultâneo: a finalidade única do grupo de medição simultâneo é iniciar a 
medição de todos os canais presentes atualmente no grupo de medição no 
mesmo momento exato. Observe que um canal específico pode estar presente 
apenas uma vez em um grupo de medição.  

Transiente: a finalidade do grupo transiente é agrupar pontos de medição que 
coletarão os dados geralmente durante uma aceleração ou desaceleração de 
turbina. Ele era conhecido anteriormente como grupo de aceleração ou 
transiente nas versões anteriores do @ptitude Observer. Útil para máquinas 
rotativas de alta rotação.  

O Grupo de Event Capture aceita o recurso de Event Capture: pontos de forma 
de onda no tempo para a captura de dados antes e depois do evento. O grupo 
tem uma Fmáx. fixa e nenhuma ordem de monitoramento. As formas de onda 
de tempo capturadas permitem uma análise detalhada tanto das oscilações de 
baixíssima frequência (mecânicas) quanto das de altíssima frequência (elétricas 
ou relacionadas a gerador). Útil em turbinas eólicas e máquinas rotativas de 
menor rotação.  
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Configuração de um grupo de medição transiente 

Depois que o ponto de medição foi adicionado a um grupo de medição, algumas 
propriedades do ponto não ficam disponíveis na tela do ponto de medição e os controles 
de entrada delas ficam desabilitados. Essas propriedades são configuradas agora no 
grupo de medição. 

 

Figura 6 - 48. 
Exemplo de Configuração de grupo de medição. 

Guia Geral 

Os atributos são os mesmos que na Guia Geral em Configuração de pontos de medição e 
alarmes em Configuração do sistema.  

Guia Aquisição 

Os atributos são os mesmos que na Guia Aquisição em Configuração de pontos de 
medição e alarmes em Configuração do sistema. 

Guia Condições de operação e armazenamento 

Os atributos são os mesmos que na Guia Condições de operação e armazenamento em 
Configuração de pontos de medição e alarmes em Configuração do sistema. 

Guia Pré/Pós-evento 

É usada para controlar o modo como os dados são armazenados antes e depois de um 
evento de alarme. 

Guia Configuração temporária - Modo de configuração simples (disponível apenas ao 
criar um novo Grupo de medição transiente) 

As Faixas de velocidade da aceleração podem definir diferentes etapas da 
aceleração/desaceleração. 
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Armazenamento de dados estáticos 

Delta CPM é a configuração da alteração de rotação máxima antes de 
armazenar valores estáticos. 

Delta tempo é a configuração do tempo máximo antes de armazenar valores 
estáticos. 

Armazenamento de dados dinâmicos 

Delta CPM é a configuração da alteração de rotação máxima antes de 
armazenar valores dinâmicos. 

Delta tempo é a configuração do tempo máximo antes de armazenar valores 
dinâmicos. 

Tempo de espera do transiente especifica quanto tempo permanecer no estado 
transiente ao sair de um estado transiente para um estado normal. 

Tempo de encerramento do transiente é o tempo para permanecer em transiente 
depois de atingir o estado estável primário. 

Guia Configuração temporária - Modo de configuração avançada (disponível apenas ao 
criar um novo Grupo de medição transiente) 

Tempo de espera do transiente especifica quanto tempo permanecer no estado 
transiente ao sair de um estado transiente para um estado normal. 

Tempo de encerramento do transiente é o tempo limite usado antes de fechar o 
transiente e definir seu tipo final. 

Rpm mín. (cpm) indica o limite inferior de rpm (rotações por minuto) de cada faixa. 

Rpm máx. (cpm) indica o limite superior de rpm (rotações por minuto) de cada 
faixa. 

Estado define se é um estado estável ou de aceleração/desaceleração. 

Tendência Delta (cpm) indica o número de ciclos por minuto entre o 
armazenamento de valores de tendência. Se este parâmetro não for atingido em um 
minuto, será armazenada uma tendência. 

Harmônico médio (Nº de rotações) indica o número de rotações do eixo nas quais o 
valor médio da tendência apresentada é baseado. 

Tempo máx. (s) é o tempo máximo entre o armazenamento de valores de 
tendência. 

Delta FFT (cpm) indica a alteração necessária em rotação entre cada 
armazenamento de espectro. 

FFT de tempo máx. (s) é o tempo máximo entre o armazenamento de valores FFT. 

Classificação de temporários ao abrir um transiente: 

Quando os dados temporários chegarem ao serviço Monitor, o serviço verificará se 
existe um transiente ativo em progresso para aquele ponto de medição. Caso contrário, 
um novo transiente é iniciado e classificado conforme segue: 

• Se a leitura de rotação estiver em uma faixa temporária que não tenha outras faixas 
acima dela, ele será classificado como "Sobrevelocidade em progresso". 

• Se a leitura estiver em outra faixa temporária e na metade inferior daquela faixa, ele 
será classificado como "Aceleração em progresso". 
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• Se a leitura estiver em outra faixa temporária e na metade superior daquela faixa, 
ele será classificado como "Desaceleração em progresso". 

Classificação de temporários ao fechar um transiente: 

Depois que o "Tempo de encerramento do transiente" tiver passado sem valores 
temporários novos, o transiente será fechado. O estado do transiente é então alterado 
como: 

• Se ele foi classificado como "Sobrevelocidade em progresso" e a última leitura 
armazenada também esteve na faixa de sobrevelocidade a classificação é alterada 
para "Sobrevelocidade". 

• Se ele foi classificado como "Sobrevelocidade em progresso" e a última leitura 
armazenada esteve fora da faixa de sobrevelocidade a classificação é alterada para 
"Sobrevelocidade – Desaceleração". 

• Se ele foi classificado como "Aceleração em progresso" e a última leitura de rotação 
esteve na metade superior da faixa de velocidade ele é classificado como 
"Aceleração". 

• Se ele foi classificado como "Aceleração em progresso" e a última leitura de rotação 
esteve na metade inferior da faixa de velocidade ele é classificado como 
"Aceleração abortada". 

• Se ele foi classificado como "Desaceleração em progresso" e a última leitura de 
rotação esteve na metade superior da faixa de velocidade ele é classificado como 
"Desaceleração abortada". 

• Se ele foi classificado como "Desaceleração em progresso" e a última leitura de 
rotação esteve na metade inferior da faixa de velocidade ele é classificado como 
"Desaceleração". 

Para adicionar um ponto de medição a um grupo de medição transiente: 

1. Selecione um ponto de medição na exibição de hierarquia. 

2. Acesse a tela de configurações da guia Geral do Ponto de medição por meio do 
comando Propriedades. Para obter ajuda para acessar a tela, consulte: Para editar 
um ponto de medição em Configuração de pontos de medição e alarmes. 

3. Selecione o Dispositivo IMx/MasCon ao qual este ponto é atribuído. 

4. Selecione um Grupo de medição a ser usado na lista suspensa de grupos de 
medição. 

Configurações ideais do grupo transiente 

As seguintes recomendações são para otimizar o desempenho de um grupo transiente.  

• Use somente os pontos de medição de vibração do tipo Harmônico. 

• Não use outros pontos de medição dinâmicos no mesmo dispositivo IMx 
independentemente de estarem ou não em diferentes canais. Os "pontos lentos" 
não relacionados devem estar em um dispositivo IMx (16 canais) separado. 

• Na configuração de dados dinâmicos, selecione Salvar forma de onda no tempo 
apenas. O espectro é calculado automaticamente a partir da forma de onda. A 
configuração se aplica a todos os dados dinâmicos (por exemplo, alarme/delta), mas 
é colocada na caixa "armazenamento programado de dados dinâmicos". 
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• Ao utilizar a ordem de monitoramento, mantenha o número de rotações e a 
frequência máxima no valor mínimo necessário. 

• Com os pontos de medição harmônicos sem ordem de monitoramento, o cálculo 
harmônico no transiente deve ser feito usando uma média de 2 rotações, a menos 
que a rotação seja suficientemente alta. Para rotação alta, configure o número de 
rotações para corresponder a aproximadamente 0,1 segundo.  

• Com os pontos de medição harmônicos com ordem de monitoramento no 
transiente, 2 medições/segundo são esperadas com 16 canais (16 pontos de canal 
único ou 8 pontos de canal duplos) até 25x e 8 rotações em média. 

• Pontos usados como rotação simultânea e parâmetros de processo não devem estar 
no grupo. Esses parâmetros são armazenados juntos com os pontos no grupo. 
Mantendo-os fora eles serão armazenados também quando abaixo do corte de 
rotação baixa.   Em caso de dados ausentes, é útil ter algo como a rotação ser 
sempre armazenada para ajudar a determinar se o IMx esteve on-line sem a entrada 
de rotação ou se a aquisição dos dados esteve indisponível. 

Nota: Pode haver problemas ao usar o laptop na hora do teste, principalmente para um 
acionamento mecânico (não um SSD) obter desempenho suficiente do SQL Server. Deve-
se evitar o alto acesso a pequenos arquivos, como executar um software de backup no 
mesmo disco. 

Configuração de um Grupo de Event Capture  

Cada unidade IMx pode ter apenas um Grupo de Event Capture. O Grupo de Event 
Capture aceita pontos de forma de onda no tempo para a captura de dados antes e 
depois do evento. O grupo tem uma Fmáx. fixa e nenhuma ordem de monitoramento.  

➢ Ao tentar adicionar um segundo Grupo de Event Capture para o 
IMx, não será possível inserir o Dispositivo e salvar o grupo. 

Clique na ferramenta Banco de dados e selecione Grupos de medição. Na caixa de 
diálogo Grupos de medição, clique em Adicionar. Selecione o Tipo como Grupo de Event 
Capture. A caixa de diálogo Grupo de Event Capture é aberta. 

 

Figura 6 - 49. 
Exemplo de Tipo de grupo de medição, Grupo de Event Capture. 

OU 

Na hierarquia, clique com o botão direito na máquina à qual o Grupo de Event Capture é 
adicionado. Selecione Adicionar e clique em Grupo de Event Capture.  
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Figura 6 - 50. 
Exemplo de Máquina > Adicionar > Grupo de Event Capture. 

A caixa de diálogo Grupo de Event Capture é aberta. Na guia Geral, o padrão de Tipo é 
Grupo de Event Capture. 

 

Figura 6 - 51. 
Exemplo de caixa de diálogo Grupo de Event Capture, guia Geral. 

• Insira o Nome do grupo. Os valores padrão de Dispositivo e Máquina são exibidos. 

• O padrão de Máximo número de eventos capturados por dia é 0 (ou seja, ilimitado) 
e indisponível. Se a caixa de seleção Habilitar o limite de armazenamento de Event 
Capture estiver marcada, o Máximo número de eventos capturados por dia 
contará todas as capturas de evento baseadas em alarme com o status "Concluído". 
O valor pode ser ajustado em até 99 999. Quando o número máximo de eventos 
armazenados por dia é atingido, um alarme é acionado toda vez que o sistema 
tentar armazenar outro Event Capture.  

➢ Sempre é possível armazenar uma captura manual, mesmo depois 
que o número máximo de capturas de evento foi atingido. O 
armazenamento manual de um Event Capture não acionará um 
alarme do sistema mesmo que tenha sido atingido o número 
máximo de capturas por dia. 
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• Abra a guia Aquisição. Tipo de aquisição é bloqueado em Frequência fixa. 

 

Figura 6 - 52. 
Exemplo de caixa de diálogo Grupo de Event Capture, guia Aquisição. 

• Selecione o Nº de amostras e  etapas , , …até . 

• Selecione a Faixa de frequência.  

O fator de duração é calculado conforme exibido na tabela a seguir. 

Tabela 6-1. 
Cálculos do fator de duração. 

Fmáx. 
Taxa de 
amostra 

1024 amostras 2048 amostras 8192 amostras 16384 amostras 

1000 2560 0,4 s 0,8 s 3,2 s 6,4 s 

2000 5120 0,2 s 0,4 s 1,6 s 3,2 s 

5000 12800 0,08 s 0,16 s 0,64 s 1,28 s 

10000 256000 0,04 s 0,08 s 0,32 s 0,64 s 

 

O Fator de duração calculado deve ser superior a 0,16 segundo. Se o Fator de duração 
for muito pequeno para capturar um evento, será exibido um erro, Figura 6 - 53. O 
usuário pode aumentar o número de amostras (ou reduzir potencialmente a Fmáx. taxa 
de amostra associada) para corrigir isso. 
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Figura 6 - 53. 
Exemplo de erro de entrada. 

• Configure as medições associadas desejadas. 

• Abra a guia Condições de operação e armazenamento. 

• Selecione os valores Tipo de Condição operacional para que o grupo seja 
armazenado. (Pode ser de rotação, processo ou condições digitais.) 

 

Figura 6 - 54. 
Exemplo de Grupo de Event Capture, guia Condições de operação e armazenamento. 

• Abra a guia Dados pré/pós-evento. 
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Figura 6 - 55. 
Exemplo da caixa de diálogo Grupo de Event Capture, guia Dados pré/pós-evento. 

• O número de segundos do Intervalo pré-evento e Intervalo pós-evento pode ser 
definido. Esses intervalos estão incluídos no tempo total de medição calculado.  

As seguintes regras aplicam-se: 

– O fator de duração tem pelo menos 0,16 segundo (para capturar o evento).  

– A fila pré-evento tem pelo menos 1x o fator de duração.  

– A fila pós-evento tem pelo menos 2x o fator de duração ou 5 segundos.  

Os elementos do Tempo de captura atual (limitado pelo dispositivo) são exibidos à 
direita. 

➢ O @ptitude Observer recalcula o tempo de medição total sempre 
que o número de segundos do Intervalo pré-evento ou do 
Intervalo pós-evento é atualizado. 

As configurações atuais do grupo são exibidas na seção inferior da tela. Se existe um 
problema com a versão da CPU na configuração selecionada, uma mensagem é exibida 
no final da tela. 
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Figura 6 - 56. 
Exemplo da caixa de diálogo Grupo de Event Capture, guia Dados pré/pós-evento com Mensagem informativa da CPU. 

• Abra a guia Monitoramento. 

 

Figura 6 - 57. 
Exemplo de caixa de diálogo Grupo de Event Capture, guia Monitoramento. 

• Habilitar/desabilitar modo de detecção de impactos. Quando o modo de detecção 
de impactos estiver ativo, o dispositivo IMx será colocado em um estado de alta 
resposta para detectar rapidamente se a máquina-ferramenta falha com base em 
eventos de vibração e, se necessário, desligará a máquina para evitar danos graves 
(o desligamento requer o uso de saídas de relé).  O modo de detecção de impactos 
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aplica-se a configurações específicas, como a frequência de corte de filtro passa-
alta, a todos os pontos de medição que pertencem ao Grupo de Event Capture. 

• Selecione o Relé do alarme que o Grupo de Event Capture usará. Clique em OK para 
criar e salvar o novo Grupo de Event Capture. O Grupo de Event Capture será 
exibido como o primeiro nó abaixo da máquina. A função Arrastar e soltar permite 
que o grupo seja movido apenas dentro da mesma máquina. Os pontos de Event 
Capture podem ser reorganizados somente dentro do grupo.   

Para adicionar um ponto de medição de Event Capture a um Grupo de Event Capture:  

• Clique com o botão direito no Grupo de Event Capture na hierarquia e selecione 
Adicionar > Ponto de medição do menu resultante. A caixa de diálogo Ponto de 
medição é aberta. 

 

Figura 6 - 58. 
Exemplo de Ponto de medição de Event Capture, guia Geral. 

Pode ser adicionado um ponto por canal (até o limite do canal do dispositivo). A 
frequência máxima por canal é 10 kHz até 12 canais; para mais de 12 canais, o limite é 5 
kHz por canal. 

• Na guia Geral, digite um Nome para o ponto. 

• Marque a caixa Ativo para ativar o ponto de Event Capture. 

• O Dispositivo e o Grupo de Event Capture são preenchidos. 

• Selecione um Canal. 
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• Selecione o Eixo de análise da ordem se os eixos do componente de máquina foram 
especificados. O eixo de análise da ordem é o eixo da máquina que é a base para 
analisar as ordens de rotação operacional. 

• Acesse a guia Aquisição. 

 

Figura 6 - 59. 
Exemplo de Ponto de medição de Event Capture, guia Aquisição com modo de detecção de impactos ativo. 

As configurações de canal do filtro passa-alta são bloqueadas e não podem ser editadas 
em todos os pontos de medição que pertencem a um Grupo de Event Capture com 
modo de detecção de impactos ativo. Quando o modo de detecção de impactos está 
ativo: 

– O filtro passa-alta também está sempre ativo. O padrão da Frequência de corte 
é 0,5 Hz. 

– A escala total também está sempre habilitada. A escala total é a faixa que 
corresponde à entrada de 6 V no canal. 

Quando o modo de detecção de impactos está desabilitado em um Grupo de Event 
Capture: 

– O filtro passa-alta pode ser ativado e a Frequência de corte pode ser definida 
em 0,0625, 0,125, 0,25 ou 0,5 Hz. 

– A escala total personalizada também pode ser ativada quando o filtro passa-alta 
está ativo.  O valor 0 corresponde à faixa total do canal. A escala total pode 
ser definida entre 0,8% e 94% da faixa máxima do canal. 



Itens do menu 
Banco de dados 

@ptitude Observer 10.5, Revisão P 6 - 65 
Manual do usuário 

 

Figura 6 - 60. 
Exemplo de Ponto de medição de Event Capture, guia Aquisição com modo de detecção de impactos desabilitado. 

• Tipo de aquisição, Nº de amostras e Faixa de frequência são somente leitura. Essas 
configurações são determinadas pelo Grupo de Event Capture. Digite o valor de 
Freq. corte inferior do espectro em Hz. O corte de baixa frequência é usado como 
um filtro para limitar picos indesejados ou "rampas de ski" no início da FFT. Por 
exemplo, a configuração deste valor em 5 irá zerar todos os valores entre 0 e 5 Hz 
na FFT. 

➢ As configurações da guia Condições de operação/armazenamento 
também são determinadas pelo Grupo de Event Capture. 

• Acesse a guia Monitoramento. 
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Figura 6 - 61. 
Exemplo de Ponto de medição de Event Capture, guia Monitoramento. 

• Tipo Pico verdadeiro e Pico a pico verdadeiro são aceitos.  Pico verdadeiro pode ser 
selecionado apenas quando o filtro passa-alta é usado. 

➢ Quando o modo de detecção de impactos está ativo no Grupo de 
Event Capture, o Tipo fica bloqueado em Pico verdadeiro. 

➢ Quando o modo de detecção de impactos está desativado no 
grupo, mas o filtro passa-alta está ativo no ponto de medição, 
pode-se selecionar Pico verdadeiro. 
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Quando Pico verdadeiro ou Pico a pico verdadeiro está selecionado, são exibidos campos adicionais na seção Alarme. 

 

Figura 6 - 62. 
Exemplo de Ponto de medição de Event Capture, guia Monitoramento, seção Alarme. 

• Marque a caixa de seleção Ativo para acionar o armazenamento de um Event 
Capture para os canais no grupo. 

• Ajuste o nível de Alarme e Alerta. Se o ponto estiver em um grupo de alarmes, as 
capturas de evento de todos os canais no grupo serão tomadas após o alarme. 
Alerta e Alarme não devem usar níveis acima de 90% da Escala total configurada. 

➢ Quando o sinal do ponto cair abaixo do limite de alarme 
especificado, haverá um atraso de um minuto antes de o 
acionamento do Event Capture ser armado. Este atraso impede 
que o sistema inicie uma captura a cada reinicialização quando um 
ponto está acima do limite de alarme. 

• Selecione um Grupo de alarmes. 

• Clique em OK para criar o ponto de medição. 

A função do diagrama de Tendência é ativada nos pontos de medição do Event Capture, 
que têm alarmes ativos. Selecione o ponto de medição de Event Capture na exibição de 

hierarquia e clique em Tendência  para exibir o diagrama. 
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Opções  

A interface Opções oferece diferentes configurações de sistema para o aplicativo e 
banco de dados do @ptitude Observer. Essas configurações variam de novas 
configurações de ponto de medição a configurações de backup. As configurações na 
interface Opções são geralmente aplicadas a todos os usuários no banco de dados. 

Banco de dados é o banco de dados na qual as configurações gerais de opções devem 
ser aplicadas. Selecione um banco de dados na lista suspensa. 

➢ Em qualquer guia da interface Opções, clique no botão 
Configurações padrão para restaurar os valores padrão do sistema 
para as configurações daquela guia. 

Guia Configurações gerais 

 
Figura 6 - 63. 

Exemplo de Configurações gerais de Opções. 

Nome da Empresa à qual pertence o banco de dados selecionado. 

Informações de contato da empresa. Normalmente, deve conter o nome e o 
endereço da empresa.  

Nº cliente é um campo de texto opcional em que se pode digitar um número de 
cliente se desejado. 

Prefixo de relatório de caso de eventos é um texto de prefixo aplicado ao número 
do caso na hora de criar casos de evento e relatórios. Se estiver usando vários 
bancos de dados, o prefixo deve ser diferente em cada uma delas para criar 
números de caso de evento totalmente exclusivos. 

Logotipo da empresa é usado no relatório do caso de eventos. Podem ser usados o 
logotipo da SKF, do Observer ou o seu próprio logotipo. 
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Fuso horário permite a seleção de qualquer fuso horário disponível no computador 
onde o banco de dados é criado. Isso só pode ser alterado pelos usuários com 
direitos de configuração do sistema.  

O Observer usará este fuso horário em todos os carimbos de data-hora no banco de 
dados. 

Guia Dados 

 
Figura 6 - 64. 

Exemplo de configurações de Dados de opções. 

Deletar dados antigos automaticamente fará com que o serviço Monitor remova 
dados antigos do banco de dados uma vez que os dados forem mais antigos do que 
o intervalo especificado, se Ativo estiver marcado. Os intervalos especificados 
podem ser diferentes para diferentes tipos de dados.  

Hora especifica em qual hora do dia a exclusão acontecerá. Remover um grande 
volume de dados do banco de dados pode ser demorado. Nesse caso, recomenda-se 
ajustar a hora para uma hora não oficial. 

O Tamanho da fila de rolagem de tendência determina o tamanho (número de 
valores) das filas de rolagem de tendência integradas. O tamanho padrão é 3 mil. 

Usar fila de arquivo liga a fila de arquivo (se marcado) ou desliga (se não marcado). 
A fila de arquivo pode armazenar até 80 mil valores para cada ponto de medição. 

Classes operacionais são diferentes condições operacionais nas quais uma máquina 
opera normalmente. Com o uso de vários pontos de gatilho múltiplo, diferentes 
níveis de alarme podem ser ajustados conforme a classe operacional em que se 
encontra a máquina. O @ptitude Observer aceita duas classes operacionais para uso 
com unidades IMx. 

Nome de exibição para classe de operação 1 e 2 – digite o texto a ser exibido na 
interface de usuário (por exemplo, na Visão geral de processo) quando a máquina 
estiver operando em uma das duas classes operacionais.  



Itens do menu 
Banco de dados 

6 - 70 @ptitude Observer 10.5, Revisão P 
 Manual do usuário 

Nome de exibição para operação fora de classe – digite o texto a ser exibido 
quando a máquina não estiver operando em nenhuma das duas classes 
operacionais. 

➢ Somente as pessoas com direitos "Config Sistema" podem alterar 
os nomes de exibição da classe operacional. 

Guia Configurações de e-mail 

 
Figura 6 - 65. 

Exemplo de Configurações de e-mail de opções. 

Endereço de e-mail do remetente é o endereço de e-mail para o qual o serviço 
Monitor enviará notificações. 

Servidor SMTP é o servidor SMTP que deve ser usado para enviar mensagens de e-
mail do serviço Monitor.  

Porta precisa ser ajustada para a porta do Servidor SMTP. 

O Servidor SMTP requer autenticação deve estar marcado se o Servidor SMTP exigir 
que seja fornecido um nome de usuário e senha. 

Nome de usuário é o nome de usuário do Servidor SMTP 

Senha é a senha do Servidor SMTP. 

Usar SSL deve estar marcado se o Servidor SMTP exigir comunicação através de SSL 
(Secure Sockets Layer) 

Intervalo dos relatórios de estado define a frequência com que os relatórios de 
estado do serviço Monitor devem ser enviados por e-mail. O relatório de estado do 
serviço Monitor contém diversos parâmetros sobre o sistema, incluindo o tamanho 
do banco de dados e a condição. 

Intervalo dos relatórios de alarmes define a frequência com que os relatórios de 
alarmes do serviço Monitor devem ser enviados por e-mail. O relatório de alarmes 
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do serviço Monitor contém informações dos alarmes que ocorreram desde o último 
relatório de alarme. 

Enviar e-mail de teste - Envia um e-mail de teste que pode ser usado para confirmar 
que as configurações de e-mail estão corretas. 

Guia Configurações padrão 

 
Figura 6 - 66. 

Exemplo de Configurações padrão de opções. 

A guia Configurações padrão permite a configuração dos ajustes padrão dos novos 
pontos de medição do banco de dados selecionado. Quando um novo ponto de medição 
for criado, essas configurações serão selecionadas automaticamente para o novo ponto 
de medição na tela do ponto de medição. Para obter mais informações, consulte 
Configuração de pontos de medição e alarmes em Configuração do sistema. 

 

Observe que o botão de Configurações padrão (canto inferior esquerdo) restaura as 
configurações desta guia para os valores padrão do sistema. 
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Guia do serviço Monitor 

 

Figura 6 - 67. 
Exemplo de Opções, Configurações do serviço Monitor. 

Nível de detalhe do log determina qual tipo de evento deve ser armazenado no 
registro de eventos do monitor. Existem cinco níveis para escolher:  

Nenhum: Nada é registrado no registro de eventos. 

Mínimo: São registrados apenas os erros graves. 

Normal (padrão): São registrados os erros graves e pequenos.  

Detalhado: São registrados eventos de armazenamento (e erros graves e 
pequenos). 

Completo: São registrados todos os eventos que ocorrem. Esta configuração 
pode ser usada para rastreamento de erros. 

Armazenar dados recebidos pode ativar e desativar o armazenamento de dados no 
banco de dados. Esta caixa de seleção deve estar sempre marcada normalmente Em 
determinadas circunstâncias, como durante manutenção ou preparação, ela pode 
ficar desmarcada para evitar o armazenamento de dados inválidos. 

Limitar o número máximo de DAD conectados simultaneamente pode ser usado 
para evitar que todos os DADs do sistema se conectem ao mesmo tempo para fazer 
upload dos dados coletados para o banco de dados. Isso pode ser útil quando se 
tem uma configuração de sistema em que os DADs se conectam em intervalos 
regulares, por exemplo, uma vez por dia e fazem upload dos dados, e depois se 
desconectam novamente 

Forçar um intervalo mínimo de conexão entre Dos DAD ao serviço Monitor pode 
ser usado para distribuir a carga de trabalho do serviço Monitor em computadores 
reservados. 
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Servidor Web interno Phoenix – o servidor Web interno pode ser usado para 
recuperar dados do banco de dados do Observer por meio de uma API do serviço da 
Web. O serviço da Web não exige um servidor IIS para ser operado, mas é um 
componente auto-hospedado que reside no serviço Monitor.  

Porta – Ajusta a porta de escuta do serviço da Web; o padrão é 50000 

Usar autenticação – Se ativo, a opção de login deve incluir um nome de 
usuário/senha do Observer. 

Anote a porta que o Serviço da Web está usando já que ela será necessária para 
acessar a API.  

O acesso a partir de um aplicativo de chamada requer o caminho até o serviço 
Monitor, a porta do Serviço da Web e a chamada da API a ser incluída em um 
comando HTTP. Este é um exemplo: 

http://127.0.0.1:50000/API/DataService/GetPointsList/?AssetID=6&PointType=1022
3 

O exemplo pode ser detalhado conforme segue: 

http://127.0.0.1:50000/   O endereço do servidor e a porta do serviço 
da Web 

API/DataService/GetPointsList/ O corpo da API 

?AssetID=6&PointType=10223 Os parâmetros 

A API retornará respostas em formato JSON (JavaScript Object Notation). 

Guia backup 

O backup automatiza os backups diários do SQL Server. Os backups são realizados pelo 
serviço @ptitude Observer Monitor no intervalo especificado. Sendo assim, o @ptitude 
Observer Monitor deve estar em execução para que os backups sejam criados. 
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Figura 6 - 68. 
Exemplo de Configurações de backup de opções. 

Banco de dados é o banco de dados no qual as opções de backup devem ser 
aplicadas. 

Ativo ativa o backup diário do banco de dados. 

Hora indica quando a tarefa de backup deve ser realizada. 

Caminho para backup no PC do Monitor especifica o local em que os arquivos de 
backup devem ser salvos no computador do monitor. 

Histórico do Backup exibe o histórico de backups realizados. 

Backup agora realiza um backup imediato. Os backups são armazenados pelo 
Administrador de banco de dados do @ptitude Observer SQL Server.  

Observe que no SQL Server Express, esta é a única maneira de automatizar os backups 
dos bancos de dados do @ptitude Observer. 

Com a versão completa do Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2012 ou 2014, ainda é 
possível configurar os backups com o Administrador de banco de dados do @ptitude 
Observer SQL Server. 
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Guia Alarmes  

 

Figura 6 - 69. 
Exemplo de configurações de alarmes. 

O valor Alarme automático é a configuração do alarme automático de diagnóstico. 
Ele define o nível de alarme entre 3 (nível padrão) e 10 (nível conservativo) do 
alarme automático no gráfico de diagnóstico. 

3 (Padrão) ajusta o nível de alarme automático bem próximo às medições 
anteriores. 

10 (Conservativo) ajusta o nível de alarme automático em alto. 

Configuração padrão de alarme para diagnósticos de máquina ajusta os valores 
padrão de histerese do alarme para calcular e acionar um alarme/alerta. O método 
é para ajustar os "Valores padrão para disparo de alarme/alerta quando n (1 a 30) 
das últimas n (1 a 30) leituras estiverem acima dos níveis definidos". Os valores 
padrão são 4 e 7. 
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Guia Configurações do dispositivo  

 

Figura 6 - 70. 
Exemplo da Guia Configurações do dispositivo. 

Na configuração do IMx, se for selecionada a opção Igual ao servidor do monitor 
(padrão) ou Usar endereço IP como servidor de tempo (servidor NTP), então os tempos 
de sincronização limiares podem ser ativados para gerar alarmes críticos de sistema se a 
sincronização de tempo for perdida.  

Para configurar os tempos de sincronização limiares:  

• Marque a caixa de seleção Ativo para ativar a geração de alarmes de limite. 

• Digite o número desejado de segundos para o Ajuste de valores limiares 
(segundos). O período de ajuste é a diferença entre a hora do cliente NTP e a hora 
do servidor NTP. Se a diferença de tempo exceder o limite de ajuste especificado, é 
criado um alarme. O alarme indica: "A diferença de tempo entre o dispositivo (nome 
do IMx) e o servidor NTP excedeu o limite". 

• Digite o número desejado de horas para o Limite de tempo de espera (horas). O 
cliente NTP tenta se comunicar com o servidor NTP em intervalos específicos para 
obter a hora atual. Se o período de tempo que o cliente NTP não conseguir se 
comunicar com o servidor exceder o limite de tempo de espera especificado, um 
alarme é criado. O alarme indica: "O dispositivo (nome do IMx) não foi capaz de se 
sincronizar com o servidor NTP". 

• Incluir as seguintes falhas no LED/relé do sistema aplica-se a todas as unidades IMx 
e tipos de IMx. Esta configuração é gravada no arquivo de configuração do IMx após 
a sincronização. 

– Nenhum é a configuração padrão de novos bancos de dados e atualização de 
bancos de dados. 
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– Falha dos cabos inclui a falha dos cabos em um canal apenas. 

– Falha no cabo ou fora da faixa de medição inclui a falha do cabo em um canal 
ou ponto de medição fora da faixa no LED e relé de falha do sistema. 

➢ Se esta configuração for alterada, então todas as unidades IMx no 
banco de dados serão sincronizadas automaticamente pelo 
serviço Monitor. 

Apagar dados  

A interface Apagar dados pode excluir dados de medição baseados em determinados 
critérios ou configurações de filtro no banco de dados selecionado.  

Buscador  

O buscador permite a mineração de dados complexa do banco de dados do Observer 
com os resultados disponíveis em três formatos diferentes; tabela, tendência e barra.  

A interface possibilita comparar pontos de medição, máquinas ou até mesmo 
diagnósticos específicos.  

Usuários especializados também podem projetar exibições estatísticas personalizadas e, 
se aprovadas, elas podem ser compartilhadas com outros usuários do Observer em todo 
o mundo através do SKF OR (Repositório on-line da SKF). 

Observe que para criar exibições estatísticas personalizadas, é necessária excelente 
compreensão da estrutura do banco de dados do Observer. 

On-line 

O menu On-line oferece as seguintes interfaces: 

• Dispositivos IMx/MasCon 

• Servidores OPC 

• Visualizador do serviço Monitor 

• Balanceamento 

• Registro de eventos 

Dispositivos IMx/MasCon 

Esta interface apresenta a tela das unidades IMx/MasCon. Consulte Criação de unidades 
IMx/MasCon e canais em Configuração do sistema.  

Servidores OPC 

A interface Servidores OPC apresenta a tela Configurações de Servidores e canais OPC. 
Consulte Criação de servidores e canais OPC em Configuração do sistema. 

Visualizador do serviço Monitor 

O visualizador do serviço Monitor pode ser usado para visualizar a interface do serviço 
Monitor remotamente no Observer. É possível visualizar todos os eventos que ocorrem 
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no serviço, bem como o estado do banco de dados, estado do DAD, estado de OPC e o 
número de clientes conectados atualmente.  

Balanceamento 

O balanceamento on-line é uma ferramenta de balanceamento multiplano projetada 
especialmente para turbinas. No entanto, ela também é muito útil em máquinas 
menores. O balanceamento on-line no @ptitude Observer utiliza pontos de medição 
harmônicos de unidades IMx, MasCon16/48 devido à sua capacidade de medição 
simultânea. O balanceamento on-line aceita até 15 planos em mais de 5 estados com até 
40 pontos de medição.  

Para um balanceamento bem-sucedido, a fase deve estar estável e deve ser possível 
fazer alterações na faixa de velocidade atual no grupo de aceleração/desaceleração. O 
diagrama polar pode ser usado para determinar se a fase está estável. Se ela não estiver, 
o problema não é só desbalanceamento, mas também pode ser algo mais. Sendo assim, 
nesse caso, é preciso fazer uma análise mais aprofundada da máquina. Em uma máquina 
horizontal com eixos deitados, a melhor direção de balanceamento é a direção mais 
fraca. 

Para obter uma análise precisa do balanceamento de uma máquina, deve-se ter certeza 
de que o problema está nas características de desbalanceamento. A seguir estão alguns 
exemplos de outros problemas com características semelhantes ao desbalanceamento. 

• Problemas de rolamento 

• Deslizamento do rolamento 

• Desalinhamento 

• Base fraca 

A interface Balanceamento tem as seguintes funções:  

• Balanceamento 

• ICM (Matriz de coeficiente de influência) 

Balanceamento 

Siga as etapas descritas abaixo para ter uma análise precisa de balanceamento de uma 
máquina. 

Etapa 1: Escolha uma ICM (Matriz de coeficiente de influência) do banco de dados 
selecionado. As ICMs são criadas por meio da interface ICM. 

A lista de ICMs é exibida por nomes e datas criadas. A ICM contém as informações 
necessárias sobre o comportamento das máquinas, necessário para eliminar o 
desbalanceamento que está armazenado no banco de dados para um novo 
balanceamento on-line no futuro. 
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Figura 6 - 71. 
Exemplo de Selecionar uma ICM para análise do balanceamento. 

Etapa 2: Escolha quais pontos, planos e estados este balanceamento deve usar. Para 
máquinas grandes como uma turbina, é possível balancear alguns planos. Não é 
necessário balancear todos os planos, o tempo todo. 

Etapa 3: Escolha um ponto de medição para aumentar o fator no cálculo. Quanto maior 
o número maior o fator gerado no cálculo. 

Etapa 4: Escolha os dados a serem usados para eliminar o desbalanceamento. 

Os dados em tempo real exibem todos os pontos de medição com uma amplitude, fase e 
número do meio coletado. A % de fase é a diferença entre o valor mais alto e mais baixo 
e calculado em mais de 360 graus. De 0 a 5% é uma faixa normal, enquanto de 5 a 10% é 
instável e maior do que 10% é uma fase não utilizável. Se a fase não for utilizável, é 
muito provável que o balanceamento não dê certo. Nesse caso, volte e realize uma 
análise normal da máquina e descubra qual é o problema, removendo-o em primeiro 
lugar. Diversos pesos de teste também podem causar uma fase instável. 

Etapa 5: Depois que todas as combinações possíveis foram calculadas e otimizadas, o 
resultado do balanceamento está disponível. 

A melhoria mostra o quanto da vibração foi eliminado. O valor mais alto é 100%. 

Para minimizar o peso de montagem, uma das combinações pode ter um peso menor do 
que outras. Também é possível inserir os próprios pesos para calcular a deflexão 
esperada. Isso pode ser usado se houver algum plano que não possa ser montado por 
algum motivo ou talvez os pesos utilizados não correspondam exatamente às 
recomendações. 
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Depois que os pesos estiverem montados, é altamente recomendado voltar para a tela 
de eliminação, etapa 4 e coletar alguns dados novos em tempo real. É muito provável 
que a eliminação do desbalanceamento possa continuar, de maneira repetitiva, até que 
reste um desbalanceamento muito pequeno. 

ICM 

A interface ICM (Matriz de coeficiente de influência) permite que o usuário crie uma ICM 
para o banco de dados selecionado. As ICMs criadas são usadas para balanceamento on-
line posterior. 

Siga as etapas abaixo para criar uma ICM. 

Etapa 1: Escolha os sensores, número de planos e número de estados da máquina do 
banco de dados selecionado. 

 

Figura 6 - 72. 
Exemplo de Criar configurações de uma ICM. 

Banco de dados é o banco de dados no qual esta ICM é aplicada. 

Nome é o texto referente à ICM. 

Nº de planos é o número de locais em que os pesos podem ser adicionados. 

Nº de estados é o número de faixas de velocidade definidas nas quais o 
balanceamento é realizado. Em turbinas grandes, pode ser mais de um. Enquanto 
que nos ventiladores normais, é provável que seja um só. 

Ponto é o ponto de medição harmônico selecionado. 

Caminho é o caminho do ponto de medição harmônico em questão. 
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Editar apresenta a exibição de hierarquia. Selecione um ponto de medição 
harmônico marcando uma caixa. 

Obter lista as ICMs existentes do banco de dados selecionado do qual uma ICM 
pode ser selecionada. 

Avançar avança para a próxima tela (etapa 2). 

Etapa 2: Dê nome aos planos, estados e defina a faixa de velocidade de balanceamento 
por uma frequência central com uma rotação delta positiva/negativa. 

Etapa 3: Agora é hora de selecionar os dados. Os dados podem ser coletados em tempo 
real, bem como ser lidos do banco de dados. É importante digitar o peso e a fase de cada 
peso de teste usado. 

Etapa 4: Neste estágio, verifique se as amplitudes ou a fase foram alteradas entre a 
operação inicial e as operações de teste. É possível ver o número real de valores médios 
coletados. Se as alterações na amplitude e fase foram muito pequenas, então os pesos 
de teste eram muito leves provavelmente. Isso pode gerar uma ICM incorreta que, por 
sua vez, é inapropriada para uso em um bom balanceamento. 

Etapa 5: É exibida a apresentação da matriz ICM em cada estado definido. Observe que 
o número de condição da matriz não deve ser superior a 4. 

Registro de eventos 

O Registro de eventos está disponível nas unidades IMx-R apenas. 

Exibe todos os eventos do tipo de dispositivo selecionado (DAD) do banco de dados 
especificado. Para obter informações detalhadas, consulte o Manual do usuário IMx-R 
para unidades IMx-R. 
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Figura 6 - 73. 
Exemplo de Registro de eventos. 

Classe: S = falha do sistema CM 

A = alarme 

Se Atualização automática estiver ativada, o registro de eventos será atualizado de 
acordo com o valor ajustado para Taxa de atualização do registro de eventos em 
Preferências do usuário. 
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Portáteis 

O menu Portáteis oferece as seguintes interfaces: 

• Microlog Analyzer 

• Notas codificadas 

Microlog Analyzer 

A interface Microlog Analyzer tem quatro guias em que os usuários podem aplicar 
diferentes ações. Após abrir a interface, o @ptitude Observer tenta automaticamente 
obter o estado do Microlog Analyzer conectado.  

Estado 

Isso mostra as informações recuperadas do Microlog Analyzer, como versão do 
firmware, hora/data atual, número total de pontos armazenados atualmente, 
quantidade total de memória livre, temperatura dentro do dispositivo e tensão da 
bateria. 

Estado recupera o estado do Microlog Analyzer conectado. 

Apagar remove todas as rotas e dados da memória do Microlog Analyzer conectado. 

Reajustar exclui todos os dados das rotas existentes no Microlog Analyzer 
conectado. Para comunicação USB do Microlog Analyzer apenas, o relógio é 
ajustado no relógio interno do PC. 

Descarregar 

 

Figura 6 - 74. 
Exemplo de Rotas de download do @ptitude Observer para o Microlog Analyzer. 

É usado para fazer download de rotas para o Microlog Analyzer. É possível fazer 
download de uma seção da hierarquia como uma rota ou um espaço de trabalho como 
uma rota. 
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Nome da hierarquia especifica um nome personalizado para a rota que será 
atribuído quando a parte selecionada da hierarquia for baixada para o Microlog 
Analyzer. Está disponível na configuração de hierarquia apenas. 

Imprimir imprime a hierarquia selecionada ou o espaço de trabalho como uma lista 
de rota. 

Descarregar inicia o download para o Microlog Analyzer. 

Carregar 

A configuração Carregar é usada para transferir os dados coletados pelo Microlog 
Analyzer e salvá-los no banco de dados do @ptitude Observer. 

Fora de rota permite carregar os dados que não são baseados em rota. Fora da rota 
também é conhecida como força bruta. 

Enviar histórico da medição faz upload do histórico dos pontos de medição para 
comunicação USB apenas. 

Reajustar exclui todos os dados na rota especificada, mas mantém as informações 
da rota de modo que ela possa ser medida novamente. 

Remover exclui a rota especificada e todos os dados da rota. Para usá-la 
novamente, deve ser feito download novamente para o Microlog Analyzer. 

Carregar faz upload da rota selecionada e armazena os dados no banco de dados do 
@ptitude Observer. 

Comunicação 

As configurações de comunicação alteram as configurações usadas para se comunicar 
com o Microlog Analyzer. Essas configurações serão salvas até a próxima vez em que as 
configurações de comunicação sejam abertas. 

Tipo pode ser USB ou Serial. 

Porta é necessária para o tipo serial apenas. Ela especifica qual porta deve ser usada 
na comunicação serial. 

Taxa de transferência também é necessária para o tipo serial apenas. Ela especifica 
qual rotação deve ser usada na comunicação serial. O padrão é 115200. 

Notas codificadas 

A interface Notas codificadas configura as notas codificadas que devem ser enviadas 
para o dispositivo Microlog Analyzer na hora de fazer download das rotas. Uma nota 
codificada é um comentário pré-configurado a ser aplicado em uma medicação 
específica. 
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Janela 

O item do menu Janela oferece as seguintes interfaces: 

• Em cascata 

• Lado a lado verticalmente 

• Lado a lado horizontalmente 

• Fechar todas 

Em cascata 

A interface Em cascata organiza todas as janelas abertas em uma cascata. 

Lado a lado verticalmente 

A interface Lado a lado verticalmente organiza todas as janelas abertas verticalmente. 

Lado a lado horizontalmente 

A interface Lado a lado horizontalmente organiza todas as janelas abertas 
horizontalmente. 

Fechar todas 

Fechar todas fecha todas as janelas abertas 

Ajuda 

O menu Ajuda oferece as seguintes interfaces: 

• Conteúdo (F1) 

• Procurar 

• Inserir nova chave de licença 

• Novidades do Observer 

• Repositório On-line da SKF 

• Home 

• Fórum SKF Reliability 

• Sobre 

Conteúdo 

A interface Conteúdo abre o arquivo de ajuda do @ptitude Observer. 

Procurar 

A interface Procurar abre o arquivo de ajuda do @ptitude Observer no modo de 
pesquisa. 
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Inserir nova chave de licença 

Uma nova chave de licença é necessária se tiver sido adquirido um novo upgrade do 
pacote de serviços @ptitude Observer. O software precisa ser reiniciado após o registro. 
Consulte Introdução.  

Novidades do Observer 

A seção Novidades do Observer contém informações sobre novos recursos na versão 
recém-lançada. 

Repositório On-line da SKF 

Através do Repositório On-line da SKF (SKF OR) é possível compartilhar a lógica de 
aplicativos e projeto dos sistemas com outros usuários do @ptitude Observer. 

Atualmente, é possível compartilhar informações do rolamento, modelos de máquina, 
exibições do buscador e regras de diagnóstico personalizadas. 

Na hora de adicionar um novo rolamento ao sistema, é possível compartilhar estas 
informações do rolamento com outros usuários do Observer. Depois que o envio foi 
aprovado, outros usuários receberão automaticamente uma notificação na próxima vez 
que iniciarem o @ptitude Observer, informando que um novo rolamento está disponível 
e que eles podem optar por instalar automaticamente em seu banco de dados de 
rolamentos. 

A mesma lógica se aplica a modelos de máquina, exibições do buscador e regras de 
diagnóstico personalizadas.  
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Figura 6 - 75. 
Exemplo de configurações do Repositório On-line da SKF do @ptitude Observer. 

Participar do Repositório On-line da SKF configura o sistema para poder enviar e 
receber dados do SKF OR, se marcado. 

Notificar automaticamente quando houver novas atualizações disponíveis permite que 
o sistema verifique automaticamente se há novas atualizações disponíveis no SKF OR 
quando o sistema do @ptitude Observer iniciar. 
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Figura 6 - 76. 
Exemplo de atualizações do SKF OR do @ptitude Observer. 

Atualizações disponíveis são atualizações disponíveis, mas que ainda não foram 
baixadas e instaladas. 

Atualizações instaladas são atualizações que foram instaladas por meio do SKF OR. 

Atualizações enviadas são atualizações que foram enviadas, mas que não foram 
aprovadas ainda. 

Home 

Esta interface inicia o navegador padrão da Web no computador local e navega por 
informações do produto no Monitoramento da condição SKF. 

Fórum SKF Reliability 

Esta interface inicia o navegador padrão da Web no computador local e navega pelo 
Fórum SKF Reliability. São necessários um nome de usuário e senha para acessar o 
fórum. 
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Sobre 

Esta interface exibe informações da versão sobre a versão recém-instalada do SKF 
@ptitude Observer. 

Sobre o @ptitude Observer exibe a caixa Informações do sistema, que lista todos os 
módulos ativados pela chave de licença (ou seja, instalados atualmente no aplicativo 
Observer). Use a barra de rolagem para visualizar a lista. 

 

Figura 6 - 77. 
Informações do sistema e Copiar informações. 

Esta lista não pode ser editada, mas pode ser copiada. 

• Clique em Copiar para copiar o conteúdo da caixa Informações do sistema para a 
área de transferência. 

• Cole o conteúdo em um e-mail ou outro documento para manter um registro dos 
módulos licenciados ou para solicitar módulos adicionais. 
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Anexo A 
O que esperar ao usar o Event Capture 

Este apêndice descreve o comportamento da função de Event Capture sob várias condições.  

➢ A função de captura manual não está incluída no número máximo de 
capturas de eventos armazenados por dia. O Event Capture manual é 
armazenado mesmo se o limite de capturas de evento por dia for 
atingido. 

Captura de eventos após reinicialização do IMx 

Existe um período mínimo de 60 segundos de desarme do Event Capture entre a 
reinicialização do IMx e umo Event Captures acionada por um ponto de Event Capture no 
alarme ou um Event Capture manual. Durante este período de inicialização, os eventos de 
alarme não iniciarão um novo Event Capture. Este período de desarme é uma característica 
do firmware que permite que o sistema evite capturas indesejadas na inicialização quando 
estiver em alarme antes da reconfiguração.  

• Por exemplo: Se ocorrer um novo alarme em um ponto de Event Capture 30 segundos 
após uma reinicialização do IMx, um Event Capture não será iniciado. No entanto, pode 
haver uma entrada na lista de alarmes para este alarme. 

 

Figura A - 1. 
Nenhumo Event Capture é acionado. 

• A fila de pré-dados começa a preencher depois que o processo de reinicialização do 
dispositivo IMx é concluído. 

• Uma captura manual pode ser acionada dentro do tempo de desarme. 

Dependendo de quando o alarme é acionado e o tempo especificado para os pré-dados, um 
Event Capture pode conter apenas o segmento de alarme e menos pré-dados do que o 
esperado.  
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Pré e pós-dados incompletos 

Na operação normal, uma captura de eventos completa terá extensões de pré e pós-dados 
conforme especificado nas propriedades do Grupo de Event Capture. No entanto, em 
algumas condições, a captura dos pré ou pós-dados pode ser incompleta.  

Pré-dados incompletos 

Se o dispositivo IMx não tiver tempo suficiente para preencher a fila de pré-dados antes de 
acionar o Event Capture, os pré-dados capturados retornados poderão ter uma extensão 
menor do que a especificada no Grupo de Event Capture. 

Entre as possíveis condições por que isso pode ocorrer estão: 

• A captura manual é iniciada em um momento mais breve do que a extensão dos pré-
dados depois que outro Event Capture foi totalmente carregado.  

 

Figura A - 2. 
Exemplo de pré-dados incompletos. 

• A captura acionada por alarme é iniciada em um momento mais breve do que a 
extensão dos pré-dados depois que outro Event Capture foi concluído. 

• Um Event Capture é iniciado depois de uma reinicialização do IMx em um momento 
mais breve do que a extensão dos pré-dados. 



O que esperar ao usar o Event Capture 
Pré e pós-dados incompletos 

@ptitude Observer 10.5, Revisão P A - 3 
Manual do usuário 

 

Figura A - 3. 
Captura de eventos acionada em um tempo mais breve do que os pré-dados. 

Pós-dados incompletos 

Os pós-dados capturados retornados podem ter uma extensão menor do que a especificada 
no Grupo de Event Capture.  

Entre as razões de término prematuro dos pós-dados estão:  

• Perda de energia no IMx  

• Reinicialização manual por comando (Reiniciar na ferramenta de configuração 
Dispositivos IMx/MasCon) 

• Atualização do firmware 

• Reinicialização vigilante devido a problemas de firmware/hardware 

• Atualização da configuração do sistema (por exemplo, alteração no número do 
dispositivo ou configurações de rede) 

• Grande ajuste de tempo negativo (a sincronização não foi feita por semanas ou meses) 

São possíveis dois resultados quando os pós-dados estão incompletos. 

A energia foi perdida antes de o alarme com o acionador de eventos ter sido salvo em uma 
memória não volátil.  

O serviço Monitor jamais verá o alarme ou o final do Event Capture, portanto todo dado 
capturado já recebido tem pouco valor. Quando fechado, o Event Capture incompleto é 
exibido na lista de Event Capture, mas nenhum diagrama está disponível. 
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Figura A - 4. 
Captura de eventos interrompida antes de salvar o alarme. 

• Se todos os canais na captura estiverem sem os dados do alarme, então a entrada do 
Event Capture incompleto será exibida com o estado de Transferência Truncado, mas 
nenhum diagrama estará disponível. 

• Se um ou mais pontos de Event Capture receberam um alarme capturado enquanto 
outros pontos do grupo não receberam, ficarão visíveis apenas dados parciais e 
limitados. Como o display depende da presença do alarme para funcionar corretamente, 
vários recursos dos diagramas de captura de evento não ficarão totalmente funcionais. 

– Os canais com alarmes exibirão quaisquer dados fornecidos a partir do processo de 
captura. 

– Os canais sem alarme não exibirão totalmente os dados capturados. Não haverá 
marcador de banda no diagrama de onda no tempo completa, o diagrama de forma 
de onda no tempo ampliado exibirá apenas um grande "X" e os dados do diagrama 
de espectro não cobrirão a região normal ampliada da forma de onda no tempo. 

A energia foi perdida depois de os dados do alarme terem sido enviados para uma 
memória não volátil 

Os dados do alarme serão enviados pelo IMx depois que a energia for restaurada, mas os 
dados finais não foram salvos e jamais serão recebidos pelo serviço Monitor. Quando 
fechada, esta entrada de Event Capture incompleta será exibida e poderá ser aberta para 
exibição mesmo que alguns pós-dados estejam faltando. 
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Figura A - 5. 
Captura de eventos interrompida depois de salvar o alarme. 

Faixa ativa 

Se um Event Capture for iniciado dentro de uma faixa ativa e depois sair da faixa enquanto o 
Event Capture estiver em progresso, os dados serão coletados como de costume. 

Se houver pontos de Event Capture em um grupo de alarmes e fora da faixa ativa do Grupo 
de Event Capture, e outro membro do grupo de alarmes entrar no alarme, o Event Capture 
também será armazenado. 

Se um dispositivo IMx reiniciar devido à reconfiguração durante um Event Capture em 
progresso, o dispositivo IMx continuará enviando dados de Event Capture até que os dados 
restantes tenham sido armazenados na memória não-volátil. Depois disso, o dispositivo será 
reiniciado. Depois de reiniciar, ele continuará enviando os dados restantes do Event Capture 
interrompido. 

Interrupções de rede durante um Event Capture 

Se houver uma interrupção na comunicação da rede entre o dispositivo IMx e o serviço 
Monitor durante um Event Capture em progresso, o indicador de avanço na janela 
Visualização de Event Capture poderá parar de ser atualizado e não mostrará mais nenhum 
avanço. 

O Event Capture permanecerá em um estado pendente até que ocorra uma das seguintes 
situações: 

• Um novo Event Capture acionado por alarme é recebido do dispositivo IMx. Neste caso, 
o Event Capture pendente é fechado e um novo é aberto para a captura baseada em 
alarme recebida. 

• Depois que os problemas da rede forem resolvidos, a transferência de dados do Event 
Capture interrompido anteriormente a partir do IMx será retomada e a transferência de 
dados do Event Capture será concluída normalmente. 

• O evento pendente na lista Visualização de Event Capture é cancelado pelo usuário. 
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➢ Enquanto um Event Capture permanecer em estado pendente no IMx, 
nenhuma outra captura manual de eventos poderá ser iniciada nesse 
dispositivo IMx. 

Sinais fora dos limites de detecção de falha de cabos 

Os níveis de sinais de Event Capture detectados como fora dos níveis de limite de falha de 
cabos continuarão sendo coletados e armazenados nos dados de Event Capture. 

➢ Os valores-limite de falha de cabos usados para determinar a presença 
de problemas de falha de cabos são aqueles armazenados atualmente 
nos canais IMx individuais. 

Ao visualizar os dados no diagrama de forma de onda de Event Capture ou no gráfico Event 
Capture - 3D, onde as medições capturadas foram encontradas fora dos limites de falha de 
cabos, uma mensagem de alerta é exibida no diagrama indicando um possível problema com 
os dados. 

Diversos 

Se os pré-dados recebidos forem menos do que a quantidade total de pré-dados esperados, 
o estado de Transferência na listo Event Capture é Concluído, Pré-dados não preenchidos. 
Isso indica que o Monitor recebeu todos os dados que o IMx tem para enviar, mas a pré-fila 
não foi preenchida quando o Event Capture foi acionado devido a um dos motivos relatados 
acima. 

Parar o serviço Monitor e reiniciá-lo enquanto um Event Capture estiver em progresso não 
afeta o armazenamento dos dados de Event Capture. O IMx coletará os dados depois que o 
serviço Monitor e o dispositivo IMx tiverem sido reconectados. 

A data na lista de alarmes do primeiro ponto de Event Capture no alarme coincide com a 
data de Event Capture e também o ponto 0 no gráfico de Event Capture. Onde houver 
diversos pontos de Event Capture, alguns podem ter uma data/hora levemente posterior.  

Captura de eventos em progresso: o dispositivo IMx é reiniciado 

O dispositivo IMx continuará enviando dados de Event Capture até que os dados restantes 
sejam colocados na memória não volátil, e será então reiniciado. Depois de reiniciar, ele 
continuará enviando os dados restantes do Event Capture interrompido. 

Captura de eventos manual: o evento de alarme ocorre 

Se a captura manual está em progresso, o Event Capture do IMx é bloqueado, o que significa 
que apesar de um alarme no ponto de Event Capture, ele continuará enviando os dados de 
captura de evento manual. 

Se a captura manual estiver em progresso ela será concluída e nenhuma outro Event Capture 
será armazenado. No entanto, se houver um grupo de alarmes em alarme, um segundo 
Event Capture de alarme sobreposto poderá ser armazenado.  
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Captura de eventos de alarme: alteração no estado de alarme 

Se um Event Capture começar com o alerta e as amplitudes aumentarem até o nível de 
alarme enquanto o Event Capture estiver em progresso, será armazenado apenas um Event 
Capture. 

➢ A lista de alarmes exibirá alarmes duplos para os estados de alerta e 
alarme. 

 

Figura A - 6. 
Captura de eventos com transições de alarme adicionais. 

Botão cancelar 

O botão Cancelar na janela de Event Capture funciona da seguinte maneira: 

• Clicar no botão Cancelar impede que o dispositivo IMx envie dados de Event Capture 
forçando uma reinicialização. 

• Os dados recebidos antes do botão Cancelar ser ativado são mantidos. 

Tempo de Sair do alarme 

O tempo de Sair do alarme é calculado para atender um número mínimo de dez medições e 
um tempo mínimo de aproximadamente 60 segundos. Isso significa que o IMx precisa ver um 
número mínimo de valores de medição fora do estado do alarme antes de habilitar a 
configuração de um novo estado de alarme que corresponde a pelo menos 60 segundos de 
tempo.  

• Uma transição fora e de volta ao estado de alerta que aconteça em menos tempo do 
que o tempo de Sair do alarme não gera um novo Event Capture. 
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Figura A - 7. 
Tempo de Sair do alarme menor do que a transição do estado de alerta. 

• Uma transição fora e de volta ao estado de alerta que aconteça em mais tempo do que o 
tempo de Sair do alarme gera um novo Event Capture. 

 

Figura A - 8. 
Tempo de Sair do alarme maior do que a transição do estado de alerta. 

Nenhum Event Capture é acionado quando o limite de alarme é reduzido para abaixo do 
nível de vibração atual. 
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Anexo B 
Resumo das ferramentas da barra de ferramentas 

Ferramentas do Observer 

As seguintes imagens exibem as barras de ferramentas padrão do @ptitude Observer e as 
atribuições de seus botões, juntamente com uma breve descrição.  

Barra de ferramenta principal 

Copiar a janela ativa para a área de transferência - copia a janela ativa para a área de 
transferência. Pode ser colada em outro aplicativo. 

Imprimir a janela ativa - imprime a janela aberta no momento.  

Notas – com a máquina selecionada, abre uma lista de Notas relacionadas com a máquina. 
As notas típicas são atividades de manutenção e observações visuais.  Clique em Novo para 
abrir a caixa de diálogo Nota. Embora a nota seja um objeto específico da máquina, se for 
selecionado um objeto de nível de máquina ou superior, então serão exibidas todas as notas 
abaixo daquele objeto. (Consulte também Ativar/desativar ligação à visualização de 
hierarquia a seguir.)   

Casos de evento – com a máquina selecionada, a ferramenta abre a lista de casos de evento 
para essa máquina. Casos de evento incluem relatórios de documento, informações e 
histórico sobre um evento específico relacionado à máquina específica. Clique em Novo para 
abrir a caixa de diálogo Editar caso de evento. Embora os casos de eventos sejam específicos 
da máquina, se for selecionado um objeto de nível de máquina ou superior na hierarquia, 
então serão exibidos todos os relatórios de casos de eventos abaixo daquele objeto.  

Anexos – com a máquina selecionada, abre uma lista de anexos relacionados. Clique em 
Novo para abrir a caixa de diálogo Documento para adicionar um novo anexo (um arquivo 
.PDF, relatório em Word ou arquivo MP3). 

Alarme do sistema - abre a lista de alarmes do sistema para o item de hierarquia 
selecionado. Os alarmes do sistema são acionados para medições fora da faixa e alarmes 
relacionados ao sistema, como sensores e cabos com defeito, etc. As inicializações do 
@ptitude Observer Monitor e a perda de contato entre um dispositivo IMx ou MasCon e o 
Monitor são registradas também. 

Lista de alarmes - abre a lista de alarmes do item de hierarquia selecionado e exibe todos os 
alarmes neste item e subitens na lista de alarmes. 

Visão geral da manutenção - abre a lista de tarefas de manutenção agendadas no futuro. 

Visão geral de processo - ilustra o estado atual da máquina por meio de valores de barras e 
processo. Após abrir a máquina, todos os pontos de medição na máquina são adicionados 
automaticamente. No topo da tela de visão geral de processo, há um cabeçalho exibindo o 
estado total da visão geral de processo.  

Componentes de máquina – abre a ferramenta Componentes de máquina, para criação de 
modelos de máquinas, como eixos, redutores de engrenagens, motores, carcaças de 
ventilador, lâminas, geradores, etc. A ferramenta de componentes de máquina é utilizada 
para calcular as frequências de perturbação específicas em uma máquina em particular, 
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como as frequências de engrenagem e rolamento, etc., utilizando os dados da máquina 
definidos.  

Planejador de manutenção – abre a caixa de diálogo Planejador de manutenção para 
configurar tarefas de manutenção, como lubrificação, reposições, manutenção agendada, 
etc.  

Buscador – abre a caixa de diálogo Buscador. Clique em Adicionar para abrir a caixa de 
diálogo Editor de pesquisa de dados para ajustar os parâmetros de mineração de dados 
complexa a partir do banco de dados do Observer. Os resultados podem ser exibidos em três 
formatos diferentes: tabela, tendência e barra. 

Propriedades – com a máquina selecionada na hierarquia, abre a caixa de diálogo 
Propriedades da máquina. Com um ponto de medição selecionado, abre a caixa de diálogo 
Ponto de medição. 

Event Capture – com um nó de Event Capture selecionado na hierarquia, inicia a Visualização 
de Event Capture. A Visualização de Event Capture mostra todos os pontos disponíveis na 
captura. Cada ponto de Event Capture reflete um canal único. Há dois tipos de diagrama 
disponíveis: 

• Event Capture - onda no tempo - o pico-pico verdadeiro é calculado com a forma de 
onda no tempo. 

• Event Capture - 3D – mostra gráficos de espectro tomados de valores de medição 
sucessivos na captura da forma de onda no tempo contínua selecionada. O eixo z 
representa os intervalos de tempo nos Events Capture nos quais os gráficos de espectro 
foram gerados. 

Data da medição – selecione uma máquina na hierarquia, depois selecione um ponto de 
medição e clique na ferramenta Data da medição. A interface lista as datas de medição do 
ponto de medição selecionado.  

Barra de ferramentas de navegação 

Mostrar árvore mostra ou oculta a janela de visualização da árvore contendo a exibição de 
hierarquia, exibição do sistema, espaço de trabalho e visualização de diagrama. Ocultar a 
janela de visualização da árvore oferece mais área para os diagramas na tela.  

Ver painel inferior – com um diagrama na exibição, abre o painel inferior para mostrar 
Parâmetros da máquina. Clique na ferramenta Ao vivo para começar a atualizar o painel 
inferior com os dados em tempo real. Clicar na ferramenta Ver painel inferior novamente 
fecha o painel inferior. 

Ativar/desativar ligação à visualização de hierarquia – clique para desligar Ativar/desativar 
ligação à visualização de hierarquia. Se for exibido um hyperlink para a nota selecionada na 
janela Notas, ela pode ser aberta clicando no hyperlink. Depois, a janela Notas é vinculada 
automaticamente à hierarquia. Sendo assim, a seleção de um item na hierarquia atualiza a 
janela Notas automaticamente com as notas do objeto recém-selecionado. Clique nesta 
ferramenta para desativar a ligação e evitar que a janela Notas seja atualizada 
automaticamente. Em vez disso, a janela Notas reterá as informações do item de hierarquia 
anterior.  

Mostrar o ponto de medição anterior – com um ponto de medição selecionado na 
hierarquia, move a seleção para o ponto de medição acima dela. 

Mostrar o próximo ponto de medição – com um ponto de medição selecionado na 
hierarquia, move a seleção para o ponto de medição abaixo dela. 
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Barra de ferramentas de medição 

Fila – controlar e filtrar quais dados são recuperados do banco de dados para a janela Data 
da medição. Especifique os intervalos de datas, parâmetros de filtro e tipos de fila.  

Atualizar - força o sistema a atualizar (recriar) a exibição de hierarquia, exibição do sistema 
ou do espaço de trabalho. 

Medição anterior - atualiza o gráfico com os dados da medição anterior. 

Selecionar data da medição – abre um calendário para você selecionar uma data para ver as 
medições a partir daquela data. Clicar duas vezes em uma data atualiza o gráfico com os 
dados da data selecionada.  

Próxima medição - atualiza o gráfico com os dados da próxima medição. 

Barra de ferramentas de diagramas 

Espectros - mostra a amplitude de vibração como uma função da frequência. 
Independentemente do tipo de sinal de entrada, a amplitude pode ser mostrada em 
aceleração (m/s2 ou g), rotação (mm/s ou pol/s) ou deslocamento (µm ou mils) usando uma 
escala de amplitude linear ou logarítmica. 

Sinal no tempo - mostra a vibração em relação ao tempo. Se a medição no display for 
acionada usando uma entrada digital, os pulsos de tacômetro são exibidos automaticamente 
para facilitar o acompanhamento de cada rotação.  

Fase - mostra a fase relacionada à frequência. Juntamente com o espectro de amplitude, é 
fácil obter o atraso de fase em qualquer pico no espectro de vibração. 

Histórico - mostra a variação na condição da máquina com o passar do tempo para 
identificar as falhas iminentes da máquina. O display de histórico aceita o espectro de 
amplitude, espectro de fase e forma de onda no tempo ou qualquer combinação desses. 

Gráfico 3D - gera uma exibição em cascata/3D de um ponto de medição selecionado ou 
vários pontos selecionados quando disponível. O Gráfico 3D ilustra os espectros de vibração 
ou envelopes como uma função do tempo, rotação do eixo, potência, temperatura, torque 
ou qualquer outro parâmetro de CC. 

Topologia - mostra a frequência versus o tempo ou rotação e a amplitude codificada por cor. 
É útil para estudar dados temporários como acelerações ou desacelerações. Um gráfico de 
topologia é semelhante a um gráfico 3D, mas o usuário olha os dados de cima. 

Órbita - uma exibição de órbita é uma das melhores maneiras de analisar o movimento do 
eixo. Combinando a fase e os dados de amplitude dos dois sensores e colocando-os juntos, é 
possível determinar problemas de desbalanceamento e alinhamento.  

Perfil - gera uma exibição de perfil de um ponto de medição selecionado. O Perfil utiliza 
dados acionados do sinal de tempo de aceleração para representar a não circularidade de 
algum objeto circular. Exemplos de máquinas possíveis a usarem este recurso são rolos de 
máquina de papel e rodas de trens. 

Visualização da engrenagem - gera uma exibição de visualização da engrenagem de um 
ponto de medição selecionado. A visualização de engrenagem é tanto um display gráfico 
quanto uma técnica de coleta de dados intuitivos que ajudam a detectar e a visualizar a 
energia de impacto como uma função das rotações do eixo/engrenagem. Ela utiliza o melhor 
método possível de detecção desta energia usando todos os canais no modo de coleta de 
dados simultânea. 
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Tendência - mostra qualquer tipo de dado, como amplitude de vibração/fase ou dados de 
processamento como uma função do tempo, rotação ou outros dados de processamento. 
Além disso, a tendência exibe sinalizadores de espectro e notas no diagrama, mostrados 
como diamantes e círculos respectivamente. 

Bode - mostra qualquer tipo de dado, como amplitude de vibração/fase ou dados de 
processamento, como uma função da rotação. Um gráfico de Bode é idêntico àquele da 
exibição de tendência com o eixo x definido em rotação, e com a fase sempre visível. 

Lista de tendência - mostra os valores brutos de dados de tendência em um formato tabular. 

Tendência Múltipla - gera uma exibição de tendência múltipla de um ponto de medição 
selecionado ou qualquer outro tipo de nó na exibição de hierarquia. A Tendência Múltipla 
oferece funcionalidade estendida ao diagrama de tendência normal, já que é possível 
sobrepor dados de diferentes pontos de medição ou fontes, facilitando a comparação de 
dados e distinguir se as máquinas se comportam de maneira diferente entre si. Esta exibição 
consiste em duas partes: uma exibição de tendência e uma exibição de barras. 

Diagnóstico - abre a exibição de diagnóstico para o ponto de medição. Todos os diagnósticos 
diferentes anexados a um ponto de medição são exibidos na exibição de tipo de tendência, e 
calculados com base nos dados de espectro armazenados no banco de dados. 

Protean - abre a exibição de diagnóstico da Protean para o ponto de medição. Todos os 
diagnósticos diferentes anexados a um ponto de medição são exibidos na exibição de tipo de 
tendência, e calculados com base nos dados de espectro armazenados no banco de dados. 
Para obter informações adicionais, consulte o Apêndice C, Tempo limite de disponibilidade. 

Polar - mostra o sinal de vibração a 1, 2, 3 e 4 vezes a rotação do eixo no domínio do 
complexo. O vetor é descrito com amplitude e fase. A exibição Polar é usada geralmente 
para analisar acelerações e desacelerações, mas também é útil na análise de condições 
estáveis.  

Linha de centro do eixo - mostra a posição do rotor de modo dinâmico e é útil na aceleração. 
Antes de a máquina começar a girar, o display de linha central do eixo mostra a posição do 
eixo para garantir que ele tenha a folga apropriada em cada rolamento. Quando o eixo 
começa a girar, sua posição pode ser observada à medida que a rotação aumenta. 

Gráficos combinados - exibe uma lista de gráficos combinados no sistema. Os gráficos 
combinados mostram dois ou mais tipos de diagramas da mesma medição. Os seguintes 
gráficos combinados estão disponíveis: 

• Espectros/Fase 

• Forma de onda de tempo/espectro 

• Tendência/Espectros - incluindo um gráfico aprimorado para comparações espectrais. 

• Diagnóstico/Espectros 

• Diagnóstico/Espectros/Sinal no tempo – este gráfico segue o cursor no gráfico de 
diagnóstico e exibe o FFT e o sinal no tempo simultâneos. 

• Tendência/Espectros/Sinal no tempo: segue o cursor no gráfico de tendência e exibe o 
FFT e o sinal no tempo mais próximos. 

Guardar configurações - salva as alterações feitas nas configurações de gráficos, como 
configurações de escala. 
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Barra de ferramentas de exibição de gráficos 

Freq. de falhas - apresenta uma caixa de diálogo para escolher peças de máquina da 
máquina que está sendo analisada no momento. Quando são selecionados um ou mais 
componentes de máquina, as frequências delas são desenhadas no gráfico. 

Frequência de falha anterior - move o cursor ativo para o componente de máquina anterior. 

Próxima frequência de defeito - move o cursor ativo para o próximo componente de 
máquina. 

DiagX - peça do sistema de diagnóstico integrado. Abre uma caixa de diálogo listando todos 
os componentes de máquina e a probabilidade de que a frequência selecionada, incluindo 
harmônica, pertença a um componente de máquina específico. 

Cursor simples - adiciona um cursor simples ao gráfico. 

Cursor de banda - adiciona um cursor de banda ao gráfico. Um cursor de banda tem três 
alças no topo da banda. 

Harmônicos - produz um cursor harmônico da frequência selecionada atualmente. Os 
cursores harmônicos podem ser ajustados entre 10 e 200 nas Preferências do usuário. 

Bandas laterais - insere um marcador de banda lateral, marcando 5 bandas laterais abaixo e 
5 acima de um marcador X. 

Amplitude dos picos – insere uma linha horizontal ao longo do gráfico para indicar os picos 
mais altos.  

Limpar – limpa todas as ferramentas do gráfico. 

 

Barra de ferramentas do gráfico 

Zoom - amplia em um clique por vez; clique novamente para ampliar mais. 

Reduzir - retorna o gráfico ao seu tamanho original.  

Apagar - exclui a medição do banco de dados. Espectros, forma de onda no tempo e fase são 
considerados como uma medição única, o que significa que a exclusão de um espectro 
também excluirá os dados correspondentes de forma de onda no tempo e fase, se houver. 

Gravar - salva a medição atual em tempo real do gráfico no banco de dados. A medição será 
marcada com a razão de armazenamento "Manual". 

Ao vivo - lê os dados imediatamente nos pontos de medição e exibe os dados no gráfico. 
Para obter os dados em tempo real, deve ser estabelecida uma conexão com o computador 
do @ptitude Observer Monitor. 
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Anexo C 
Tempo limite de disponibilidade 

O sistema do Tempo limite de disponibilidade 

O sistema do Tempo limite de disponibilidade está baseado na solução anterior de 
Diagnóstico da máquina implementado no software do SKF @ptitude Observer. A seguir está 
uma breve descrição da evolução desta solução. 

Solução de diagnóstico anterior da máquina 
A solução de Diagnóstico da máquina no SKF @ptitude Observer é composta pelas seguintes 
áreas principais: 

• Componentes de máquina – neste módulo, é descrita a cinemática da máquina que 
está sendo monitorada. Todas as frequências de defeito relevantes estão sendo 
calculadas de modo dinâmico para cada medição baseada na rotação do eixo 
medida simultaneamente com os dados da vibração. 

• Regras de diagnóstico – Para cada defeito, é armazenada uma definição de como 
calcular um valor Indicador de condição. Um usuário de alto nível pode definir suas 
próprias regras de diagnóstico. 

• Tendência de diagnóstico – Uma série de valores de Indicador de condição oriundos 
do processamento de dados de medição históricos. 

• Nível de alarme – Um nível de limite para o Indicador da condição que define 
quando uma anomalia foi detectada. Este nível é calculado automaticamente com 
base nos dados históricos e novos dados. 

A solução Tempo limite de disponibilidade 

A solução Tempo limite de disponibilidade também usa os três primeiros pontos exibidos na 
lista acima juntamente com alguns recursos adicionais: 

• Novos recursos no cálculo do Indicador de condição 

• Ajuste do alarme dinâmico e acionamento inteligente 

A seguir está uma descrição de cada recurso. 

Cálculo do indicador de condição 
Na solução de Diagnóstico da máquina, é possível calcular os valores de Indicador de 
condição adicionando picos individuais de um espectro de frequência para formar um RMS. 
Também é possível calcular o valor de Indicador de condição como uma porcentagem de 
Valor global.  
 
Na solução Protean, também é possível calcular o valor de Indicador de condição como uma 
porcentagem de banda de base na rotação. Sua principal vantagem é que a condição 
operacional influencia todos os picos em uma faixa de frequência, inclusive aqueles que 
detectam defeitos. Ao calcular o valor de Indicador de condição como uma porcentagem de 
banda de base na rotação (ajuste para uma faixa que cobre os picos usados no cálculo do 
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Indicador de condição), isso reduzirá significativamente a influência da condição operacional 
da máquina. 

Configuração de limite dinâmico 

Na solução Diagnóstico da máquina, é possível permitir que o sistema ajuste o nível de 
alarme baseado na média de um grupo de valores de Indicador da condição mais um número 
definido pelo usuário de desvios padrão acima daquela média. Na solução Protean, um novo 
limite está sendo calculado automaticamente quando um alarme foi acionado. Se os valores 
de Indicador de condição caírem muito, o limite também será recalculado. Com esta 
funcionalidade, o limite é sempre definido em um nível para detectar um grande aumento 
dos valores de Indicador da condição. 

Exemplo de diagrama da Protean 

 

 

Figura C - 1. 
Diagrama de diagnóstico da Protean mostrando um defeito do rolamento. 
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Anexo D 
Contrato de Licença de 
Usuário Final 
 
ESTE CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL 
(este "Contrato") é firmado por e entre a SKF USA 
Inc. e/ou Centro de Monitoramento da Condição da 
SKF AB (doravante chamado coletivamente de 
"Licenciador") e qualquer pessoa ou negócio que 
execute este Contrato clicando no ícone "Eu 
concordo" no final deste Contrato ou acessando, 
usando ou instalando o Software ("Licenciado" ou 
"Você").  O Licenciador e o Licenciado serão 
chamados coletivamente neste Contrato como as 
Partes. 
 
AO CLICAR NO BOTÃO DE ACEITAÇÃO OU 
ACESSAR, USAR OU INSTALAR O SOFTWARE OU 
QUALQUER PARTE DESTE, VOCÊ CONCORDA 
EXPRESSAMENTE COM TODOS OS TERMOS DESTE 
CONTRATO.  CASO NÃO CONCORDE COM TODOS 
OS TERMOS DESTE CONTRATO, DEVE-SE 
SELECIONAR O BOTÃO QUE INDICA NÃO 
ACEITAÇÃO. DESTE MODO, VOCÊ NÃO PODERÁ 
ACESSAR, USAR OU INSTALAR QUALQUER PARTE 
DO SOFTWARE. 
 
1. DEFINIÇÕES 
 

(a) Trabalhos Derivados.  O termo 
"Trabalhos Derivados" terá o mesmo 
significado que o disposto na Lei de 
Direitos Autorais dos Estados Unidos, 
corrigida de tempos em tempos, no artigo 
17 do Código dos Estados Unidos. 

 
(b) Data de Vigência.  O termo "Data de 

Vigência" significa a data na qual o 
Licenciado concordou com os termos 
deste Contrato clicando no botão "Eu 
concordo" no final deste Contrato. 

 
(c) Direitos de Propriedade Intelectual.  O 

termo Direitos de Propriedade Intelectual 
significa todos os direitos provenientes de 
ou protegidos por leis de direitos 
autorais, marca comercial, patente ou 
segredos comerciais dos Estados Unidos 
ou qualquer outro país, incluindo todos 

os direitos associados à proteção de 
programas de computação e/ou código-
fonte. 

 
(d) Pessoa.  O termo "Pessoa" significa um 

indivíduo, uma parceria, uma empresa, 
uma corporação, uma associação, uma 
sociedade anônima, uma fundação, um 
empreendimento conjunto, uma 
organização não incorporada ou uma 
entidade governamental (ou qualquer 
departamento, agência ou subdivisão 
política resultante). 

 
(e) Software.  O termo "Software" significa 

o aplicativo de software de nome 
Software for Wireless Monitoring System 
V/T, SKF @ptitude Analyst, SKF @ptitude 
Inspector, SKF @ptitude Observer, SKF 
@ptitude Decision Support ou qualquer 
outro software da família SKF @ptitude, 
que é um aplicativo desenvolvido, 
pertencente a, comercializado e 
licenciado pelo Licenciador.  O termo 
Software inclui o código objeto do 
Software for Wireless Monitoring System 
V/T, SKF @ptitude Analyst, SKF @ptitude 
Inspector, SKF @ptitude Observer, SKF 
@ptitude Decision Support ou qualquer 
outro código objeto da família SKF 
@ptitude, bem como todo e qualquer 
manual de usuário ou documentação 
técnica de autoria do Licenciador em 
conexão com o Software for Wireless 
Monitoring System V/T, SKF @ptitude 
Analyst, SKF @ptitude Inspector, SKF 
@ptitude Observer, SKF @ptitude 
Decision Support ou qualquer outro 
software da família SKF @ptitude.  O 
termo "Software" inclui qualquer 
correção, correção de bug, melhoria, 
lançamento, atualização, upgrade ou 
outra modificação, incluindo 
modificações personalizadas no Software 
for Wireless Monitoring System V/T, SKF 
@ptitude Analyst, SKF @ptitude 
Inspector, SKF @ptitude Observer, SKF 
@ptitude Decision Support ou qualquer 
outro software da família SKF @ptitude e 
todo e qualquer manual de usuário.  O 
termo Software também inclui qualquer 
código de software complementar, 
adicional ou de plug-in fornecido ao 
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Licenciado enquanto recebe serviços do 
Plano de Suporte ao Produto do 
Licenciador.  O termo "Software" não 
inclui o código-fonte de Software for 
Wireless Monitoring System V/T, SKF 
@ptitude Analyst, SKF @ptitude 
Inspector, SKF @ptitude Observer, SKF 
@ptitude Decision Support ou qualquer 
outro software da família SKF @ptitude. 

 
2. LICENÇA 
 

(a)  Concessão da Licença.  O Licenciador 
concede ao Licenciado, conforme os 
termos e condições deste Contrato, uma 
licença não exclusiva, não transferível e 
revogável para usar o Software em total 
concordância com os termos e condições 
deste Contrato, incluindo qualquer uso 
concomitante, rede ou outras limitações 
dispostas na subseção (b) abaixo.  Todos 
os direitos não concedidos 
especificamente pelo Licenciador 
conforme este Contrato são retidos pelo 
Licenciador e negados ao Licenciado. 

 
(b) Direitos de Instalação e Uso.  O 

Licenciado usará o Software apenas em 
seu equipamento de computação interno, 
seja este equipamento de sua 
propriedade, arrendado ou alugado, no 
escritório comercial principal do 
Licenciado.  Os seguintes parágrafos 
governam seus direitos de instalação e 
uso em relação ao Software, conforme o 
tipo de licença obtida do Licenciador. 

 
(i) Se você adquiriu uma licença 

independente do Software, você 
pode instalar uma (1) cópia do 
Software em um (1) computador 
localizado no seu escritório 
comercial principal. 

 
(ii) Se você adquiriu uma licença de 

rede do Software, você pode 
instalar uma (1) cópia do 
Software no número de clientes 
(estações de trabalho) em rede 
autorizado pela licença de rede, 
conforme estipulado mais 
especificamente na ordem de 
compra aplicável ou outros 

documentos de pedido contendo 
a aquisição da licença; desde que, 
no entanto, todos os clientes 
(estações de trabalho) de rede 
estejam conectados a um banco 
de dados único licenciado, 
localizado no seu escritório 
comercial principal. 

 
(iii) Se você adquiriu uma licença de 

rede do Software, você pode se 
conectar com vários bancos de 
dados licenciados, e pode instalar 
clientes exclusivos de banco de 
dados no número total de clientes 
em rede adquiridos por você 
conforme a ordem de compra 
aplicável ou outro documento de 
pedido contendo a aquisição da 
licença. 

 
(c) Outras Condições de Uso.  O 

Licenciador compreende e concorda que 
o Software funciona em conjunto e é 
compatível com o software do banco de 
dados licenciado para você pela 
Microsoft ou Oracle.  Após a instalação 
do Software, o Software poderá detectar 
um aplicativo de software de banco de 
dados instalado da Oracle ou Microsoft, 
e, em caso afirmativo, o Software será 
totalmente instalado.  Se não for 
detectado nenhum aplicativo de 
software de banco de dados instalado da 
Oracle ou Microsoft, o Software não 
será instalado até que o Licenciado 
instale uma cópia válida e compatível 
com o Software de um banco de dados 
Oracle ou Microsoft SQL Server e 
concorde com os termos de licença de 
tal aplicativo de software de banco de 
dados.  Se o Licenciado não concordar 
com os termos da licença do banco de 
dados da Oracle ou da licença do 
Microsoft SQL Server, ou se o Licenciado 
falhar em instalar este software de 
banco de dados, o Software não 
funcionará.  O Licenciado é responsável 
por manter sempre uma licença válida 
do banco de dados de acordo com o 
contrato de licença da Oracle ou 
Microsoft (qual deles for aplicável). 
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(d) Restrições de Uso.  O Licenciado 
poderá usar o Software apenas para fins 
comerciais internos e no equipamento 
identificado no qual o Software foi 
instalado primeiramente, ou para o qual 
foi licenciado; desde que, no entanto, 
esse Licenciado possa usar 
temporariamente o Software e um 
sistema de back-up caso o sistema 
principal licenciado não esteja 
funcionando ou o sistema de teste não 
seja utilizado para produção, mas 
somente para fins de teste do Software.  
O Licenciado não poderá usar o 
Software para qualquer outra finalidade.  
O Licenciado não irá: 

 
(i)  permitir que qualquer entidade 

pai, subsidiária, afiliada ou 
terceiros usem o Software; 

 
(ii) usar o Software na operação de 

uma agência de serviços; 
 
(iii) conceder acesso ao Software por 

meio de estações de trabalho 
localizadas fora dos escritórios 
principais do Licenciado; 

 
(iv) alugar, revender, arrendar, 

compartilhar ou emprestar o 
Software a qualquer Pessoa; 

 
(v) sublicenciar, atribuir ou transferir 

o Software ou esta licença do 
Software a qualquer Pessoa; 

 
(vi) reproduzir, distribuir ou exibir 

publicamente o Software; 
 
(vii) tornar o Software acessível a 

qualquer Pessoa por qualquer 
meio, incluindo a publicação em 
um site ou através de outros 
mecanismos de distribuição na 
Internet; 

 
(viii) reverter a montagem, desmontar, 

reverter a engenharia, reverter a 
compilação, descompilar ou de 
outra forma traduzir o Software 
ou preparar Trabalhos Derivados 
baseados no Software; 

 
(ix) colocar, reproduzir ou 

disponibilizar o Software na rede 
do computador do Licenciado se 
ele estiver autorizado apenas por 
este Contrato para operar o 
Software em uma só estação de 
trabalho; 

 
(x) ultrapassar a qualquer momento 

o número de clientes de rede 
autorizados pela ordem de 
compra aplicável ou documento 
de pedido para usar ou acessar o 
Software; 

 
(xi) editar ou modificar o Software 

exceto se expressamente 
autorizado pelo Licenciador, 
incluindo a alteração, exclusão ou 
ocultação de qualquer aviso de 
direitos de propriedade 
incorporado ou afixado no 
Software; 

 
(xii) usar o Software de qualquer 

maneira que desmereça o 
Licenciador, a Microsoft ou a 
Oracle, nem usará o Software de 
uma maneira que infrinja os 
Direitos de Propriedade 
Intelectual das partes acima; ou 

 
(xiii) usar o Software de maneira que 

viole qualquer lei ou regulamento 
federal, estadual ou local, nem 
usará o Software para violar os 
direitos que qualquer terceiro ou 
usará o Software para promover 
pornografia, ódio ou racismo. 

 
(e) Cópias.  O Licenciado, apenas para 

permitir o uso do Software, poderá fazer 
uma cópia de arquivo do programa de 
computação do Software, desde que a 
cópia inclua os direitos autorais do 
Licenciador e qualquer outro aviso de 
propriedade.  O Software fornecido pelo 
Licenciador ao Licenciado e a cópia de 
arquivo serão armazenados no escritório 
comercial principal do Licenciado.  Se 
você adquiriu uma licença de rede do 
Software, você poderá instalar uma cópia 
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extra do Software na sua rede para a 
finalidade exclusiva de testar a operação 
do Software.  Salvo os direitos de 
reprodução limitados dispostos neste 
parágrafo, o Licenciado não terá nenhum 
outro direito de copiar, em parte ou 
totalmente, o Software.  Qualquer cópia 
do Software feita pelo Licenciado é de 
propriedade exclusiva do Licenciador. 

 
(f) Modificações.  O Licenciado concorda 

que somente o Licenciador terá o direito 
de alterar, manter, aprimorar ou então 
modificar o Software. 

 
(g) Proteção do Software.  O Licenciado 

concorda que tomará providências por 
instruções, acordo escrito ou de outra 
forma, conforme apropriado, com 
qualquer pessoa que tenha acesso ao 
Software para permitir que o Licenciado 
cumpra com as obrigações aqui dispostas.  
O Licenciado manterá registros do 
número e local de todas as cópias do 
Software.  O Licenciado não fornecerá, 
permitirá acesso ou usará, ou 
disponibilizará de outra forma qualquer 
Software de qualquer forma sem o 
acordo prévio por escrito do Licenciador, 
exceto para os funcionários do Licenciado 
para fins autorizados especificamente por 
este Contrato.  O Licenciado 
compreende e concorda que o código-
fonte do Software é um direito autoral 
valioso e contém segredos comerciais 
valiosos do Licenciador.  O Licenciado 
concorda em não descobrir ou tentar 
descobrir ou ajudar ou permitir que 
qualquer Pessoa descubra ou tente 
descobrir, por qualquer que seja o meio, 
o código-fonte do Software. 

 
(h) Direitos de Auditoria do Licenciador.  O 

Licenciador terá o direito de auditar o uso 
do Software por parte do Licenciado para 
determinar a conformidade com este 
Contrato (aqui chamado de "Direitos de 
Auditoria do Licenciador").  Os Direitos 
de Auditoria do Licenciador devem ser 
exercidos de acordo com os seguintes 
parágrafos: 

 
(i) Aviso de Auditoria.  O 

Licenciador fornecerá ao 
Licenciado pelo menos cinco (5) 
dias de aviso prévio por escrito 
contendo sua intenção de exercer 
os Direitos de Auditoria do 
Licenciador. 

 
(ii) Realização da Auditoria.  A 

auditoria realizada pelo 
Licenciador será composta por 
uma revisão física do hardware, 
software e middleware do 
computador operado pelo 
Licenciado no seu escritório 
comercial principal e qualquer 
outro escritório no qual o 
Licenciador, a seu único e 
absoluto critério, considere a 
auditoria apropriada.  O 
Licenciado fornecerá ao 
Licenciador acesso irrestrito ao 
hardware, software e middleware 
do computador relacionado a 
qualquer auditoria realizada pelo 
Licenciador. 

 
(iii) Custos da Auditoria.  Se a 

auditoria do Licenciador revelar 
uma violação deste Contrato por 
parte do Licenciado, este deverá 
pagar todos os custos e despesas 
contraídos pelo Licenciador ao 
exercer os Direitos de Auditoria 
do Licenciador, incluindo, entre 
outros, todos os honorários 
judiciais e taxas de agentes 
arcados pelo Licenciador.  Se o 
Licenciador concluir que não 
houve violação deste Contrato de 
Licença, o Licenciador arcará com 
todos os custos e despesas 
incorridos no exercício dos 
Direitos de Auditoria do 
Licenciador.  Se o Licenciado 
obstruir, restringir ou impedir de 
outro modo que o Licenciador 
realize uma autoria completa e 
irrestrita, o Licenciado arcará com 
todos os custos e despesas, 
incluindo honorários judiciais 
incorridos pelo Licenciador na 
aplicação desta Seção 2(h) 
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perante qualquer tribunal de 
justiça. 

 
(iv) Frequência das Auditorias.  Os 

Direitos de Auditoria do 
Licenciador devem ser exercidos 
em até duas (2) vezes em um ano 
civil.  

 
(i) Validade dos Direitos de Propriedade 

Intelectual.  Em qualquer ação, litígio, 
controvérsia ou processo judicial oriundo 
ou relacionado a este Contrato, o 
Licenciado não contestará a validade dos 
Direitos de Propriedade Intelectual do 
Licenciador referentes ao Software.  O 
Licenciado concorda por meio do 
presente que teve a oportunidade de 
investigar a validade dos Direitos de 
Propriedade Intelectual do Licenciador e 
reconhece que tais direitos referentes ao 
Software são válidos e executáveis. 

 
(j) Termos e Condições Materiais.  O 

Licenciado concorda especificamente que 
cada um dos termos e condições desta 
Seção 2 são materiais e que a falha do 
Licenciado em cumprir com estes termos 
e condições representará causa suficiente 
para que o Licenciador rescinda 
imediatamente este Contrato e a licença 
conferida por meio deste, sem 
oportunidade de reversão.  Esta 
subseção 2(j) não exclui ou afeta de 
qualquer maneira uma descoberta de 
materialidade relacionada a qualquer 
outra cláusula deste Contrato. 

 
3.   TAXA DE LICENÇA 

As taxas de licença aplicáveis serão estipuladas 
no orçamento emitido ao Licenciado pelo 
Licenciador ou dispostas de outra forma na 
ordem de compra aplicável ou outro 
documento de pedido contendo a aquisição da 
licença. 

 
4.   PROPRIEDADE 
 

(a) Título.  O Licenciado compreende e 
concorda que o Licenciador possui todos 
os Direitos de Propriedade Intelectual 
referentes ao Software, incluindo 
modificações personalizadas do Software, 

sejam elas realizadas pelo Licenciador ou 
qualquer terceiro.  O Licenciado 
concorda que este Contrato efetiva uma 
licença, não a venda, do Software e que o 
primeiro princípio de venda, conforme 
consta no artigo 17 § 109 do Código dos 
Estados Unidos, não se aplica à transação 
efetivada por este Contrato. 

 
(b) Transferências.  Sob nenhuma 

circunstância o Licenciado deverá vender, 
licenciar, sublicenciar, publicar, exibir, 
distribuir, atribuir ou transferir de outra 
forma (doravante chamado 
coletivamente de 'Transferência") a um 
terceiro o Software ou qualquer cópia 
dele, em parte ou integralmente, sem o 
consentimento prévio por escrito do 
Licenciador.  Qualquer transferência 
efetuada que viole esta Seção 4(b) será 
anulada desde o início e não será 
efetuada. 

 
5. MANUTENÇÃO E SUPORTE 

O Licenciador poderá oferecer a você serviços 
de suporte relacionados ao Software chamados 
de serviços de Plano de Suporte ao Produto 
("PSP").  O uso do PSP é governado pelas 
políticas e programas descritos no material do 
PSP ou outros materiais do Departamento de 
Suporte ao Produto do Licenciador (doravante 
chamado de "Políticas PSP") que poderão ser 
atualizados pelo Licenciador de vez em 
quando. Se você optar e pagar pelo PSP, as 
Políticas PSP serão incorporadas 
especificamente neste contrato por esta 
referência.  O Licenciado reconhece que o 
Licenciador pode usar qualquer informação 
técnica fornecida pelo Licenciado enquanto 
recebe os serviços de PSP para fins comerciais 
do Licenciador, incluindo suporte ao produto e 
desenvolvimento.   O Licenciador não 
utilizará essas informações técnicas de maneira 
que identifiquem o Licenciado. 

 
6. INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 

O Licenciado concorda que o Software contém 
informações proprietárias, como segredos 
comerciais, know-how e informações 
confidenciais (doravante chamado 
coletivamente de "Informações 
Confidenciais"), que são propriedade exclusiva 
do Licenciador.  Durante o período em que 
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este Contrato está em vigor e sempre após sua 
rescisão, o Licenciado e seus funcionários e 
agentes deverão manter o sigilo das 
Informações Confidenciais e não deverão 
vender, licenciar, publicar, exibir, distribuir, 
revelar ou disponibilizar de outra forma as 
Informações Confidenciais a qualquer Pessoa, 
tampouco usá-las exceto se autorizado por 
este Contrato.  O Licenciado não deve revelar 
as Informações Confidenciais referentes ao 
Software, inclusive fluxogramas, diagramas 
lógicos, manuais do usuário e telas a pessoas 
que não sejam funcionários do Licenciado sem 
o consentimento prévio por escrito do 
Licenciador. 

 
7.  GARANTIAS LIMITADAS 
 

(a) O Licenciador garante que o Software 
apresentará desempenho conforme sua 
documentação pelo período de 180 dias a 
partir da data de remessa do Software; 
no entanto, a garantia acima se aplica 
apenas se: (i) o Licenciado informar o 
Licenciador sobre qualquer defeito no 
Software dentro de sete (7) dias após a 
ocorrência do defeito; (ii) o Licenciado 
pagou todas as quantias devidas 
conforme este Contrato; e (iii) o 
Licenciado não violou qualquer cláusula 
deste Contrato.  A garantia acima não se 
aplica caso: (i) o Software e a 
documentação tenham sido submetidos a 
uso indevido, negligência, alteração, 
modificação, personalização, instalação 
indevida, e/ou reparo não autorizado; (ii) 
o Software ou qualquer software ou 
equipamento associado não tenham sido 
mantidos devidamente conforme as 
especificações aplicáveis e os padrões do 
setor ou tenham sido mantidos em 
condições ambientais inadequadas; ou o 
(iii) Licenciado tenha usado o Software 
juntamente com outros equipamento, 
hardware, software ou outra tecnologia 
que tenha gerado impacto adverso na 
operação, funcionamento ou 
desempenho do Software. 

 
(b) SALVO DISPOSTO NESTA SEÇÃO 7 E 

TANTO QUANTO PERMITIDO NA LEI 
APLICÁVEL, TODAS AS GARANTIAS OU 
CONDIÇÕES EXPRESSAS E/OU IMPLÍCITAS, 

INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS 
OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE 
UTILIDADE COMERCIAL, UTILIDADE 
COMERCIAL DE UM PROGRAMA DE 
COMPUTAÇÃO, CONTEÚDO 
INFORMATIVO, INTEGRAÇÃO DE 
SISTEMAS, ADEQUAÇÃO A UM 
PROPÓSITO ESPECÍFICO E NÃO 
VIOLAÇÃO, SÃO ISENTAS E EXCLUÍDAS 
POR MEIO DESTE PELO LICENCIADOR. 

 
(c) As soluções dispostas nesta Seção 7 são 

as soluções exclusivas disponíveis ao 
Licenciado para qualquer problema no 
desempenho do Software. 

 
8.   LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 
 

(a) Limitações e Exclusões.  EM 
CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA O 
LICENCIADOR SE RESPONSABILIZARÁ POR 
DANOS DIRETOS, INDIRETOS, 
INCIDENTAIS, CONSEQUENTES, 
PUNITIVOS OU OUTROS DANOS 
ESPECIAIS, PERDAS DE LUCROS OU DE 
INFORMAÇÕES QUE VIEREM A OCORRER 
EM RAZÃO DO LICENCIADO OU 
RELACIONADO A ESTE CONTRATO OU AO 
USO DO SOFTWARE,  SEJA QUAL FOR A 
CAUSA DE AÇÃO (INCLUINDO DELITO, 
CONTRATO, NEGLIGÊNCIA, 
RESPONSABILIDADE ESTRITA, VIOLAÇÃO 
DE GARANTIA OU CONDIÇÃO E 
ESTATUTO) MESMO QUE O LICENCIADOR 
TENHA SIDO INFORMADO DA 
POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.  A 
EXCLUSÃO E ISENÇÃO DE DANOS ACIMA 
APLICAM-SE A TODAS AS SOLICITAÇÕES 
FEITAS PELO LICENCIADO RELACIONADAS 
A OU RESULTANTES DO USO DO 
SOFTWARE POR PARTE DO LICENCIADO, 
INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, 
SOLICITAÇÕES QUE ALEGUEM QUE O 
SOFTWARE OU QUALQUER 
COMPONENTE DESTE TENHAM FALHADO 
NA SUA FINALIDADE ESSENCIAL OU 
FALHADO EM ALGUMA OUTRA ÁREA. 

 
(b) Reconhecimento.  O Licenciado 

concorda que as limitações de 
responsabilidade e isenções de garantia 
dispostas neste Contrato aplicam-se 
independentemente de o Licenciador ter 
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realizado a entrega do Software ou de o 
Licenciado ter aceitado o Software.  O 
Licenciado reconhece que o Licenciador 
estabeleceu seus preços e assinou este 
Contrato confiando nas isenções de 
garantia e exclusões de responsabilidade 
dispostas neste e que as mesmas formam 
parte essencial do acordo firmado entre 
as Partes. 

 
9.   VIGÊNCIA E RESCISÃO 
 

(a) Vigência.  Este Contrato tem início na 
Data de Vigência e continuará em vigor 
até que seja rescindido conforme a Seção 
9(b) abaixo. 

 
(b) Rescisão.  O Licenciador poderá 

rescindir este Contrato e a licença 
conferida por meio deste caso o 
Licenciado viole qualquer cláusula, termo, 
condição ou limitação disposta neste 
Contrato, incluindo, entre outras, 
restrições de licença estipuladas na Seção 
2(d) deste Contrato. 

 
(c) Efeito da Rescisão.  Em dez (10) dias 

após a rescisão deste Contrato e da 
licença concedida por meio deste, o 
Licenciado deverá devolver ao 
Licenciador, às custas do Licenciado, o 
Software e todas as cópias deste, e 
entregar ao Licenciador uma certificação 
por escrito assinada por um funcionário 
do Licenciado, informando que todas as 
cópias do Software foram devolvidas ao 
Licenciador e de que o Licenciado parou 
de usar o Software. 

 
10. ATRIBUIÇÃO 
 O Licenciado não deverá atribuir ou transferir 

o Software ou este Contrato a qualquer 
pessoa, incluindo familiares, subsidiárias, 
entidades afiliadas ou terceiros, ou como 
porção da venda de qualquer parte de seu 
negócio, ou segundo qualquer fusão, 
consolidação ou reorganização, sem o 
consentimento prévio por escrito do 
Licenciador.  Qualquer atribuição ou 
transferência efetuada que viole esta Seção 
10 será anulada desde o início e não será 
efetuada. 

 

11. FORÇA MAIOR 
 Nenhuma parte estará inadimplente ou será 

responsabilizada de outra forma pelo atraso 
ou falha no cumprimento deste Contrato se 
tal atraso ou falha vier a ocorrer por algum 
motivo além de seu controle cabível, 
incluindo qualquer evento da natureza, 
qualquer ato do inimigo comum, intempéries, 
terremotos, enchentes, incêndios, epidemias, 
tumultos, falhas ou atraso no transporte ou 
comunicação; desde que, no entanto, esta 
falta de fundos não seja considerada um 
motivo além do controle cabível de uma das 
partes.  As Partes informarão imediatamente 
uma a outra e consultarão entre si sobre 
qualquer uma das causas acima que no seu 
julgamento possa ter sido a causa do atraso 
no cumprimento deste Contrato. 

 
12. AVISOS 
 Todos os avisos segundo este Contrato devem 

ser fornecidos por meio de envio por correio, 
usando correio registrado e aviso de 
recebimento, para o último endereço 
conhecido do negócio principal da parte ou 
para qualquer outro endereço que a parte 
possa indicar por meio de aviso.  O aviso 
será considerado entregue quatro (4) dias 
após o envio do aviso no correio, se tal aviso 
tiver sido enviado por correio registrado. 

 
13. ESCOLHA DA LEI 
 Este Contrato (incluindo todos os 

documentos), incluindo sua formação, 
execução, interpretação e cumprimento, bem 
como os direitos e obrigações das Partes aqui 
contidos, serão governados por e 
interpretados conforme as leis do estado da 
Pensilvânia, sem importar qualquer conflito 
de princípios (ou escolha) de lei resultantes. 

 
14. FORO COMPETENTE 
 Caso uma das partes entre em litígio 

relacionado a ou resultante deste Contrato, o 
Licenciador e o Licenciado enviarão de modo 
irrevogável para a competência exclusiva do 
tribunal estadual ou federal em ou da 
Filadélfia, Pensilvânia, para os fins daquela 
ação, processo ou outra medida judicial 
relacionada a ou resultante deste Contrato ou 
qualquer transação contemplada neste ou por 
meio deste ("Trâmites Legais").  O Licenciado 
concorda também que o serviço de qualquer 
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processo, intimação, aviso ou documento por 
correio registrado dos Estados Unidos para o 
endereço respectivo da Parte será serviço 
efetivo do processo de qualquer Trâmite 
Legal.  O Licenciador e o Licenciado 
renunciam de modo irrevogável e 
incondicional qualquer objeção à jurisdição 
pessoal e/ou à designação de jurisdição de 
qualquer Trâmite Legal no tribunal estadual 
ou federal na ou da Filadélfia, Pensilvânia, e 
concordam por meio deste, de modo 
irrevogável e incondicional, em não apelar, 
arguir ou reivindicar nesta corte que qualquer 
Trâmite Legal apresentado a ela tenha sido 
apresentado em um foro inconveniente e 
renunciam a toda e qualquer objeção ao foro. 

 
15. CONTROLES DE EXPORTAÇÃO 
 O Licenciado não deverá exportar ou 

reexportar, de modo direto ou indireto, o 
Software sem cumprir com os controles de 
exportação impostos pela Lei de 
Administração de Exportação dos Estados 
Unidos de 1979, conforme emendas (ou 
alguma legislação futura de controle de 
exportação americana) e regulamentações 
promulgadas segundo esta.  

 
16. USUÁRIOS FINAIS DO GOVERNO 
 Se o Licenciado estiver adquirindo o Software 

para ou em nome de uma subdivisão do 
governo federal dos Estados Unidos, esta 
Seção 16 será aplicada.  O Software foi 
desenvolvido totalmente com despesas 
privadas, é um software de computação 
existente, é um segredo comercial para todos 
os fins da Lei de Liberdade de Informação, é 
um "software de computação restrito" e em 
todos os aspectos dados proprietários que 
pertencem exclusivamente ao Licenciador, e 
todos os direitos são reservados conforme as 
leis de direitos autorais dos Estados Unidos.  
O uso, a cópia ou divulgação por parte do 
Governo estão sujeitos a direitos restritos 
conforme estabelecido nos subparágrafos de 
(a) a (d) da cláusula de Direitos Restritos de 
Software de Computação Comercial na FAR 
52.227-19, ou para unidades DoD, as 
restrições estabelecidas no subparágrafo 
(c)(1)(ii) da cláusula de Direitos em Dados 
Técnicos e Software de Computação na DFARS 
252.227-7013. 

 

17. MARCAS COMERCIAIS 
 O Licenciado concorda que SKF @ptitude 

Analyst, SKF @ptitude Inspector, SKF 
@ptitude Observer, SKF @ptitude Decision 
Support ou qualquer outro software da 
família SKF @ptitude e a arte e logotipos da 
marca, além de outras designações da fonte 
usada pelo Licenciador para identificar o 
Software, são marcas comerciais ou marcas 
registradas do Licenciador.  O Licenciado não 
usará as marcas comerciais do Licenciador ou 
marcas de serviço sem o consentimento 
prévio por escrito do Licenciador.  Se o 
Software contiver algum link ativo a sites na 
Internet, você concorda em manter estes links 
e não redirecionar ou modificá-los. 

 
18. CLÁUSULAS GERAIS 

 
(a)  Contrato Completo.  As Partes 

concordam que este Contrato é a 
declaração completa e exclusiva do 
contrato entre as Partes, que substitui e 
mescla todas as propostas, acertos e 
acordos anteriores, orais ou escritos, 
entre as Partes, referente ao uso do 
Software. 

 
(b) Emenda.  Este Contrato não pode ser 

modificado, alterado ou corrigido exceto 
por instrumento por escrito 
devidamente firmado entre as duas 
Partes.  Qualquer ordem de compra ou 
outro documento de pedido emitido ao 
Licenciado pelo Licenciador não terá o 
efeito de corrigir ou modificar este 
Contrato, e servirá apenas para conter o 
número de licenças ou produtos pedidos 
pelo Licenciado.  Em caso de conflito 
entre as Políticas PSP e este Contrato, os 
termos deste Contrato se sobreporão. 

 
(c) Renúncia.  A renúncia ou falha de 

qualquer uma das partes em cumprir em 
qualquer aspeto um direito concedido 
neste Contrato não será considerada 
uma renúncia de qualquer outro direito 
neste Contrato. 

 
(d) Divisibilidade.  Se alguma cláusula 

deste Contrato for inválida, ilegal ou não 
executável conforme algum estatuto ou 
lei aplicável, ela deverá ser considerada 
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nula conforme exigido por lei.  O 
restante do Contrato será válido e 
executável tanto quanto permitido em 
lei. 

 
(e) Leitura e Compreensão.  Cada uma das 

partes atesta que leu e compreendeu 
este Contrato e concorda com as 
obrigações de seus termos. 

 
(f) Período de Limitações.  Nenhuma ação 

resultante de ou relacionada a este 
Contrato poderá ser apresentada por 
uma das partes contra a outra mais de 
dois (2) anos após a causa da ação 
acumular, a menos que a causa da ação 
envolva morte ou lesões corporais. 

 
(g) Honorários Advocatícios.  Caso seja 

instaurado algum processo judicial por 
uma das partes em relação a este 
Contrato, a parte predominante no 
litígio terá o direito de recuperar da 
outra parte todos os custos, honorários 
advocatícios e outras despesas arcadas 
pela parte predominante no litígio. 

 
(h) Representante Autorizado.  A pessoa 

que estiver instalando ou usando o 
Software em nome do Licenciado 
representa e garante que ele ou ela está 
legalmente autorizado a obrigar e 
vincular o Licenciado aos termos deste 
Contrato.  

 
(i) Medida Cautelar.  O Licenciado 

concorda que o Licenciador pode sofrer 
danos irreparáveis como resultado da 
violação das Seções 2, 4, 6, 10, 15 e 17 
deste Contrato e que os danos 
monetários neste caso seriam 
significativos e inadequados para 
indenizar o Licenciador.  
Consequentemente, o Licenciador terá o 
direito de buscar e obter, além de outras 
reparações monetárias passíveis de 
recuperação por lei ou na justiça, esta 
medida e outras medidas judiciais que 
possam ser necessárias para restringir 
qualquer violação ameaçada, contínua 
ou posterior por parte do Licenciado 
sem mostrar ou comprovar os danos 

reais sofridos pelo Licenciador e sem 
apresentar caução. 

 
CM-F0176 (Revisão F, Janeiro de 2011) 
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