
Các hướng dẫn ban đầu
Vui lòng tham khảo các hướng dẫn sau trước khi bạn thực hiện các tập tin hướng dẫn tiếp theo

 Với các hướng dẫn vận hành tiếp theo, nó cũng tương tự giống như đang sử dụng TRỰC TIẾP ngay trên
thiết bị Epoch 650. Nhưng, cũng có thể một số phím sẽ không sử dụng, bởi vì chúng đã có những hướng
dẫn trực tiếp ngay tại phần đó

 Để sử dụng và thiết lập cho 05 tab chức năng chính và các thông số liên quan đến từng chức năng, bạn di
chuyển biểu tượng con chuột trên màn hình lên BÊN TRÊN các phím như [FULL NEXT] hoặc [F1] đến
[F5] hoặc [P1] đến [P7]. Khi một phím đã được chọn có BIỂU TƯỢNG BÀN TAY xuất hiện, đó là phím có
thể sử dụng được, nhấp vào nó để chuyển đến các thông tin thiết lập liên quan mà bạn mong muốn

 Có một số phím chức năng và thông số sẽ không có bất kỳ thông tin gì liên quan, bởi vì đây là những chức
năng và thông số không cần thiết phải sử dụng hoặc nó phải được tùy chọn kích hoạt thêm hoặc nó
thường được sử dụng trong một vài ứng dụng kiểm tra đặc biệt khác mà người dùng phải được nâng cao
thêm hoặc am hiểu rõ hơn về nguyên lý/ứng dụng sóng siêu âm trong kiểm tra phát hiện khuyết tật

 Một số slide tại một số tập tin hướng dẫn có chỉ dấu như ↠ Click Next hoặc ↠ Click Back ngay tại tiêu đề
slide, sau khi hoàn thành công việc slide hiện tại bạn nên nhấp vào nó để chuyển tiếp hoặc quay lại slide

 Để xem và thực hiện tối ưu nhất các tập tin hướng dẫn, bạn nên sử dụng chương trình Office 2016 trở lên
Khi mở và thực hiện trình chiếu các slide, bạn nên chọn chế độ Show Presenter View

 Khuyến cáo: Các tập tin hướng dẫn từ 1 đến 7 không được chỉnh sửa ký tự hoặc đặt lại tên, vì làm
như vậy sẽ có một số lỗi đường dẫn nhất định tại một số silde khi bạn nhấp vào nó để chuyển tiếp

 Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin gì, vui lòng liên hệ với OLYMPUS hoặc trực tiếp với
VISCO chúng tôi để được hướng dẫn cụ thể
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Nguyên lý hoạt động

 Sử dụng sóng siêu âm có dải tần số khoảng từ 0.5 MHz đến 20.0 MHz, với các chùm Sóng
Dọc có góc 0º hoặc Sóng Ngang có các góc khúc xạ (30º hoặc 45º hoặc 60º hoặc 70º) để
truyền vào bên trong hoặc Sóng Bề Mặt có góc 90º để lan truyền ngay tại bề mặt chi tiết
kiểm tra. Nếu bên trong hoặc bề mặt chi tiết kiểm tra có các bề mặt phân cách bất thường,
sóng âm sẽ phản hồi từ các bề mặt phân cách đó và quay về bộ vi xử lý tín hiệu.

 Sau khi tín hiệu được xử lý, EPOCH 650 sẽ hiển thị đồng thời xung A-Scan hoặc mặt cắt
ngang B-Scan cùng với các thông số liên quan, từ đó người sử dụng có thể dễ dàng thực
hiện việc giải đoán và đánh giá dữ liệu kiểm tra.

Sóng Dọc
Sóng Ngang
Sóng Bề Mặt

Note: Có thể nhấp vào từng loại Sóng bên trên để xem trực tiếp mô phỏng trong
slide này hoặc nhấp vào từng link bên dưới để xem video trên kênh Youtube.
https://www.youtube.com/watc
h?v=YNM7Jny9lIQ
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Nguyên lý hoạt động
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Các ứng dụng chính
 Đối với loại Sóng Dọc, thiết bị Epoch 650 có thể:

 Kiểm tra phát hiện và xác định được vị trí/khoảng cách/kích thước cho các khuyết tật bóc
tách, tách lớp, rổ khí, ngậm sỉ hoặc nứt có hướng nằm song song hoặc gần song song
với bề mặt chi tiết kiểm tra.

 Kiểm tra đo chiều dày các chi tiết có bề mặt chưa/đã có lớp sơn phủ, hoặc có nhiệt độ
khoảng từ -20ºC đến 500ºC, hoặc có bán kính cong nhỏ đến 20 mm (0.75 inch).

 Kiểm tra đo mức chất lỏng bên trong đường ống hoặc bổn bể chứa với dải phạm vi rộng
khoảng từ 127 mm (5 inh) cho đến 1.25 m.

 Đối với loại Sóng Ngang, thiết bị Epoch 650 có thể:

 Kiểm tra phát hiện và xác định được vị trí/khoảng cách/kích thước hoặc chiều cao cho
hầu hết các khuyết tật nằm bên trong chi tiết kiểm tra, ngoại trừ các khuyết tật dạng
đường có hướng nằm song song với bề mặt chi tiết kiểm tra.

 Giải đoán và có thể cho biết loại khuyết tật đã phát hiện như: nứt, ngậm sỉ, rổ khí, ...

 Đối với loại Sóng Bề Mặt, thiết bị Epoch 650 có thể:

 Kiểm tra phát hiện vị trí các khuyết tật có hướng đã mở ra trên bề mặt chi tiết kiểm tra.
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Các hạng mục trong gói

➊

➋

➌

➍

1 – Vali đựng và vận chuyển bộ thiết bị (U8780294)
2 – Thiết bị siêu âm khuyết tật Epoch 650 (VISCO)
3 – Adaptor sạc/chuyển đổi nguồn AC (EP-MCA-E)
4 – Dây nguồn AC, và cáp kết nối USB (U8840031)
5 – Thẻ nhớ microSD 2GB và adaptor (U8779307)
6 – Sách hướng dẫn sử dụng nhanh (Q7780001)
7 – Đĩa CD-ROM hướng dẫn sử dụng (Q7780010)

➎

➏

➐
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Các hạng mục tùy chọn
 Một số phụ kiện tùy chọn thêm tương thích cho Epoch 650:

 Cáp kết nối đầu ra VGA (U8780298).

 Cáp kết nối nhanh RS232 (Q7790012).

 Pin Li-ion sạc lại được (U8760058).

 Bộ sạc Pin Li-ion ngoài (EPXT-EC-E).

 Túi mềm bọc Epoch 650 (U8780334).

 Dây đeo Epoch 650 trên vai (U8140055).

 Thanh chóng đỡ Epoch 650 (U8780296).
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Các chú ý quan trọng ↠ Click Next
 Đối với 02 cổng kết nối đầu dò trên Epoch 650:

 Để tránh nguy cơ bị điện giật, không được chạm vào lõi dây dẫn bên trong của các cáp
kết nối BNC hoặc LEMO khi nó đã được kết nối với Epoch 650, vì có thể điện thế lên đến
400 V ngay tại lõi các dây kết nối này.

 Ngay tại 02 cổng kết nối với đầu dò trên Epoch 650 sẽ có biểu tượng hiển thị cảnh báo
nguy cơ điện giật.

 Đối với bộ adaptor sạc/chuyển đổi nguồn AC:

 Bất kỳ một bộ Epoch 650 tiêu chuẩn nào cũng đều được cung cấp bộ adaptor
sạc/chuyển đổi nguồn AC, nó được sử dụng để dùng trực tiếp thiết bị Epoch 650 với
nguồn điện AC hoặc được dùng để sạc lại pin Lithium-ion.

 Không được sử dụng bộ adaptor sạc/chuyển đổi nguồn AC này để cung cấp năng lượng
hoặc sạc pin cho các thiết bị điện tử khác, vì làm như vậy nó có thể gây ra những vụ nổ
dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.

 Nếu sử dụng một adaptor sạc/chuyển đổi trái phép không thuộc Olympus cung cấp để
cấp nguồn cho Epoch 650, chúng tôi sẽ không đảm bảo và chịu trách nhiệm về sự an
toàn cho thiết bị về sau, vì làm như vậy nó có thể gây ra một vụ nổ hoặc bị thương.
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Các chú ý quan trọng ↞ Click Back
 Đối với pin Li-ion:

 Chỉ sử dụng pin do Olympus cung cấp.

 Trước khi vứt pin, hãy kiểm tra luật pháp, quy tắc và quy định tại địa phương của bạn và
tuân theo chúng.

 Việc vận chuyển pin Li-ion được Liên Hợp Quốc quy định theo Khuyến nghị của Liên
Hợp Quốc về Vận Chuyển Hàng Hóa Nguy Hiểm. Vui lòng liên hệ với nhà vận chuyển và
xác nhận các quy định hiện hành trước khi vận chuyển pin Li-ion.

 Không mở, nghiền hoặc đục lỗ pin, vì làm như vậy sẽ có thể gây thương tích.

 Không đốt pin. Giữ pin tránh xa lửa và các nguồn nhiệt khác. Tiếp xúc pin với nhiệt độ
trên 80ºC có thể dẫn đến nổ hoặc gây thương tích cá nhân.

 Không làm rơi hoặc va đập pin, vì làm như vậy có thể gây nổ.

 Không để pin tiếp xúc với hơi ẩm hoặc mưa, vì làm như vậy có thể gây ra cú sốc điện.

 Không lưu trữ pin có mức năng lượng dưới 40%. Sạc lại pin từ 40% đến 80% dung
lượng và tháo pin ra khỏi thiết bị trước khi lưu trữ. Cần phải sạc khoảng 2-3 giờ trước khi
sử dụng năng lượng pin Li-ion để vận hành thiết bị.
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Tổng Quan Các Phím Và Cổng Kết Nối ↠ Click Next

Các phím chức năng
(Bao gồm 5 tab chính)

Phím chuyển
nhanh đến các
tab chức năng

Phím quay về nhanh
tab menu Basic (1/5)

Núm xoay điều chỉnh
hoặc chọn các thông số

Phím chọn Tinh – Thô
cho điều chỉnh thông số

Các phím thông số
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Tổng Quan Các Phím Và Cổng Kết Nối ↠ Click Next

Các phím truy cập nhanh

Phím nguồn
(Tắt – Mở)

Đèn nguồn

Phím khóa núm xoayCác đèn cảnh báo

Note: Phím [2ND F] được sử dụng để kích hoạt các tính năng có chữ màu vàng nằm bên trên, như:
2ND F + SAVE : Lưu dữ liệu
2ND F + DELAY : Độ trễ
2ND F + REF dB : dB tham chiếu

2ND F + PEAK HOLD : Giữ đỉnh xung
2ND F + AUTO XX% : Tự động đưa đỉnh xung đến % FSH
2ND F + FULL : Hiển thị xung A-Scan cho toàn màn hình

dB: Độ khuếch đại tín hiệu
Range: Phạm vi đo lường
Gates: Các cổng đo lường
FREEZE: Đóng băng xung
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Tổng Quan Các Phím Và Cổng Kết Nối ↞ Click Back
Cổng kết nối bộ Phát/Thu
(Kiểu BNC hoặc Lemo 01)

Cổng kết nối sạc pin Li-ion
Hoặc trực tiếp nguồn AC

Cổng kết nối bộ Thu
(BNC hoặc Lemo 01)

Biểu tượng cảnh báo Cổng ra analog (tùy chọn)

Nắp đậy

Khe cắm thẻ nhớ MicroSD

Cổng kết nối USB

04 vị trí kết nối dây đeo vai

Các hướng dẫn vận hành cơ
bản trên nắp đậy pin Li-ion

Cổng kết nối đầu ra VGA
và đầu ra âm cảnh báo

Vỏ cao su bảo vệ chống Sốc
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Các hướng dẫn ban đầu
 Trước khi thực hiện các bước tiếp theo, vui lòng tham khảo thêm các hướng dẫn sau:

 Với các bước hướng dẫn vận hành tổng thể tiếp theo sau, nó cũng tương tự giống như
đang sử dụng TRỰC TIẾP ngay trên thiết bị Epoch 650. Nhưng, cũng có thể một số
phím sẽ không sử dụng, bởi vì chúng đã có những hướng dẫn trực tiếp ngay tại phần đó

 Để sử dụng và thiết lập cho 05 tab chức năng chính và các thông số liên quan đến từng
chức năng, di chuyển biểu tượng con chuột trên màn hình đến BÊN TRÊN các phím như
phím [FULL NEXT] hoặc phím [F1] đến [F5] hoặc phím [P1] đến [P7] mong muốn

 Khi một phím bất kỳ nào đã được chọn có xuất hiện BIỂU TƯỢNG BÀN TAY, đấy chính
là phím có thể sử dụng được. Nhấp chuột trái vào nó để chuyển đến các thiết lập cho
từng chức năng và thông số liên quan mà người dùng mong muốn sử dụng

 Nhưng cũng có thể có một số phím chức năng và thông số sẽ không có bất kỳ thông tin
gì liên quan, bởi vì đây là những chức năng và thông số không cần thiết phải sử dụng
hoặc nó phải được tùy chọn kích hoạt thêm hoặc nó thường được sử dụng trong một vài
ứng dụng kiểm tra đặc biệt khác mà người dùng phải được nâng cao thêm hoặc am hiểu
rõ hơn về nguyên lý/ứng dụng sóng siêu âm trong kiểm tra phát hiện khuyết tật

 Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin gì, vui lòng liên hệ với OLYMPUS
hoặc trực tiếp với VISCO chúng tôi để được hướng dẫn cụ thể – Hotline: 0938 456 654
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Các phím chức năng – Tab 1

F1

F2

F3

F4

F5

Basic

Pulser

Rcvr

Trig

Auto
Cal

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

 [Delay]: Sử dụng núm xoay để tùy chọn giá trị Độ Trễ mong muốn

 [Range]: Sử dụng núm xoay để tùy chọn giá trị Dải Phạm Vi mong muốn

 [Zero]: Sử dụng núm xoay để tùy chọn giá trị Điểm Bù 0 mong muốn

 [Velocity]: Sử dụng núm xoay để tùy chọn giá trị Vận Tốc mong muốn

Velocity Zero Range Delay
3203m/s 6.895 µs 70.00 0.00
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Các phím chức năng – Tab 1

Basic

Pulser

Rcvr

Trig

Auto
Cal

 [Freq]: Sử dụng núm xoay để điều chỉnh giá trị Tần Số mong muốn theo tần
số đầu dò đang sử dụng. Nếu thông số [Pulser → Spike], [Freq] sẽ bị ẩn

 [Pulser]: Sử dụng núm xoay để tùy chọn loại xung [Square – Xung Vuông]
hoặc [Spike – Xung Kim] theo mong muốn người dùn cho Bộ Tạo Xung

 [Mode]: Sử dụng núm xoay để tùy chọn loại Chế Độ [P/E – Phát/Thu] hoặc
[Dual – Kép] hoặc [Thru – Truyền Qua] phù hợp với đầu dò đang sử dụng

 [Damp]: Sử dụng núm xoay để điều chỉnh giá trị Giảm Chấn Âm mong muốn

 [Energy]: Sử dụng núm xoay để điều chỉnh giá trị Năng Lượng mong muốn

 [PRF]: Khi thông số [PRF Mode] được chọn thành [Manual], người dùng sử
dụng núm xoay để điều chỉnh giá trị Tần Số Lặp Xung theo mong muốn

 [PRF Mode]: Sử dụng núm xoay để tùy chọn Chế Độ [Auto] hoặc [Manual]

PRF Energy Damp Mode Pulser FreqPRF Mode
Auto 260 Hz 100 V 50 Ω P/E Square 4.0 MHz
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Các phím chức năng – Tab 1

Basic

Pulser

Rcvr

Trig

Auto
Cal

 [Reject]: Sử dụng núm xoay để tùy chọn giá trị Loại Bỏ các xung cỏ theo
mong muốn. Thông số này nên chọn với mức là [0%], trừ khi nó được chứng
minh rằng không gây ảnh hưởng đến sự tuyến tính của thiết bị Epoch 650

 [Rect]: Sử dụng núm xoay để tùy chọn dạng sóng [Full] hoặc [Half+] hoặc
[Half-] hoặc [RF] cho Bộ Chỉnh Lưu mà người dùng mong muốn sử dụng

 [Filter]: Sử dụng núm xoay để tùy chọn các Bộ Lọc người dùng mong muốn

Filter Rect Reject
0.5-4 MHz Full 0 %
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Các phím chức năng – Tab 1

Basic

Pulser

Rcvr

Trig

Auto
Cal

 [CSC]: Sử dụng núm xoay để tùy chọn [Off] hoặc [Outer Dia] cho tính năng
Điều Chỉnh Bề Mặt Cong. Khi [Outer Dia] được chọn, cần điều chỉnh giá trị
[Diameter] phù hợp với đường kính ngoài của bề mặt cong đang kiểm tra

 [X Value]: Sử dụng núm xoay để điều chỉnh phù hợp giá trị Bù Điểm Ra trên
đầu dò GÓC trong quá trình thực hiện hiệu chuẩn Điểm Phát/Ra Chùm Sóng
Âm Của Đầu Dò. Giá trị này rất thuận tiện cho việc xác định vị trí khuyết tật

 [Thick]: Sử dụng núm xoay để điều chỉnh giá trị Chiều Dày theo mong muốn

 [Angle]: Sử dụng núm xoay để điều chỉnh phù hợp giá trị Góc thực của các
đầu GÓC. Nếu giá trị chọn là [0.0 º], thông số [X Value] và [CSC] sẽ bị ẩn

Angle Thick X Value CSC
70.0 º 14.00 12.00 Off
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Basic

Pulser

Rcvr

Trig

Auto
Cal

 [G1Start]: Sử dụng núm xoay để di chuyển Gate1 đi ngang qua lại FSW

 [Cal-Zero]: Sử dụng núm xoay để điều chỉnh giá trị Bù Điểm 0 mong muốn
cho đầu dò GÓC đang sử dụng trong quá trình thực hiện việc hiệu chuẩn

 [Cal-Vel]: Sử dụng núm xoay để điều chỉnh giá trị Vận Tốc mong muốn cho
đầu dò đang sử dụng trong quá trình thực hiện việc hiệu chuẩn

 [Type]: Nếu [Angle → 0.0 º] trong chức năng [Trig] được chọn, thông số
[Type Thickness] là duy nhất. Nếu [Angle → XX.0 º] trong chức năng [Trig]
được chọn, thông số [Type] sẽ có 2 loại lựa chọn cho việc thực hiện hiệu
chuẩn là [SoundPath] và [Depth], tùy theo từng chuẩn quy định mà chúng ta
nên chọn loại nào để thực hiện, nhưng thông thường là [SoundPath]

Type Cal-Vel Cal-Zero G1Start
SoundPath 2.30
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Gate1

Gate2

Gate
Setup

 [Status]: Sử dụng núm xoay để tùy chọn Trạng Thái mở [On] hoặc tắt [Off]

 [Alarm]: Sử dụng núm xoay để tùy chọn các thiết lập cho Âm Báo cho Gate1
mà người dùng mong muốn. Khuyến Nghị: thông thường nên chọn [Off]

 [Level]: Sử dụng núm xoay để di chuyển Gate1 lên/xuống FSH mong muốn

 [Width]: Sử dụng núm xoay để tùy chọn chiều rộng Gate1 mong muốn

 [Start]: Sử dụng núm xoay để di chuyển Gate1 qua lại FSW mong muốn

 [Zoom]: Ấn phím [P1] để Phóng Đại hoặc Thu Nhỏ khu vực bên trong Gate1

Zoom Start Width Level Alarm Status
23.56 19.00 37 % Off On



Page 21 of 77 

Các phím chức năng – Tab 2

Gate1

Gate2

Gate
Setup

 [Status]: Sử dụng núm xoay để tùy chọn Trạng Thái mở [On] hoặc tắt [Off]

 [Alarm]: Sử dụng núm xoay để tùy chọn các thiết lập cho Âm Báo cho Gate2
mà người dùng mong muốn. Khuyến Nghị: thông thường nên chọn [Off]

 [Level]: Sử dụng núm xoay để di chuyển Gate2 lên/xuống FSH mong muốn

 [Width]: Sử dụng núm xoay để tùy chọn chiều rộng Gate2 mong muốn

 [Start]: Sử dụng núm xoay để di chuyển Gate2 qua lại FSW mong muốn

 [Zoom]: Ấn phím [P1] để Phóng Đại hoặc Thu Nhỏ khu vực bên trong Gate2

Zoom Start Width Level Alarm Status
On21.73 8.36 20 % Off
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Gate1

Gate2

Gate
Setup

G1 Mode
Peak

G1 RF G1%Amp G2 Mode G2 RF G2%Amp G2 Tracks
Dual Peak Dual Off

 [G2 Tracks]: Khi [Gate2 → On]. Sử dụng núm xoay để tùy chọn trạng thái
[Off] hoặc Theo Dõi [Gate1] trong chế độ E-T-E khi [Gate2] được chọn [On]

 [G2 %Amp]: Khi [Gate2 → On]. Tùy chọn cho loại đo lường cho Gate2

 [G2 RF]: Khi [Gate2 → On]. Sử dụng núm xoay để tùy chọn Gate2 đo lường
[Dual] hoặc [Negative] hoặc [Positive]. Thông thường nên chọn [Dual]

 [G2 Mode]: Khi [Gate2 → On]. Tùy chọn các Chế Độ đo lường cho Gate2

 [G1 %Amp]: Sử dụng núm xoay để tùy chọn cho loại đo lường cho Gate1

 [G1 RF]: Sử dụng núm xoay để tùy chọn Gate1 đo lường sóng kiểu [Dual]
hoặc [Negative] hoặc [Positive]. Thông thường nên chọn [Dual]

 [G1 Mode]: Sử dụng núm xoay để tùy chọn các Chế Độ đo lường cho Gate1
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Display
Setup

Meas
Setup

Inst
Setup

Grid

Display

 Ấn phím [P1] cho phép người dùng thiết lập các loại hiển thị trên thiết bị
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Outline Filled

Display

Live A-Scan Display Outline

X-Axis Grid Mode Standard

Y-Axis Grid Mode 100

Baseline Off

VGA Output Off

Brightness 50%

Color Scheme Default

 [Filled]: Hiển Thị Xung A-Scan Trực Tiếp dưới dạng được điền đầy
 [Outline]: Hiển Thị Xung A-Scan Trực Tiếp dưới dạng đường viền ngoài
 Ấn phím [FULL NEXT] để tiếp tục thiết lập cho các thông số tiếp theo

Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 3 bằng cách ấn phím
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Off Leg

Display

Live A-Scan Display Outline

X-Axis Grid Mode Standard

Y-Axis Grid Mode 100

Baseline Off

VGA Output Off

Brightness 50%

Color Scheme Default

 [Leg]: Hiển thị Chân (4 Leg) giúp người dùng dễ dàng giải đoán chỉ thị
 [SoundPath]: Hiển thị Đường Truyền Âm, thường áp dụng cho đầu dò GÓC
 [Standard]: Hiển thị dòng kẻ lưới tiêu chuẩn với 10 dòng kẻ chia đều nhau
 [Off]: Tắt hiển thị dạng lưới cho trục X này nếu người sử dụng muốn
 Ấn phím [FULL NEXT] để tiếp tục thiết lập cho các thông số tiếp theo

Standard SoundPath
Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 3 bằng cách ấn phím
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100 110

Display

Live A-Scan Display Outline

X-Axis Grid Mode Standard

Y-Axis Grid Mode 100

Baseline Off

VGA Output Off

Brightness 50%

Color Scheme Default

 [110]: Chia tỷ lệ dòng kẻ lưới theo chiều cao của màn hình thành 110%
 [100]: Chia tỷ lệ dòng kẻ lưới theo chiều cao của màn hình thành 100%
 Ấn phím [FULL NEXT] để tiếp tục thiết lập cho các thông số tiếp theo

Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 3 bằng cách ấn phím
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Off On

Display

Live A-Scan Display Outline

X-Axis Grid Mode Standard

Y-Axis Grid Mode 100

Baseline Off

VGA Output Off

Brightness 50%

Color Scheme Default

 Có thể sử dụng núm xoay hoặc ấn phím [P1] - [P2] để chọn [Off] - [On]
 Ấn phím [FULL NEXT] để tiếp tục thiết lập cho các thông số tiếp theo

Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 3 bằng cách ấn phím
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Off On

Display

Live A-Scan Display Outline

X-Axis Grid Mode Standard

Y-Axis Grid Mode 100

Baseline Off

VGA Output Off

Brightness 50%

Color Scheme Default

 Tắt [Off] hoặc Mở [On] tính năng đầu ra cho cổng kết nối đầu ra VGA
 Ấn phím [FULL NEXT] để tiếp tục thiết lập cho các thông số tiếp theo

Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 3 bằng cách ấn phím
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0% 25% 50% 75% 100%

Display

Live A-Scan Display Outline

X-Axis Grid Mode Standard

Y-Axis Grid Mode 100

Baseline Off

VGA Output Off

Brightness 50%

Color Scheme Default

 Sử dụng núm xoay hoặc ấn các phím [P1] - [P2] - [P3] - [P4] - [P5] để chọn
các mức độ sáng cho màn hình Epoch 650 phù hợp với người dùng

 Ấn phím [FULL NEXT] để tiếp tục thiết lập cho các thông số tiếp theo

Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 3 bằng cách ấn phím
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Display

Live A-Scan Display Outline

X-Axis Grid Mode Standard

Y-Axis Grid Mode 100

Baseline Off

VGA Output Off

Brightness 50%

Color Scheme Default

 Sử dụng núm xoay để chọn loại màu hiển thị phù hợp môi trường sử dụng
 Ấn phím [FULL NEXT] để tiếp tục thiết lập cho các thông số tiếp theo

Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 3 bằng cách ấn phím
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Display
Setup

Meas
Setup

Inst
Setup

Grid

Reading
Setup

Unit TH Res % Res A-Out Special AutoXX %

 [Reading Setup]: Ấn phím [P1] để vào tùy chọn thiết lập các thông số đo
lường được hiển thị tại 5 vị trí đo lường tại màn hình chính trên Epoch 650

 [Unit]: Sử dụng núm xoay để tùy chọn loại Đơn Vị đo lường mong muốn

 [TH Res]: Sử dụng núm xoay để tùy chọn giá trị số Thập Phân cho các số đo
lường được hiển thị tại 04 vị trí đo lường trên màn hình theo mong muốn

 [% Res]: Sử dụng núm xoay để tùy chọn giá trị số Thập Phân cho % chiều
cao xung được đo lường và hiển thị trên màn hình theo mong muốn

 [A-Out]: Sử dụng núm xoay để tùy chọn giá trị Đầu Ra Analog cho các thiết
bị kết nối bên ngoài theo mong muốn. Thông thường, để thông số [Ouput]
thành [Off] vì chúng ta không sử dụng các thiết bị ghi dữ liệu bên ngoài

 [Special]: Đây là thông số cho phép người dùng thiết lập các tính năng cho
phép lấy giá trị trung bình dạng sóng A-Scan trực tiếp với các mức 2X, 4X,
8X, 16X và 32X khi phần mềm tùy chọn EP650-AVERAGE được kích hoạt

 [AUTOXX %]: Sử dụng núm xoay để tùy chọn giá trị % để tự động đưa đỉnh
xung đến % FSH khi người dùng ấn tổ hợp phím [2ND F] + [AUTO XX%]

mm X.XX X.XX 80 %
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Reading

Reading Selection Auto

Reading1 Gate1 Soundpath Distance

Reading2 Gate1 Current Amplitude

Reading3 Gate1 Surface Dist - x Val

Reading4 Off

Reading5 Gate1 Depth to Reflector

Auto Manual
Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 3 bằng cách ấn phím

 Khi [Reading Selection] được chọn là [Auto], các thông số trong 05 ô đo
lường tại [Reading1] đến [Reading5] sẽ được thiết lập cố định theo mặc định

 Khi [Reading Selection] được chọn là [Manual], các thông số trong 05 ô đo
lường tại [Reading1] đến [Reading5] sẽ được tùy chọn theo MONG MUỐN
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Display
Setup

Meas
Setup

Inst
Setup

Grid

General About Clock Software
Options Misc Edit

Parameters

 Ấn các phím từ [P1] đến [P6] tương ứng với từng thông số bên trên để
chuyển đến từng trang thiết lập mà người dùng mong muốn thực hiện
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General Setup

Language English

Filter Group Standard

Key Beep Off

Alarm Beep Off

Cal Lock Off

Radix Type Period(.)

Date Mode dd/mm/yyyy

File Open & Recall On

Communications Protocol Multi Char

Communications Device USB

Test Off

Corrosion Gage Off

Velocity Range Dependency Off

Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 3 bằng cách ấn phím
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General Setup

Language English

Filter Group Standard

Key Beep Off

Alarm Beep Off

Cal Lock Off

Radix Type Period(.)

Date Mode dd/mm/yyyy

File Open & Recall On

Communications Protocol Multi Char

Communications Device USB

Test Off

Corrosion Gage Off

Velocity Range Dependency Off

Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 3 bằng cách ấn phím
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General Setup

Language English

Filter Group Standard

Key Beep Off

Alarm Beep Off

Cal Lock Off

Radix Type Period(.)

Date Mode dd/mm/yyyy

File Open & Recall On

Communications Protocol Multi Char

Communications Device USB

Test Off

Corrosion Gage Off

Velocity Range Dependency Off

Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 3 bằng cách ấn phím
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About

Model Name Epoch 650

Build Date 08/28/2018

S/W Version 1.23

H/W Version PCB:0/FPGA:39

Language File LangEP650_301.bin, 01/01/2000, 304108

Memory Free=0x8000, free block=0x8000

Gage S/N 0138-6C0C-DEA0-5141

Instrument S/N 190830104

Original Date of Manufacture 04/17/2019

Run Time 81Hr47Min

Initial Power Ups Date 04/24/2019

Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 3 bằng cách ấn phím
Batt&Temp Regulatory Licenses Legal Info Upgrade
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Battery Status

Battery Temperature 32ºC

Battery Level 39 %

Battery Capacity 2450 mAh

Battery Design Capacity 6400 mAh

Battery Status 0x00C0

Gage Temperature 39.9ºC

Exit

Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 3 bằng cách ấn phím
Hoặc người dùng có thể quay trở lại thông tin [About] bằng cách ấn phím [P7]
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Regulatory

Exit

Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 3 bằng cách ấn phím
Hoặc người dùng có thể quay trở lại thông tin [About] bằng cách ấn phím [P7]
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Licenses

I<< >>I ExitPrev Page Next Page

Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 3 bằng cách ấn phím
Hoặc người dùng có thể quay trở lại thông tin [About] bằng cách ấn phím [P7]
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Legal Info

Exit

Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 3 bằng cách ấn phím
Hoặc người dùng có thể quay trở lại thông tin [About] bằng cách ấn phím [P7]
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Upgrade

Upgrade From Ext. SD Card

Start Exit
Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 3 bằng cách ấn phím

 Sử dụng núm xoay để lựa chọn việc cập nhật phần mềm với phiên bản mới
cho Epoch 650 bằng công cụ là thẻ nhớ ngoài MicroSD hoặc thông qua cáp
kết nối USB thông qua phần mềm GageView Pro ngay trên máy tính cá nhân
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Clock

Year 2019 Mode 12 Hour

Month 2 9 PM

Day 23 54

Set Exit
Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 3 bằng cách ấn phím

 Ấn phím [FULL NEXT] để di chuyển đến từng khu vực thông tin thời gian và
sử dụng núm xoay để thiết lập theo mong muốn người dùng. Sau khi đã thiết
lập theo mong muốn, ấn phím [P1] để hoàn thành hoặc phím [P7] để loại bỏ
việc thiết lập và trở về lại màn hình chính tab 3 cho từng lựa chọn ấn phím
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Software Options

Option

Unlicensed                Template Storage

Unlicensed                API5UE
Ulicensed                  Waveform Averaging
Unlicensed                Interface Gate
Licensed                 Corrosion Gage
Unlicensed                BEA

Gage S/N 0138-6C0C-DEA0-5141

Enter Options Key

Activate Cancel

Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 3 bằng cách ấn phím

 Người dùng có thể xem lại phần mềm nào ĐÃ/CHƯA được kích hoạt
 Hoặc lấy Code tại [Gage S/N] để có được Code kích hoạt cho các phần mềm
 Hoặc có thể tự kích hoạt các phần mềm tại khu vực [Enter Option Key]
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Misc

Task

Start Debug Exit
Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 3 bằng cách ấn phím

 Sử dụng núm xoay và các phím [P1], [P6] để thực hiện việc Import và Export
các tập tin trên thiết bị như các tập tin hỗ trợ ngôn ngữ, tùy chỉnh DGS/AVG
cho đầu dò và giản đồ XML. [Misc] cũng cho phép người sử dụng thực hiện
việc Backup hoặc Restore toàn bộ bộ ghi dữ liệu từ một thiết bị cụ thể
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Misc

Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 3 bằng cách ấn phím

 Ấn phím [FULL NEXT] để chọn khu vực mong muốn và sử dụng núm xoay để
tùy chỉnh thay đổi các giá trị theo mong muốn người sử dụng
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Display
Setup

Meas
Setup

Inst
Setup

Grid

Grid

 Ấn phím [P1] cho phép người dùng thiết lập các loại hiển thị cho bảng
lưới trong ứng dụng Corrsion (EP650-CORRSN phải được kích hoạt)
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Grid

Grid Enable Off

Grid Size Half Size

Display Color Color

Low Range Thickness 0.00 MM Show in Red Color

High Range Thickness 0.00 MM Show in Green Color

Off On
Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 3 bằng cách ấn phím

 Tắt [Off] hoặc Mở [On] tính năng hiển thị bảng dạng lưới trong Corrossion
 Ấn phím [FULL NEXT] để tiếp tục thiết lập cho các thông số tiếp theo
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Grid

Grid Enable Off

Grid Size Half Size

Display Color Color

Low Range Thickness 0.00 MM Show in Red Color

High Range Thickness 0.00 MM Show in Green Color

Half Size Full Size
Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 3 bằng cách ấn phím

 [Half Size]: Bảng lưới được hiển thị với kích thước một nửa màn hình
 [FullSize]: Bảng lưới được hiển thị với kích thước đầy đủ màn hình
 Ấn phím [FULL NEXT] để tiếp tục thiết lập cho các thông số tiếp theo
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Grid

Grid Enable Off

Grid Size Half Size

Display Color Color

Low Range Thickness 0.00 MM Show in Red Color

High Range Thickness 0.00 MM Show in Green Color

Mono Color
Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 3 bằng cách ấn phím

 [ M on o ] : B ả n g l ư ớ i đư ợ c h iể n t h ị d ư ớ i dạn g đ ơ n m à u s ắc
 [Color]: Bảng lưới được hiển thị với các màu sắc khác nhau
 Ấn phím [FULL NEXT] để tiếp tục thiết lập cho các thông số tiếp theo
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Grid

Grid Enable Off

Grid Size Half Size

Display Color Color

Low Range Thickness 0.00 MM Show in Red Color

High Range Thickness 0.00 MM Show in Green Color

Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 3 bằng cách ấn phím

 Sử dụng núm xoay để tùy chỉnh giá trị chiều dày có dải phạm vi thấp
 Ấn phím [FULL NEXT] để tiếp tục thiết lập cho các thông số tiếp theo
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Các phím chức năng – Tab 3
Grid

Grid Enable Off

Grid Size Half Size

Display Color Color

Low Range Thickness 0.00 MM Show in Red Color

High Range Thickness 0.00 MM Show in Green Color

Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 3 bằng cách ấn phím

 Sử dụng núm xoay để tùy chỉnh giá trị chiều dày có dải phạm vi cao
 Ấn phím [FULL NEXT] để tiếp tục thiết lập cho các thông số tiếp theo
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DAC/
TVG

DGS/
AVG

AWS

API5UE

Setup

Template

 Ấn phím [P7] cho tùy chỉnh các thiết lập liên quan đến chức năng này

 Tùy từng tiêu chuẩn quy định, người dùng có thể tùy chọn cho từng
thông số liên quan chức năng này để tùy chỉnh thiết lập phù hợp nhất
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DAC/
TVG

DGS/
AVG

AWS

API5UE

Setup

Template

 Ấn phím [P7] cho tùy chỉnh các thiết lập liên quan đến chức năng này

 Tùy từng tiêu chuẩn quy định, người dùng có thể tùy chọn cho từng
thông số liên quan chức năng này để tùy chỉnh thiết lập phù hợp nhất
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DAC/
TVG

DGS/
AVG

AWS

API5UE

Setup

Template
 Ấn phím [P7] cho tùy chỉnh các thiết lập liên quan đến chức năng này
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AWS

AWS On

Off On
Note: Ấn phím để quay trở ra màn hình cho thiết lập độ nhạy ban đầu AWS

 Người dùng ấn phím [P2] để chọn [On] cho việc kích hoạt chức năng AWS
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DAC/
TVG

DGS/
AVG

AWS

API5UE

Ref B Scan Db Ref Level G1Start Setup

Template

 [G1 Start]: Sử dụng núm xoay để di chuyển Gate 1 đi qua lại FSW để cắt tín
hiệu xung phản hồi đầu tiên từ lổ khoan 1.5 mm trên mẫu chuẩn IIW

 [Ref Level]: Sử dụng núm xoay để điều chỉnh giá trị % biên độ chiều cao
xung phản hồi đầu tiên từ lổ khoan 1.5 mm trên mẫu chuẩn IIW quay về.
Theo AWS D1.1, mức tham chiếu nằm trong khoảng từ 40% đến 60% FSH

 [Scan Db]: Mức dB được cộng thêm khi quét trên mẫu kiểm tra sau khi đã
xác định đúng giá trị [Ref B]. Vui lòng tham khảo chuẩn AWS D1.1 hoặc có
thể nhấp vào [NEXT] để tham khảo thêm các giá trị cần thiết

 [Ref B]: Khi đã xác định được % biên độ chiều cao xung phản hồi đầu tiên từ
lổ khoan 1.5 mm trên mẫu chuẩn IIW đúng với mức giá trị [Ref Level] đã thiết
lập trước đó, ấn phím [P1] để hoàn thành việc thiết lập cho chuẩn AWS

50% Off
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Tài liệu tham khảo thêm ↞ Click Back
 Các mức dB được cộng thêm khi quét

 Cách tính toán các khoảng cách và đường truyền âm

Đối với các cấu kiện có mối nối không phải dạng ống chịu tải tĩnh Đối với các cấu kiện có mối nối không phải dạng ống chịu tải động
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File

Manage

Video
Record

Open Create Quick
Recall Memo Last ID Select ID

 [Select ID]: Khi một tập tin loại [INC] đã được mở và hiển thị trên màn hình
chính Epoch 650, ấn phím [P7] để đi đến bảng chọn các ID mong muốn

 [Last ID]: Khi một tập tin loại [INC] đã được mở và hiển thị trên màn hình
chính Epoch 650, ấn phím [P6] để chọn ID cuối cùng đã lưu trong tập tin INC

 [Memo]: Cho phép người dùng nhập các nhận xét mô tả bao gồm với dữ liệu
kiểm tra được lưu trữ. Đồng thời, bản Ghi Nhớ [Memo] có thể được sử dụng
để cung cấp thêm các chi tiết về điều kiện đo lường hoặc hiệu chuẩn

 [Quick Recall]: Cho phép người dùng lựa chọn các tập tin hiệu chuẩn loại
[CAL] đã được lưu và gọi lại nhanh nó để sử dụng bằng cách ấn phím [P1]

 [Create]: Cho phép người dùng tạo và lưu các loại tập tin mong muốn như
hiệu chuẩn [CAL] hoặc tăng dần [INC] hoặc ứng dụng Corrosion [Advanced]

 [Open]: Cho phép dùng mở bảng lựa chọn cho tất cả các loại tập tin đã lưu
trữ và chọn một tập tin để mở hoặc xem lại các thông tin liên quan về nó

NOTE: Phương cách thiết lập các thông số trong [File], vui lòng tham khảo
thêm hướng dẫn phần Epoch 650 - Tạo & Lưu & Mở & Báo cáo các tập tin
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Các phím chức năng – Tab 5

Reset Export Import Edit Copy Delete Import
Memo

File

Manage

Video
Record

 Ấn các phím từ [P1] đến [P7] tương ứng với từng thông số bên trên để
chuyển đến từng trang thiết lập mà người dùng mong muốn thực hiện
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Resets

Select Exit
Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 5 bằng cách ấn phím

 Sử dụng núm xoay để tùy chọn loại cần thiết lập lại theo mặc định ban đầu:
 [Parameters Reset]: Thiết lập lại các thông số dữ liệu đo lường
 [Storage Reset]: Thiết lập lại tất cả các ID đã lưu trong bộ lưu trữ
 [Master Reset]: Thiết lập lại tổng thể tất cả các dữ liệu trên thiết bị
 [Power Down]: Ngắt mạch (bộ nhớ bán dẫn) trên thiết bị ngay tức thời

 Sau khi chọn loại cần Reset, ấn phím [P1] để thực hiện quá trình hoặc ấn
phím [P2] để hủy việc thiết lập lại theo mong muốn của người sử dụng
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Export

Details I<< >>I
Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 5 bằng cách ấn phím

 [Details]: Cho phép người dùng xem lại chi tiết các thông tin đã thiết lập và
lưu trữ đối với tập tin được chọn trước khi xuất vào thẻ nhớ ngoài MicroSD

 Các phím từ [P4] đến [P7] được sử dụng để chuyển tiếp trang chứa các ID
 Cách xuất: Sử dụng núm xoay để chọn một tập tin mong muốn cho việc xuất

nó vào thẻ nhớ ngoài MicroSD, ấn phím [FULL NEXT] để chuyển đến khu vực
[*File Type], và sau đó người dùng có thể sử dụng núm xoay hoặc ấn các
phím tương ứng từ [P1] đến [P5] để tùy chọn loại tập tin cho việc xuất:
 [CSV]: Loại tập tin có thể được mở trong chương trình Microsoft Excel.
 [Binary]: Loại tập tin được định dạng theo kiểu mã hóa dữ liệu hệ nhị

phân và chỉ được sử dụng duy nhất trên hoặc giữa các thiết bị Epoch
 [XML]: Loại tập tin được định dạng để sử dụng trong các ứng dụng Web
 [Memo]: Loại tập tin được bao gồm cùng với bản ghi nhớ hữu ích
 [Report]: Loại tập tin được định dạng hình ảnh với đuôi là .BMP

 Sau khi đã hoàn thành việc tùy chọn tại [*File Type], ấn phím [FULL NEXT] để
highlight vùng [Export] và sau đó ấn phím [P1] để bắt đầu quá trình Export

Prev Page Next Page
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Import

I<< >>I
Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 5 bằng cách ấn phím

 Được sử dụng để nhập và đặt tên các tập tin mới có trên thẻ nhớ MicroSD
vào bộ nhớ trong của thiết bị Epoch 650 theo mong muốn người dùng

Prev Page Next Page
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Edit

Details I<< >>I
Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 5 bằng cách ấn phím

 Người dùng có thể chọn một tập tin đã lưu trên thiết bị bằng cách sử dụng
núm xoay, và ấn phím [FULL NEXT] để di chuyển đến khu vực [*Filename]
cho việc đặt lại tên và đến khu vực [Apply] để áp dụng tên mới cho tập tin

Prev Page Next Page
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Copy

Details I<< >>I
Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 5 bằng cách ấn phím

 Người dùng có thể chọn một tập tin đã lưu trên thiết bị bằng cách sử dụng
núm xoay, và ấn phím [FULL NEXT] để di chuyển đến khu vực [*Filename]
cho việc đặt lại tên và đến khu vực [Copy] để sao chép thành một tập tin mới

Prev Page Next Page
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Delete

Details Delete Clear I<< >>I
Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 5 bằng cách ấn phím

 Người dùng có thể chọn một tập tin đã lưu trên thiết bị bằng cách sử dụng
núm xoay, và các ấn phím từ [P1] cho đến [P3] tương ứng cho việc xem lại
chi tiết hoặc xóa hoặc làm sạch nội dung của một tập tin đã được chọn

Prev Page Next Page
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Import

Import
Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 5 bằng cách ấn phím

 Người dùng có thể chọn một tập tin Memo đã lưu trên thẻ nhớ MicroSD bằng
cách sử dụng núm xoay, và ấn phím [P1] để nhập nó vào bộ lưu Epoch 650
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Video
Files Setup

File

Manage

Video
Record

 Tổng quan các tính năng của Video Record trên dòng thiết bị Epoch 650:

 Chức năng này cho phép người dùng ghi lại tối đa 8 phút video cho mỗi
dữ liệu kiểm tra xung A-Scan trực tiếp với tốc độ 60 khung hình/giây, và
có thể được xem lại trên Epoch 650 hoặc PC thông qua GageView Video

 Trong quá trình ghi, người dùng có thể thay đổi mức tăng tín hiệu dB cũng
như các cổng đo lường. Tuy nhiên, người dùng sẽ không thể điều chỉnh
bất kỳ thông số thiết lập cơ bản nào khác như Velocity, PRF, Range,...

 Chức năng ghi video có thể được bật và sử dụng với tất cả các phần mềm
khác, ví dụ: DAC, DGS, AWS, Template hoặc Corrosion Gage đều có thể
hoạt động trong khi chức năng quay video trên Epoch 650 đang hoạt động

 [Setup]: Ấn phím [P7] để tùy chọn [Off] hoặc [On] cho chức năng ghi Video

 [Video Files]: Đây là khu vực để người dùng có thể xem lại hoặc xuất ra
hoặc nhập vào hoặc xóa các tập tin Video đã được ghi và lưu lại trên thiết bị
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VIDEO RECORD

Video Record On

Off On
Note: Người dùng có thể quay trở lại màn hình chính tab 5 bằng cách ấn phím

 Ấn phím [P2] để chọn [On] cho việc kích hoạt chức năng quay Video
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Record Frames Save Video
Files Setup

File

Manage

Video
Record

 Người dùng có thể ấn phím [P1] tương ứng với [Record] để bắt đầu, và sẽ
có các tính năng [Pause] và [Flag] xuất hiện đi kèm trong quá trình ghi video

 Trong quá trình ghi, ấn phím [P2] tương ứng với [Pause] sẽ cho phép tạm
dừng video và tính năng [Clear] sẽ xuất hiện để xóa video đã ghi, hoặc tiếp
tục ghi video khi ấn phím [P1] tương ứng với [Record]. Người dùng có thể
ấn phím [P3] tương ứng với [Flag] trong quá trình ghi video, nó cho phép đặt
một vị trí trong video để có thể tham khảo lại khi xem lại nội dung video

 Khi muốn lưu một tập tin video, người dùng ấn ấn phím [P2] tương ứng với
[Pause] để cho phép tạm dừng video và sau đó ấn phím [P5] tương ứng với
[Save] để mở màn hình tạo tập tin video [Create]. Tại khu vực [*Filename],
đặt một tên phù hợp và các khu vực còn lại có thể thêm hoặc không, sau đó
sử dụng phím [FULL NEXT] để chuyển đến khu vực [Create] và ấn phím
[P1] để tạo và bắt đầu lưu một tập tin video theo mong muốn người dùng

 [Video Files]: Đây là khu vực để người dùng có thể xem lại hoặc xuất ra
hoặc nhập vào hoặc xóa các tập tin Video đã được ghi và lưu lại trên thiết bị

 Người dùng có thể xem lại hoặc xuất các tập tin video có trên thiết bị siêu âm
Epoch 650 sang định dạng “.AVI” bằng phần mềm GageView Video

0
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Các biểu tượng được kích hoạt ↠ Click Next
Biểu

tượng Mô tả Biểu
tượng Mô tả

Đơn vị chiều dài là inch Chế độ Gate 2 đo đỉnh xung thứ nhất

Đơn vị chiều dài là millimet Chế độ Gate 1 đo J-sườn xung.

Đơn vị chiều dài là Micro giây Chế độ Gate 2 đo J-sườn xung.

Phím 2nd F đã được ấn DAC đã được kích hoạt.

Chế độ Gate 1 đo đỉnh xung DGS đã được kích hoạt

Chế độ Gate 2 đo đỉnh xung AWS đã được kích hoạt

Chế độ Gate 1 đo cạnh xung API đã được kích hoạt

Chế độ Gate 2 đo cạnh xung Template Storage đã được kích hoạt

Chế độ Gate 1 đo đỉnh xung thứ nhất Hiệu chuẩn đã được kích hoạt
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Biểu

tượng Mô tả Biểu
tượng Mô tả

Waveform Averaging đã kích hoạt Điều chỉnh bề mặt cong đã được kích hoạt

Đã khóa tất cả các phím chức năng/thông số Chế độ Echo-to-Echo đã được kích hoạt

Thẻ nhớ ngoài MicroSD đã được lắp Chế độ B-Scan đã được kích hoạt

Thẻ nhớ ngoài MicroSD chưa được lắp Phóng đại đã được kích hoạt

Cài đặt hiện tại làm hạn chế tốc độ cập nhật 
dạng sóng dưới 60Hz

Đóng băng màn hình đã được kích hoạt

Hiển thị pin Li-ion đang được sạc Tự động đóng băng đã được kích hoạt

Hiển thị mức năng lượng pin Nhớ đỉnh xung đã được kích hoạt

Chế độ quay phim đang đã được kích hoạt 2ND F + PEAK HOLD đã được kích hoạt
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Symbol Mô tả

Gate 1 Thickness Chiều dày tại cổng 1 (sử dụng đầu dò sóng dọc)

Gate 2 Thickness Chiều dày tại cổng 2 (sử dụng đầu dò sóng dọc)

Gate 1 Soundpath Distance Khoảng cách đường truyền âm tại cổng 1 (sử dụng đầu dò sóng ngang)

Gate 2 Soundpath Distance Khoảng cách đường truyền âm tại cổng 2 (sử dụng đầu dò sóng ngang)

Gate 1 Depth to Reflector Chiều sâu từ bề mặt chi tiết kiểm tra đến khuyết tật tại cổng 1

Gate 2 Depth to Reflector Chiều sâu từ bề mặt chi tiết kiểm tra đến khuyết tật tại cổng 2

Gate 1 Surface Distance Khoảng cách từ điểm ra chùm âm của đầu dò đến khuyết tật tại cổng 1

Gate 2 Surface Distance Khoảng cách từ điểm ra chùm âm của đầu dò đến khuyết tật tại cổng 2

Gate 1 Surface Dist – x Val Khoảng cách từ đỉnh của đầu dò đến khuyết tật tại cổng 1 (đã nhập X-Val)

Gate 2 Surface Dist – x Val Khoảng cách từ đỉnh của đầu dò đến khuyết tật tại cổng 2 (đã nhập X-Val)
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Symbol Mô tả

Gate 1 Minimum Depth Độ sâu nhỏ nhất tại cổng 1

Gate 2 Minimum Depth Độ sâu nhỏ nhất tại cổng 2

Gate 1 Maximum Depth Độ sâu lớn nhất tại cổng 1

Gate 2 Maximum Depth Độ sâu lớn nhất tại cổng 2

Gate 1 Current Amplitude % chiều cao biên độ hiện tại của xung phản hồi tại cổng 1

Gate 2 Current Amplitude % chiều cao biên độ hiện tại của xung phản hồi tại cổng 2

Gate 1 Maximum Amplitude % chiều cao biên độ tối đa của xung phản hồi tại cổng 1

Gate 2 Maximum Amplitude % chiều cao biên độ tối đa của xung phản hồi tại cổng 2

Gate 1 Minimum Amplitude % chiều cao biên độ thấp nhất của xung phản hồi tại cổng 1

Gate 2 Minimum Amplitude % chiều cao biên độ thấp nhất của xung phản hồi tại cổng 2
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Các biểu tượng cho đo lường ↠ Click Next

Symbol Mô tả

Gate 1 Amplitude to Curve % chiều cao biên độ xung phản hồi so với đường cong tại cổng 1

Gate 2 Amplitude to Curve % chiều cao biên độ xung phản hồi so với đường cong tại cổng 2

Gate 1 dB to Curve Giá trị dB so với chiều cao đường cong tại cổng 1

Gate 2 dB to Curve Giá trị dB so với chiều cao đường cong tại cổng 2

Gate 2–Gate 1 (Echo-to-Echo) Chiều dày tại cổng 2 trừ chiều dày tại cổng 1 (chế độ Echo-to-Echo)

AWS D1.1/D1.5 Weld Rating (D) Giá trị D tự động tính toán và hiển thị trong chuẩn AWS D1.1/D1.5

API5UE Depth Kích thước khuyết tật (chiều cao vết nứt) theo tiêu chuẩn API 5UE

AWS A Giá trị A trong chuẩn AWS (giá trị mức chỉ thị của khuyết tật)

AWS B Giá trị B trong chuẩn AWS (giá trị tham chiếu lỗ khoan Ø1.5 mm, mẫu IIW)

AWS C Hệ số hấp thụ suy giảm năng lượng trong vật liệu kiểm tra
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Các biểu tượng cho đo lường ↞ Click Back

Symbol Mô tả

Equivalent Reflector size Kích thước tương đương của khuyết tật (sử dụng bộ mẫu lổ khoan đáy
bằng/Flat Bottom Hole-FBH) trong đánh giá DGS/AVG

Overshoot (OS) Giá trị vượt được tính bằng dB, so sánh chiều cao xung phản hồi với
đường cong DGS/AVG

Gate1 Ref dB-Current Amp Giá trị so sánh được tính bằng dB, đo lường chênh lệch giữa độ cao xung
phản hồi của cổng 1 và mức khuếch đại tham chiếu.

Gate2 Ref dB-Current Amp Giá trị so sánh được tính bằng dB, đo lường chênh lệch giữa độ cao xung
phản hồi của cổng 2 và mức khuếch đại tham chiếu

Gate1 − IF Gate Chiều dày cổng 1 trừ chiều dày cổng giao diện IF (chế độ Echo-to-Echo)
Note: Thường sử dụng trong ứng dụng kiểm tra nhúng

Gate2 − IF Gate Chiều dày cổng 2 trừ chiều dày cổng giao diện IF (chế độ Echo-to-Echo)
Note: Thường sử dụng trong ứng dụng kiểm tra nhúng

GateIF Thickness Chiều dày tại cổng giao diện IF. Không sử dụng với Góc
Note: Thường sử dụng trong ứng dụng kiểm tra nhúng

Back to [Reading Selection]
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Các chế độ cổng đo được chọn

Edge Peak 1stPeak J-Flank

 Edge Giá trị đo lường thu thập được dựa trên vị trí tại điểm giao nhau đầu tiên của cổng
(Gate) cắt ngang các xung phản hồi.

 Peak Giá trị đo lường thu thập được dựa trên đỉnh xung cao nhất nằm trong phạm vị của
cổng (Gate), mà không cần nó phải cắt ngang cổng (Gate).

 1stPeak Giá trị đo lường thu thập được dựa trên đỉnh xung đầu tiên cắt ngang cổng (Gate).

 J-Flank Giá trị đo lường chiều dày thu thập được dựa trên vị trí tại điểm giao nhau đầu tiên
của cổng (Gate) cắt ngang các xung phản hồi và giá trị đo lường biên độ từ đỉnh cao nhất
của xung phản hồi đầu tiên tại phạm vi của cổng (Gate).
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Nguyên lý hoạt động
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� Sử dụng sóng siêu âm có dải tần số khoảng
0.5 MHz đến 20.0 MHz, với chùm Sóng Dọc
có góc 0º để truyền vào chi tiết kiểm tra

� Với bộ vi xử lý kỹ thuật số trên Epoch 650
các tín hiệu từ xung A-Scan hoặc mặt cắt
ngang B-Scan cùng với các chỉ số liên quan
sẽ được hiển thị, từ đó giúp người dùng có
thể dễ dàng giải đoán và đánh giá dữ liệu
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Các ứng dụng chính
� Đối với loại Sóng Dọc, thiết bị Epoch 650 có thể:

 Kiểm tra phát hiện và xác định được vị trí/khoảng cách/kích thước cho các khuyết tật bóc
tách, tách lớp, rổ khí, ngậm sỉ hoặc nứt có hướng nằm song song hoặc gần song song
với bề mặt chi tiết kiểm tra.

 Có thể kiểm tra đo chiều dày các chi tiết có bề mặt chưa/đã có lớp sơn phủ, hoặc có
nhiệt độ khoảng từ -20ºC đến 500ºC, hoặc có bán kính cong nhỏ đến 20 mm (0.75 inch).

 Kiểm tra đo mức chất lỏng bên trong đường ống hoặc bổn bể chứa với dải phạm vi rộng
khoảng từ 127 mm (5 inh) cho đến 1.25 m.

 Đặc biệt, với cấu hình Epoch 650Ex, thiết bị có thể sử dụng được trong các môi trường
khắc nghiệt hoặc yêu cầu phải chống cháy nổ.
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Lời nói đầu về việc hiệu chuẩn
� Hiệu chuẩn thiết bị siêu âm khuyết tật Epoch 650 là quá trình điều chỉnh các thông số để

thiết bị có độ chính xác cao nhất có thể khi thực hiện kiểm tra trên một loại vật liệu, sử dụng
một đầu dò và mẫu chuẩn với loại vật liệu có nhiệt độ nào đó tương đương với mẫu kiểm tra

� Trong quá trình thực hiện hiệu chuẩn sóng dọc, người dùng sẽ phải thiết lập các giá trị thông
số cho điểm bù 0 [Cal-Zero] và vận tốc [Cal-Vel]. Việc thực hiện [Cal-Zero] là nhằm mục
đích để bù thời gian chết giữa lần phát xung chính và sự xâm nhập của sóng âm vào chi tiết
kiểm tra, và [Cal-Vel] là nhằm mục đích để phù hợp với vận tốc của vật liệu cần kiểm tra

� Chức năng tiên tiến [Auto-Cal] trên Epoch 650 cho phép người dùng thực hiện hiệu chuẩn
dễ dàng và nhanh chóng. Hướng dẫn này là một quy trình cung cấp cho việc hiệu chuẩn
sóng dọc với các đầu dò thẳng loại Biến Tử Đơn – Kép – Delay Line và chế độ Echo to Echo

Khuyến Nghị: Cho đến khi bạn hoàn toàn có thể sử dụng thiết bị siêu âm khuyết tật Epoch 650
một cách thành thạo và tự tin, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện các bước hiệu chuẩn theo
sách hướng dẫn sử dụng cơ bản này trước khi bắt đầu thực hiện việc hiệu chuẩn thực tế
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Các chế độ hiệu chuẩu sóng dọc
� Hiệu chuẩn chùm tia sóng dọc được thực hiện theo hai chế độ chính. Đối với hướng dẫn

hiệu chuẩn này, chùm tia sóng dọc sẽ được đề cập đến tất cả các giá trị như đầu dò thẳng 0º
loại tiêu chuẩn có biến tử đơn và biến tử kép, đầu dò biến tử đơn với delay line sử dụng nêm

� Chế độ hiệu chuẩn theo [Thickness]: Chế độ hiệu chuẩn này cần phải cung cấp mẫu chuẩn
có 02 chiều dày khác nhau để có giá trị đo đạc chính xác nhất có thể, chiều dày mỏng cho
phép bạn hiệu chuẩn Zero Offset (bù trừ 0) và chiều dày lớn hơn để hiệu chuẩn cho vận tốc
sóng âm truyền trong vật liệu (Velocity). Tuy nhiên, vẫn sử dụng được mẫu chuẩn với 1
chiều dày để thực hiện việc hiệu chuẩn (khuyến cáo: Sử dụng duy nhất đầu dò biến tử đơn)

� Chế độ hiệu chuẩn theo [Echo-to-Echo]: Chế độ hiệu chuẩn này cho phép bạn sử dụng bất
kỳ một chế độ đo đạc kiểu Echo-to-Echo (đo qua lớp sơn phủ) để hiệu chuẩn cho duy nhất
vận tốc sóng âm. Trong chế độ hiệu chuẩn này, cổng thứ hai được thiết lập mở (ON) theo
dõi chỉ thị cổng để có được giá trị đo đạc. Điều này có nghĩa rằng bạn chỉ cần xác định vận
tốc sóng âm vật liệu mẫu đang sử dụng để có giá trị đo Echo-to-Echo chính xác nhất có thể

Khuyến Nghị: Cho đến khi bạn hoàn toàn có thể sử dụng thiết bị siêu âm khuyết tật Epoch 650
một cách thành thạo và tự tin, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện các bước hiệu chuẩn theo
sách hướng dẫn sử dụng cơ bản này trước khi bắt đầu thực hiện việc hiệu chuẩn thực tế
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Các thiết lập cơ bản ban đầu
� Tại tab chức năng 3/5, người

dùng ấn phím [F2 ↹ Meas Setup]
và thay đổi các thông số như
[Unit] ↠ mm, [Auto XX%] ↠ 80%

� Người dùng cũng có thể tùy chọn
thay đổi thêm các thông số khác
như là [Reading Setup] ↠ Auto
hoặc thông số [THRes] ↠ X.XX
hoặc thông số [%Res] ↠ X.XX

� Tại các phím truy cập nhanh ấn
chọn phím và sử dụng núm xoay
để thay đổi các thông số như sau
[dB] ↠ khoảng 15dB đến 30.0dB
[G1Level] ↠ khoảng 20% to 40%

� Sau khi đã hoàn thành các thiết
lập trên, ấn phím [ ] để quay trở
về lại nhanh tab chức năng 1/5
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Các thiết lập cơ bản ban đầu
� Tại tab chức năng 1/5, ấn chọn

phím [F1 ↹ Basic] và thay đổi các
thông số [Velocity] ↠ 5900mm/s
là vận tốc của sóng dọc trong
thép, [Zero] ↠ 0.000µs là bù 0
cho đầu dò, [Range] ↠ 4 lần
chiều dày mẫu đang sử dụng
[Delay] ↠ 0.00 là độ trễ màn hình

� Thông số vận tốc [Velocity] sẽ bị
vô hiệu hóa trong chế độ [TOF]
Để kích hoạt lại nó, ấn chọn phím
[F2 ↹ Meas Setup] tại tab chức
năng 3/5, sử dụng núm xoay thay
đổi thông số đơn vị [Unit] ↠ mm

� Sau khi đã hoàn thành các thiết
lập trên, ấn phím [F2 ↹ Pulser]
để thiết lập cho bộ phát xung
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Các thiết lập cơ bản ban đầu
� Tại tab chức năng 1/5, ấn phím

chọn [F2 ↹ Pulser] và thay đổi
các thông số [PRF Mode] ↠ Auto
là được tự động, [PRF] là tần số
lập xung và sẽ vô hiệu khi chọn
Auto, [Energy] ↠ 100 V là mức
năng lượng phát, [Damp] ↠ 50 Ω
là mức giảm chấn âm, [Mode] ↠
P/E là chế độ vừa phát vừa thu
sóng âm nếu người dùng sử dụng
loại đầu dò biến tử đơn (nếu đầu
dò loại biến tử kép, hãy chọn chế
độ Dual), [Pulser] ↠ Square là
loại xung vuông được sử dụng, và
[Freq] ↠ 5.0 MHz là tần số phù
hợp với đầu dò đang sử dụng

� Sau khi đã hoàn thành các thiết
lập trên, ấn phím [F3 ↹ Rcvr] để
thiết lập cho bộ thu nhận tín hiệu
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Các thiết lập cơ bản ban đầu
� Tại tab chức năng 1/5, ấn phím

[F3 ↹ Rcvr] và thay đổi các thông
số như [Filter] ↠ 1.5-8.5 MHz là
mức phù hợp với tần số đầu dò
đang sử dụng, [Rect] ↠ Full là bộ
chỉnh lưu sóng âm được hiển thị
đầy đủ (hoặc người dùng có thể
tùy chọn loại [Half+] hoặc [Half-]
hoặc [RF] cho từng ứng dụng
khác nhau nếu am hiểu hơn về
các nguyên lý của sóng siêu âm)
[Reject] ↠ 0% là phần % biên độ
FHS của tín hiệu xung bị loại bỏ
(thông số này luôn chọn mức 0%)

� Sau khi đã hoàn thành các thiết
lập trên, ấn phím [F4 ↹ Trig] để
tùy chọn thiết lập cụ thể cho các
thông số về tính lượng giác học
đối với đầu dò và chi tiết kiểm tra
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Các thiết lập cơ bản ban đầu
� Tại tab chức năng 1/5, ấn phím

[F4 ↹ Trig] và thay đổi các thông
số như [Angle] ↠ 0.0º là góc phù
hợp với đầu dò sóng dọc sử dụng
[Thicks] ↠ 0.00 là chiều dày phù
hợp với chi tiết kiểm tra và nó có
thể tùy người dùng nhập khi thực
hiện kiểm tra để nó được hiển thị
trong các báo cáo về sau (hoặc có
thể không nhất thiết phải nhập nó)

� Đây là bước cuối cùng của các
thiết lập cơ bản ban đầu trước khi
thực hiện quá trình hiệu chuẩn

� Sau khi người dùng hoàn thành
tất cả các bước thiết lập trên, kết
nối đầu dò với Epoch 650 tại cổng
[T/R] nếu đầu dò biến tử đơn và
kết nối cho cả 2 cổng [R + T/R]
nếu đầu dò biến tử kép/truyền qua
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Chế độ Thickness: Đầu dò đơn & mẫu chuẩn bậc thang
Hoàn thành các bước tùy chọn cho
thiết lập với đầu dò sóng dọc 5 Mhz tại
Các thiết lập cơ bản ban đầu

� B1: Ấn phím [F5 ↹ Auto Cal]

� B2: Tra chất tiếp âm và đặt đầu dò
lên mẫu bậc thang THK 5.0mm
màn hình Epoch sẽ hiển thị 4 xung
phản hồi từ thành dưới quay về

� B3: Ấn phím [P5 ↹ G1Start] và
sử dụng núm xoay để di chuyển
Gate 1 cắt ngang BWE thứ nhất
Ấn phím [2ND F + AUTO XX%] để
xung phản hồi này có biên độ
bằng hoặc xấp xỉ với 80% FSH

� B4: Đợi giá trị đo lường ổn định
(xấp xỉ chiều dày mẫu 5 bậc đã biết)
ấn phím [P3 ↹ Cal-Zero] để hiệu
chuẩn việc bù 0 cho đầu dò thẳng
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Chế độ Thickness: Đầu dò đơn & mẫu chuẩn bậc thang
Màn hình thiết bị siêu âm Epoch 650
sẽ đóng băng và xuất hiện một bảng
thông báo [Enter Value for Zero Cal]

� B5: Sử dụng núm xoay để nhập
giá trị đúng chiều dày mẫu chuẩn
5 bậc đã biết [5.00] tại bảng thông
báo [Enter Value for Zero Cal]
Sau đó ấn phím [P3 ↹ Continue]
để tiếp tục việc hiệu chuẩn, hoặc
ấn [P1↹ Cancel] nếu muốn hủy
để thực hiện lại bước B3 và B4

NOTE: Trong suốt quá trình thực hiện
từ B2 đến B5, đầu dò phải được giữ
ổn định tại một vị trí và Gate 1 không
được tăng hay giảm thông số [Level]
Có nghĩa là không được di chuyển
Gate 1 đi lên hay xuống so với FSH
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Chế độ Thickness: Đầu dò đơn & mẫu chuẩn bậc thang
� B6: Tra chất tiếp âm và đặt đầu dò

lên mẫu bậc thang THK 12.5 mm

� B7: Ấn phím [P5 ↹ G1Start] và
sử dụng núm xoay để di chuyển
Gate 1 cắt ngang BWE thứ nhất
Ấn phím [2ND F + AUTO XX%] để
xung phản hồi này có biên độ
bằng hoặc xấp xỉ với 80% FSH

� B8: Đợi giá trị đo lường ổn định ấn
phím [P2 ↹ Cal-Vel] để hiệu
chuẩn vận tốc sóng âm vật liệu
Khi đó màn hình thiết bị siêu âm
khuyết tật Epoch 650 sẽ đóng
băng và xuất hiện bảng thông báo
[Enter Value for Velocity Cal]



Page 14 of 33 

Chế độ Thickness: Đầu dò đơn & mẫu chuẩn bậc thang
Trong suốt quá trình thực hiện từ B6
đến B10 còn lại, đầu dò phải được giữ
ổn định tại một vị trí và Gate 1 không
được tăng hay giảm thông số [Level]
Có nghĩa là không được di chuyển
Gate 1 đi lên hay xuống so với FSH

� B9: Sử dụng núm xoay để nhập
giá trị đúng chiều dày mẫu 5 bậc
đã biết [12.50] tại bảng thông báo
[Enter Value for Velocity Cal]
Sau đó ấn phím [P2 ↹ Done] để
hoàn thành việc hiệu chuẩn này.
Hoặc ấn phím [P1↹ Cancel] nếu
muốn hủy để thực hiện lại từ B3

NOTE: Sau khi hoàn thành bước này
tất cả giá trị ban đầu của các thông số
[Velocity] và [Zero] sẽ tự động được
điều chỉnh đúng với bản chất của nó
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Chế độ Thickness: Đầu dò đơn & mẫu chuẩn bậc thang
� B10: Vẫn giữ yên đầu dò và điều

chỉnh [Range] đến 50.00, khi đó
màn hình xuất hiện 4 xung BWE
Ấn phím [P5 ↹ G1Start] và sử
dụng núm xoay để di chuyển Gate
1 lần lượt cắt ngang từng tín hiệu
xung thứ 3 – 2 – 1 BWE và đọc
giá trị đo để kiểm chứng lại độ
chính xác tuyến tính của thiết bị

NOTE: Biên độ của mỗi tín hiệu xung
BWE phải được tăng bằng hoặc xấp xỉ
80% FSH khi đo đạc và độ sai lệch
cực đại cho phép đo lường tại mỗi tín
hiệu xung BWE đã chọn là ±1% hoặc
±2% FSW (tùy từng chuẩn quy định)

� Các bước kiểm chứng có thể thực
hiện thêm, nếu cảm thấy cần thiết:
Ấn phím [RANGE] và điều chỉnh
khoảng 30.0 để đo các bậc còn lại
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Chế độ Thickness: Đầu dò đơn & mẫu chuẩn bậc thang
� Tra chất tiếp âm và đặt đầu dò lên

từng chiều dày còn lại của mẫu
bậc 10.0 mm – 7.5 mm – 5.0 mm
ấn phím [P5 ↹ G1Start] hoặc
phím truy cập nhanh [GATE] và
sử dụng núm xoay để di chuyển
Gate 1 cắt ngang xung BWE thứ
nhất, sau đó đọc giá trị đo lường

� Tiếp tục ấn phím [RANGE] và
điều chỉnh về khoảng 15.00 để đo
chiều dày còn lại của bậc 2.5 mm
còn lại và đọc giá trị đo lường

NOTE: Biên độ của mỗi tín hiệu xung
BWE phải được tăng bằng hoặc xấp xỉ
80% FSH khi đo đạc từng chiều dày
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Chế độ Thickness: Đầu dò đơn & mẫu chuẩn IIW
Hoàn thành các bước tùy chọn cho
thiết lập với đầu dò sóng dọc 5 Mhz tại
Các thiết lập cơ bản ban đầu

� B1: Ấn phím [F5 ↹ Auto Cal]

� B2: Tra chất tiếp âm và đặt đầu dò
lên mẫu IIW có chiều dày 25 mm
màn hình Epoch sẽ hiển thị 4 xung
phản hồi từ thành dưới quay về

� B3: Ấn phím [P5 ↹ G1Start] và
sử dụng núm xoay để di chuyển
Gate 1 cắt ngang BWE thứ nhất
Ấn phím [2ND F + AUTO XX%] để
xung phản hồi này có biên độ
bằng hoặc xấp xỉ với 80% FSH

� B4: Đợi giá trị đo lường ổn định
(xấp xỉ chiều dày mẫu IIW đã biết)
ấn phím [P3 ↹ Cal-Zero] để hiệu
chuẩn điểm bù 0 cho đầu dò
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Chế độ Thickness: Đầu dò đơn & mẫu chuẩn IIW
Màn hình thiết bị siêu âm Epoch 650
sẽ đóng băng và xuất hiện một bảng
thông báo [Enter Value for Zero Cal]

� B5: Sử dụng núm xoay để nhập
giá trị đúng chiều dày mẫu chuẩn
IIW đã biết [25.00] tại bảng thông
báo [Enter Value for Zero Cal]
Sau đó ấn phím [P3 ↹ Continue]
để tiếp tục việc hiệu chuẩn, hoặc
ấn [P1↹ Cancel] nếu muốn hủy
để thực hiện lại bước B3 và B4

NOTE: Trong suốt quá trình thực hiện
từ B2 đến B5, đầu dò phải được giữ
ổn định tại một vị trí và Gate 1 không
được tăng hay giảm thông số [Level]
Có nghĩa là không được di chuyển
Gate 1 đi lên hay xuống so với FSH
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Chế độ Thickness: Đầu dò đơn & mẫu chuẩn IIW
Trong suốt quá trình thực hiện từ B6
đến B9 còn lại, đầu dò phải được giữ
ổn định tại một vị trí và Gate 1 không
được tăng hay giảm thông số [Level]
Có nghĩa là không được di chuyển
Gate 1 đi lên hay xuống so với FSH

� B6: Ấn phím [P5 ↹ G1Start] và
sử dụng núm xoay để di chuyển
Gate 1 cắt ngang BWE lần thứ tư
Ấn phím [2ND F + AUTO XX%] để
xung phản hồi này có biên độ
bằng hoặc xấp xỉ với 80% FSH
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Chế độ Thickness: Đầu dò đơn & mẫu chuẩn IIW
Trong suốt quá trình thực hiện từ B6
đến B9 còn lại, đầu dò phải được giữ
ổn định tại một vị trí và Gate 1 không
được tăng hay giảm thông số [Level]
Có nghĩa là không được di chuyển
Gate 1 đi lên hay xuống so với FSH

� B7: Đợi giá trị đo lường ổn định
(xấp xỉ 4 lần chiều dày mẫu IIW)
ấn phím [P2 ↹ Cal-Vel] để hiệu
chuẩn vận tốc sóng âm vật liệu
Khi đó màn hình thiết bị siêu âm
khuyết tật Epoch 650 sẽ đóng
băng và xuất hiện bảng thông báo
[Enter Value for Velocity Cal]
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Chế độ Thickness: Đầu dò đơn & mẫu chuẩn IIW
Trong suốt quá trình thực hiện từ B6
đến B9 còn lại, đầu dò phải được giữ
ổn định tại một vị trí và Gate 1 không
được tăng hay giảm thông số [Level]
Có nghĩa là không được di chuyển
Gate 1 đi lên hay xuống so với FSH

� B8: Sử dụng núm xoay để nhập
giá trị [100.00] tại bảng thông báo
[Enter Value for Zero Velocity]
theo đúng 4 lần xung phản hồi
Sau đó ấn phím [P2 ↹ Done] để
hoàn thành việc hiệu chuẩn này
Hoặc ấn [P1↹ Cancel] nếu muốn
hủy để thực hiện lại từ bước B3

NOTE: Sau khi hoàn thành bước này
tất cả giá trị ban đầu của các thông số
[Velocity] và [Zero] sẽ tự động được
điều chỉnh đúng với bản chất của nó
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Chế độ Thickness: Đầu dò đơn & mẫu chuẩn IIW
Trong suốt quá trình thực hiện từ B6
đến B9 còn lại, đầu dò phải được giữ
ổn định tại một vị trí và Gate 1 không
được tăng hay giảm thông số [Level]
Có nghĩa là không được di chuyển
Gate 1 đi lên hay xuống so với FSH

� B9: Ấn phím [P5 ↹ G1Start] và
sử dụng núm xoay để di chuyển
Gate 1 lần lượt cắt ngang từng tín
hiệu xung thứ 3 – 2 – 1 BWE và
đọc giá trị đo để kiểm chứng lại độ
chính xác tuyến tính của thiết bị

NOTE: Biên độ của mỗi tín hiệu xung
BWE phải được tăng bằng hoặc xấp xỉ
80% FSH khi đo đạc, và độ sai lệch
cực đại cho phép đo lường tại mỗi tín
hiệu xung BWE đã chọn là ±1% hoặc
±2% FSW (tùy từng chuẩn quy định)
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Chế độ Thickness: Đầu dò đơn & mẫu chuẩn IIW

 Sau khi việc kiểm chứng sự tuyến
tính của thiết bị đã hoàn thành và
được chấp thuận. Người dùng có
thể ấn phím [FREEZE] để đóng
băng màn hình của Epoch 650

 Và sau đó người dùng có thể bắt
đầu ngay việc kiểm tra hoặc thực
hiện việc tạo và lưu tập tin hiệu
chuẩn này vào bộ lưu trữ Epoch

 Vui lòng tham khảo thêm hướng
dẫn phần Epoch 650 - Tạo & Lưu
& Mở & Báo Cáo các tập tin
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Chế độ Thickness: Đầu dò kép & mẫu chuẩn bậc thang

 Bởi vì đặc tính sóng âm của đầu dò biến tử kép là không tuyến tính với việc hiệu chuẩn
khoảng cách trong chiều dày vật liệu giảm dần. Độ nhạy tối đa được xác định bởi góc
nghiêng của hai biến tử trong đầu dò biến tử kép. Hiệu chuẩn khoảng cách cần phải thực
hiện bởi một mẫu chuẩn bậc gồm hai chiều dày khác nhau. Epoch 650 không có sự hiệu
chỉnh V-Path cho đầu dò, và có thể gây ra một phi tuyến tính trong dải hiệu chuẩn. Giá trị phi
tuyến tính phụ thuộc vào chiều dày mỏng nhất được sử dụng trong quá trình hiệu chuẩn

 Giá trị [Zero Offset] của đầu dò biến tử kép có thể thay đổi đáng kể khi kiểm tra tại các bề
mặt có nhiệt độ hơi khắc nghiệt (cao). Nếu nhiệt độ bề mặt kiểm tra thay đổi cao hơn một vài
độ thì cần phải kiểm tra lại giá trị của [Zero Offset]. Nếu bạn có ý định kiểm tra một bề mặt
có nhiệt độ cao, chúng tôi khuyến cáo nên sử dụng đầu dò D790 và D791 của Olympus, vì
nó được thiết kế cho ứng dụng đo ở nhiệt độ cao và được xây dựng độ trễ với một vận tốc
sóng âm ổn định mà không làm thay đổi nhiều khi kiểm tra tại các bề mặt có nhiệt độ cao

 Nhấp vào Chế độ Thickness: Đầu dò kép & mẫu chuẩn bậc thang để xem hướng dẫn
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Chế độ Thickness: Đầu dò kép & mẫu chuẩn bậc thang
Hoàn thành các bước tùy chọn cho
thiết lập với đầu dò sóng dọc 5 Mhz tại
Các thiết lập cơ bản ban đầu

� B1: Ấn phím [Gate] ↠ [F3 ↹ Gate
Setup] ↠ [P1 ↹ G1 Mode] và sử
dụng núm xoay để chọn [Edge]

� B2: Tra chất tiếp âm và đặt đầu dò
lên mẫu bậc thang có THK 5.0mm
Ấn phím [dB] và sử dụng núm
xoay điều chỉnh giá trị khuếch đại
để xung BWE đầu tiên xuất hiện
sườn trước gần như thẳng đứng

� B3: Ấn phím [F5 ↹ Auto Cal]
Sau đó ấn phím [P5 ↹ G1Start]
và sử dụng núm xoay di chuyển
Gate 1 cắt ngang sườn BWE này

� B4: Đợi giá trị đo lường tạm ổn
định ấn phím [P3 ↹ Cal-Zero] để
hiệu chuẩn việc bù 0 cho đầu dò
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Chế độ Thickness: Đầu dò kép & mẫu chuẩn bậc thang
Màn hình thiết bị siêu âm Epoch 650
sẽ đóng băng và xuất hiện một bảng
thông báo [Enter Value for Zero Cal]

� B5: Sử dụng núm xoay để nhập
giá trị đúng chiều dày mẫu chuẩn
5 bậc đã biết [5.00] tại bảng thông
báo [Enter Value for Zero Cal]
Sau đó ấn phím [P3 ↹ Continue]
để tiếp tục việc hiệu chuẩn, hoặc
ấn [P1↹ Cancel] nếu muốn hủy
để thực hiện lại bước B3 và B4

NOTE: Trong suốt quá trình thực hiện
từ B2 đến B5, đầu dò phải được giữ
ổn định tại một vị trí và Gate 1 không
được tăng hay giảm thông số [Level]
Có nghĩa là không được di chuyển
Gate 1 đi lên hay xuống so với FSH
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Chế độ Thickness: Đầu dò kép & mẫu chuẩn bậc thang
� B6: Tra chất tiếp âm và đặt đầu dò

lên mẫu bậc thang THK 12.5 mm
Ấn phím [dB] và sử dụng núm
xoay điều chỉnh giá trị khuếch đại
để xung BWE đầu tiên xuất hiện
sườn trước gần như thẳng đứng

� B7: Ấn phím [P5 ↹ G1Start] và
sử dụng núm xoay để di chuyển
Gate 1 cắt ngang sườn trước của
1st BWE bởi chiều dày đã biết
(giá trị có thể sẽ lớn hơn nhiều)

� B8: Đợi giá trị đo lường ổn định ấn
phím [P2 ↹ Cal-Vel] để hiệu
chuẩn vận tốc sóng âm vật liệu
Nếu muốn, người dùng có thể ấn
phím [P1 ↹ Cancel] để thực hiện
lại việc hiệu chuẩn từ bước B2
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Chế độ Thickness: Đầu dò kép & mẫu chuẩn bậc thang
Màn hình thiết bị siêu âm Epoch 650
sẽ đóng băng và xuất hiện bảng thông
báo [Enter Value for Velocity Cal]

� B9: Sử dụng núm xoay để nhập
giá trị đúng chiều dày mẫu 5 bậc
đã biết [12.50] tại bảng thông báo
[Enter Value for Velocity Cal]
Sau đó ấn phím [P2 ↹ Done] để
hoàn thành việc hiệu chuẩn này
Hoặc ấn phím [P1↹ Cancel] nếu
muốn hủy để thực hiện lại từ B2

NOTE: Trong suốt quá trình thực hiện
từ B6 đến B9, đầu dò phải được giữ
ổn định tại một vị trí và Gate 1 không
được tăng hay giảm thông số [Level]
Có nghĩa là không được di chuyển
Gate 1 đi lên hay xuống so với FSH
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Chế độ Thickness: Đầu dò kép & mẫu chuẩn bậc thang
� B10: Ấn phím [P5 ↹ G1Start] và

đặt đầu dò lên các bậc chiều dày
còn lại, sử dụng núm xoay để di
chuyển Gate 1 cắt ngang sườn
trước của 1st BWE bởi chiều dày
đã biết và đọc giá trị đo lường
tương ứng cho từng vị trí đã biết
(giá trị này có thể có sự sai số lớn)

NOTE: Với đầu dò biến tử kép được
hiệu chuẩn theo chế độ này, nó chủ
yếu được sử dụng cho các ứng dụng
kiểm tra vật đúc hoặc các chi tiết có
tán xạ âm cao, do đó giá trị đo lường
có thể không có độ chính xác cao

Đặc biệt, phải có mẫu chuẩn với 02
chiều dày biết trước lớn & nhỏ hơn
gần bằng chi tiết kiểm tra để thực hiện
việc hiệu chuẩn thực tế, và sử dụng
sườn trước của 1st BWE khi đo lường
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Chế độ Echo-to-Echo: Đầu dò loại Delay Line – Nêm trễ

 Trong chế độ Echo-to-Echo, việc hiệu chuẩn chỉ cần thực hiện trên mẫu chuẩn có một
chiều dày biết trước (lý tưởng nhất là sử dụng mẫu có vật liệu giống hoặc tương
đương và có chiều dày gần bằng chiều dày chi tiết cần kiểm tra). Trong chế độ này
chúng ta chỉ cần hiệu chuẩn cho vận tốc của sóng âm để có giá trị đo chính xác

 Việc thực hiện chế độ đo lường E-T-E được sử dụng đầu dò biến tử đơn (nên sử dụng
đầu dò biến tử đơn loại có nêm delay line để có độ chính xác cao hơn). Các bước hiệu
chuẩn chế độ Echo-to-Echo dưới đây được thực hiện với đầu dò có tần số 20 MHz và
mẫu bậc thang 5 bậc với các chiều dày 2.50 – 5.00 – 7.50 – 10.00 – 12.50 mm

 Nhấp vào Chế độ Echo-to-Echo: Đầu dò loại Delay Line – Nêm trễ để xem hướng dẫn
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Chế độ Echo-to-Echo: Đầu dò loại Delay Line – Nêm trễ
Hoàn thành các bước tùy chọn cho
thiết lập đầu dò sóng dọc 5.0 Mhz tại
Các thiết lập cơ bản ban đầu

� B1: Đối với chế độ hiệu chuẩn này
ấn phím truy cập nhanh [Gate] và
thiết lập các thông số như sau
[Gate2] ↠ [Status ↠ On]

[Gate Setup] ↠ [G2 Tracks ↠ Gate1]

� B2: Ấn phím [F1 ↹ Basic] ↠ [P2
↹ Zero] và dùng núm xoay tăng
giá trị Zero để di chuyển xung
main-bang về bên trái màn hình
Khi đó giao diện xung cạnh trên
và cạnh dưới của nêm xuất hiện

� B3: Ấn phím [F5 ↹ Auto Cal]
Sau đó ấn phím [P1 ↹ Type] và
sử dụng núm xoay để chọn [G2-1]
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Chế độ Echo-to-Echo: Đầu dò loại Delay Line – Nêm trễ
� B4: Tra chất tiếp âm và đặt đầu dò

lên mẫu bậc thang THK 5.0 mm

� B5: Ấn phím [P5 ↹ G1Start] và
sử dụng núm xoay để di chuyển
Gate 1 cắt ngang xung BWE đầu
tiên của chiều dày mẫu đã biết
Sử dụng các phím [GATES] ↠
[F2] ↠ [P2] - [P4] để tách biệt
Gate 1 và Gate 2, và tùy chỉnh để
Gate 2 cắt ngang xung BWE thứ
hai của chiều dày mẫu đã biết

� B6: Ấn phím [dB] và dùng núm
xoay điều chỉnh độ khuếch đại để
biên độ xung tại Gate 2 cao hơn
50% FSH. Một giá trị đo đạc sẽ
xuất hiện tại ô [2-1] trên màn hình

� B7: Đợi giá trị đo lường được ổn
định, ấn phím [P2 ↹ Cal-Vel]
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Chế độ Echo-to-Echo: Đầu dò loại Delay Line – Nêm trễ
Màn hình thiết bị siêu âm Epoch 650
sẽ đóng băng và xuất hiện bảng thông
báo [Enter Value for Velocity Cal]

� B8: Sử dụng núm xoay để nhập
giá trị đúng chiều dày mẫu chuẩn
đã biết [5.00] tại bảng thông báo
[Enter Value for Velocity Cal]
Sau đó ấn phím [P2 ↹ Done] để
hoàn thành việc hiệu chuẩn, hoặc
ấn [P1↹ Cancel] nếu muốn hủy

� Sau khi hoàn thành việc hiệu
chuẩn, sử dụng miếng nhựa mỏng
đặt lên từng bậc chiều dày 2.5 và
7.5 mm của mẫu và sử dụng đầu
dò để kiểm chứng lại độ chính xác

NOTE: Trong chế độ E-T-E, người
dùng chỉ sử dụng/quan tâm Gate 2 với
xung 2nd BWE để xác định giá trị đo
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Nguyên lý hoạt động
� Sử dụng sóng siêu âm có dải tần số khoảng

0.5 MHz đến 10.0 MHz, với chùm Sóng
Ngang có các góc khúc xạ như 30º, 45º, 60º
hoặc 70º khi được truyền vào chi tiết kiểm tra

� Với bộ vi xử lý kỹ thuật số trên Epoch 650
các tín hiệu từ xung A-Scan cùng với các chỉ
số liên quan sẽ được hiển thị, từ đó giúp
người dùng có thể dễ dàng thực hiện việc
tính toán, giải đoán và đánh giá dữ liệu

TH
K

 2
0 

m
m
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Các ứng dụng chính
� Đối với loại Sóng Ngang, thiết bị Epoch 650 có thể:

 Kiểm tra phát hiện và xác định được vị trí/khoảng cách/kích thước hoặc chiều cao cho
hầu hết các khuyết tật nằm bên trong chi tiết kiểm tra, ngoại trừ các khuyết tật dạng
đường có hướng nằm song song hoặc gần song song với bề mặt chi tiết kiểm tra.

 Giải đoán và có thể cho biết loại khuyết tật đã phát hiện như: nứt, ngậm sỉ, rổ khí,...

 Có thể kiểm tra được các bề mặt có nhiệt độ lên đến 480ºC, hoặc có bán kính cong nhỏ
hơn 25.4 mm (1.00 inch).

 Đặc biệt, với cấu hình Epoch 650Ex, thiết bị có thể sử dụng được trong các môi trường
khắc nghiệt hoặc yêu cầu phải chống cháy nổ.
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Lời nói đầu về việc hiệu chuẩn
� Hiệu chuẩn thiết bị siêu âm khuyết tật Epoch 650 là quá trình điều chỉnh các thông số để

thiết bị có độ chính xác cao nhất có thể khi thực hiện kiểm tra trên một loại vật liệu, sử dụng
một đầu dò và mẫu chuẩn với loại vật liệu có nhiệt độ nào đó tương đương với mẫu kiểm tra

� Trong quá trình thực hiện hiệu chuẩn sóng ngang, người dùng sẽ phải thiết lập các giá trị
thông số cho điểm bù 0 [Cal-Zero] và vận tốc [Cal-Vel]. Việc thực hiện [Cal-Zero] là nhằm
mục đích để bù thời gian chết giữa lần phát xung chính và sự xâm nhập của sóng âm vào chi
tiết kiểm tra, và [Cal-Vel] là nhằm mục đích để phù hợp với vận tốc của vật liệu cần kiểm tra

� Chức năng tiên tiến [Auto-Cal] trên Epoch 650 cho phép người dùng thực hiện hiệu chuẩn
dễ dàng và nhanh chóng. Hướng dẫn này là một quy trình cung cấp cho việc hiệu chuẩn
sóng ngang với đầu dò loại Biến Tử Đơn có góc khúc xạ 70º. Đối với các góc khúc xạ khác
còn lại như 30º, 45º và 60º đều được thực hiện tương tự như quy trình hướng dẫn này

Khuyến Nghị: Cho đến khi bạn hoàn toàn có thể sử dụng thiết bị siêu âm khuyết tật Epoch 650
một cách thành thạo và tự tin, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện các bước hiệu chuẩn theo
sách hướng dẫn sử dụng cơ bản này trước khi bắt đầu thực hiện việc hiệu chuẩn thực tế
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Các thủ tục hiệu chuẩn sóng ngang
� Các thủ tục hiệu chuẩn sóng ngang cho đầu dò góc cần thực hiện trình tự theo các bước sau

Xác định Điểm Ra Chùm Âm – BIP
Beam Index Point – BIP là điểm mà tại đó chùm sóng siêu âm đi ra khỏi bề mặt tiếp xúc
của đầu dò/nêm và xâm nhập vào vật liệu chi tiết với mức năng lượng cao nhất

Xác minh Góc Thực Của Đầu Dò
Mặc dù đầu dò/nêm sẽ có giá trị danh nghĩa của nó, nhưng góc khúc xạ thực tế có thể sẽ
khác vì do các tính chất của vật liệu kiểm tra hoặc đầu dò/nêm bị mài mòn. Do vậy, nó
cần được xác minh lại để đảm bảo Epoch 650 tính toán đường truyền âm chính xác nhất

Hiệu chuẩn Khoảng Cách Truyền Âm
Khi hiệu chuẩn khoảng cách truyền âm trên mẫu chuẩn IIW-Type 1 Block (V1) của
OLYMPUS với P/N TB1054-1, khoảng cách đường truyền âm của xung phản hồi quay về
lần thứ nhất sẽ là 100 mm và xung phản hồi quay về lần thứ hai sẽ là 225 mm

Nhưng đối với mẫu chuẩn IIW-Type 1 Block (V1) được thiết kế ngay tại vị trí đánh dấu
điểm 0 được cắt khía thẳng xuống, khoảng cách đường truyền âm của xung phản hồi
quay về lần thứ nhất sẽ là 100 mm và xung phản hồi quay về lần thứ hai sẽ là 200 mm

Hiệu chuẩn Độ Nhạy Quét Ban Đầu
Cho phép người dùng thiết lập một mức giá trị độ nhạy dB ban đầu làm tham chiếu, và
nó sẽ được cộng thêm 6 dB hoặc 12 dB hoặc 24 dB độ khuếch đại (tùy từng chuẩn) để
làm mức tổn hao năng lượng trong vật liệu khi thực hiện việc kiểm tra trên chi tiết thực tế



Page 6 of 22

Các thiết lập cơ bản ban đầu
� Tại tab chức năng 3/5, người

dùng ấn phím [F2 ↹ Meas Setup]
và thay đổi các thông số như
[Unit] ↠ mm, [Auto XX%] ↠ 80%

� Người dùng cũng có thể tùy chọn
thay đổi thêm các thông số khác
như là [Reading Setup] ↠ Auto
hoặc thông số [THRes] ↠ X.XX
hoặc thông số [%Res] ↠ X.XX

� Tại các phím truy cập nhanh ấn
chọn phím và sử dụng núm xoay
để thay đổi các thông số như sau
[dB] ↠ khoảng 30dB đến 50.0dB
[G1Level] ↠ khoảng 20% to 40%

� Sau khi đã hoàn thành các thiết
lập trên, ấn phím [ ] để quay trở
về lại nhanh tab chức năng 1/5
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Các thiết lập cơ bản ban đầu
� Tại tab chức năng 1/5, ấn chọn

phím [F1 ↹ Basic] và thay đổi các
thông số [Velocity] ↠ 3240mm/s
là vận tốc của sóng ngang trong
thép, [Zero] ↠ 0.000µs là bù 0
cho đầu dò, [Range] ↠ 2 lần xung
BWE từ cung lớn (225 đối với
mẫu có rãnh cắt là dạng cung tròn
và 200 đối với dạng cắt thẳng)
[Delay] ↠ 0.00 là độ trễ màn hình

� Thông số vận tốc [Velocity] sẽ bị
vô hiệu hóa trong chế độ [TOF]
Để kích hoạt lại nó, ấn chọn phím
[F2 ↹ Meas Setup] tại tab chức
năng 3/5, sử dụng núm xoay thay
đổi thông số đơn vị [Unit] ↠ mm

� Sau khi đã hoàn thành các thiết
lập trên, ấn phím [F2 ↹ Pulser]
để thiết lập cho bộ phát xung
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Các thiết lập cơ bản ban đầu
� Tại tab chức năng 1/5, ấn phím

chọn [F2 ↹ Pulser] và thay đổi
các thông số [PRF Mode] ↠ Auto
là được tự động, [PRF] là tần số
lập xung và sẽ vô hiệu khi chọn
Auto, [Energy] ↠ 100 V là mức
năng lượng phát, [Damp] ↠ 50 Ω
là mức giảm chấn âm, [Mode] ↠
P/E là chế độ vừa phát vừa thu
sóng âm nếu người dùng sử dụng
loại đầu dò biến tử đơn (nếu đầu
dò loại biến tử kép, hãy chọn chế
độ Dual), [Pulser] ↠ Square là
loại xung vuông được sử dụng, và
[Freq] ↠ 4.0 MHz là tần số phù
hợp với đầu dò đang sử dụng

� Sau khi đã hoàn thành các thiết
lập trên, ấn phím [F3 ↹ Rcvr] để
thiết lập cho bộ thu nhận tín hiệu
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Các thiết lập cơ bản ban đầu
� Tại tab chức năng 1/5, ấn phím

[F3 ↹ Rcvr] và thay đổi các thông
số như [Filter] ↠ 1.5-8.5 MHz là
mức phù hợp với tần số đầu dò
đang sử dụng, [Rect] ↠ Full là bộ
chỉnh lưu sóng âm được hiển thị
đầy đủ (hoặc người dùng có thể
tùy chọn loại [Half+] hoặc [Half-]
hoặc [RF] cho từng ứng dụng
khác nhau nếu am hiểu hơn về
các nguyên lý của sóng siêu âm)
[Reject] ↠ 0% là phần % biên độ
FHS của tín hiệu xung bị loại bỏ
(thông số này luôn chọn mức 0%)

� Sau khi đã hoàn thành các thiết
lập trên, ấn phím [F4 ↹ Trig] để
tùy chọn thiết lập cụ thể cho các
thông số về tính lượng giác học
đối với đầu dò và chi tiết kiểm tra
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Các thiết lập cơ bản ban đầu
� Tại tab chức năng 1/5, ấn phím

[F4 ↹ Trig] và thay đổi các thông
số như [Angle] ↠ 70.0º là góc
phù hợp với đầu dò đang sử dụng
[Thicks] ↠ 15.00 là giá trị phù
hợp với độ sâu lỗ khoan 1.5 mm
[X Value] ↠ 0.00 là giá trị của BIP
[CSC] ↠ Off là tính năng tự động
Điều Chỉnh Cho Bề Mặt Cong

� Đây là bước cuối cùng của các
thiết lập cơ bản ban đầu trước khi
thực hiện quá trình hiệu chuẩn

� Sau khi người dùng hoàn thành
tất cả các bước thiết lập trên, kết
nối đầu dò với Epoch 650 tại cổng
[T/R] nếu đầu dò biến tử đơn và
kết nối cho cả 2 cổng [R + T/R]
nếu đầu dò biến tử kép/truyền qua
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Xác định Điểm Ra Chùm Âm – BIP ↠ Click Next
Sau khi đã hoàn thành các bước tùy chọn cho thiết lập tại Các thiết lập cơ bản ban đầu

� B1: Tra chất tiếp âm và đặt đầu dò lên mẫu chuẩn tại vị trí 0 theo hướng như hình bên dưới

� B2: Ấn phím [dB] và sử dụng núm xoay điều chỉnh giá trị dB để có một tín hiệu xung xuất hiện

� B3: Di chuyển đầu dò tới lui để xác định vị trí của tín hiệu xung có đỉnh cao nhất và phải
đảm bảo tín hiệu xung phản hồi này không được vượt quá 100% chiều cao màn hình Epoch

� B4: Giữ ổn định đầu dò khi đã xác định được vị trí một tín hiệu có biên độ đỉnh xung cao nhất
Sau đó đánh dấu vị trí tại đầu dò/nêm trùng với vị trí điểm 0 trên mẫu chuẩn IIW
Đây sẽ là vị trí BIP của đầu dò/nêm

Note: Có thể sử dụng tính năng [PEAK MEM]
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Xác định Điểm Ra Chùm Âm – BIP ↠ Click Back
� B5: Xác định giá trị BIP để nhập vào [X-Value] ngay trên thiết bị Epoch 650, bằng cách

 Đối với đầu dò/nêm không có sẵn các giá trị khoảng cách: Đo từ cạnh ngoài cùng phía
trước của đầu dò/nêm tới vị trí đã đánh dấu và xác định giá trị khoảng cách

 Đối với đầu dò/nêm có sẵn các giá trị khoảng cách: Xác định đúng giá trị đã có sẵn

� B6: Tại tab chức năng 1/5, ấn chọn phím [F4 ↹ Trig] ↠ [P3 ↹ X-Value] và sử dụng núm
xoay nhập giá trị BIP đã xác định. Mục đích của việc này là giúp người dùng thuận tiện xác
định nhanh khoảng cách từ đầu dò/nêm đến tín hiệu hiển thị trên Epoch 650 đang quan tâm

Note: Có thể sử dụng tính năng [PEAK MEM]

BIP

Đối với hướng dẫn này, giá trị BIP được xác định
để nhập vào thông số [X-Value] sẽ là 13.00 mm
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Xác minh Góc Thực Của Đầu Dò ↠ Click Next
Sau khi đã hoàn thành các bước xác định giá trị BIP tại Xác định Điểm Ra Chùm Âm – BIP

� B1: Xác định góc trên mẫu IIW phù hợp với góc danh nghĩa của đầu dò/nêm đang sử dụng và
có khoảng cách gần nhất với lỗ khoan lớn, tra chất tiếp âm và đặt đầu dò hướng vào nó
(Đối với hướng dẫn này, điểm BIP của đầu dò/nêm được đặt tại vị trí 70º trên mẫu chuẩn IIW)

� B2: Ấn phím [dB] và sử dụng núm xoay điều chỉnh giá trị dB để có một tín hiệu xung xuất hiện
Di chuyển đầu dò tới lui để xác định vị trí của tín hiệu xung có đỉnh cao nhất và phải đảm bảo
tín hiệu xung phản hồi này không được vượt quá 100% chiều cao màn hình Epoch

Giá trị dB để thực hiện thủ tục này sẽ lớn hơn so
với thủ tục Xác định Điểm Ra Chùm Âm – BIP

Note: Có thể sử dụng tính năng [PEAK MEM]
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Xác minh Góc Thực Của Đầu Dò ↠ Click Back

Note: Có thể sử dụng tính năng [PEAK MEM]

� B3: Giữ ổn định đầu dò khi đã xác định được vị trí một tín hiệu có biên độ đỉnh xung cao nhất
Sau đó xác định góc thực của đầu dò/nêm đang sử dụng cho thủ tục hiệu chuẩn, bằng cách

 Sử dụng vị trí BIP của đầu dò/nêm để xác định điểm trùng với giá trị góc trên mẫu chuẩn

 Và khi đó giá trị tại vị trí được xác định này sẽ là góc thực của đầu dò/nêm đang sử dụng

� B4: Nếu giá trị xác định này khác với giá trị góc danh nghĩa trên đầu dò/nêm, tại tab chức
năng 1/5 ấn chọn phím [F4 ↹ Trig] ↠ [P1 ↹ Angle] và sử dụng núm xoay để nhập đúng giá
trị đã xác định. Sai số cho phép của một đầu dò/nêm là ±2º so với giá trị danh nghĩa của nó

Đối với hướng dẫn này, giá trị góc thực được xác
định để nhập vào thông số [Angle] là 71.0º mm
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Hiệu chuẩn Khoảng Cách Truyền Âm
Sau khi đã hoàn thành các bước xác định giá trị góc thực tại Xác minh Góc Thực Của Đầu Dò

� B1: Tại tab chức năng 1/5, ấn phím [F5 ↹ Auto Cal] ↠ [P1 ↹ SoundPath]. Tra chất tiếp âm
và đặt đầu dò/nêm hướng về cung 100 mm, vị trí BIP sẽ được đặt trùng với điểm đánh dấu 0
trên mẫu IIW và không được dịch chuyển tại từ thời điểm này trong suốt quá trình thực hiện

� B2: Ấn phím [P5 ↹ G1Start] và sử dụng núm xoay di chuyển Gate 1 cắt ngang tín hiệu xung
phản hồi đầu tiên quay về. Sau đó ấn phím [2nd F + AUTO XX%] để xung phản hồi này có
biên độ bằng hoặc xấp xỉ với 80% FSH, lúc này giá trị đo lường sẽ tương ứng hoặc xấp xỉ với
khoảng cách đường truyền âm của mẫu IIW đã biết (có thể nhỏ hoặc lớn hơn 100.00 mm)
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Hiệu chuẩn Khoảng Cách Truyền Âm
� B3: Đợi giá trị đo ổn định và ấn phím [P3 ↹ Cal-Zero] để hiệu chuẩn điểm bù 0 cho đầu dò

Màn hình Epoch 650 sẽ đóng băng và xuất hiện bản thông báo [Enter Value for Zero Cal]

� B4: Sử dụng núm xoay để nhập giá trị đúng với bán kính cong của mẫu chuẩn IIW đã biết
[100.00] tại bảng thông báo [Enter Value for Zero Cal] trên màn hình Epoch 650

� B5: Ấn phím [P3 ↹ Continue] để tiếp tục việc hiệu chuẩn, hoặc [P1↹ Cancel] nếu muốn hủy

NOTE: Trong suốt quá trình thực hiện từ B1 đến B5, vị trí BIP của đầu dò/nêm sẽ phải được giữ
ổn định tại điểm đánh dấu 0 trên mẫu IIW và Gate 1 không được di chuyển lên/xuống so với FSH
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Hiệu chuẩn Khoảng Cách Truyền Âm
� B3: Đợi giá trị đo ổn định và ấn phím [P3 ↹ Cal-Zero] để hiệu chuẩn điểm bù 0 cho đầu dò

Màn hình Epoch 650 sẽ đóng băng và xuất hiện bản thông báo [Enter Value for Zero Cal]

� B4: Sử dụng núm xoay để nhập giá trị đúng với bán kính cong của mẫu chuẩn IIW đã biết
[100.00] tại bảng thông báo [Enter Value for Zero Cal] trên màn hình Epoch 650

� B5: Ấn phím [P3 ↹ Continue] để tiếp tục việc hiệu chuẩn, hoặc [P1↹ Cancel] nếu muốn hủy

NOTE: Trong suốt quá trình thực hiện từ B1 đến B5, vị trí BIP của đầu dò/nêm sẽ phải được giữ
ổn định tại điểm đánh dấu 0 trên mẫu IIW và Gate 1 không được di chuyển lên/xuống so với FSH
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Hiệu chuẩn Khoảng Cách Truyền Âm
� B6: Ấn phím [P5 ↹ G1Start] và sử dụng núm xoay di chuyển Gate 1 cắt ngang tín hiệu xung

phản hồi thứ hai quay về. Sau đó ấn phím [2nd F + AUTO XX%] để xung phản hồi này có
biên độ bằng hoặc xấp xỉ với 80% FSH, lúc này giá trị đo lường sẽ tương ứng hoặc xấp xỉ với
khoảng cách đường truyền âm của mẫu IIW đã biết (có thể nhỏ hoặc lớn hơn 225.00 mm)

� B7: Đợi giá trị đo ổn định và ấn phím [P2 ↹ Cal-Vel] để hiệu chuẩn vận tốc sóng âm vật liệu
Màn hình Epoch sẽ đóng băng và xuất hiện bản thông báo [Enter Value for Velocity Cal]

NOTE: Trong suốt quá trình thực hiện từ B1 đến B7, vị trí BIP của đầu dò/nêm sẽ phải được giữ
ổn định tại điểm đánh dấu 0 trên mẫu IIW và Gate 1 không được di chuyển lên/xuống so với FSH
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Hiệu chuẩn Khoảng Cách Truyền Âm
� B8: Sử dụng núm xoay để nhập giá trị đúng với 2 bán kính cong của mẫu chuẩn IIW đã biết

[225.00] tại bảng thông báo [Enter Value for Velocity Cal] trên màn hình Epoch 650

� B9: Và sau đó ấn phím [P2 ↹ Done] để hoàn thành cho việc hiệu chuẩn này, hoặc người
dùng cũng có thể ấn phím [P1 ↹ Cancel] nếu muốn hủy để thực hiện lại từ B1
Sau khi người dùng hoàn thành bước cuối cùng này, tất cả các giá trị ban đầu của các thông
số [Velocity] và [Zero] sẽ tự động được điều chỉnh đúng với bản chất của nó với mẫu IIW

NOTE: Trong suốt quá trình thực hiện từ B1 đến B9, vị trí BIP của đầu dò/nêm sẽ phải được giữ
ổn định tại điểm đánh dấu 0 trên mẫu IIW và Gate 1 không được di chuyển lên/xuống so với FSH
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Hiệu chuẩn Khoảng Cách Truyền Âm
� B10: Ấn phím [P5 ↹ G1Start] và sử dụng núm xoay di chuyển Gate 1 cắt ngang tín hiệu xung

phản hồi đầu tiên quay về. Sau đó ấn phím [2nd F + AUTO XX%] để xung phản hồi này có
biên độ bằng hoặc xấp xỉ với 80% FSH, và đọc giá trị đo để kiểm chứng lại độ chính xác
tuyến tính của thiết bị. Nếu giá trị sai lệch lớn, hãy cố gắng thực hiện việc hiệu chuẩn lại từ B1

NOTE: Độ sai lệch cực đại cho phép đo lường tại tín hiệu xung 1st BWE là ±1% hoặc ±2% FSH

Trong suốt quá trình thực hiện từ B1 đến B10, vị trí BIP của đầu dò/nêm sẽ phải được giữ ổn định
tại điểm đánh dấu 0 trên mẫu chuẩn IIW và Gate 1 không được di chuyển lên/xuống so với FSH
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Hiệu chuẩn Độ Nhạy Quét Ban Đầu ↠ Click Next
� B1: Tra chất tiếp âm và đặt đầu dò/nêm hướng về lỗ khoan Ø1.5 mm trên mẫu chuẩn IIW

Lỗ khoan này sẽ được sử dụng như là một bề mặt phản xạ tham chiếu từ khuyết tật

� B2: Di chuyển đầu dò/nêm tới lui để xác định biên độ cực đại của một tín hiệu xung phản hồi
từ bề mặt lỗ khoan Ø1.5 mm và phải đảm bảo nó không vượt quá 100% FSH của Epoch 650
Việc xác định tín hiệu phản hồi này có thể dễ bị nhầm lẫn với các xung phản hồi từ cạnh
trước của mẫu chuẩn IIW quay về, do đó người dùng cần kiểm chứng bằng cách sử dụng
dụng Gate 1 cắt ngang tín hiệu quan tâm và kiểm tra giá trị của các thông số hiển thị như
 Quãng đường truyền âm
 Độ sâu của tín hiệu quan tâm
 Khoảng cách BIP đến tín hiệu

Note: Có thể sử dụng tính năng [PEAK MEM]
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Hiệu chuẩn Độ Nhạy Quét Ban Đầu ↠ Click Back
� B3: Khi đã xác định được đúng tín hiệu phản xạ này, di chuyển Gate 1 cắt ngang nó và sau

đó ấn tổ hợp phím [2nd F + AUTO XX%] để có biên độ bằng hoặc xấp xỉ với 80% FSH

Người dùng có thể kiểm chứng lại bằng cách sử dụng Gate 1 cắt ngang từng tín hiệu phản
hồi còn lại và kiểm tra giá trị các thông số hiển thị như Quãng đường truyền âm [ ??.?? ]
Độ sâu của tín hiệu quan tâm [ ??.?? ] và Khoảng cách BIP đến tín hiệu [ ??.?? ]

� B4: Ấn tổ hợp phím [2nd F + REF dB] để khóa giá trị độ nhạy quét tham chiếu ban đầu này và
khi đó thông số khuếch đại sẽ được hiển thị [Ref ↹ 67.9 d+0.0dB] ngay trên màn hình Epoch
Và ngay sau đó có thể bắt đầu công việc kiểm tra nếu không buộc theo một tiêu chuẩn nào
Nếu muốn, người dùng ấn phím [FREEZE] và
thực hiện các bước tạo lưu và tập tin hiệu chuẩn
đầu dò sóng ngang này vào bộ lưu trữ thiết bị

Note: Có thể sử dụng tính năng [PEAK MEM]
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Tổng quan về bộ ghi dữ liệu ↠ Click Next
� Bộ ghi dữ liệu được Olympus thiết kế để dễ sử dụng, với nhiều chức năng. Bộ ghi dữ liệu

này chủ yếu đáp ứng hai mục đích cơ bản sau:

 Quản lý dữ liệu thiết lập và kiểm tra.

 Hiển thị dữ liệu dạng đồ họa như ảnh chụp màn hình hoặc quay phim màn hình.

� Bộ ghi dữ liệu bao gồm những tính năng như sau:

 Dữ liệu được sắp xếp bằng cả dạng “Tên Tập Tin và Tên ID”.

 Mô tả một tập tin, ID người thực hiện, và vị trí ghi chú trong mỗi tập tin.

 Dữ liệu giữ lại các loại tập tin tiêu chuẩn và nâng cao.

 Khả năng chỉnh sửa, đổi tên, và xóa các tập tin.

 Xem lại tất cả các kho chứa các file chụp ảnh màn hình và dạng lưới.

 Màn hình tóm tắt tập tin (không kèm hình ảnh và các thông tin thiết lập).

 Quay phim màn hình và xem lại.

 Khả năng truyền dữ liệu giữa Epoch 650 và máy tính.

 Khả năng xuất các tập tin, hình ảnh và dữ liệu đến thẻ nhớ MicroSD ngoài.
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Tổng quan về bộ ghi dữ liệu ↞ Click Back

File

Manage

Video
Record

Open Create Quick
Recall Memo Last ID Select ID

� Khả năng của bộ ghi dữ liệu bao gồm 03 chức năng như sau:

 Tập tin [File]: Tạo các tập tin khác nhau, tạo các bản
ghi nhớ trong các tập tin hiện có, mở các tập tin, xem dữ
liệu tập tin trong nhiều định dạng và chi tiết khác nhau

 Quản lý [Manage]: Chỉnh sửa tập tin đã biết, sao chép
tập tin, xóa tập tin, xuất và nhập các dữ liệu từ thẻ nhớ
ngoài MicroSD, và thiết lập lại tập tin theo mong muốn

 Ghi video [Video Record]: Ghi video màn hình A-Scan
trực tiếp đang hoạt động thành 01 tập tin, và có thể xem
lại video đã quay, hoặc xuất và nhập các tập tin video

NOTE: Đối với tập tin [NONAME00], không được chỉnh
sửa/lưu dữ liệu kiểm tra/xóa nó, vì có thể sẽ gây lỗi hệ
thống. Nếu điều đó xảy ra, hãy thực hiện [Master Reset]
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Loại tập tin hiệu chuẩn “Calibration – CAL”
� Một tập tin hiệu chuẩn (Calibration – CAL) được thiết kế để lưu trữ các phép hiệu chuẩn cho

thiết bị Epoch 650 trước khi thực hiện kiểm tra.

� Tập tin hiệu chuẩn được tạo ra để chứa duy nhất một ID với dạng sóng và dữ liệu. Tập tin
này chúng ta chủ yếu sử dụng cho việc hiệu chuẩn các loại đầu dò khác nhau, vật liệu hoặc
các chi tiết kiểm tra khác nhau... Do vậy đây là tập tin phù hợp dùng để thực hiện các phép
hiệu chuẩn cho hệ thống thiết bị trước khi kiểm tra, và sau một thời gian muốn hiệu chuẩn
mới ghi đè lên nó mà không cần phải thực hiện nhiều thao tác ban đầu.
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Loại tập tin tăng dần “Incremental – INC”
� Một tập tin tăng dần (Incremental – INC) được thiết kế lưu trữ các dữ liệu kiểm tra, và có thể

chứa nhiều ID kiểm tra trong một tập tin dữ liệu.

� Mỗi khi được lưu thì các ID sẽ tăng dần theo thứ tự số hoặc chữ cái. Nếu chọn một tên ID đã
có sẵn và sau đó ấn lưu thì sẽ có một tiếng bíp cảnh báo và xuất hiện một bảng tin “cannot
increment ID” hoặc “Overwrite ID” hiển thị trên màn hình. Khi đó sẽ cho ta các lựa chọn “Yes”
và “No”, nếu chọn “Yes” thì các giá trị đo đạc hiện tại sẽ ghi đè lên giá trị ID cũ đã chọn. Do
vậy, đây là tập tin phù hợp để kiểm tra tức thời và lưu nhiều giá trị đo đạc trong một tập tin.
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Loại tập tin nâng cao “Advanced”
� Tập tin liên tục “Sequential – SEQ”: Một tập tin liên tục (SEQ) được xác định bởi một số ID bắt đầu

và kết thúc. Kết quả tập tin bao gồm điểm bắt đầu và điểm kết thúc và tất cả các điểm ở giữa.

� Tập tin liên tục với các điểm tùy chọn “Sequential + Custom Points – SEQ + CPT”: Một tập tin liên
tục với các điểm tùy chọn (SEQ + CPT) được xác định bởi một số ID bắt đầu và kết thúc và cộng
thêm một loạt các điểm tùy chọn. Kết quả tập tin bao gồm điểm bắt đầu và điểm kết thúc và các
điểm tùy chọn ở giữa.

� Tập tin dạng lưới 2-D (2-D Matrix Grid): Một tập tin không gian hai chiều (2D) liên tục được xác định
với số ID được đề cập từ cột đầu tiên và hàng đầu tiên tăng dần.

� Tập tin dạng EPRI 2D (2-D EPRI): Tập tin dạng EPRI 2D (2DEPR) cũng giống như tập tin dạng lưới
2-D tiêu chuẩn ngoại trừ một số thay đổi nhỏ trong các ký tự alpha tăng dần.

� Tập tin dạng lưới 2-D với các điểm tùy chọn “2-D Matrix Grid + Custom Point”: Một tập tin dạng lưới
2-D với các điểm tùy chọn (2D + CPT) cũng giống như tập tin dạng lưới 2-D tiêu chuẩn nhưng được
bổ sung thêm các điểm tùy chọn. Điểm tùy chỉnh cho phép nhiều giá trị đọc theo số ID dạng lưới
được chỉ định.

� Tập tin dạng lưới 3-D: Một tập tin không gian ba chiều (3D) liên tục được xác định với số ID đề cập
từ cột đầu tiên, hàng đầu tiên và điểm đầu tiên tăng dần

� Tập rin dạng trụ (Boiler): Một tập tin dạng trụ (BOILER) là một tập tin đặc biệt được thiết kế cho các
ứng dụng kiểm tra cho nồi hơi. Nó xác định vị trí đo chiều dày bằng phương pháp 3-D với các thông
số giá trị tăng dần của các điểm, các đoạn hình trị và chiều cao. Khi các thông số ba chiều đó kết
hợp lại thì một số ID duy nhất được tạo thành để xác định chính xác vị trí chiều dày trên toàn bộ nồi
hơi kiểm tra
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Tạo và lưu các tập tin loại CAL
� Sau khi đã hoàn thành việc hiệu chuẩn thiết bị tại phần Epoch 650 - Hiệu chuẩn sóng dọc

và Epoch 650 - Hiệu chuẩn sóng ngang, việc tạo và lưu chúng thành một tập tin loại [CAL]
tại tab 5/5 với chức năng [File] là cần thiết.

� Ấn phím [F1 ↹ File] → [P2 ↹ Create], khi đó Epoch 650 sẽ hiển thị một bảng chứa các khu
vực với những thông tin cần thiết để tạo. Sử dụng núm xoay hoặc ấn phím [P2 ↹ CAL].
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Tạo và lưu các tập tin loại CAL
� Sử dụng phím [FULL NEXT] để di chuyển và chọn các khu vực nhập các thông tin liên quan

mong muốn như bên dưới. Các khu vực có dấu [*XXX] là bắt buộc phải nhập.

� Ấn phím [P1 ↹ Exit] sẽ xuất hiện một bảng các ký tự cần lựa chọn để nhập. Sử dụng núm
xoay để chọn ký tự mong muốn và ấn phím [F5 ↹ INS] để nhập hoặc phím [F4 ↹ DEL] để
xóa, với các phím từ [F1] đến [F3] để chọn vị trí nhập thêm hoặc xóa ký tự mong muốn.

 [*Filename]: Tên tập tin lưu

 [Description]: Mô tả cho tập tin

 [Inspector ID]: ID người thực hiện

 [Location Note]: Ghi chú vị trí

 [*Calibration ID]: ID hiệu chuẩn
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Tạo & lưu các tập tin loại CAL
� Sau khi các khu vực cần thiết đã được nhập đầy đủ các thông tin như mong muốn, ấn phím

[FULL NEXT] để chuyển đến khu vực [Create] và highlight nó.

� Ấn phím [P3 ↹ &Save], khi đó sẽ có một thông báo [Save Current Settings?] xuất hiện, và
ấn chọn phím [P1] để hoàn thành hoặc [P2] để hủy lưu việc tạo một tập tin hiệu chuẩn. Đối
với [Create] và [&Open], khi ấn chọn nó thì tập tin sẽ không thực hiện được việc [Recall].
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Tạo & lưu các tập tin loại CAL
NOTE: Loại tập tin [CAL] dùng để gọi lại nhanh nó với phím [P4 ↹ Quick Recall] tại tab
chức năng 5/5. Tính năng này rất phù hợp cho các công việc kiểm tra nhiều lần mà không
cần phải thực hiện lại việc hiệu chuẩn cho hệ thống thiết bị, hoặc để ghi đè lên chúng cho
mỗi lần hiệu chuẩn tiếp theo bằng cách ấn phím [P1] tại tab 5/5 trong chức năng [File] để
mở tập tin CAL cần ghi đè (sau một thời gian sử dụng, các thông số của nêm/đầu dò sẽ
thay đổi do tình trạng bị rơi hoặc mài mòn).
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Gọi lại nhanh các tập tin loại CAL
Quick Recall là chức năng gọi nhanh một tập tin hiệu chuẩn loại CAL để thực hiện công việc tức
thì, với điều kiện “tập tin này phải được [&Save] ngay sau khi hoàn thành quá trình hiệu chuẩn”.

� Tại tab chức năng 5/5, ấn phím [F1 ↹ File] → [P4 ↹ Quick Recall] và Epoch 650 sẽ hiển thị
một bảng để lựa chọn các tập tin loại CAL đã được lưu (Quick Recall: Duy nhất chỉ hiển thị
các tập tin hiệu chuẩn loại CAL, không hiển thị các tập tin loại INC và Advanced).
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Gọi lại nhanh các tập tin loại CAL
Quick Recall là chức năng gọi nhanh một tập tin hiệu chuẩn loại CAL để thực hiện công việc tức
thì, với điều kiện “tập tin này phải được [&Save] ngay sau khi hoàn thành quá trình hiệu chuẩn”.

� Sử dụng núm xoay để chọn một tập tin cần thực hiện và ấn phím [P1 ↹ Recall], khi đó màn
hình sẽ xuất hiện một thông báo [New setup recalled. Press any key to continue] hiển thị
ngay góc trái bên dưới màn hình.
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Gọi lại nhanh các tập tin loại CAL
Quick Recall là chức năng gọi nhanh một tập tin hiệu chuẩn loại CAL để thực hiện công việc tức
thì, với điều kiện “tập tin này phải được [&Save] ngay sau khi hoàn thành quá trình hiệu chuẩn”.

� Người dùng có thể ấn bất kỳ một phím nào đó trên thiết bị Epoch 650 để hoàn thành việc gọi
lại nhanh tập tin loại CAL này để tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra mà không cần phải
hiệu chuẩn lại hệ thống thiết bị.
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NOTE: Khi đã hoàn thành việc [Quick Recall] cho tập tin loại [CAL], màn hình chính trên
thiết bị Epoch 650 sẽ không mở và hiển thị nó mà hiển thị tập tin đã được mở [Open]
trước đó. Tuy nhiên, các thông số kỹ thuật thiết lập trước đó của tập tin được [Recall] sẽ
được kích hoạt và cho phép người dùng sử dụng lại nó.

Nếu người dùng ấn tổ hợp phím [2ND F + SAVE] để lưu dữ liệu, giá trị hiện tại sẽ được lưu
vào ID tiếp theo của tập tin INC hoặc Advanced đang hiện hành trên màn hình thiết bị.
Nhưng nếu tập tin hiển thị trên Epoch là loại CAL, việc ghi đè dữ liệu sẽ được thực hiện.
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Tạo và lưu các tập tin loại INC
� Trước khi thực hiện công việc hoặc gọi lại nhanh một tập tin loại [CAL] để thực hiện kiểm

tra, việc tạo và lưu một tập tin tăng dần loại [INC] tại tab 5/5 với chức năng [File] là rất phù
hợp và cần thiết.

� Ấn phím [F1 ↹ File] → [P2 ↹ Create], khi đó Epoch 650 sẽ hiển thị một bảng chứa các khu
vực với những thông tin cần thiết để tạo. Sử dụng núm xoay hoặc ấn phím [P1 ↹ INC].
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Tạo và lưu các tập tin loại INC
� Sử dụng phím [FULL NEXT] để di chuyển và chọn các khu vực nhập các thông tin liên quan

mong muốn như bên dưới. Các khu vực có dấu [*XXX] là bắt buộc phải nhập.

� Ấn phím [P1 ↹ Exit] sẽ xuất hiện một bảng các ký tự cần lựa chọn để nhập. Sử dụng núm
xoay để chọn ký tự mong muốn và ấn phím [F5 ↹ INS] để nhập hoặc phím [F4 ↹ DEL] để
xóa, với các phím từ [F1] đến [F3] để chọn vị trí nhập thêm hoặc xóa ký tự mong muốn.

 [*Filename]: Tên tập tin lưu

 [Description]: Mô tả cho tập tin

 [Inspector ID]: ID người thực hiện

 [Location Note]: Ghi chú vị trí

 [ID Prefix]: Tên tiền tố trước ID

 [*Start ID]: ID bắt đầu (số or chữ)
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Tạo và lưu các tập tin loại INC
� Sau khi các khu vực cần thiết đã được nhập đầy đủ các thông tin như mong muốn, ấn phím

[FULL NEXT] để chuyển đến khu vực [Create] và highlight nó.

� Ấn phím [P3 ↹ &Save], khi đó sẽ có một thông báo [Save Current Settings?] xuất hiện, và
ấn chọn phím [P1] để hoàn thành hoặc [P2] để hủy lưu việc tạo một tập tin hiệu chuẩn. Đối
với [Create] và [&Open], khi ấn chọn nó thì tập tin sẽ không thực hiện được việc [Recall].
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Tạo và lưu các tập tin loại INC
NOTE: Tạo và lưu một tập tin loại [INC] rất phù hợp cho các công việc mà chi tiết kiểm tra
gồm nhiều vị trí cần thực hiện. Nó giúp người dùng có thể quản lý được các vị trí kiểm tra
“Chấp Nhận” hay “Không Chấp Nhận” và có thể lưu lại được cả hình ảnh xung A-Scan
cùng với các thông tin kỹ thuật liên quan, do đó rất phù hợp cho các dự án hoặc khách
hàng cần có những thông tin dữ liệu để đưa vào báo cáo về sau.



Page 19 of 40 

Mở và lưu dữ liệu kiểm tra cho tập tin INC
� Sau khi đã tạo và lưu một tin loại [INC] như mong muốn, người dùng có thể thực hiện công

việc và lưu các dữ liệu kiểm tra ngay tức thì. Hoặc có thể mở một tập tin [INC] khác bằng
cách ấn phím [F1 ↹ File] → [P1 ↹ Open] tại tab chức năng 5/5, và Epoch 650 sẽ hiển thị
một bảng [Select File] bao gồm tất cả các loại tập tin mà người dùng đã tạo và lưu trước đó.

� Sử dụng núm xoay để chọn tập tin loại [INC] mong muốn, và tiếp tục ấn phím [P2 ↹ Open]
để mở và nó sẽ tự động trở lại màn hình chính.
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Mở và lưu dữ liệu kiểm tra cho tập tin INC
� Tập tin [INC] được mở sẽ hiển thị số ID tiếp theo (VD: Nếu khu vực [*Start ID] trong quá

trình tạo được nhập là 1 thì nó sẽ được hiển thị là 2 ngay khu vực trên đầu màn hình Epoch).

� Người dùng có thể ấn phím [P7 ↹ Select ID] để đi vào bảng chọn ID. Sử dụng núm xoay để
chọn số ID1, sau đó ấn phím [P1 ↹ Select] để mở và nó sẽ tự động trở lại màn hình chính.

NOTE: Đối với ảnh minh họa bên dưới, khu vực ID sẽ được hiển thị là [J#2].
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Mở và lưu dữ liệu kiểm tra cho tập tin INC
� Tập tin [INC] được mở sẽ hiển thị số ID tiếp theo (VD: Nếu khu vực [*Start ID] trong quá

trình tạo được nhập là 1 thì nó sẽ được hiển thị là 2 ngay khu vực trên đầu màn hình Epoch).

� Người dùng có thể ấn phím [P7 ↹ Select ID] để đi vào bảng chọn ID. Sử dụng núm xoay để
chọn số ID1, sau đó ấn phím [P1 ↹ Select] để mở và nó sẽ tự động trở lại màn hình chính.

NOTE: Đối với ảnh minh họa bên dưới, khu vực ID sẽ được hiển thị là [J#2].
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Mở và lưu dữ liệu kiểm tra cho tập tin INC
� Sau khi đã ấn phím [P1 ↹ Select], khu vực ID trên màn hình chính sẽ được hiển thị số ID1.

� Người dùng có thể bắt đầu lưu các dữ liệu kiểm tra theo mong muốn bằng cách ấn tổ hợp
phím [2ND F + SAVE]. Hoặc ấn phím [P5 ↹ Memo] để ghi bản nhớ phù hợp cho từng ID.

NOTE: Để thuận tiện cho việc quản lý và xem lại các tập tin lưu dữ liệu kiểm tra về sau,
người dùng cần chủ động lựa chọn các thông tin phù hợp cần nhập khi tạo một tập tin INC
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Gọi lại tập tin tăng dần loại INC
Đây là chức năng gọi lại một tập tin [INC] bất kỳ để thực hiện công việc kiểm chứng, với điều
kiện “nó phải được [&Save] khi tạo, các tập tin chỉ được [Create] hoặc [&Open] sẽ không thực
hiện được vì nó chỉ cho phép mở hoặc xem lại các chi tiết thông tin đã nhập trước đó”.

� Tại tab chức năng 5/5, ấn phím [F1 ↹ File] → [P1 ↹ Open] và Epoch 650 sẽ hiển thị một
bảng để lựa chọn cho tất cả các tập tin [CAL], [INC] và [Advanced] đã được lưu.
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Gọi lại tập tin tăng dần loại INC
Đây là chức năng gọi lại một tập tin [INC] bất kỳ để thực hiện công việc kiểm chứng, với điều
kiện “nó phải được [&Save] khi tạo, các tập tin chỉ được [Create] hoặc [&Open] sẽ không thực
hiện được vì nó chỉ cho phép mở hoặc xem lại các chi tiết thông tin đã nhập trước đó”.

� Sử dụng núm xoay để chọn một tập tin cần thực hiện và tiếp tục ấn phím [P3 ↹ Contents],
khi đó màn hình sẽ xuất hiện các thông số liên quan khác. Tùy theo tập tin, người dùng có
thể ấn phím [P2 ↹ Select ID] để tùy chọn ID mong muốn cho việc Recall.
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Gọi lại tập tin tăng dần loại INC
Đây là chức năng gọi lại một tập tin [INC] bất kỳ để thực hiện công việc kiểm chứng, với điều
kiện “nó phải được [&Save] khi tạo, các tập tin chỉ được [Create] hoặc [&Open] sẽ không thực
hiện được vì nó chỉ cho phép mở hoặc xem lại các chi tiết thông tin đã nhập trước đó”.

� Sau khi đã chọn ID mong muốn, ấn phím [P4 ↹ Recall] và một thông báo [New setup
recalled. Press any key to continue] hiển thị ngay góc trái bên dưới màn hình.
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Gọi lại tập tin tăng dần loại INC
Đây là chức năng gọi lại một tập tin [INC] bất kỳ để thực hiện công việc kiểm chứng, với điều
kiện “nó phải được [&Save] khi tạo, các tập tin chỉ được [Create] hoặc [&Open] sẽ không thực
hiện được vì nó chỉ cho phép mở hoặc xem lại các chi tiết thông tin đã nhập trước đó”.

� Người dùng có thể ấn bất kỳ một phím nào đó trên thiết bị Epoch 650 để hoàn thành việc gọi
lại tập tin này để tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra.
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NOTE: Khi đã hoàn thành việc [Recall] cho tập tin loại [INC] hoặc [CAL] hoặc [Advanced],
màn hình chính trên thiết bị Epoch 650 sẽ không mở và hiển thị nó mà hiển thị tập tin đã
được mở [Open] trước đó. Tuy nhiên, các thông số kỹ thuật thiết lập trước đó của tập tin
được [Recall] sẽ được kích hoạt và cho phép người dùng sử dụng lại nó.

Nếu người dùng ấn tổ hợp phím [2ND F + SAVE] để lưu dữ liệu, giá trị hiện tại sẽ được lưu
vào ID tiếp theo của tập tin INC hoặc Advanced đang hiện hành trên màn hình thiết bị.
Nhưng nếu tập tin hiển thị trên Epoch là loại CAL, việc ghi đè dữ liệu sẽ được thực hiện.
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Tạo một bản ghi lưu kèm tập tin INC khi kiểm tra
Đây là một tính năng tạo thêm một bản ghi [Memo] đi kèm tập tin loại INC khi lưu, giúp người dùng có
ghi thêm vào các ghi chú cần thiết và nhiều hơn nữa vào các dữ liệu được lưu.

� Sau khi người dùng thực hiện xong việc [Hiệu Chuẩn Hệ Thống Thiết Bị] → [Lưu Tập Tin CAL]
→ [Tạo và Mở Tập Tin INC] → [Recall Tập Tin CAL] và bắt đầu thực hiện quá trình dò quét.

� Trong quá trình dò quét, nếu phát hiện một chỉ thị nghi ngờ, ấn phím [FREEZE] → [P5] trong chức
năng [File] tại tab 5/5. Một bản ghi [Memo] thuộc số ID của tập tin loại INC đã chọn sẽ xuất hiện.
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Tạo một bản ghi lưu kèm tập tin INC khi kiểm tra
� Ấn phím [FULL NEXT] để di chuyển đến từng vùng khu vực mong muốn, và sau đó ấn phím

[P1 ↹ Edit] để nhập ghi chú mong muốn bằng cách sử dụng núm xoay để chọn ký tự mong
muốn và ấn phím [F5 ↹ INS] để nhập hoặc phím [F4 ↹ DEL] để xóa, với các phím từ [F1]
đến [F3] để chọn vị trí nhập thêm hoặc xóa ký tự mong muốn.

� Sau khi hoàn thành việc ghi thêm các ghi chú cần thiết, ấn phím [P7 ↹ Save].
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Tạo một bản ghi lưu kèm tập tin INC khi kiểm tra
� Và một thông báo [Overwrite ID?] sẽ xuất hiện trên màn hình chính của thiết bị Epoch 650,

người dùng có thể tiếp tục ấn phím [P1 ↹ Yes] để chấp nhận việc lưu đè số ID đã chọn,
hoặc ấn phím [P2 ↹ No] nếu không chấp nhận.

� Với hình minh họa bên dưới, bản ghi [Memo] vừa tạo sẽ được ghi đè lên ID là [J#2] thuộc
tập tin tăng dần loại INC là [THANGND-INSPECTION] nếu người dùng ấn phím [P1 ↹ Yes].
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Xuất các tập tin dữ liệu kiểm tra loại INC đã lưu
� Người dùng có thể xem lại và xuất tập tin dữ liệu kiểm loại INC đã lưu vào bộ nhớ trên

Epoch 650 ngay trên máy tính cá nhân thông qua phần mềm GageView Pro, vui lòng tham
khảo thêm các hướng dẫn chi tiết tại phần Epoch 650 - Phần mềm GageView Pro.

� Hoặc thực hiện việc xuất báo cáo dưới dạng tập tin hình ảnh kiểu .BMP ngay trên Epoch 650
và lưu vào thẻ nhớ ngoài MicroSD, bằng cách ấn phím [F1 ↹ File] → [P1 ↹ Open] tại tab
chức năng 5/5, một bảng [Select File] bao gồm tất cả các loại tập tin đã lưu sẽ xuất hiện.
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Xuất các tập tin dữ liệu kiểm tra loại INC đã lưu
� Sử dụng núm xoay để chọn một tập tin cần thực hiện và tiếp tục ấn phím [P3 ↹ Contents],

khi đó màn hình sẽ xuất hiện các thông số liên quan cần thiết khác để đi đến thông số xuất
báo cáo dưới dạng tập tin hình ảnh kiểu .BMP và lưu vào thẻ nhớ ngoài MicroSD.

� Hoặc người dùng cũng có thể ấn phím [P1 ↹ Details] để xem chi tiết hoặc [P2 ↹ Open] để
mở hoặc [P4 ↹ Summary] để xem bản sơ lược cho tập tin đã chọn.
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Xuất các tập tin dữ liệu kiểm tra loại INC đã lưu
� Ấn phím [P1 ↹ Setup], khi đó màn hình sẽ chuyển đến thông số xuất báo cáo dưới dạng tập

tin hình ảnh kiểu .BMP và lưu vào thẻ nhớ ngoài MicroSD.

� Hoặc người dùng cũng có thể ấn phím [P2 ↹ Select ID] để chọn ID mong muốn hiển thị,
hoặc [P3 ↹ Snap Shot] để chụp lại ảnh màn hình, hoặc [P4 ↹ Recall] để gọi gọi lại các
thông số kỹ thuật cho tập tin đã chọn này.
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Xuất các tập tin dữ liệu kiểm tra loại INC đã lưu
� Ấn phím [P3 ↹ Select ID] để chọn số ID cần xuất, và phím [P4 ↹ Memo] để xem lại bộ các

ghi chú trước đó cho ID đã chọn. Hoặc cũng có thể ấn phím [P1 ↹ Waveform] để xem lại
dạng sóng âm đã lưu và [P2 ↹ Recall] để gọi gọi lại các thông số kỹ thuật cho ID đã chọn.

� Để xuất báo cáo ID đã chọn, ấn phím [P5 ↹ Report] khi đó hệ thống sẽ tự động chạy
chương trình tạo báo cáo với tập tin hình ảnh kiểu .BMP và lưu vào thẻ nhớ ngoài MicroSD.
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Xuất các tập tin dữ liệu kiểm tra loại INC đã lưu
� Sử dụng núm xoay để chọn số ID mà người dùng mong muốn để xuất.

� Ấn phím [P1 ↹ Select] để quay trở lại màn hình trước đó.
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Xuất các tập tin dữ liệu kiểm tra loại INC đã lưu
� Các thông tin ghi chú thêm được lưu trước đó sẽ hiển thị đầy đủ trong bản [Memo], và nó

cũng sẽ không chỉnh sửa hoặc thêm hoặc xóa được.

� Ấn phím [ ] để quay trở lại màn hình trước đó.
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Xuất các tập tin dữ liệu kiểm tra loại INC đã lưu
� Sau khi hoàn thành việc khởi tạo báo cáo và lưu, một tiếng Bíp sẽ phát ra. Khi đó, người

dùng có thể tháo nóng thẻ nhớ ngoài MicroSD trên Epoch 650 và kết nối với máy tính cá
nhân để xem/lưu trữ/chèn vào báo cáo nếu cần thiết (thông tin [Memo] sẽ không đi kèm).

� Hoặc người dùng cũng có thể xuất dữ liệu kiểm tra loại INC với tùy chọn các tập tin xuất
khác nhau, bằng cách cách ấn phím [F2 ↹ Manage] → [P2 ↹ Export] tại tab chức năng 5/5.
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Xuất các tập tin dữ liệu kiểm tra loại INC đã lưu
� Sử dụng núm xoay để chọn một tập tin cần thực hiện. Sau khi đã highlight tập tin mong

muốn, ấn phím [FULL NEXT] để chuyển đến khu vực [*File Type] và highlight nó.

� Người dùng có thể tùy chọn 1 trong 5 kiểu xuất cho tập tin đã chọn bằng cách sử dụng núm
xoay hoặc ấn một trong các phím [P1 ↹ CSV] hoặc [P2 ↹ Binary] hoặc [P3 ↹ XML] hoặc
[P4 ↹ Memo] hoặc [P1 ↹ Report].

 [CSV]: Loại tập tin có thể được mở
trong chương trình Microsoft Excel.

 [Binary]: Loại tập tin được định
dạng theo kiểu mã hóa dữ liệu hệ nhị
phân và chỉ được sử dụng duy nhất
trên hoặc giữa các thiết bị Epoch

 [XML]: Loại tập tin được định dạng
để sử dụng trong các ứng dụng Web

 [Memo]: Loại tập tin được bao
gồm cùng với bản ghi nhớ hữu ích

 [Report]: Loại tập tin được định
dạng hình ảnh với đuôi là .BMP



Page 39 of 40 

Xuất các tập tin dữ liệu kiểm tra loại INC đã lưu
� Sau khi người dùng đã chọn kiểu xuất cho tập tin đã chọn theo mong muốn, tiếp tục ấn phím

[FULL NEXT] để highlight khu vực [Export] và ấn phím [P1 ↹ Ok] để tiến hành xuất.

� Sau khi hoàn thành việc khởi tạo xuất và lưu, người dùng có thể tháo nóng thẻ nhớ ngoài
MicroSD trên Epoch 650 và kết nối với máy tính cá nhân để xem/lưu trữ/chèn vào báo cáo
nếu cần thiết (chỉ có kiểu xuất đã chọn là được xuất và lưu vào thẻ nhớ ngoài MicroSD).

Một số ảnh minh họa cho các tập tin xuất

 Báo cáo theo dạng thông thường được
xuất trên phần mềm GageView Pro

 Báo cáo theo dạng thông thường được
xuất ngay trên thiết bị Epoch 650
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Mẫu báo cáo được trên GageView Pro và Epoch 650



Kích hoạt chức năng Corrosion Module 2

Cố cục màn hình Corrosion Module 5

Điều chỉnh khoảng trống “Blank” 11

Hiệu chuẩn Do-Zero và Hai Điểm 14

Kích hoạt chức năng Echo-to-Echo 19

C h ế đ ộ x e m d ạ n g l ư ớ i “ G r i d ” 2 3

B-Scan dưới dạng Timed và Encoded 30
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Kích hoạt chức năng

Corrosion Module
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Kích hoạt chức năng và thiết lập đầu dò

Kết nối đầu dò chuyên dụng và sau đó ấn phím [FULL NEXT] để chuyển đến tab chức năng 3/5

 Ấn phím [F3 ↹ Inst Setup]

 Và tiếp tục ấn phím [P1 ↹ General]

 Tại bảng [General Setup] ấn phím [FULL NEXT] để highlight [Corrosion Gage]

 Sử dụng núm xoay hoặc ấn phím
[P2 ↹ On] để kích hoạt chức năng
Corrosion Module trên Epoch 650

 Ấn phím [ ] để hoàn thành và một
menu [Transducer Setup] xuất hiện

 Sử dụng núm xoay để chọn loại đầu
dò phù hợp có trong bảng [Select]
và sau đó ấn phím [ ]

NOTE: Các giá trị thông số của các đầu
dò được hãng cài đặt mặc định và nó sẽ
được tải lên khi một đầu dò được chọn

Thickness range:
D790 ~ 1.00 mm to 254.00 mm
D798 ~ 0.71 mm to 100.00 mm
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Tính năng Do-Zero tự động

Một thông báo [Vui lòng làm sạch chất tiếp âm trên đầu dò, sau đó ấn tiếp tục] xuất hiện,
đây là tính năng Do-Zero tự động cho phép: Tự động xác định Zero Offset của đầu dò đã chọn
và Tự động điều chỉnh độ trễ nội bộ, độ trễ của cáp và đầu dò:

 Làm sạch chất tiếp âm trên đầu dò và ấn phím [P1 ↹ Continue] để tiếp tục công việc hoặc
ấn phím [P2 ↹ Cancel] để hủy việc thiết lập chế độ này

 Trong quá trình kiểm tra, bất kỳ lúc
nào người dùng đều có thể sử dụng
tính năng Do-Zero bằng cách ấn
phím [P2 ↹ Do-Zero] thuộc chức
năng [Corrosion Setup] tại tab 3/5

NOTE: Độ chính xác đo lường về sau sẽ
không còn đúng nếu đầu dò có chất tiếp
âm hoặc nó được đặt lên trên 1 bề mặt
chi tiết nào đó khi người dùng ấn phím
[P1 ↹ Continue] hoặc [P2 ↹ Do-Zero]
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Cố cục màn hình

Corrosion Module
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Giới thiệu tổng quát

Chức năng Corrosion Module trên Epoch 650 được thiết kế để tối ưu hóa trở thành một thiết bị
siêu âm cho ứng dụng đo chiều dày chính xác nên một số tính năng sẽ được vô hiệu hóa

 Không điều chỉnh được bộ [Pulser] và [Rcvr]

 Không hiển thị DAC/TVG, DGS/AVG, AWS và khác

Chỉ sử dụng được duy nhất 02 chức năng:

 [Grid B-Scan]: Thiết lập/kiểm soát chế độ xem lưới, thiết lập/kiểm soát B-scan thời gian

 [Corrosn Setup]: Tính năng Do-Zero tự động, menu thiết lập đầu dò
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Tổng quan bố cục màn hình

Một số đặc điểm rất đặc biệt chỉ có trên chế độ Corrosion Module mà trong chế độ kiểm tra siêu
âm khuyết tật không có, mục đích là để tối ưu hóa hơn trong ứng dụng đo chiều dày chính xác

Độ khuếch đại 
được tự động

Chỉ báo đo lường

Vùng đo lường
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Tự động kiểm soát độ khuếch đại (AGC)

AGC sẽ được cài đặt mặc trong chế độ Corrosion Module, nó cho phép:

 Tự động điều chỉnh độ khuếch đại dựa trên tín hiệu cao nhất tại cổng đo để cho phép các
phép đo lường có kết quả tối ưu nhất

 Khi bật [AGC] ↠ [On] thì thông số [Gain] ↠ [Auto]

AGC cũng có thể được hủy bởi người
dùng để có thể kiểm soát bộ khuếch đại
thủ công (không phổ biến), bằng cách

 Ấn tổ hợp phím [2NDF + AUTO XX%]

 Hoặc ấn phím [P1 ↹ AGC] và sử
dụng núm xoay để điều chỉnh [Off]

 Cài đặt mặc định cho bộ khuếch đại
thủ công chính là độ khuếch đại dB
ban đầu của đầu dò như được xác
định tại menu [Transducer Setup]
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Thuật toán phát hiện sự đo lường

Chức năng Corrosion Module có một thuật toán phát hiện sự đo lường chiều dày thuộc nghiên
cứu của OLYMPUS NDT:

 Điểm đo lường hiện tại được biểu thị bằng mũi tên đo dọc theo trục X

 Mức cổng Gate không được áp dụng và không ảnh hưởng đến việc đo lường

 Cho phép việc đo lường được phù hợp và chính xác mà không cần phải điều chỉnh độ
khuếch đại và cổng đo Gate
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Điều chỉnh các thông số phổ biến

Các thông số phổ biến có thể thường xuyên được điều chỉnh trong chế độ Corrosion Module là

 Dải phạm vi – Range

 Vận tốc – Velocity

 Bộ chỉnh lưu dạng sóng – Rectification

 Âm cảnh báo cổng – Gate Alarm
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Điều chỉnh

khoảng trống “Blank”
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Kiểm soát khoảng trống “Blank” được mở rộng

Tùy thuộc vào đầu dò sử dụng và vật liệu được kiểm tra, có thể bộ thuật toán đo lường tự động
được kích hoạt sai và làm cho phép đo lường không còn chính xác, nguyên nhân do:

 Tín hiệu nhiễu lớn nên bộ thuật toán đo lường tự động xen vào nó trước xung dội quan tâm

 Lựa chọn chế độ xem dạng sóng, điều kiện bề mặt kiểm tra, hoặc V-Path của đầu dò sai ...

Đối với các thiết bị đo chiều dày chuyên
dụng thường sử dụng một bộ kiểm soát
khoảng trống mở rộng “Extended Blank”
để bỏ qua các xung dội trong một
khoảng thời gian trước khi xung phản
hồi từ thành dưới phần kiểm tra quay về

Một ví dụ trên thiết bị 38DL Plus

B
ộ kiểm

 soát
Extended B

lank
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Kiểm soát khoảng trống “Blank” được mở rộng

Để giải quyết vấn đề này, chế độ Corrosion Module cho phép người dùng kiểm soát khoảng
trống “Blank” bằng cách điều chỉnh vị trí bắt đầu của Gate 1:

 Người dùng ấn phím truy cập nhanh [GATES]

 Sau đó, tiếp tục ấn phím [F1 ↹ Gate1] ↠ [P1 ↹ Start]

 Và sử dụng núm xoay để di chuyển
Gate 1 đến một điểm nào đó mà nó
vượt qua bất kỳ tín hiệu nhiễu phía
trước xung dội thành dưới quay về,
và phải đảm bảo chỉ báo của bộ
thuật toán đo lường tự động được
kích hoạt đúng vị trí của xung dội
thành dưới quay về cần quan tâm

NOTE: Đồng thời, người dùng có thể
phải sử dụng phím truy cập nhanh [dB]
để giảm độ khuếch cho tín hiệu nhiễu
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Hiệu chuẩn

Do-Zero và Hai Điểm
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Hiệu chuẩn Do-Zero

Đây là một phần thủ tục trong quá trình kích hoạt chế độ Corrosion Module, thủ tục [Do-Zero]
sẽ tự động tính toán một Zero Offset cho đầu dò đang được sử dụng dựa trên các phản xạ bên
trong của vật liệu trễ phía dưới các biến tử bên trong đầu dò.

 Khi đo đạc cho vật liệu thép với độ nhám bề mặt nhỏ, phép hiệu chuẩn [Do-Zero] thường
mang lại độ chính xác đo lường khoảng +/- 0.1 mm
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Hiệu chuẩn Hai Điểm

Khi kiểm tra các bề mặt gồ ghề hoặc yêu cầu độ chính xác cao hơn, người dùng có thể sẽ phải
thực hiện việc hiệu chuẩn Hai Điểm để thiết lập lại các giá trị của vận tốc vật liệu và Zero-Offset
của đầu dò phù hợp với chi tiết cần kiểm tra.

 Người dùng sử dụng chức năng [Auto Cal] tại tab 1/5 và tùy chỉnh các thông số của nó
như việc thực hiện hiệu chuẩn hai điểm trong chế độ kiểm tra siêu âm khuyết tật. Nhưng bộ
khuếch đại dB sẽ bị vô hiệu hóa, nên mẫu để thực hiện hiệu chuẩn phải có 02 chiều dày
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Hiệu chuẩn Hai Điểm

Hướng dẫn cụ thể cho cách thực hiện việc hiệu chuẩn Hai Điểm trong chế độ Corrosion Module

 B1: Điều chỉnh giá trị [Range] khoảng 20.00 và các giá trị khác giữ nguyên theo mặc định

 B2: Ấn phím [FULL NEXT] để chuyển đến tab chức năng 1/5, và ấn phím [F5 ↹ Auto Cal]

 B3: Tra chất tiếp âm và đặt đầu dò lên mẫu chuẩn bậc có chiều dày mỏng nhất là 2.50 mm

 B4: Đợi giá trị được tạm ổn định, ấn
phím [P3 ↹ Cal-Zero] và sử dụng
núm xoay để nhập giá trị chiều dày
đã biết là [2.50] vào bảng thông báo
[Enter Value for Zero Cal] và sau
đó ấn phím [P3 ↹ Continue] để tiếp
tục việc thực hiện thủ tục cho hiệu
chuẩn vận tốc. Nếu muốn, ấn phím
[P1 ↹ Cancel] để thực hiện lại
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Hiệu chuẩn Hai Điểm

Sau khi đã ấn phím [P3 ↹ Continue] các giá trị đo lường vẫn chưa được hiệu chuẩn đúng

 B5: Tra chất tiếp âm và đặt đầu dò lên mẫu chuẩn bậc có chiều dày lớn nhất là 12.50 mm

 B6: Đợi giá trị ổn định, ấn phím [P2 ↹ Cal-Vel] và sử dụng núm xoay để nhập giá trị chiều
dày đã biết [12.50] vào bảng thông báo [Enter Value for Velocity Cal] và sau đó ấn phím
[P2 ↹ Done] để hoàn thành việc
hiệu chuẩn này. Nếu muốn, ấn phím
[P1 ↹ Cancel] để thực hiện lại B1

 B7: Cuối cùng, tra chất tiếp âm và di
chuyển – đặt đầu dò lên từng bậc
chiều dày còn lại của mẫu chuẩn để
thực hiện việc đo đạc và đọc giá trị
để kiểm chứng độ chính xác thiết bị

NOTE: Để có kết quả đo lường tối ưu
nhất, mẫu để thực hiện hiệu chuẩn phải
là loại vật liệu giống hoặc tương đương
và có ít nhất 2 chiều dày biết trước nhỏ
& lớn hơn xắp xỉ với chi tiết cần kiểm tra
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Kích hoạt chức năng

Echo-to-Echo
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Chế độ Echo-to-Echo

Trong một số ứng dụng, người dùng có thể cần phải sử dụng chế độ đo Echo-to-Echo (Mode 2)

 Chức năng Echo-to-Echo sẽ sử dụng Gate 2 – Gate1 để đo lường thông qua lớp sơn phủ

 Và nó được kích hoạt và sử dụng tương tự như trong chế độ kiểm tra siêu âm khuyết tật

Cách để kích hoạt chế độ Echo-to-Echo:

 Ấn phím [FULL NEXT] để chuyển
đến tab chức năng 2/5, và người
dùng ấn chọn phím [F2 ↹ Gate2]

 Tiếp tục ấn phím [P7] và sử dụng
núm xoay điều chỉnh thành [On] để
bật tính năng [Gate 2 – Gate 1]
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Chế độ Echo-to-Echo

Bên dưới là minh họa cho ứng dụng đo lường Echo-to-Echo trong chế độ Corrosion Module

 Tra chất tiếp âm và sử dụng một tấm bìa nhựa mỏng đặt lên mẫu bậc có chiều dày 5.00

 Tiếp tục tra chất tiếp âm lên tấm bìa nhựa mỏng này và sau đó đặt đầu dò D790 lên trên nó
Và thực hiện các bước sau (tấm bìa nhựa mỏng này được xem như là một lớp sơn phủ)

Chế độ hiển thị dạng sóng RF khi Gate2 được [Off] – [On] Chế độ hiển thị dạng sóng A-Scan khi Gate2 được [Off] – [On]
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Điều chỉnh khoảng trống của xung dội 1 – Echo 1 Blank

Trong một số trường hợp, do góc mái của biến tử kép nên sóng ngang cũng được tạo ra trong
vật liệu kiểm tra khi sử dụng đầu dò kép. Tốc sóng ngang sẽ chậm hợn sóng dọc, do dó phần
sóng ngang sẽ được hiển thị sau xung dội thành dưới quay về lần đầu tiên. Nếu phần sóng
ngang này đủ mạnh để vượt qua ngưỡng đo lường, nó có thể kích hoạt một phép đo lường sai
từ khoảng Gate 2 trong chế độ Echo-to-Echo. Điều này sẽ gây ra một lỗi cho giá trị đo lường

Để giải quyết vấn đề này, người dùng
kiểm soát khoảng trống của Echo 1 bằng
cách điều chỉnh vị trí bắt đầu của Gate 2:

 Ấn phím [GATES] hai lần để nó hiển
thị thành [G2Start] và được highlight

 Sử dụng núm xoay để di chuyển
Gate 2 đến một điểm nào đó mà
phần sóng ngang hoặc xung dội
trung gian khác không còn đo đạc
được, và đảm bảo chỉ báo Gate 2
của bộ thuật toán đo lường tự động
được kích hoạt đúng vị trí của xung
dội thành dưới quay về lần thứ 2
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Chế độ xem

dạng lưới “Grid”
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Giới thiệu tổng quát

Trong chế độ Corrosion Module trên Epoch có thể cho phép người dùng xem trực tiếp các dữ
liệu kiểm tra dạng lưới “Grid” với 02 chế độ “Chia đôi màn hình” và “Dạng lưới toàn màn hình”

 Giúp người dùng có thể quan sát một cách trực quan hóa các phép đo lường chiều dày từ
các tập tin kiểm tra (Survey – Quan sát tổng quát)

 Được mã hóa bằng màu sắc dựa trên thông tin đầu vào của người dùng thiết lập ban đầu
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Tạo một tập tin chế độ xem dạng lưới Grid

Để kích hoạt chế độ xem dạng lưới Grid View, trước tiên người dùng phải tạo một tạp tin kiểm
tra trong bộ ghi dữ liệu trên thiết bị siêu âm Epoch 650:

 Cần phải chọn loại tập tin [Advanced] thuộc [File] ↠ [Create] tại tab chức năng 5/5

 Thông thường, loại tập tin 2D được sử dụng phổ biến nhất. Tham khảo thêm tại Loại tập
tin nâng cao “Advanced” thuộc Epoch 650 – Tạo & Lưu & Mở & Báo Cáo các tập tin

Cách để tạo một tập tin loại [Advanced]

 Tại tab chức năng 5/5, ấn tuần tự
phím [F1 ↹ File] ↠ [P2 ↹ Create]

 Có thể sử dụng núm xoay hoặc ấn
phím tương ứng [P3 ↹ Advanced]

 Nhập tên một tập tin [*Filename]
bạn muốn (bắt buột). Các thông còn
lại người dùng có thể tùy nhập thêm

 Ấn phím [FULL NEXT] để highlight
[Setup], sau đó ấn phím [P1 ↹ Ok]
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Tạo một tập tin chế độ xem dạng lưới Grid

Để kích hoạt chế độ xem dạng lưới Grid View, trước tiên người dùng phải tạo một tạp tin kiểm
tra trong bộ ghi dữ liệu trên thiết bị siêu âm Epoch 650:

 Cần phải chọn loại tập tin [Advanced] thuộc [File] ↠ [Create] tại tab chức năng 5/5

 Thông thường, loại tập tin 2D được sử dụng phổ biến nhất. Tham khảo thêm tại Loại tập
tin nâng cao “Advanced” thuộc Epoch 650 – Tạo & Lưu & Mở & Báo Cáo các tập tin

Cách để tạo một tập tin loại [Advanced]

 Tại vùng [File Type] và [ID Prefix]
người dùng có thể tùy nhập thêm

 Sử dụng phím [FULL NEXT] để
chuyển đến các thông tin còn lại và
bắt buột phải nhập giá trị cho nó

 Khi hoàn thành các tùy chọn nhập
bên trên, ấn phím [FULL NEXT] để
highlight thông số [Create] và sau
đó ấn phím [P3 ↹ &Save] để hoàn
thàn việc tạo tập tin Advanced này
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Kích hoạt và thiết lập chế độ xem dạng lưới Grid

Chế độ Grid View cho phép hiển thị trực quan các dữ liệu kiểm tra trên màn hình Epoch 650

 Nó có thể được người dùng kích hoạt hoặc hủy bất kỳ lúc nào trong quá trình kiểm tra

 Bất kỳ một tập tin nào nó cũng đều có thể được xem xét bằng chương trình Grid View

Cách để kích hoạt chế độ xem Grid View

 Tại tab chức năng 3/5 trên Epoch,
người dùng ấn phím [F4 ↹ Grid]

 Và ấn phím [P2 ↹ Grid] để vào
bảng thiết lập cho chế độ xem Grid

 Sử dụng phím [FULL NEXT] và núm
xoay chọn [On] để kích hoạt, đồng
thời tùy nhập các giá trị khác còn lại

NOTE: Để thiết lập các giá trị trong bảng
[Grid] này vui lòng tham khảo thêm mục
Các Phím Chức Năng – Tab 3 thuộc
hướng dẫn Epoch 650 – Tổng Quan

NOTE: Khi giá trị đo lường nằm ở khoảng giữa hai chiều dày [Low Range Thickness]
[High Range Thickness] đã được thiết lập trước đó, ô lưới sẽ hiển thị màu vàng
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Sử dụng chế độ xem dạng lưới Grid

Một khi chế độ Grid View đã được thiết lập và kích hoạt, người có thể bắt đầu lưu dữ liệu

 Khi dữ liệu là được lưu và ID tập tin là được tăng dần, ô được highlight trong lưới sẽ di
chuyển để hiển thị vị trí của phép đo lường chiều dày đã lưu

 Vị trí của hộp được highlight sẽ tăng dần theo các cài đặt tại [P1 ↹ File] ↠ [F2 ↹ Create]

Khi chế độ xem lưới Grid View được bậc

 Ấn phím [P6] cho phép quay lại
menu cài đặt Grid View: Tất cả các
thông số, bao gồm cả mức mã hóa
màu, có thể được thay đổi linh hoạt

 Ấn phím [P7] cho phép người dùng
lưu các giá trị chiều dày đang đọc

 Sử dụng các phím từ [P1] đến [P4]
cho phép người dùng điều hướng
thủ công qua lại/lên xuống các ô lưới
được hiển thị để lưu, xem lại hoặc
chỉnh sửa một điểm kiểm tra cụ thể
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Xem lại tập tin dạng lưới Grid

Bất kỳ bộ dữ liệu kiểm tra nào đã lưu cũng có thể được xem lại khi kích hoạt chế độ Grid View

 Mở chế độ xem dạng lưới cũng giống như thiết lập chế độ xem cho kiểm tra trực tiếp

 Tại tab chức năng 5/5, ấn phím [F1 ↹ File] ↠ [P1 ↹ Open] 1 bảng [Select File] sẽ hiển thị

 Sử dụng núm xoay để chọn và highlight tập tin Grid View người dùng mong muốn

 Ấn phím [P3 ↹ Contents] để xem
nội dụng tập tin đã chọn trước đó

NOTE: Chế độ xem lại dạng lưới sẽ
chỉ khả dụng trong màn hình xem lại
[Contents] này. Người dùng sử dụng
các phím từ [P1] đến [P7] tùy theo
mong muốn khi xem tập tin đã mở
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B-Scan dưới dạng

Timed và Encoded
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Giới thiệu tổng quát tính năng B-Scan

Tín năng B-Scan trong chế độ Corrosio Module trên Epoch 650 cho phép người dùng có thể

 Quan sát trực quan mặt cắt đứng của bộ phận chi tiết đang kiểm tra và lưu giá trị B-Scan

 Xem trực tiếp các dữ liệu kiểm tra dạng “Chia đôi màn hình” hoặc “B-Scan toàn màn hình”

 Tốc độ thu thập dữ liệu lên đến 30 Hz trong chế độ quét thủ công theo thời gian thực

 Tùy chọn chế độ quét kiểm tra
Quét thủ công theo thời gian thực
Quét mã hóa quãng đường kiểm tra
theo 1 hoặc 2 hướng với bộ Encoder

 Dữ liệu chiều dày kiểm tra được mã
hóa các màu sắc Đỏ – Vàng – Xanh
dựa trên các thiết lập ban đầu

 Xem lại dữ liệu kiểm tra đã lưu
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Kích hoạt tính năng B-Scan

 B-Scan Enable: Chọn thành On
 Encoder Mode: Tùy chọn Manual

(Thủ công), hoặc Uni-Directional
(Một hướng) hay Bi-Directional (Hai
hướng) với bộ mã hóa Encoder

 Scan Display Size: Tùy chọn Half
Size (Chia đôi màn hình) hoặc Full
S ize (B -Scan t oàn m àn h ình )

 Direction: tùy chọn L to R (trái sang
phải) hoặc R to L (phải sang trái)

 Display Color: Tùy chọn Mono (Đơn
s ắ c ) h o ặ c C o l o r ( M à u s ắ c )

 Low Range Thickness: Tùy nhập
 High Range Thickness: Tùy nhập
 Stop on LOS: Tùy chọn On hoặc Off

 Tại tab chức năng 3/5, ấn phím [F3 ↹ Inst Setup] và sử dụng phím [FULL NEXT] để
highlight [Corrosion Gage], sử dụng núm xoay chọn thành [On] và sau đó ấn phím [ ]
để trở ra màn hình chính của tab chức năng 3/5 này

 Cũng tại tab chức năng 3/5, ấn chọn [F4 ↹ Grib B-Scan] ↠ [P2 ↹ B-Scan]. Khi đó một
bảng thiết lập cho B-Scan được xuất hiện và người dùng tùy chỉnh các thông số như sau

NOTE: Nếu [Encoder Mode] được chọn khác [Manual] và bộ Encoder được kết nối,
các thông số [Encoder Resolution] - [Scan Resolution] - [Start Coordinate] sẽ được
người dùng thực hiện tùy chỉnh để phù hợp nhất theo Encoder và ứng dụng
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Phụ kiện cho sử dụng B-Scan được mã hóa

Các phụ kiện phổ biến thường được tích hợp chung khi sử dụng B-Scan được mã hóa

 Xe đẩy mã hóa Encoder (BSCAN-ENC)

 Cáp kết nối Encoder (CBAS-10669-0010)

 Đầu dò biến tử kép chuyên dụng (D790-SM)

 Cáp kết nối đầu dò (L1CMD-316-5B hoặc BCMD-316-5B)
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Sử dụng tính năng Encoded B-Scan

 Một khi các tùy chỉnh tại bảng thiết lập B-Scan được hoàn tất, người dùng có thể bắt đầu
ngay quá trình thu thập B-Scan kiểm tra. Ấn phím [P1 ↹ Stop] để tạm dừng thu thập dữ
liệu nhưng vẫn duy trì việc đo lường trực tiếp và hiển thị A-scan, ấn phím truy cập nhanh
[FREEZE] để tạm dừng thu thập dữ liệu và việc đo lường trực tiếp và hiển thị A-scan

 Và người dùng có thể thực hiện trực tiếp các kiểm soát B-Scan trong suốt quá trình kiểm tra

 Start/Stop: Bắt đầu hoặc tạm
dừng việc thu thập dữ liệu

 New Scan: Bắt đầu thu thập lần
quét mới và xóa dữ liệu trước đó

 B-Scan: Quay trở lại menu thiết
lập cho B-Scan để tùy chỉnh lại

 Save Min: Lưu toàn bộ B-scan
và một A-Scan đại diện cho chiều
dày thấp nhất

 Save: Lưu toàn bộ B-scan và
một A-scan thu được cuối cùng
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Sử dụng tính năng Timed B-Scan

 Timed B-Scan là tính năng thu thập dữ liệu theo thời gian thực của sóng âm được truyền
vào chi tiết kiểm tra, nó không thể mã hóa được trị trí đầu dò cũng như quãng đường quét

 Trong khi thu thập dữ liệu B-Scan theo thời gian thực, một mũi tên màu xanh dương xuất
hiện và nó biểu thị cho phép đo chiều dày thấp nhất được ghi lại trong quá trình thu thập
Mũi tên này cũng được cập nhật khi dữ liệu mới được thu thập

 Khi B-Scan được thu thập là đại diện cho nhiều điểm dữ liệu hơn mức có thể được hiển thị
trên màn hình trực tiếp, mọi dữ liệu được đẩy ra khỏi màn hình trực tiếp. Chỉ dữ liệu hiển
thị trên màn hình trực tiếp được giữ lại để xem lại hoặc lưu vào tập tin!!!



Page 36 of 55 

Xem lại tập tin B-Scan

Bất kỳ loại tập tin nào cũng có thể lưu trữ được dữ liệu B-Scan, bao gồm cả INC và Advanced

 Chế độ B-Scan phải được bậc trong menu trực tiếp trước khi xem lại tập tin

 Tại tab chức năng 5/5, ấn phím [F1 ↹ File] ↠ [P1 ↹ Open] 1 bảng [Select File] sẽ hiển thị

 Sử dụng núm xoay để chọn và highlight tập tin B-Scan người dùng mong muốn

 Ấn phím [P3 ↹ Contents] để xem
nội dụng tập tin đã chọn trước đó

NOTE: Bất kỳ một ID tập tin nào có
B-Scan được lưu trong ID cũng sẽ
được hiển thị cả B-Scan cùng với một
A-Scan (tùy thuộc vào việc người
dùng ấn chọn SAVE hay SAVE MIN)
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Xem lại tập tin B-Scan

Trong [Contents], người dùng có thể xem lại phép đo chiều dày tại mọi điểm dọc theo B-Scan

 Con trỏ dọc màu xanh dương hiển thị điểm hiện tại đang được xem xét

 Phím [P4] và [P5] để cuộn qua từng điểm của B-Scan (Xem tinh)

 Phím [P6] và [P7] để cuộn qua mỗi lần 10 điểm của B-Scan (Xem thô)



Qua y Video Trên Epoch 650 2

Xem Lại Video Trên GageView Video 9
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EPOCH 650 Video Recording 

Quay Video Trên EPOCH 650
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Tổng Quan Tính Năng
 EPOCH 650 hiện có tính năng quay video. Tính năng tiêu chuẩn mới

này cho phép người dùng ghi lại tối đa 8 phút dữ liệu kiểm tra xung A-
Scan trực tiếp với tốc độ 60 khung hình mỗi giây. Dữ liệu này có thể
được xem trên EPOCH 650 hoặc xuất ra để xem xét trên PC.

 Trong khi quay video, người dùng có thể thay đổi mức tăng tín hiệu
cũng như các cổng đo. Tuy nhiên, người dùng sẽ không thể điều
chỉnh bất kỳ thông số thiết lập cơ bản nào khác như Velocity, PRF,
Range, etc...

 Phần mềm quay video có thể được bật và sử dụng với tất cả các tùy
chọn phần mềm khác do thiết bị cung cấp, Ví dụ: DAC, DGS, AWS,
Template hoặc Corrosion Gage đều có thể hoạt động trong khi tính
năng quay video trên EPOCH 650 đang hoạt động.
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Thiết Lập Quay Video
 Cách để bật tính năng quay video – Video record.

1. Tại tab menu [5/5], nhấn phím [F3] ↹ [Video Record].

2. Nhấn phím [P7] ↹ [Setup] để vào màn hình thiết lập.

3. Sử dụng núm
xoay hoặc phím
điều hướng hoặc
ấn phím [P] tương
ứng để tùy chọn
[On] hoặc [Off].

4. Nhấn phím [] để
quay trở về lại
màn hình chính.
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Quay Video
 Bạn có thể bắt đầu ghi video bằng cách nhấn phím [P1] ↹ [Record].

 Trong khi ghi video, nhấn [Pause] sẽ cho phép bạn tạm dừng video
và tiếp tục ghi sau đó.

 Nhấn [Flag] sẽ cho phép bạn đặt một vị trí trong video mà bạn có thể
tham khảo lại khi xem lại nội dung video.
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Xóa Và Lưu Video 
 Khi bạn đã hoàn tất việc ghi video, nhấn [Pause] để tạm dừng video.

Video này có thể được xóa [Clear] và ghi lại video mới [Record].
hoặc lưu nó [Save] bằng cách tạo một tập tin video.

 Nhấn [Save] sẽ mở lên màn hình “Create” để tạo một tập tin video.

 Bạn có thể tạo và lưu tập tin bằng cách điền thông tin vào các khu vực
bắt buộc có biểu tượng [* ] và nhấn [P1] ↹ [Ok] để hoàn thành.
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Các Tập Tin Video 
 Nhấn phím [P6] để mở màn hình

menu [Video Files].
 Khi tập tin đúng được chọn, nhấn

phím [P2] ↹ [Export] sẽ sao chép
nó vào thẻ nhớ ngoài MicroSD.

 Nếu, nhấn phím [P3] ↹ [Import]
sẽ sao chép tập tin video từ thẻ
nhớ ngoài MicroSD vào thư viện
tập tin video của bạn.

 Nếu, nhấn phím [P4] ↹ [Delete]
sẽ xóa một tập tin video đã lưu
khỏi thư viện tập tin video của bạn.

 Nếu, nhấn phím [P1] ↹ [Review]
sẽ cho phép bạn xem nội dung của
tập tin video đã lưu.
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Xem Lại Tập Tin Video 
 Khi tập tin video đã chọn được

mở, nhấn phím [P4] và [P5] sẽ
cho phép cuộn qua khung hình
video theo từng khung.

 Nhấn phím [P6] và [P7] cho
phép nhảy giữa các Flag đã lưu
(nếu chúng được lưu trong quá
trình quay video).

 Nhấn phím [P1] cho phép bắt
đầu phát lại video từ đầu.

 Nhấn phím [P2] cho phép tiếp
tục phát lại video từ vị trí hiện tại.
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GageView Video Software

Xem Lại Video Trên GageView Video



Page 10 of 12 

Tổng Quan Phần Mềm GageView Video
 Người dùng có thể nhập và xem lại các tập tin video trên EPOCH 650

đã xuất bằng phần mềm GageView Video.

 Phần mềm này có thể được tải xuống từ
https://www.olympus-ims.com/en/service-and-support/downloads/

 Một khi các tệp được nhập, chúng có thể được lưu dưới dạng tập tin
.AVI và có thể được xem trên hầu hết các trình media player trên PC.

https://www.olympus-ims.com/en/service-and-support/downloads/





Page 11 of 12 

Nhập các tập tin video .VID được tạo trên EPOCH 650
Xuất các tập tin video .VID để nhập vào EPOCH 650 thông qua thẻ MicroSD

Chuyển đổi tập tin video .VID hiện tại sang định dạng tập tin video .AVI

Danh sách tập tin
video .VID

Danh sách tập tin
video .VID

Phát lại video hiện tại với 
các công cụ điều chỉnh
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Mọi thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin, vui lòng
lên hệ với VISCO là đại lý của OLYMPUS tại Việt Nam:

Website: https://visco.com.vn/

https://visco.com.vn/
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GageView Pro

Hỗ Trợ Cài Đặt
&

Hệ Thống Sử Dụng (OS)
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GageView Pro – Các Hệ Thống Sử Dụng
Chương trình giao diện GageView tương thích với các nền tảng hệ điều hành
Windows (OS) sau:

 Windows XP (SP3)
 Windows Vista (32 bit)
 Windows 7 (32 bit and 64 bit) 
 Windows 10 (32 bit and 64 bit) 

 OS khác: Olympus NDT không hỗ trợ các hệ điều hành đã bị ngừng hoặc
không còn được Microsoft hỗ trợ
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GageView Pro – Các Yêu Cầu Tối Thiểu Hệ Thống
 Windows XP system requirements - Home & Professional editions:

– 233-megahertz (MHz) processor or faster (300 MHz is recommended)
– At least 64 megabytes (MB) of RAM (128 MB is recommended)
– At least 300 megabytes (MB) of available space on the hard disk
– CD-ROM or DVD-ROM drive
– Keyboard and a Microsoft Mouse or other compatible pointing device
– Video adapter and monitor with Super VGA (800 x 600) or higher resolution

 Windows Vista system requirements - Home Premium, Business and Ultimate editions
(Home Basic is not recommended):

– 1 gigahertz (GHz) 32-bit (x86) processor
– 1 gigabyte (GB) of system memory
– 40 GB hard drive with at least 300 megabytes of available space
– CD-ROM or DVD-ROM drive
– Keyboard and a Microsoft Mouse or other compatible pointing device
– Video adapter and monitor with Super VGA (800 x 600) or higher resolution

 Windows 7 & 10 system requirements - Home Premium, Professional, Enterprise and Ultimate editions
(Starter & Home Basic are not recommended):

– 1 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor
– 1 gigabyte (GB) RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit)
– 40 GB hard drive with at least 300 megabytes of available space
– CD-ROM or DVD-ROM drive
– Keyboard and a Microsoft Mouse or other compatible pointing device
– Video adapter and monitor with Super VGA (800 x 600) or higher resolution
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GageView Pro – Cài Đặt
Sử dụng các thủ tục như bên dưới để cài đặt cho GageView Pro:
 Đưa đĩa CD cài đặt vào ổ đĩa CD-Rom, CD sẽ tự động mở màn hình cài đặt.

Hoặc sử dụng tập tin GageView Pro vx.x.exe được cung cấp để thực hiện việc
cài đặt, và khi đó nó sẽ hiển thị như hình minh họa bên dưới:

 Tập tin cài đặt sẽ nhận ra hệ điều hành Windows (OS) nào đang được sử dụng
và chỉ cung cấp các lựa chọn cho OS đó.

 Để cài đặt lần đầu tiên, chọn tùy chọn Install All.

Windows XP Windows 7/10
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GageView Pro – Cài Đặt
 Thông báo cảnh báo sau sẽ xuất hiện,

khuyên bạn nên gỡ cài đặt mọi phiên
bản trước đó trước khi tiếp tục cài đặt:
– NOTE: Nếu bạn cần các tính năng

thiết bị đo chiều dày của
GageView, vui lòng liên hệ với đại
diện của Olympus NDT, hoặc đại
lý tại nước sở tại của bạn.

 Cửa sổ GageView Setup Wizard sẽ
xuất hiện để hướng dẫn người dùng đi
đến phần còn lại của quá trình cài đặt.

 Thông báo như bên dưới sẽ xuất hiện
để thông báo cho bạn rằng bản cài đặt
có chứa các thành phần khác.
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GageView Pro – Cài Đặt
 Thông báo hoặc tin nhắn sau đây có thể xuất hiện để thông báo cho bạn

rằng bản cài đặt có chứa các thành phần khác:
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GageView Pro – Cài Đặt
 Chọn một thư mục đích cho các tập tin GageView Pro và xác định xem

GageView Pro có thể truy cập được bởi mọi người sử dụng máy tính hoặc chỉ
mình tôi (tài khoản đăng nhập cụ thể hiện đang sử dụng):

 Khi các lựa chọn này đã được thực
hiện, nhấn Next để bắt đầu cài đặt.
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GageView Pro – Cài Đặt
 Đối với một số nền tảng hệ điều hành Windows OS, một thông báo sau sẽ xuất

hiện nhiều lần trong khi cài đặt. Dù sao, bạn cũng phải chọn Install this driver
software anyway này trong quá trình cài đặt để cài đặt đúng GageView Pro.
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GageView Pro

Tổng Quan
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GageView Pro – Các Chức Năng
 GageView Pro cung cấp khả năng tương thích hoàn toàn với các dòng

EPOCH. Người dùng có thể:
– Tải các tập tin từ EPOCH series đến PC.
– Xem và In các tập tin EPOCH series thông qua GageView Pro.
– Xuất dữ liệu từ Survey Files đến Microsoft Excel.
– Sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu “Database” thiết bị.
– Lưu các ảnh chụp màn hình.
– Nâng cấp phần mềm mới cho EPOCH series.
– Quản lý thư viện đầu dò DGS tùy biến.

NOTE: GageView Pro với Version 5.3.5 không hỗ trợ truyền tập tin
với dữ liệu Template Storage.
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GageView Pro – Tổng Quan Giao Diện

Cửa sổ thiết bị:

Liệt kê tất cả các thiết
bị EPOCH Series, các
thiết bị bộ nhớ USB và
các tập tin được lưu
trữ trong chúng

Cửa sổ PC:

Liệt kê tất cả cơ sở dữ
liệu, bộ lưu trữ dữ liệu,
và các tổng quát đã
lưu trên PC
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GV Pro – Tổng Quan Giao Diện - Cửa Sổ Thiết Bị

Cấu hình Epoch
hiện tại

Các tập tin đã lưu 
trên Epoch
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GV Pro – Tổng Quan Giao Diện - Cửa Sổ PC

Các cơ sở 
dữ liệu đã 

lưu trên PC Các bộ dữ liệu dataset trong
cơ sở dữ liệu được chọn

Survey/File đã lưu trong bộ
dữ liệu dataset được chọn
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Cài Đặt Thiết Bị

Epoch series
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EPOCH Series – Kết Nối USB
 EPOCH Series được trang bị một cổng USB On-the-Go (OTG) hoạt động như

một Host và một Client Port được sử dụng cho giao tiếp và in ấn trên PC.

 Khi việc giao tiếp với PC và GageView Pro, hãy kết nối cổng USB OTG trên
EPOCH với một cổng USB trên PC thông qua cáp USB được đi kèm thiết bị.
– Cáp này là loại Mini AB to Type A/Host (P/N: EPLTC-C-USB-A-6).

Các cổng kết nối trên Epoch 600 & 650 Cáp EPLTC-C-USB-A-6
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Cài Đặt USB Driver 
 Để EPOCH giao tiếp với GageView Pro, USB driver cho thiết bị phải được cài

đặt đúng cách trên PC.

 Các USB driver sẽ chỉ cần được cài đặt lần đầu tiên cho EPOCH được kết nối
với PC thông qua một cổng USB nhất định.

 Cách cài đặt EPOCH USB driver:
1. Kết nối EPOCH đến PC bằng cách sử dụng cáp USB.

- Đảm bảo rằng cáp được kết nối trực tiếp vào cổng USB trên PC,
không thông qua trạm nối hoặc bộ sao chép.

2. Mở nguồn EPOCH. Điều này sẽ khởi tạo chương trình Windows New
Hardware Installation Wizard.
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Cài Đặt USB Driver (cont.)
3. Khi có một nhắc nhỡ, chọn Install

the software automatically
(Recommended) và ấn Next.

4. Khi quá trình cài đặt tiếp tục, màn
hình bên dưới sẽ xuất hiện thông
báo cho người dùng rằng EPOCH
chưa vượt qua thử nghiệm Logo
Windows. Ấn Continue Anyway để
tiến hành cài đặt.
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Cài Đặt USB Driver (cont.)
5. Màn hình sau sẽ xuất hiện yêu cầu vị trí của tập tin usbser.sys. Người dùng

phải sử dụng phím Browse để chọn vị trí của tập tin này.
- Nếu GageView Pro đã được cài đặt vào thư mục mặc định, người dùng

nên duyệt đến vị trí sau để chọn tệp yêu cầu:
C:\Program Files\Olympus NDT\GageView Flaw Detector

6. Sau khi nhập đúng vị trí vào hộp đánh dấu hoặc sử dụng phím Browse để
định vị tập tin này, người dùng nhấn OK để hoàn tất cài đặt trình điều khiển.
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Cài Đặt USB Driver (cont.)
7. Nếu driver EPOCH được cài đặt đúng cách, màn hình bên dưới sẽ xuất hiện.

Nhấn Finish để đóng trình hướng dẫn cài đặt phần cứng.
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Khởi Động Chạy Thiết Bị

Epoch series
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Khởi Động Chạy Thiết Bị

 Cách cài đặt EPOCH Series
trong GageView Pro:

1. Từ màn hình chính, chọn
Device, sau đó Config.

2. Highlight loại EPOCH đang
sử dụng từ tab Flaw
Detector và ấn Add.
– Nhiều dòng EPOCH có

thể được khởi tạo cùng
một lúc nếu muốn.

3. Ấn OK để thoát Device
Configuration và bắt đầu
khởi chạy EPOCH.

 Một khi USB driver đã được cài đặt đúng cách, người dùng hiện đã sẵn sàng
để khởi tạo EPOCH với GageView Pro.
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Khởi Động Chạy Thiết Bị (cont.)

 Nhấp vào tên thiết bị xuất hiện trong
Devices.

 Nội dung của Datalogger sẽ xuất hiện.

Các nội dung của Datalogger on EPOCH

 Khi EPOCH đã được khởi tạo đúng cách, nó sẽ hiển thị dưới danh sách
Devices ở khung trên cùng. Các tệp được lưu trữ trên các thiết bị được hiển
thị bằng cách tô sáng biểu tượng thiết bị:
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File Wizard

Trình Hướng Dẫn Tập Tin 
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File Wizard
File Wizard là một tính năng hướng dẫn người dùng thông qua việc thiết lập nhanh
chóng và dễ dàng các vị trí Database và Dataset để truyền tập tin. File Wizard giúp
loại bỏ bất kỳ sự nhầm lẫn nào đối với người dùng thiết bị do cấu trúc tập tin của
GageView Pro.

Trước tiên, File Wizard tạo một Database cho EPOCH đang được sử dụng, sau
đó giúp người vận hành chọn loại tập tin thích hợp sẽ được lưu trữ trong cơ sở
dữ liệu đó bằng cách tạo Dataset(s) dựa trên đầu vào của người dùng. Sau khi
hoàn thành, GageView Pro có thể ngay lập tức chấp nhận các tập tin từ thiết bị!
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File Wizard
 File Wizard được đặt trong menu File của màn hình chính GageView Pro.
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File Wizard – Tạo Cơ Sở Dữ Liệu Database
 Cách nhập Wizard và tạo các cơ sở dữ liệu, các bộ dữ liệu và các tổng quan

cho EPOCH series:
– Chọn loại model EPOCH từ cột bên trái.
– Ấn Add để chọn thiết bị cho việc thiết lập.
– Ấn Next để tiếp tục.
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File Wizard – Tạo Cơ Sở Dữ Liệu Database (cont.)
 File Wizard sẽ nhắc người dùng lưu cơ sở dữ liệu Database trên PC của người

dùng. Vị trí mặc định nằm trong thư mục Data trong mục GageView Pro tại ổ đĩa
C trên PC.

– Tập tin này sẽ được thiết lập để chứa nhiều loại tập tin cho một thiết bị. Như hình minh
họa bên dưới, tên tệp điển hình bao gồm EP600 hoặc InspecData, v.v.

– Người dùng có tùy chọn tạo càng nhiều cơ sở dữ liệu và bộ dữ liệu cần thiết để sắp
xếp các tập tin theo cách người dùng chọn.

 Ấn Save để tiếp tục.

Back
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File Wizard – Tạo Bộ Dữ Liệu Dataset
 File Wizard bây giờ sẽ nhắc người dùng chọn các loại tập tin sẽ được lưu

trong tập tin thiết bị chính này. Một bộ dữ liệu riêng biệt sẽ được tạo trong cơ
sở dữ liệu cho từng loại tập tin đã chọn.

 Có hai loại bộ dữ liệu có thể được tạo thông qua Wizard:
– Formatted ID Types được định dạng
có cấu trúc tập tin do người dùng xác
định, yêu cầu thiết lập bổ sung. Khi
Formatted ID Types được chọn, người
dùng ngay lập tức được đưa đến màn
hình thiết lập mới yêu cầu người dùng
nhập để xác định tiêu chí tập tin.

– Các tập tin Generic Flaw Detector sẽ
chấp nhận tất cả các tập tin từ EPOCH
và được sử dụng làm không gian lưu trữ
chung cho mọi thông tin EPOCH được
lưu trữ trong bộ ghi dữ liệu.
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File Wizard – Tạo Bộ Dữ Liệu Dataset (cont.)

 Cách thêm các bộ dữ liệu
Formatted ID Types:

– Highlight loại tập tin mong
muốn từ danh sách bên trái.

– Ấn nút Add để chọn loại tập
tin đã highlight.

– Nhập một tập tin ID Prefix
(nếu muốn) và Point ID (ID
bắt đầu) cho tập tin.

– Người dùng có thể chọn
nhiều phiên bản của cùng
một loại tập tin.

– Sử dụng nút Rename để
đặt lại tên cho một bộ dữ
liệu nếu muốn.
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File Wizard – Tạo Bộ Dữ Liệu Dataset (cont.)

 Cách thêm các bộ dữ liệu Generic Flaw Detector:

– Highlight loại tập tin mong
muốn từ danh sách bên trái.

– Ấn nút Add button
để chọn loại tập tin đã
highlight

– Người dùng có thể chọn
nhiều phiên bản của cùng
một loại tập tin.

– Sử dụng nút Rename để đặt
lại tên cho một bộ dữ liệu
nếu muốn.
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File Wizard – Hoàn Thành
 Khi tất cả các loại tệp mong muốn đã được chọn và thiết lập đúng, hãy nhấn

Finish để tạo Database và Datasets tương ứng.
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File Wizard – Wizard Đã Được Hoàn Thành
 Tên cơ sở dữ liệu Database được tạo tại bước 1 hiển thị bên dưới thư mục

Data trong GageView Pro.
 Các sở sở dữ liệu được tạo tại bước 2 hiển thị với cơ sở dữ liệu và sẵn sàng

nhận tập tin được truyền từ EPOCH series.
– Đối với các bộ dữ liệu ID đã định dạng, một Survey trống sẽ được tạo

trong bộ dữ liệu. Và nó có thể được truyền đến EPOCH nếu muốn.
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Nút Làm Mới Xem Tập Tin
 Đôi khi, khi đã hoàn thành các bước tạo Database Wizard hoặc

Database/Dataset, Database/Dataset mới sẽ không xuất hiện ngay trong
khung xem bên dưới cùng của GageView Pro.

 GageView Pro cung cấp nút Refresh nhanh cho phép người dùng làm mới
màn hình. Điều này cho phép người dùng xem bất kỳ tập tin nào đã được tạo
nhưng không được hiển thị trong khung xem.
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Thiếp Lập Cấu Trúc Tập Tin

Thủ Công
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 Thay thế cho việc sử dụng trình Wizard, GageView Pro cho phép người vận
hành thiết lập thủ công vị trí cơ sở dữ liệu trên PC nơi có thể chuyển các tập tin
và/hoặc các bộ dữ liệu mới.

Thiết Lập Cơ Sở Dữ Liệu – Thủ Công

Hoặc

 Cách để thiết lập 1 cơ sở dữ
liệu Database mới:

1. Bên trong menu File,
select New → Database.

- Hoặc -

2. Nhấp vào biểu tượng
New Database trong
khung xem bên dưới
GageView Pro.
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Thiết Lập Cơ Sở Dữ Liệu – Thủ Công (cont)

2. Highlight loại model EPOCH
mong muốn từ danh sách
Device Type nằm bên trái.
- Nếu cần, sử dụng nút

Browse để chọn đích
tập tin mong muốn.

3. Đặt một tên cho Database.
- Note: Không gian và ký

tự đặc biệt không được
phép trong tên cơ sở dữ
liệu hoặc bộ dữ liệu.

4. Ấn OK để tạo Database.
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Thiết Lập Cơ Sở Dữ Liệu – Thủ Công (cont)
 Cơ sở dữ liệu Database hiện được tạo và sẽ xuất hiện trong khung xem cửa

sổ PC GageView Pro như hình minh họa bên dưới.

Back
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Thiết Lập Bộ Dữ Liệu – Thủ Công
 Bộ dữ liệu GageView Pro là các vị trí lưu trữ tập tin cụ thể.

– Các bộ dữ liệu Generic flaw detector cho phép người dùng chuyển bất kỳ
tập tin nào trên thiết bị EPOCH series đến và từ GageView Pro.

– Các bộ dữ liệu cũng có thể xác định cụ thể loại tập tin và cấu trúc của các
tập tin được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu Database cụ thể.

– Các tệp mẫu trống mới, thường được gọi là Surveys, cũng có thể được
tạo trong một bộ dữ liệu Dataset.

 GageView Pro cho phép người vận hành thiết lập thủ công các bộ dữ liệu
Dataset trong cơ sở dữ liệu Database nơi các tập tin có thể được lưu trữ
và/hoặc tạo.
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 Cách thiết lập một bộ dữ liệu
Dataset mới:

1. Highlight vị trí cơ sở dữ liệu
Database mong muốn cho
bộ dữ liệu Dataset mới.

2. Bên dưới menu File, chọn
New → Dataset

-hoặc-
Nhấp vào biểu tượng New
Dataset bên trong khung
xem GageView Pro phần
phía dưới.

Thiết Lập Bộ Dữ Liệu – Thủ Công (cont.)

Hoặc
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Thiết Lập Bộ Dữ Liệu – Thủ Công (cont.)
3. Tạo một Dataset Name.

- Tên bộ dữ liệu Dataset thường được chọn để phản ánh cấu trúc của tập tin
hoặc loại tập tin sẽ được lưu trữ trong bộ dữ liệu Dataset.

4. Chọn Dataset Type để xác định định dạng của các tập tin trong bộ dữ liệu.
5. Sử dụng khu vực Note để thêm một mô tả ngắn cho bộ dữ liệu (nếu muốn).
6. Ấn Next để tiếp tục.
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Thiết Lập Bộ Dữ Liệu – Thủ Công (cont.)
7. Khi Dataset Name và File Type đã được chỉ định, người dùng phải xác định 

cấu trúc của loại tập tin đã chọn.

8. Nhập một tập tin ID
Prefix (nếu muốn)
và Point ID (ID bắt
đầu) cho tập tin
INC, và sau đó ấn
Generate IDs.

8. Nếu hài lòng với
danh sách ID được
tạo, ấn Save để
lưu danh sách ID
hiện tại và sau đó
ấn Finish để hoàn
tất thủ tục thiết lập
bộ dữ liệu Dataset.
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Thiết Lập Bộ Dữ Liệu – Hoàn Thành
 Bộ dữ liệu Dataset mới sẽ xuất hiện dưới cơ sở dữ liệu Database được chỉ

định trong khung xem GageView Pro phía bên dưới.
– Đối với các bộ dữ liệu tập tin tăng dần (INC), một survey trống sẽ được

tạo trong bộ dữ liệu. Nó có thể được chuyển sang EPOCH 600 nếu muốn.

 Bộ dữ liệu Dataset hiện đã sẵn sàng để chấp nhận chuyển tập tin của các tập
tin từ EPOCH series.
NOTE: Các bộ dữ liệu sẽ CHỈ lưu trữ các tập tin phù hợp với tiêu chí loại tập
tin dữ liệu CHÍNH XÁC.
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Thiết Lập Bộ Dữ Liệu – Tự Động
 Ngoài ra, một bộ dữ liệu Dataset sẽ được tạo tự động trong GageView Pro khi

một tập tin được kéo trực tiếp từ EPOCH series vào 1 cơ sở dữ liệu Database.
– GageView Pro sẽ tự động tạo bộ dữ liệu Dataset với tên và cấu trúc tập tin giống hệt

với tập tin được truyền từ EPOCH series.
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Truyền Một Tập Tin 
và Nhiều Tập Tin
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Truyền Tập Tin – Tải Tập Tin từ EPOCH series
 Khi Database/Dataset được thiết lập trong GageView Pro, các tập tin có thể

dễ dàng được chuyển giữa GV Pro và EPOCH series được định cấu hình.
 Cách để tải các tập tin từ EPOCH series đến GageView Pro:

 Highlight tập tin mong muốn trong cửa sổ Device (bảng bên trên).
 Nhấp và kéo tập tin này từ EPOCH series đến database hoặc dataset

mong muốn đã tạo trong của sổ PC (bảng bên dưới).
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Truyền Tập Tin – Tải Tập Tin từ GageView Pro
 Cách để tải các tập tin từ GageView Pro đến EPOCH series.

 Highlight tập tin trong cửa sổ PC (bảng bên dưới).
 Nhấp và kéo tập tin này từ GageView Pro đến EPOCH series trong cửa sổ

Device (bảng bên trên)
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Survey Files – Các Tập Tin Quan Sát Tổng Quát
 Khi bộ dữ liệu mới được tạo với tập tin tiêu chuẩn/cấu trúc, một tập tin dữ liệu

trống sẽ tự động được tạo trong bộ dữ liệu đó.

 Tập tin trống này được gọi là tập tin quan sát tổng quát Survey và được đặt
tên sau bộ dữ liệu Dataset.

 Các tập tin Survey là các tập tin mẫu có cùng cấu trúc tập tin với bộ dữ liệu
gốc của chúng nhưng KHÔNG có dữ liệu kiểm tra được lưu trữ trong tập tin.

 Các tập tin Survey có thể được đổi tên và tải lên EPOCH series nhiều lần để
tạo các tập tin kiểm tra trống trên thiết bị sẵn sàng thu thập dữ liệu trong cấu
trúc tập tin của bộ dữ liệu cụ thể.
– Cho phép dễ dàng tải lên cùng một bộ dữ liệu cho nhiều lần kiểm tra.
– Cho phép bố trí hợp lý kế hoạch kiểm tra trước khi làm việc tại hiện trường.

 Các tập tin Survey là KHÔNG được tạo với các bộ dữ liệu Generic Flaw
Detector.
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Xem Dữ Liệu Tập Tin
 Sau khi tải một tập tin từ EPOCH series, nó sẽ dễ dàng để xem và in dữ liệu

đã lưu thông qua chương trình phần mềm GageView Pro.
– Nhấp đúp vào bất kỳ tập tin đã lưu trữ trên PC để xem nội dung của nó.

Danh 
sách ID

Thông tin
tập tin

A-Scan 
Waveform

Các thông số 
thiết lập

Các giá trị
đo lường

Thông tin 
cổng và các 

dấu hiệu
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Xem Dữ Liệu Tập Tin (cont.)
 Nếu một tập tin chứa dữ liệu bổ sung thường không được hiển thị trong menu

File View chính (ví dụ: các giá trị A-B-C cho AWS, tham số thiết lập DAC), hãy
sử dụng menu thả xuống nằm phía trên hộp dữ liệu các thông số chính/hiệu
chuẩn để xem thông tin này.
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Sao Chép Ảnh Dạng Sóng Waveform
 Sử dụng nút Copy Waveform để sao chép một ảnh waveform được hiển thị

và dán vào tài liệu khác mong muốn.
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In Báo Cáo
 Sử dụng nút Print để in một mẫu báo cáo chỉ chứa các phép đo lường kỹ

thuật số hoặc, các phép đo lường kỹ thuật số kèm theo dữ liệu hiệu chuẩn và
dạng sóng waveform.

Nội dung báo cáo

(Cách thay đổi: chọn từ menu 
và nhấn Generate Report)

Trang

(Trong chế độ xem này, mỗi 
ID được in trên một trang)
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 Cách chỉnh sửa/đặt lại tên:
1. Trong menu Edit, chọn Enable Edit.
2. Highlight database/dataset/file để chỉnh

sửa và nhấp chuột phải.
3. Chọn Rename và sau đó nhập một tên

mới cho tập tin.
– Khi đặt lại tên một tập tin database, hãy

đảm bảo vẫn giữ phần mở rộng là “.LTC”
hoặc “.600” hoặc “.650” hoặc “.6LT” trong
tên cơ sở dữ liệu.

 Cách xóa:
– Trong menu Edit, chọn Enable Delete.
– Highlight một item muốn xóa.
– Nhấp chuột phải và chọn Delete, hoặc

sử dụng biểu tượng bên dưới để xóa.

Chỉnh Sửa Và Xóa Trong GageView Pro
 Các cở sở dữ liệu, bộ dữ liệu và tập tin có thể được đặt lại tên và/hoặc xóa khi

chúng đã được tạo/truyền tải đến GageView Pro.
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Xuất Dữ Liệu Survey
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Xuất Dữ Liệu Survey
 GageView Pro có khả năng xuất dữ liệu từ một tập tin Survey sang bảng

tính Microsoft Excel.

 Export có thể bắt đầu theo 3 cách:
1. Nhấp vào nút Export chế độ xem

tập tin (tùy theo phiên bản GV Pro).
2. Nhấp chuột phải vào tập tin survey

và chọn Export > Microsoft Excel.
3. Kéo một tập tin Survey vào Export

trong danh sách thư mục PC.

1

2

3
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Xuất Dữ Liệu Survey (cont.)
 Khi tính năng Export được bắt đầu, màn hình kiểm soát Export sẽ xuất hiện.

Đường dẫn tập tin cơ sở dữ liệu xuất hiện ở đầu màn hình, và tập tin đã chọn
xuất hiện trong hộp Surveys To Export.
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Xuất Dữ Liệu Survey – Các Loại Xuất
 GageView Pro cho phép người dùng xuất lên đến 04 loại thông tin từ một tập

tin bất kỳ nào:
– ID List – Danh sách ID.
– Measurement List – Danh sách đo lường.
– Calibration List – Danh sách hiệu chuẩn.
– Waveform Images – Các ảnh dạng sóng âm.

 Các loại dữ liệu này sẽ hiển thị dưới dạng các tab dọc phía dưới tập tin
Microsoft Excel khi được xuất.
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Dữ Liệu Survey: Loại ID List
 ID List: Loại xuất này cung cấp tất cả các phép đo lường kỹ thuật số được

hiển thị (tối đa 4) đã được lưu với tập tin EPOCH series.
– Mỗi ID đã lưu được liệt kê trong một hàng riêng biệt và mỗi cột chứa thông

tin đo lường cho ID.
– Các phép đo lường dạng số được tách ra khỏi các đơn vị đo tương ứng

của chúng theo cột.
– Dữ liệu đặc biệt (như giá trị A, B, C cho kiểm tra AWS) cũng được liệt kê

nếu có.
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Dữ Liệu Survey : Loại Dạng Sóng Waveforms
 Waveform List: Dạng xuất này

hiển thị A-Scan/Waveform cho mỗi
ID trong tập tin.
– Tên ID được liệt kê trong cột A.
– Waveform có thể được di

chuyển, mở rộng, sao chép
và/hoặc dán trong hoặc ngoài
bảng tính.

– Không có dữ liệu điểm nào có
thể được xuất từ GageView
Pro.

– Nhấp vào liên kết Calibrations
sẽ chuyển người dùng đến
thiết lập hiệu chuẩn cho ID
tương ứng.
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Dữ Liệu Survey: Loại Calibration List
 Calibration List: Kiểu xuất này nêu chi tiết về các cài đặt thông số và hiệu

chuẩn thiết bị cho từng ID đã lưu trong tập tin.

– Dữ liệu cho mỗi ID được phân tách
bằng cột.

– Mỗi hàng chứa một thông số khác nhau.
» Mỗi hàng thông số hiệu chuẩn phù

hợp trên tất cả các ID, mặc dù đã
được thiết lập, để dễ dàng so sánh
các cài đặt từ ID sang ID.

– Nhấp vào siêu liên kết Waveform sẽ
chuyển người dùng đến dạng sóng cho
ID tương ứng.

– Các tình trạng âm báo được bao gồm
nếu có.

– Thông tin Leg được hiển thị cho kiểm tra
đầu dò sóng ngang với các góc khúc xạ.
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Dữ Liệu Survey : Loại Measurement List
 Measurement List: Loại xuất này cung cấp các mô tả về các phép đo lường

kỹ thuật số được thực hiện cho mỗi ID. Người dùng sẽ cần phải có sự tương
quan với các phép đo lường số từ export ID List với các xác định từ tab
Measurements List.

– Thông tin cho mỗi
ID được liệt kê
trong một hàng
riêng biệt và mỗi
cột chứa thông tin
đo lường cho ID.

– Chế độ đo cổng
Gate (Peak – Đỉnh,
Edge – Cạnh hoặc
1st Peak – Đỉnh 1st)
là được bao gồm
cho mỗi ID.
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Thông Tin Tiêu Đề Xuất Dữ Liệu Survey
 Mỗi bảng tính Microsoft Excel được tạo bởi GageView Pro chứa cùng thông

tin tiêu đề ở đầu trang tính. Thông tin này được tạo từ tập tin gốc, như được
thiết lập và lưu trữ trên thiết bị EPOCH series, và bao gồm:
– File Name (Được tạo trên EPOCH series).
– File Date (Được lưu tại thời điểm lưu bởi EPOCH series).
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Device Tools

Menu Các Công Cụ Thiết Bị
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Menu Tools
 Các tính năng và chức năng bổ sung

thông qua GageView Pro được tìm
thấy trong menu Device → Tools.

 Menu bao gồm các chức năng sau:
– Database Backup/Restore.

Sao lưu/Khôi phục cơ sở dữ liệu.
– Screen Capture.

Chụp màn hình.
– Terminal.

Thiết bị đầu cuối.
– Upgrade Device Software.

Nâng cấp phần mềm thiết bị.
– DGS Probe Library.

Thư viện DGS đầu dò.
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Menu Tools – Database Backup/Restore

– Sử dụng nút Browse định vị trí
cơ sở dữ liệu EPOCH series.
(với hình minh họa bên, tập tin
mở rộng sẽ là ***\***\***\***.600).

– Nhập một tên cơ sở dữ liệu mới
trong ô dưới Enter Name for
New Backup Dataset.
(Bản sao của các tập tin đã lưu
trên EPOCH series sẽ được lưu
trữ trong bộ dữ liệu này).

– Ấn nút Backup để bắt đầu quá
trình sao lưu.

 Menu Tools trong GageView Pro cho phép người dùng sao lưu và khôi phục tất
cả các tập tin được lưu trên EPOCH series bằng hai công cụ như sau:
Backup: Công cụ sao lưu này yêu cầu một cơ sở dữ liệu EPOCH series đã
được tạo trên PC (vui lòng xem lại phần Tạo Cơ Sở Dữ Liệu Database hoặc
Thiết Lập Cơ Sở Dữ Liệu – Thủ Công bên trên).
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Menu Tools – Database Backup/Restore (cont.)
 Restore: Công cụ khôi phục này yêu cầu một New Backup Dataset đã trên PC.

– Sử dụng nút Browse định vị trí của cơ sở dữ liệu EPOCH series.
– Sử dụng menu thả xuống để chọn bộ dữ liệu được sử dụng để khôi phục.

» Người dùng chỉ có thể Restore từ bộ dữ liệu đã được tạo trên PC trong thủ
tục Backup.

– Ấn phím Restore để bắt đầu quá trình khôi phục.
» WARNING: Khôi phục cơ sở dữ liệu sẽ xóa tất cả nội dung hiện có trên
thiết bị EPOCH series đang được sử dụng kết nối với GageView Pro và
thay thế bằng nội dung của tập tin Backup.
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Menu Tools – Screen Capture
 Người dùng có khả năng lưu ảnh chụp màn hình của màn hình EPOCH series

hiện tại đang kết nối với GageView Pro.
– Chụp màn hình cũng có thể được lưu vào thẻ SD trên thiết bị bằng cách

nhấn [2nd F] + [F1].

 Cách lưu một ảnh chụp màn hình:

1. Chọn Screen Capture.
2. Ấn Receive. Màn hình hiện

đang hiển thị trên EPOCH
series sẽ hiển thị trong cửa
sổ chụp màn hình.

3. Sử dụng nút Save và Copy
để lưu ảnh đến một tập tin
hoặc sao lưu ảnh để dán
đến một vị trí khác.
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Menu Tools – Terminal
 Màn hình Terminal được sử dụng chủ yếu cho các thủ tục kiểm tra nội bộ từ

hãng Olympus NDT trên các thiết bị EPOCH series.
 Nó cũng có thể được sử dụng để kết nối liên lạc từ xa đến EPOCH series.

– Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của hãng
Olympus NDT tại địa phương của bạn.
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Menu Tools – Upgrade Device Software
 Người dùng có thể sử dụng GageView Pro để nâng cấp các thiết bị EPOCH

series lên phiên bản mới nhất, khi cần thiết. Những tập tin nâng cấp này sẽ
được cung cấp trên website của hãng Olympus NDT:
Dowload link: https://www.olympus-ims.com/en/service-and-support/downloads/

https://www.olympus-ims.com/en/service-and-support/downloads/
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Menu Tools – DGS Probes Library
 GageView Pro cho phép người dùng xác định các đầu dò Straight Beam và

Angle Beam tùy chỉnh để sử dụng với tùy chọn phần mềm DGS/AVG.

 Các đầu dò này có thể được xác định và lưu trữ trong thư viện đầu dò trên
GageView Pro và được tải lên bất kỳ thiết bị EPOCH series nào.

– Xác định các đầu dò tùy
chỉnh trong Menu Tools.

– Xác định các đầu dò tùy
chỉnh trong Main View.

– Chỉnh Custom Probes.
– Tải và lưu thư viện đầu

dò hiện tại từ thiết bị
EPOCH series.

– Tải thư viện đầu dò đã
lưu đến EPOCH series.

– Tạo tập tin nhập đầu dò
tùy chỉnh để tải lên từ xa
của Custom Probes.
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Menu Tools – DGS Probes Library (cont.)
 Cách xác định Custom DGS Probe được lưu trong Library trên GageView Pro :

1. Ấn Library để chọn thư viện
đầu dò.

2. Chọn nút New tại Custom
Straight hoặc Custom Angle.

3. Nhập dữ liệu cần thiết cho
đầu dò tại DGS Probe
Configuaration trong màn
hình bên dưới.

4. Khi hoàn thành, nhấp OK
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Menu Tools – DGS Probes Library (cont.)
 Cách xác định Custom DGS Probe trực tiếp trên EPOCH series được kết nối:

1. Ấn Device để chọn thư viện
đầu dò trên EPOCH series.

2. Chọn nút New trong Custom
Straight hoặc Custom Angle.

3. Nhập dữ liệu cần thiết cho
đầu dò tại DGS Probe
Configuaration trong màn
hình bên dưới.

4. Khi hoàn thành, nhấp OK.
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Thiếp lập Custom DGS Probes

 Tùy chỉnh DGS các đầu dò cũng có thể được thiết lập trong cửa sổ GageView
Pro chính. Cửa sổ PC của khung nhìn chính này chứa một thư mục (trong thư
mục Data) được gọi là DGS Probe Library.

 Một cở sở dữ liệu có tên là EpochCustomProbe.E6P tồn tại để lưu trữ bất kỳ
các DGS đầu dò tùy chỉnh nào ngay cả khi chúng không được tải trên EPOCH.

 Cơ sở dữ liệu này được cập nhật khi một đầu dò “Local" mới được tạo bằng
menu Tools.
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Thiếp lập Custom DGS Probes (cont.)
 Cách xác định một DGS đầu dò tùy chỉnh:

1. Highlight bộ dữ liệu Custom Straight hoặc
Custom Angle.

2. Trong menu File, chọn New → Survey.
-hoặc-
Nhấp vào biểu tượng New Survey trong
GageView Pro như hình bên dưới.

Hoặc
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Thiếp lập Custom DGS Probes (cont.)
 Nhập dữ liệu đầu dò tùy chỉnh trong cửa sổ và nhấn OK.

 Đầu dò tùy chỉnh hiện có sẵn để tải lên bất kỳ EPOCH series nào.
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Menu Tools – Custom DGS Probes (Truyền Tải)
 Khi một Custom DGS Probe đã được xác định thông qua menu Tools hoặc

menu GageView Pro chính và được lưu trữ, nó có thể được tải vào EPOCH
series theo hai cách như sau:
– Tải trực tiếp lên EPOCH series đã được kết nối.
– Lưu trữ vào một tập tin Upload để tải lên từ xa.
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Menu Tools – Custom DGS Probes (Truyền Tải)
 Cách tải trực tiếp lên EPOCH series đã được kết nối, mở các lựa chọn DGS

Probe Library trong menu Tools:

– Trong phần View,
nhấp vào nút Library.

– Tích vào ô hình vuông
bên cạnh (các) đầu dò
mong muốn.

– Ấn Send To Device.
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Menu Tools – Custom DGS Probes (Truyền Tải)
 Nếu không có bất kỳ EPOCH series được kết nối trực tiếp với máy tính hoặc

không có sẵn, có thể lưu trữ thư viện Custom DGS Probe vào một tập tin và
upload nó mà không cần kết nối với GageView Pro.

 Cách lưu trữ vào tập tin tải lên từ xa, mở các lựa chọn DGS Probe Library
trong menu Tools:

– Trong phần View, nhấp vào
nút Library.

– Tích vào ô hình vuông bên
cạnh (các) đầu dò mong
muốn.

– Ấn Send To File…
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Menu Tools – Custom DGS Probes (Truyền Tải)
 Một hộp lưu tập tin bật lên để lưu tập tin

đầu dò DGS.
– Không được thay đổi tên tệp.

– Chọn một thư mục dễ truy cập và
nhấn Save.

 Khi tập tin CustomProbe.Bin được lưu vào
PC.
– Sao chép tập tin này vào thẻ nhớ

MicroSD trên EPOCH series.

– Sử dụng menu Inst Setup → Misc
trên thiết bi EPOCH series sao chép
tập tin CustomProbe.Bin từ thẻ nhớ.
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Menu Tools – Custom DGS Probes (Nhập vào)
 Cũng có thể nhập một thư viện Custom DGS Probe vào Library trên GageView

Pro từ một thiết bị EPOCH series hoặc tập tin CustomProbe.BIN.

 Cách nhập từ một thiết bị EPOCH series:

1. Ấn Device chọn kết nối
thư việc đầu dò EPOCH.

2. Chọn nút Read From
Device để nhập các đầu
dò có trên thiết bị.

3. Tích vào ô hình vuông
bên cạnh (các) đầu dò
mong muốn.

4. Ấn Add To Library bắt
đầu quá trình nhập các
đầu dò này.
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Menu Tools – Custom DGS Probes (Nhập vào)
 Cũng có thể nhập một thư viện Custom DGS Probe vào Library trên GageView

Pro từ một thiết bị EPOCH series hoặc tập tin CustomProbe.BIN.

 Cách nhập từ một tập tinCustomProbe.BIN:

1. Ấn File và tập tin đầu dò
CustomProbe.BIN mà bạn
mong muốn.

2. Chọn nút Read From File
để nhập các đầu dò có
trên thiết bị.

3. Tích vào ô hình vuông
bên cạnh (các) đầu dò
mong muốn.

4. Ấn Add To Library bắt
đầu quá trình nhập các
đầu dò này.
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Xử Lý Sự Cố
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Device Failure – Lỗi khởi tạo thiết bị 
 Để thiết bị EPOCH series khởi tạo đúng cách trong GageView Pro, cài đặt

cổng trên thiết bị phải được cấu hình đúng. Nếu không, người dùng sẽ thấy
một thông báo tương tự như thông báo hiển thị bên dưới “thông báo cho
người dùng rằng EPOCH 600 chưa được khởi tạo đúng cách”.

 Xác minh danh sách số cổng “COM” trong hộp thoại trong khi kết nối không
thành công. Nếu đó là Cổng COM 10 trở lên, hãy thiết lập lại thủ công cổng
“COM” về giá trị thấp hơn bằng các bước sau :
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Device Failure – Lỗi khởi tạo thiết bị (cont.)
1. Mở Device Manager bằng cách

nhấp vào Start → Control Panel →
System, và sau đó chọn nút Device
Manager bên dưới tab Hardware.

2. Nhấp đúp vào EPOCH 600 bên
dưới hàng Ports (COM & LPT).
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Device Failure – Lỗi khởi tạo thiết bị (cont.)
3. Nhấp vào nút Advanced bên dưới tab Port Settings.
4. Tại COM Port Number chọn một cổng “COM” với giá trị thấp hơn giá trị mà lỗi

khởi tạo thiết bị không cho sử dụng.

5. Tắt và Bật lại thiết bị EPOCH series, sau đó thử lại việc khởi tạo Device.
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Cài Driver Cho EPOCH series Trên PC
STEP 1
1. Nhấp chuột phải vào biểu tượng My Computer trên desktop và chọn

Properties.
2. Chọn Device Manager.
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Cài Driver Cho EPOCH series Trên PC (cont.)
STEP 2
1. Trong Ports (COM & LPT), Nhấp chuột phải vào driver EPOCH series được

kết nối và chọn Update Driver Software.
2. Tiếp, nhấp vào Browse my computer for driver software.
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Cài Driver Cho EPOCH series Trên PC (cont.)
STEP 3
1. Trong menu Browse for drivers on your

computer, chọn Browse.
2. Mở Program Files (x86).
3. Mở thư mục Olympus NDT.
4. Mở thư mục GageView Flaw Detector.
5. Chọn thư mục Drivers.
6. nhấp OK.
7. Nhấp Next.
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Cài Driver Cho EPOCH series Trên PC (cont.)
STEP 4
1. Nếu menu Windows Security mở, hãy chọn

Install this driver software anyway.
2. Khi ổ đĩa đã được cài đặt thành công, hãy

chọn Close.
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Mọi thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin, vui lòng
lên hệ với VISCO là đại lý của OLYMPUS tại Việt Nam:

Website: https://visco.com.vn/
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	Loại tập tin nâng cao “Advanced”
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