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I. HƯỚNG DẪN TỔNG QUAN THIẾT BỊ OMNISCAN X3 

1. Nhãn mác và biểu tượng 

Các nhãn mác và biểu tượng liên quan đến an toàn được đặt trên thiết bị như trong các hình 
minh họa bên dưới. Nếu bất kỳ hoặc tất cả các nhãn mác hoặc biểu tượng bị thiếu hoặc không 
đọc được, vui lòng liên hệ OLYMPUS. Thông tin chi tiết về các dấu hiệu quy định cũng như các 
tuyên bố và thông báo liên quan sẽ được cung cấp trong phần “Thông tin quan trọng” bên dưới. 

 

Bảng 1: Nhãn mác cấp bảo vệ và biểu tượng cảnh báo trên thiết bị 

 

Nội dụng nhãn mác 

 

Chỉ dấu CE là một tuyên bố rằng sản phẩm này phù hợp với tất cả các chỉ 
thị hiện hành của các nước thuộc Khối Châu Âu. 

 

Chỉ dấu China RoHS là cho biết rằng sản phẩm này sử dụng thân thiện với 
môi trường (Environment Friendly Use Period – EFUP). EFUP được định 
nghĩa là số năm mà các chất được kiểm soát được liệt kê sẽ không bị rò rỉ 
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hoặc xuống cấp về mặt hóa học khi ở trong sản phẩm. EFUP đối với 
OmniScan X3 đã được xác định là 15 năm. 

Note: Thời gian sử dụng thân thiện với môi trường (EFUP) không có nghĩa 
được hiểu là thời gian đảm bảo chức năng và hiệu suất sản phẩm. 

 

Chỉ dấu BC là một tuyên bố rằng bộ sạc pin của sản phẩm này đã được kiểm 
tra và tuân thủ quy định về hiệu suất thiết bị của California, Hoa Kỳ. 

 

Chỉ dấu nhãn hiệu tuân thủ quy định RCM (Egulatory Compliance Mark) 
chỉ ra rằng sản phẩm tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn áp dụng và đã được 
đăng ký với cơ quan truyền thông Úc (ACMA). 

 

Chỉ dấu WEEE chỉ ra rằng sản phẩm không được xử lý như chất thải đô thị 
chưa được phân loại, mà nên được thu gom riêng. 

 

Người bán và người dùng sẽ được thông báo rằng sản phẩm này phù hợp 
với thiết bị điện từ cho công việc văn phòng (Loại A) và nó có thể được sử 
dụng bên ngoài nhà. 

Chỉ dấu KC là một tuyên bố rằng sản phẩm này phù hợp với tất cả các tiêu 
chuẩn áp dụng của Hàn Quốc. 

Mã MSIP cho OmniScan X3 như sau: R-R-OYN-OMNIX3. 

 Biểu tượng dòng điện trực tiếp 

 Biểu tượng cực của bộ chuyển đổi DC. 

 Serial number 

 Ngày sản xuất 

Biểu tượng cảnh báo trên thiết bị 

 

Biểu tượng cảnh báo cho biết rằng người dùng phải đọc hướng dẫn sử dụng 
để tìm hiểu bản chất của các mối nguy hiểm tiềm ẩn và bất kỳ hành động 
nào để tránh chúng. Các vị trí của biểu tượng này được hiển thị trong các 
hình minh họa bên dưới. 

 

Biểu tượng này được sử dụng để cảnh báo người dùng về các nguy cơ sốc 
điện tiềm ẩn. Vị trí của biểu tượng này được hiển thị trong các hình minh 
họa bên dưới. 
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Để tránh nguy cơ bị điện giật, không chạm vào dây dẫn bên trong của các đầu nối đầu dò. Lên 
đến 350 V có thể có mặt trên dây dẫn bên trong của các đầu nối UT và có thể có tới 120 V trên 
đầu nối PA. Các ký hiệu cảnh báo giữa các đầu nối được hiển thị trong hình minh họa bên dưới 
cảnh báo về nguy cơ sốc điện này. 

 

 

Biểu tượng cảnh báo đằng sau cửa ngăn chứa pin (xem hình minh họa bên dưới) báo hiệu rằng 
để tránh nguy cơ gây thương tích hoặc hư hỏng thiết bị, phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa 
liên quan đến pin. Xem “Biện pháp phòng ngừa pin” bên dưới. 
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Lỗ màng thông hơi (xem hình minh họa bên dưới) được sử dụng để đối trọng với áp lực bên trong 
và bên ngoài và để duy trì độ kín của thiết bị. Không làm thủng lỗ thông hơi màng. Khi lỗ thông 
hơi màng bị thủng, thiết bị sẽ không còn tuân thủ cấp bảo vệ IP65. 

 

 

Màn hình cảm ứng là khu vực nhạy cảm phải được bảo vệ khỏi các tác động của các vật thể (xem 
hình minh họa bên dưới). Để tránh sự cố của thiết bị và mất độ kín nước, hãy chú ý không làm 
thủng hoặc làm hỏng màn hình. Không sử dụng một vật sắc nhọn để chạm vào màn hình. 

 

2. Thông tin quan trọng – Vui lòng đọc trước khi sử dụng thiết bị 

 Mục đíc sử dụng 

- Thiết bị phát hiện khuyết tật OmniScan X3 được thiết kế để thực hiện kiểm tra không phá 
hủy – NDT trên các vật liệu công nghiệp và sản xuất thương mại. 
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Không sử dụng OmniScan X3 cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng. Nó 
không bao giờ được sử dụng để kiểm tra các bộ phận cơ thể người hoặc động vật. 

 Sách hướng dẫn sử dụng 

- Sách hướng dẫn sử dụng này chứa thông tin cần thiết về cách sử dụng sản phẩm Olympus 
một cách an toàn và hiệu quả. Trước khi sử dụng sản phẩm này, xem xét kỹ và sử dụng sản 
phẩm theo đúng các hướng dẫn sử dụng này. 

- Giữ sách hướng dẫn sử dụng này ở một vị trí an toàn, dễ tiếp cận và tìm thấy. 

- Một số chi tiết về các hình ảnh bộ phận và/hoặc phần mềm trong sách hướng dẫn này có 
thể khác với các bộ phận hoặc hiển thị phần mềm trên thiết bị của bạn đang sử dụng. Tuy 
nhiên, các nguyên tắc vẫn giữ nguyên. 

 Khả năng tương thích của thiết bị 

- Xem Bảng 13 bên dưới để biết ví dụ về thiết bị phụ trợ tương thích với thiết bị phát hiện 
khuyết tật OmniScan X3. 

 

Luôn sử dụng thiết bị và phụ kiện đáp ứng thông số kỹ thuật của OLYMPUS. Sử dụng thiết 
bị không tương thích có thể gây trục trặc thiết bị và/hoặc hư hỏng hoặc gây ra các thương 
tích cho người sử dụng hoặc người xung quanh. 

 Sửa chữa và thay đổi 

- OmniScan X3 không chứa bất kỳ bộ phận nào có thể sử dụng được cho người dùng ngoại 
trừ quạt và một số bộ phận được gắn ở bên ngoài thiết bị, chẳng hạn như nắp đầu nối, tay 
cầm, v.v. (xem Bảng 14 ên dưới). Nếu tự ý mở thiết bị có thể làm mất hiệu lực bảo hành. 

 

Để ngăn ngừa thương tích người sử dụng (người xung quanh) và/hoặc hư hỏng thiết bị, 
không tự ý tháo rời và sửa đổi hoặc cố gắng sửa chữa thiết bị. 

 Biểu tượng an toàn 

- Các ký hiệu an toàn sau đây có thể xuất hiện trên thiết bị và trong hướng dẫn sử dụng này 

 
Biểu tượng này được sử dụng để cảnh báo người dùng về các mối nguy tiềm ẩn. 
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Biểu tượng này được sử dụng để cảnh báo người dùng về các nguy cơ sốc điện tiềm ẩn.  

 Chữ thông báo tín hiệu an toàn 

- Các chữ thông báo tín hiệu an toàn sau đây có thể xuất hiện trong tài liệu của thiết bị: 

 

Với chỉ báo này nó chỉ ra một tình huống nguy hiểm sắp xảy ra. Nó kêu gọi sự chú ý đến 
một quy trình, thực hành hoặc tương tự nếu không được thực hiện đúng hoặc tuân thủ sẽ 
dẫn đến tử vong hoặc thương tích cá nhân nghiêm trọng. Không tiến hành vượt quá chỉ 
báo này cho đến khi các điều kiện chỉ định được hiểu và đáp ứng đầy đủ. 

 

Với chỉ báo này nó chỉ ra một tình huống nguy hiểm tiềm tàng. Nó kêu gọi sự chú ý đến 
một quy trình, thực hành hoặc tương tự nếu không được thực hiện hoặc tuân thủ chính 
xác có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích cá nhân nghiêm trọng. Không tiến hành vượt 
quá chỉ báo này cho đến khi các điều kiện chỉ định được hiểu và đáp ứng đầy đủ. 

 

Với chỉ báo này nó chỉ ra một tình huống nguy hiểm tiềm tàng. Nó kêu gọi sự chú ý đến 
một quy trình, thực hành hoặc tương tự nếu không được thực hiện hoặc tuân thủ chính 
xác có thể dẫn đến thương tích cá nhân nhẹ hoặc trung bình, thiệt hại vật chất, đặc biệt là 
sản phẩm, phá hủy một phần hoặc toàn bộ sản phẩm hoặc mất dữ liệu . Không tiến hành 
vượt quá chỉ báo này cho đến khi các điều kiện chỉ định được hiểu và đáp ứng đầy đủ. 

 Chữ thông báo tín hiệu ghi chú 

- Các chữ thông báo tín hiệu ghi chú sau đây có thể xuất hiện trong tài liệu của thiết bị: 

 

Với chỉ báo này nó kêu gọi sự chú ý đến một ghi chú cung cấp thông tin quan trọng hoặc 
cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ. 

 

Với chỉ báo này nó kêu gọi sự chú ý đến một quy trình vận hành, thực hành hoặc tương tự, 
đòi hỏi sự chú ý đặc biệt. Một ghi chú hữu ích khác có liên quan cũng có thể được thêm 
vào, nhưng không bắt buộc. 
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Với chỉ báo này nó kêu gọi sự chú ý đến một loại ghi chú giúp bạn áp dụng các kỹ thuật và 
quy trình được mô tả trong hướng dẫn cho các nhu cầu cụ thể của bạn hoặc cung cấp gợi 
ý về cách sử dụng hiệu quả các khả năng của sản phẩm.  

 An toàn 

Trước khi bật thiết bị, hãy xác nhận rằng các biện pháp phòng ngừa an toàn chính xác đã được 
thực hiện (xem các cảnh báo bên dưới). Ngoài ra, hãy lưu ý các dấu hiệu bên ngoài trên thiết 
bị, được mô tả trong “Biểu tượng an toàn” bên trên. 

 Các cảnh báo 

 

Các cảnh báo chung, như sau: 

- Đọc kỹ hướng dẫn có trong hướng dẫn sử dụng này trước khi bật thiết bị. 

- Giữ sách hướng dẫn này ở nơi an toàn để tham khảo thêm khi cần. 

- Thực hiện theo các quy trình cài đặt và vận hành. 

- Điều bắt buộc là phải tôn trọng các cảnh báo an toàn trên thiết bị và trong sách hướng dẫn 
sử dụng này. 

- Nếu thiết bị được sử dụng theo cách không được chỉ định bởi nhà sản xuất, khả năng bảo 
vệ được cung cấp bởi thiết bị có thể bị suy yếu. 

- Không được thay thế hoặc thực hiện bất kỳ sửa chữa trái phép nào đối với thiết bị. 

- Để tránh nguy cơ bị điện giật, không thực hiện bất kỳ công việc nào trên thiết bị trừ khi đủ 
điều kiện để làm như vậy. Đối với bất kỳ vấn đề hoặc câu hỏi liên quan đến thiết bị này, 
liên hệ với OLYMPUS hoặc đại diện OLYMPUS được ủy quyền. 

- Không chạm vào các đầu kết nối trực tiếp bằng tay. Nếu không, một sự cố hoặc điện giật 
có thể xảy ra. 

- Không cho phép các vật kim loại hoặc vật lạ xâm nhập vào thiết bị thông qua các đầu kết 
nối hoặc bất kỳ lỗ hở nào khác. Nếu không, một sự cố hoặc điện giật có thể xảy ra. 

 

Các cảnh báo điện, như sau: 

- Nếu có bất kỳ khả năng nào mà vổ bảo vệ trên dây chuyển đổi nguồn DC có thể bị suy yếu, 
bạn phải ngắt kết nối bộ chuyển đổi và bảo vệ bộ chuyển đổi và thiết bị khỏi kết nối. 
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- Thiết bị chỉ phải được kết nối với nguồn điện tương ứng với loại được chỉ định trên nhãn 
mác cấp bảo vệ. 

 

Nếu dây cấp nguồn trái phép được sử dụng để cấp nguồn cho thiết bị hoặc sạc pin, chúng tôi 
không thể đảm bảo an toàn điện cho thiết bị. 

 Biện pháp phòng ngừa pin 

- 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 Lithium-ion được Liên Hợp Quốc quy định theo Khuyến nghị của Liên 
Hợp Quốc về Vận Chuyển Hàng Hóa Nguy Hiểm. Dự kiến các chính phủ, các tổ chức liên 
chính phủ và các tổ chức quốc tế khác sẽ tuân thủ các nguyên tắc được quy định trong các 
quy định này, do đó góp phần vào sự hài hòa trên toàn thế giới trong lĩnh vực này. Các tổ 
chức quốc tế này bao gồm Tổ Chức Hàng Không Dân Dụng Quốc Tế (ICAO), Hiệp Hội Vận 
Tải Hàng Không Quốc Tế (IATA), Tổ chức Hàng Hải Quốc Tế (IMO), Bộ Giao Thông Vận Tải 
Hoa Kỳ (USDOT), Giao Thông Vận Tải Canada (TC) và các tổ chức khác. Vui lòng liên hệ với 
nhà vận chuyển và xác nhận các quy định hiện hành trước khi vận chuyển pin Lithium-ion. 

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

- Không đốt pin. Giữ pin tránh xa lửa và các nguồn nhiệt khác. Tiếp xúc pin với nhiệt độ cao 
(trên 80º C) có thể dẫn đến một vụ nổ hoặc gây thương tích cá nhân. 

- Không làm rơi, va đập hoặc lạm dụng pin vì làm như vậy có thể làm lộ các chi tiết bên trong, 
chất ăn mòn và gây nổ. 

- Không làm chập mạch các cực của pin. Chập điện có thể gây thương tích và hư hỏng nghiêm 
trọng cho pin khiến nó không sử dụng được. 

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

- Chỉ sử dụng bộ sạc pin trong và ngoài của thiết bị phát hiện khuyết tật OmniScan X3 được 
OLYMPUS phê duyệt để sạc pin. 

- Chỉ sử dụng pin do OLYMPUS cung cấp. 

- Không lưu trữ pin có mức dung lượng còn lại dưới 40%. Cần Sạc lại pin từ 40% đến 80% 
dung lượng trước khi lưu trữ. 

- Trong quá trình lưu trữ, hãy luôn giữ mức dung lượng pin từ 40% đến 80%. 

- Không để pin trong OmniScan X3 trong khi lưu trữ thiết bị. 

- Nhiệt độ phòng lưu trữ từ -20º C đến 60º C (có pin bên trong OmniScan X3). 
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3. Gói sản phẩm cho thiết bị OmniScan X3 

- Bộ tiêu chuẩn cho gói sản phẩm, bao gồm: 

• Thiết bị phát hiện khuyết tật OmniScan X3. 

• Pin Li-ion sạc lại được (1), có thể tùy chọn mua thêm 1 pin để tăng thời gian sử dụng. 

• Miếng chống lóa bảo vệ màn hình. 

• Bộ chuyển đổi nguồn DC. 

• Dây kết nối nguồn điện. 

• USB key với dung lượng 16 GB. 

• USB flash chứa: 

 Phần mềm cho thiết bị OmniScan X3. 

 Hướng dẫn nhanh sử dụng OmniScan X3. 

 Hướng dẫn chi tiết sử dụng phần cứng OmniScan X3. 

 Hướng dẫn chi tiết phần mềm OmniScan MXU cho OmniScan MX3. 

• Sách hướng dẫn chi tiết tiếng Việt cho OmniScan X3. 

• Vali vận chuyển thiết bị OmniScan X3 và một số phụ kiện khác. 

- Các phụ kiện tùy chọn thêm và thay thế, bao gồm: 

Marketing Code 
(Phụ kiện tùy chọn) 

Part 
Number Mô tả sản phẩm 

OMNI-A2-SPLIT128 U8100133 Bộ chuyển đổi (bộ chia) “Y” với đầu kết nối trên 
OmniScan để hỗ trợ sử dụng 2 đầu dò PA cùng 
lúc với số lượng tối đa 64 biến tử mỗi kênh trên 
thiết bị OmniScan với module 128 channel. 

OMNI-A2-SPLIT128- 4UT U8100134 Bộ chuyển đổi (bộ chia) “Y” với đầu kết nối trên 
OmniScan để hỗ trợ sử dụng 2 đầu dò PA cùng 
lúc với số lượng tối đa 62 biến tử mỗi kênh và 04 
kênh UT với kiểu kết nối LEMO 00 trên thiết bị 
OmniScan với module 128 channel. Các kênh UT 
được kết nối với các biến tử: 63, 64, 127, 128. 

OMNI-A2-ADP03 U8775202 Bộ chuyển đổi để kết nối đầu dò PA với đầu kết 
nối Hypertronic trên bất kỳ thiết bị OmniScan X3 
với đầu kết nối OmniScan. 
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EIB-T-8-M-5-OM U8775086 Hộp mở rộng và bộ chia gồm 2 đầu kết nối PA và 
2 cặp đầu kết nối TOFD sử dụng bộ khuếch đại 
TRPP. 

Ví dụ: mã phụ kiện EIB-T-8-M-5-OM chỉ ra các 
đặc điểm sau: 

• EIB: Hộp mở rộng và bộ chia. 

• T: TRPP đã hoặc không bao gồm (NT: No, T: 
Yes). 

• 8: Số lượng đầu kết nối UT. 

• M: Loại vỏ bọc cho cáp (P: PVC, M: Kim loại). 

• 5: Chiều dài dây cáp kết nối tính theo mét. 

• OM: Đầu kết nối thiết bị (OM: Đầu kết nối 
OmniScan, HY: Đầu kết nối Hypertronic). 

EIB-NT-0-P-10-OM U8779855 

E128P0-0202-OM U8800635 Cáp mở rộng với đầu nối OmniScan ở cả hai đầu. 
Có thể được trang bị với bốn đầu nối LEMO 00 
cho phép sử dụng đồng thời các đầu dò UT và PA 
thông thường với một thiết bị PA. 
Ví dụ: mã phụ kiện E128P0-0202-OM chỉ ra các 
đặc điểm sau: 

• E: Cáp mở rộng. 

• 128: Số lượng biến tử. 

• P: Loại vỏ bọc cho cáp (P: PVC, M: Kim loại). 

• 0: Chiều dài dây cáp tính bằng mét (0 = 0.5 m). 

• 0202: Cấu hình đầu kết nối UT. 

• OM: Đầu kết nối OmniScan. 

E128P0-0004-OM U8800429 

E128P5-0202-OM U8800442 

E128P10-0004-OM U8800431 

E128P10-0202-OM U8800432 

OMNI-A2-ADP20 U8775201 Cáp với bộ chuyển đổi encoder bộ quét để kết 
nối cáp encoder bộ quét với đầu kết nối DE15 với 
thiết bị phát hiện khuyết tật OmniScan X3, có 
một đầu nối encoder bộ quét LEMO. 

Wireless LAN dongle N/A USB 2.0 Dongle được sử dụng cho mạng không 
dây (WLAN) và tùy thuộc vào yêu cầu quy định 
của từng địa phương.  

OMNI-A-CHRG U8767077 Bộ sạc pin ngoài. 
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Marketing Code 
(Phụ tùng thay thế) 

Part 
Number Mô tả sản phẩm 

OMNIX3-SP-FAN Q8301490 Quạt làm mát (không bao gồm nắp quạt). 

OMNIX3-SP-BATTERYDOOR Q8301491 Cửa đậy khoang chứa pin. 

OMNIX3-SP-STAND Q8301492 Chân chóng đỡ. 

OMNIX3-SP-KNOB Q8301493 Núm xoay (đã bao gồm vít vặn). 

OMNIX3-SP-DUSTCAPS Q8301494 Bộ nắp đầu kết nối, bao gồm vít vặn và vòng đệm 
(không bao gồm nắp đầu kết nối đầu dò PA). 

PAPROBE-A-BASECAP U8100138 Nắp đầu kết nối đầu dò PA. 

OMNIX3-SP-HANDLE Q8301495 Tay cầm bên trên để mang/xách OmniScan X3. 

4. Tổng quan thiết bị OmniScan X3 

Mặt trước của thiết bị phát hiện khuyết tật OmniScan X3 chứa các điều khiển chính, phím và chỉ 
báo như hình minh họa bên dưới. 

 

4.1. Màn hình hiển thị loại cảm ứng 

Màn hình hiển thị loại cảm ứng hoạt động như một thiết bị trỏ. Để chọn một thành phần 
giao diện, chạm nhẹ vào bề mặt màn hình bằng ngón tay. Tham khảo thêm phần “HƯỚNG 
DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM OMNISCAN MXU” bên dưới. 

4.2. Phần điều khiển chính 

Ba điều khiển chính được hiển thị trong Bảng 2 bên dưới cho phép người sử dụng vận hành 
hầu như toàn bộ phần mềm OmniScan MXU trên thiết bị OmniScan X3. 
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Bảng 2: Các điều khiển chính trên thiết bị OmniScan X3 

Ảnh Tên Mô tả 

 

Núm xoay Quay núm xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược 
chiều kim đồng hồ để chọn một phím phần mềm 
mong muốn hoặc thay đổi giá trị của thông số. 

 
Phím chấp nhận Bấm phím này để kích hoạt lựa chọn hiện tại và 

chuyển sang cấp độ tiếp theo trong phân cấp menu. 

Trong khu vực giá trị thông số chữ và số, bấm phím 
chấp nhận này hai lần (hoặc ấn vào thông số hai lần) 
sẽ mở bàn phím phần mềm ảo trên màn hình. 

 
Phím hủy Bấm phím này để hủy lựa chọn hiện tại và quay trở 

lại mức trước đó trong phân cấp menu. 

4.3. Phím nguồn 

Phím nguồn    được sử dụng để khởi động hoặc tắt thiết bị OmniScan X3. Đèn chỉ báo trên 
phím nguồn này cung cấp thông tin về trạng thái nguồn điện. 

4.4. Phím trợ giúp 

Phím Trợ giúp    nằm ở phía trên bên phải của mặt trước OmniScan X3. Phím này nhằm 
hiển thị thông tin trợ giúp, nếu có, cho chức năng hiện được chọn. 

4.5. Các phím chức năng 

Các phím zoom  , chạy  , tạm dừng    và lưu    được sử dụng để kích hoạt các chức 
năng cụ thể trong phần mềm OmniScan MXU trên OmniScan X3. 

4.6. Các đèn chỉ báo 

Có 3 loại đèn chỉ báo trên mặt trước của OmniScan X3: nguồn, thu thập và âm báo. Mỗi đèn 
chỉ báo được mô tả như bên dưới. 

4.6.1. Đèn chỉ báo nguồn 

Đèn chỉ báo nguồn được đặt trên phím nguồn  . Màu của đèn này xác định trạng 
thái năng lượng của OmniScan X3 như tại bảng 3 bên dưới. 
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Bảng 3: Trạng thái đèn chỉ báo nguồn 

Đèn chỉ báo Trạng thái 

Tắt OmniScan X3 đã tắt nguồn. 

Màu cam nhấp nháy OmniScan X3 đã tắt nguồn và pin đang sạc. 

Màu cam OmniScan X3 đã tắt nguồn và Pin đã được sạc. 

Màu xanh • OmniScan X3 đã được bật nguồn. 

• OmiScan X3 đã được bật nguồn và pin đang sạc. 

Màu đỏ nhấp nháy Một vấn đề quan trọng đang xảy ra như nhiệt độ 
quá cao, pin rất yếu ... đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức. 

4.6.2. Đèn chỉ báo việc thu thập 

Đèn chỉ báo thu thập được đặt trên phím tạm dừng . Màu sắc của đèn này cho biết 
chế độ hoạt động của OmniScan X3. 

Bảng 4: Trang thái đèn chỉ báo việc thu thập 

Đèn chỉ báo Trạng thái 

Tắt Đang ở chế độ kiểm tra. 

Màu cam Đang ở chế độ phân tích. 

4.6.3. Đèn chỉ báo âm báo 

Có 3 đèn chỉ báo âm cảnh báo nằm ở góc trên bên phải của OmniScan X3. Các đèn 
này chỉ nhấp nháy một màu đỏ và cho biết trạng thái kích hoạt cho các báo động 
tương ứng (được đặt trong phần mềm). 

4.7. Phần mặt bên trái thiết bị 

Phần mặt bên trái của OmniScan X3 như hình minh họa bên dưới có nắp cửa để đóng/mở 
khoang chứa pin, thẻ nhớ và các cổng đầu vào và đầu ra khác nhau. 
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4.8. Phần mặt bên phải thiết bị 

Phần mặt bên phải của OmniScan X3 như hình minh họa bên dưới có đầu kết nối bộ chuyển 
đổi nguồn DC và được bảo vệ bởi nắp cao su linh hoạt. 

 

4.9. Phần mặt trên cùng thiết bị 

 Để tránh nguy cơ bị điện giật, không chạm vào dây 
dẫn bên trong của các đầu nối đầu dò. Lên đến 350 V có thể có mặt trên dây dẫn bên trong 
của các đầu nối UT và có thể có tới 120 V trên đầu nối PA. Các biểu tượng cảnh báo gần các 
đầu nối PA và UT là báo hiệu nguy cơ sốc điện này. 
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 Để tránh nguy cơ bị trục trặc hoặc hư hỏng thiết bị, chúng 
tôi khuyến nghị bạn chỉ nên sử dụng các đầu dò OLYMPUS tương thích. 

 

4.10. Phần mặt phía sau thiết bị 

Phần mặt phía sau của OmniScan X3 được kết hợp tản nhiệt với quạt làm mát và giá đỡ. 

 

5. Hoạt động cơ bản thiết bị OmniScan X3 

5.1. Mở và tắt thiết bị OmniScan X3 

- Cách mở thiết bị OmniScan X3: 

• Bấm và giữ phím nguồn    trong vòng 1 giây. 

Hệ thống khởi động việc thực hiện kiểm tra bộ nhớ và màn hình khởi chạy xuất hiện. 
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NOTE: Nếu hệ thống gặp sự cố trong giai đoạn khởi động, đèn chỉ báo nguồn sẽ cho 
biết bản chất của sự cố khi sử dụng mã màu (xem lại Đèn chỉ báo nguồn bên trên). 

• Ấn để bắt đầu ứng dụng mong muốn và/hoặc, nếu có thể, định cấu hình các kết nối 
như ổ đĩa di động bên ngoài, mạng không dây hoặc đám mây. 

- Cách tắt thiết bị OmniScan X3: 

• Bấm nhanh phím nguồn   . 

• Ấn vào nút Shut Down trên cửa sổ xác nhận để tắt OmniScan X3. 

 Nếu OmniScan X3 không phản ứng sau khi bấm nhanh phím 
nguồn (hoặc sau khi đã ấn chọn Shut Down), hãy bấm và giữ phím nguồn trong ít nhất 5 
giây. Điều này bắt đầu một chuỗi giảm nguồn điện. Tuy nhiên, thiết lập của bạn sẽ 
KHÔNG được lưu lại. 

 Không bao giờ thử tắt OmniScan X3 bằng cách loại bỏ 
tất cả các nguồn điện, vì điều này có thể gây ra lỗi khởi động vào lần tiếp theo khi bật. 

5.2. Kích hoạt chế độ khởi động tự động 

- Thiết bị phát hiện khuyết tật OmniScan X3 có chế độ khởi động tự động, còn được gọi là 
chế độ Autoboot. Sử dụng chế độ Autoboot để khởi động từ xa đơn vị OmniScan X3. Khi 
chế độ này được bật, bạn không cần phải bấm phím nguồn để khởi động OmniScan X3. 
OmniScan X3 tự động khởi động khi được kết nối với bộ chuyển đổi nguồn DC. Chế độ 
này bị tắt theo mặc định từ lúc xuất xưởng. 

- Cách kích hoạt chế độ khởi động tự động: 

• B1: Tắt OmniScan X3, tháo pin và sau đó ngắt kết nối bộ chuyển đổi nguồn DC. 

• B2: Bấm và giữ phím nguồn   . 

• B3: Kết nối OmniScan X3 với bộ chuyển đổi nguồn DC. 

• B4: Đợi đèn chỉ báo nguồn nhấp nháy hai lần rồi nhả phím nguồn. 

• B5: Để tắt chế độ Autoboot, lặp lại các bước từ B1 đến B4. 

5.3. Hoạt động trực tiếp với nguồn điện AC 

- Bạn có thể vận hành OmniScan X3 trực tiếp trên nguồn AC bằng bộ chuyển đổi nguồn DC 
(P/N: OMNI-A-AC [U8767093]). OMNI-A-AC có đầu vào nguồn AC phổ quát, hoạt động 
với mọi dòng điện áp 100 đến 120 VAC hoặc 200 đến 240 VAC và ở tần số 50 đến 60 Hz. 
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 Để tránh nguy cơ bị thương tích con người hoặc hư 
hỏng thiết bị, chúng tôi khuyến cáo chỉ nên sử dụng bộ chuyển đổi nguồn DC trong nhà. 

- Cách hoạt động trực tiếp với nguồn điện AC: 

• Kết nối dây nguồn AC với bộ chuyển đổi nguồn DC (P/N: OMNI-A-AC [U8767093]) và 
ổ cắm điện thích hợp. 

 

 Để tránh nguy cơ gây thương tích cho người hoặc hư hỏng thiết bị, chỉ sử dụng 
dây nguồn AC được cung cấp cùng với OmniScan X3. Không sử dụng dây nguồn AC 
này với các sản phẩm khác. 

 OmniScan X3 chỉ phải được kết nối với nguồn điện tương ứng với loại được chỉ 
định trên nhãn mác bảo vệ. Do đó, chỉ sử dụng bộ chuyển đổi nguồn DC được cung 
cấp cùng với OmniScan X3. 

• Ở phía bên phải của OmniScan X3, nhấc nắp cao su ra để thấy cổng kết nối bộ chuyển 
đổi nguồn DC như hình minh họa bên dưới. 

 

• Kết nối bộ chuyển đổi nguồn DC với cổng kết nối trên OmniScan X3. 

• Bấm phím nguồn    để khởi động OmniScan X3. 

5.4. Pin Lithium-ion 

- Thiết bị phát hiện khuyết tật OmniScan X3 chứa hai pin Lithium-ion (P/N: OMNI-A-BATT 
[U8760010]). Pin Lithium-ion có thể được lắp vào và tháo ra mà không cần tắt thiết bị, 
miễn là nó vẫn được kết nối với một nguồn năng lượng hợp lệ khác (bộ đổi nguồn DC). 

- OmniScan X3 cũng bao gồm pin Lithium dạng đồng tiền bên trong mà người dùng không 
cần phải tháo hoặc thay thế. Pin này duy trì đồng hồ thời gian thực của công cụ. 
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 Để tránh nguy cơ gây thương tích cho người và/hoặc hư 
hỏng thiết bị, chúng tôi khuyến cáo bạn chỉ nên sử dụng pin OLYMPUS (P/N: OMNI-A-
BATT [U8760010]) trong OmniScan X3. 

5.4.1. Các chỉ báo trạng thái pin 

- Các chỉ báo trạng thái pin ở phía trên màn hình hiển thị cho biết mức năng lượng 
còn lại trong pin: 

• Phần trăm công suất còn lại được hiển thị bên cạnh các chỉ báo. Thiết bị phát 
hiện khuyết tật OmniScan X3 phải được bật trong khoảng 15 phút trước khi có 
thể hiển thị chính xác thông tin này. 

• Độ dài thanh trong chỉ báo trạng thái pin biểu thị mức năng lượng gần đúng 
còn lại trong mỗi pin (ví dụ:  mức năng lượng còn khoảng 70%). 

  Nhiệt độ môi trường tối đa để xả pin OmniScan X3 là 
45º C (nhiệt độ hoạt động tối đa OmniScan X3). 

NOTE: Nếu bạn cố bật OmniScan X3 bằng một hoặc hai pin quá yếu để hoạt động, 
đèn báo nguồn sẽ nhấp nháy màu đỏ nhanh chóng trong khoảng ba giây. Thay 1 
pin hoặc 2 pin, hoặc cắm bộ chuyển đổi nguồn DC để vận hành OmniScan X3. 

- Các hình minh họa bên dưới cung cấp chi tiết về các biến thể của chỉ báo sạc pin. 

 

5.4.2. Tháo và lắp pin 

- Trên phần mặt bên trái OmniScan X3, đẩy hai chốt để mở cửa ngăn chứa pin. 

- Đẩy pin vào trong, sau đó kéo miếng dính trên pin sang trái trên và kéo pin ra như 
hình minh họa bên dưới. 
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- Căn chỉnh rãnh trên pin mới với phần lòi ra trong khoang ngăn chứa, đẩy pin vào 
ngăn cho đến khi chạm đáy, sau đó kéo sang phải để khóa đúng vị trí. 

- Đóng cửa ngăn chứa pin. Hãy chắc chắn cả 2 chốt được khóa khi cửa được đóng. 

NOTE: Pin sẽ được sạc lại sau khi lắp đúng vào bên trong khoang chứa pin trên thiết 
bị OmniScan X3 khi được kết nối với bộ chuyển đổi nguồn DC. Pin cũng có thể được 
sạc lại bằng bộ sạc pin ngoài tùy chọn (P/N: OMNI-A-CHRG [U8767077]). 

5.4.3. Sạc pin 

 Nhiệt độ môi trường tối đa để sạc pin là 30º C. Trên nhiệt 
độ này, pin sẽ không sạc, mặc dù OmniScan X3 có thể được vận hành ở nhiệt độ môi 
trường tối đa là 45º C. 

 Bộ chuyển đổi nguồn DC (P/N: OMNI-A-AC 
[U8767093]) được thiết kế để cấp nguồn cho OmniScan X3 và chỉ sạc pin Lithium-
ion (P/N: OMNI-A- BATT [U8760010]). Không cố sạc bất kỳ loại pin nào khác hoặc sử 
dụng bất kỳ bộ sạc/bộ chuyển đổi DC nào khác (ngoại trừ những loại được OLYMPUS 
khuyên dùng, ví dụ, bộ sạc pin ngoài tùy chọn P/N: OMNI-A-CHRG [U8767077]). Nếu 
làm như vậy có thể gây nổ hoặc chấn thương. Không tìm cách cấp nguồn hoặc sạc 
thiết bị điện tử khác bằng bộ đổi chuyển nguồn DC (P/N: OMNI-A-AC [U8767093]) 
hoặc bộ sạc pin ngoài (P/N: OMNI-A-CHRG [U8767077]). Việc sử dụng sai bộ chuyển 
đổi nguồn DC hoặc bộ sạc pin bên ngoài có thể khiến pin và/hoặc bộ phận khác trên 
OmniScan X3 phát nổ và có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. 
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  Pin Lithium-ion không được sạc đầy khi OmniScan X3 được 
xuất xưởng. Bạn phải sạc pin trong hai đến ba giờ trước khi sử dụng nguồn pin để 
vận hành OmniScan X3. 

 

• Khi OmniScan X3 tắt nguồn: 

Khi OmniScan X3 được kết nối với nguồn DC thích hợp, nó sẽ tự động sạc lại pin. 

Đèn báo nguồn nhấp nháy màu cam để cho biết pin hiện đang được sạc lại. Khi 
sạc xong, đèn báo nguồn sẽ phát ra ánh sáng màu cam ổn định. Pin có thể mất 
tới 3 giờ để sạc đầy từ trạng thái xả hoàn toàn (dưới 5%). 

• Khi OmniScan X3 mở nguồn: 

Khi OmniScan X3 đang chạy và được kết nối với nguồn điện DC thích hợp, nó sẽ 
tự động sạc lại pin. Đèn báo nguồn có màu xanh lá cây trong khi sạc (khi chạy). 

Vì OmniScan X3 đang chạy, nên có ít năng lượng hơn từ nguồn DC để sạc lại pin. 
Như vậy, có thể mất tới 8 giờ để sạc đầy pin. 

5.4.4. Lưu và kéo dài tuổi thọ pin 

Phần này mô tả việc chăm sóc và bảo dưỡng pin Lithium-ion. 

- Cách lưu trữ pin: 

• Xả, sạc lại và lưu trữ như sau: Trước khi sạc lại, hãy xả pin bằng cách chạy 
OmniScan X3 trên nguồn pin cho đến khi nó tắt hoặc cho đến khi bạn nhận 
được cảnh báo pin yếu. Không để pin không hoạt động trong thời gian dài. 
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng pin ít nhất hai đến ba tuần một lần. Nếu 
pin không được sử dụng trong một thời gian dài, hãy thực hiện các bước trong 
cách kép dài tuổi thọ pin bên dưới. 

Nếu bạn không có kế hoạch sử dụng OmniScan X3 cho nguồn pin trong vòng 
ba tuần trở lên, hãy sạc pin với dung lượng từ 40% đến 80% (ba hoặc bốn vạch 
chỉ báo trên pin), sau đó tháo và lưu trữ pin ở nơi sạch sẽ, mát mẻ và khô ráo. 

NOTE: Ngay cả khi OmniScan X3 bị tắt nguồn và rút phích cắm, nó vẫn lấy một 
lượng điện nhỏ từ pin nên có thể xả hết năng lượng của pin trong khoảng 3 
tháng ở nhiệt độ phòng khoảng 25° C (77° F). 

• Kiểm tra mức năng lượng còn lại của bất kỳ pin được lưu trữ khoảng một tháng 
một lần để đảm bảo rằng chúng có dung lượng còn lại từ 40% đến 80% và sạc 
lại bất kỳ pin nào không đủ. Điều này là cần thiết vì pin Lithium-ion tự xả theo 
thời gian. Không làm như vậy có thể khiến pin vĩnh viễn không sử dụng được 
nếu pin xuống dưới mức tới hạn (dưới 1%). 
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• Khi bạn đã sẵn sàng sử dụng pin sau một thời gian lưu trữ kéo dài, hãy sạc lại 
trước khi sử dụng. 

- Cách kép dài tuổi thọ pin: 

• Bất cứ khi nào bạn có một pin Lithium-ion, hãy sử dụng liên tục bốn đến tám 
lần trong OmniScan X3 và đảm bảo rằng bạn xả hoàn toàn và sạc lại sau mỗi 
lần sử dụng. Làm như vậy sẽ cho phép nó đạt công suất tối đa, cung cấp thời 
gian chạy tối đa. 

• Sau 10 đến 15 lần sử dụng bình thường đầu tiên (hoặc sau hai đến ba tuần), 
cách tốt nhất là xả hết và sạc lại pin để duy trì thời gian chạy tốt và tối đa hóa 
tuổi thọ pin. 

NOTE: Thường xuyên chuyển đổi từ nguồn DC bên ngoài sang nguồn pin và 
ngược lại có thể dẫn đến thời lượng pin ngắn hơn, vì chu kỳ sạc/xả bị giới hạn 
(khoảng 300 chu kỳ). Ngay cả việc xả một phần và sạc lại pin cũng thể hiện một 
chu kỳ. 

• Để tối đa hóa tuổi thọ pin, trước khi sạc, hãy luôn chạy OmniScan X3 bằng 
nguồn pin cho đến khi nó tắt hoặc cho đến khi bạn nhận được cảnh báo pin 
yếu. Để có thời gian sạc lại ngắn hơn, hãy sạc lại pin trong OmniScan X3 trong 
khi nó bị tắt nguồn hoặc sạc lại bằng bộ sạc pin ngoài tùy chọn. 

5.4.5. Xử lý pin đã sử dụng 

Mặc dù pin Lithium-ion không chứa bất kỳ thành phần độc hại nào đối với môi 
trường như Chì hoặc Cadmium, pin nên được xử lý theo quy định địa phương của 
bạn. Pin nên được xử lý ở trạng thái xả để tránh sinh nhiệt và, nếu có thể, làm theo 
chỉ dẫn của Châu Âu về Chất Thải Thiết Bị Điện và Điện Tử (WEEE). 

5.5. Phần mềm MXU cho OmniScan X3 

Thiết bị phát hiện khuyết tật OmniScan X3 hoạt động bằng phần mềm OmniScan MXU, nó 
có thể được cập nhật định kỳ. Để biết chi tiết, tham khảo Hướng dẫn sử dụng phần mềm 
OmniScan MXU bên dưới. Bạn có thể tải xuống phiên bản phần mềm MXU mới nhất tại 
www.olympus- ims.com hoặc vui lòng liên hệ đại diện OLYMPUS tại địa phương của bạn. 

5.6. Hệ thống định vị toàn cầu – GPS 

Thiết bị phát hiện khuyết tật OmniScan X3 có kết hợp GPS, cung cấp tọa độ địa lý (vị trí) của 
thiết bị. GPS được tự động kích hoạt khi OmniScan X3 được bật. Sau khi OmniScan X3 được 
bật, có thể có độ trễ tối đa hai phút trước khi có thể có được tọa độ. 

NOTE: Chức năng GPS không có sẵn ở tất cả các quốc gia. Liên hệ với đại diện OLYMPUS tại 
địa phương của bạn để biết thêm chi tiết. 
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6. Bảo trì/dưỡng và xử lý sự cố OmniScan X3 

Thiết bị phát hiện khuyết tật OmniScan X3 chỉ cần bảo trì tối thiểu để giữ cho nó luôn ở trong tình 
trạng vật lý và hoạt động tốt. 

6.1. Bảo trì phòng ngừa 

OmniScan X3 không có nhiều bộ phận chuyển động; do đó nó chỉ yêu cầu bảo trì phòng 
ngừa tối thiểu. Đơn giản chỉ cần thực hiện kiểm tra thường xuyên để giữ OmniScan X3 hoạt 
động tốt. Bất kỳ bụi đã tích tụ trên quạt có thể được làm sạch cẩn thận. Nếu bị hỏng hoặc 
trục trặc, các bộ phận quạt có thể được thay thế. Bộ bảo vệ màn hình cảm ứng có thể được 
thay thế nếu nó quá bẩn hoặc bị hỏng.  

6.2. Làm sạch thiết bị 

Bề mặt ngoài của thiết bị phát hiện khuyết tật OmniScan X3 có thể được làm sạch khi cần 
thiết. Phần này cung cấp các thủ tục thích hợp để làm sạch thiết bị. 

6.2.1. Làm sạch vỏ bên ngoài 

- Phải đảm bảo rằng OmniScan X3 đã tắt và dây nguồn đã ngắt kết nối. 

- Ngắt kết nối tất cả các cáp và đầu kết nối, và đảm bảo rằng tất cả các cổng và đầu 
kết nối bên ngoài (bao gồm đầu kết nối với đầu dò PA) trên OmniScan X3 đã được 
che bằng nắp đậy bảo vệ của chúng. 

- Đảm bảo rằng cửa ngăn chứa pin được đóng đúng. 

- Để khôi phục lại thiết bị hoàn thiện ban đầu, hãy làm sạch vỏ bằng vải mềm. 

- Để loại bỏ các vết bẩn dính lâu ngày, sử dụng một miếng vải ẩm với dung dịch xà 
phòng nhẹ. Không sử dụng các sản phẩm mài mòn hoặc dung môi mạnh vì nó có 
thể làm hỏng lớp bảo vệ bên ngoài của vỏ. 

- Sau khi bạn đã vệ sinh xong và các nắp đậy bảo vệ đầu kết nối được tháo ra, hãy 
đảm bảo rằng các đầu kết nối phải khô trước khi kết nối bất cứ thứ gì với chúng. 
Nếu chúng ướt, hãy cẩn thận làm khô chúng, hoặc để chúng tự khô. 

6.2.2. Làm sạch màn hình và tấm bảo vệ màn hình cảm ứng 

Không bao giờ sử dụng các sản phẩm mài mòn hoặc dung môi mạnh để làm sạch 
màn hình cảm ứng và miếng bảo vệ màn hình OmniScan X3. Làm sạch màn hình cảm 
ứng và miếng bảo vệ màn hình bằng vải ẩm được làm ẩm bằng chất tẩy kính bay hơi 
tiêu chuẩn. Nếu cần, loại bỏ bất kỳ phần khăn giấy bằng bàn chải lông mềm. 

6.2.3. Làm sạch hoặc thay thế quạt làm mát 

- Nếu quạt làm mát bị bẩn hoặc hoạt động không chính xác, thiết bị phát hiện 
khuyết tật OmniScan X3 có thể bị quá nóng. 
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- Cách làm sạch hoặc thay thế quạt làm mát như sau: 

• Kiểm tra sự hiện diện của bụi hoặc bụi bẩn trong các lỗ quạt và cẩn thận thổi 
nó đi bằng cách sử dụng khí nén theo bất kỳ hướng nào từ bên ngoài vỏ bọc 
(áp suất tối đa 207 kPa [30 psi]), nhưng không thổi trực tiếp vào lỗ cáp trong 
vỏ quạt vì như vậy nó sẽ làm hỏng tem niêm phong thiết bị. 

 

• Nếu khó vệ sinh từ bên ngoài vỏ hoặc nếu quạt có vẻ cần bảo dưỡng, hãy tháo 
nắp quạt ra và làm sạch cẩn thận các bề mặt bộ phận như hình bên dưới. 

• Nếu quạt bị hỏng hoặc trục trặc, hãy cẩn thận ngắt kết nối cáp và thay thế quạt 
bằng một cái mới như hình minh họa bên dưới. 

• Nếu cáp quạt bị ngắt kết nối hoặc tháo rời, hãy đảm bảo rằng nó được kết nối 
lại đúng cách và được đặt để lắp lại như hình minh họa bên dưới. 

• Lắp lại các bộ phận theo thứ tự ngược lại, và siết chặt tất cả các ốc vít. 
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6.3. Thay thế tấm bảo vệ màn hình cảm ứng 

- Loại bỏ bất kỳ bụi bẩn trên màn hình cảm ứng (bụi bẩn gây ra bong bóng trên tấm màng 
bảo vệ) và xem lại phần Làm sạch màn hình và tấm bảo vệ màn hình cảm ứng bên trên. 

TIP: Sử dụng một bình khí nén để thổi bay mọi hạt bụi có thể có trên màn hình cảm ứng 
và tấm bảo vệ màn hình. 

- Tháo nhãn được đánh dấu số 1 và bóc lớp màng bảo vệ ở mặt sau. 

NOTE: Tránh chạm vào mặt sau của tấm bảo vệ màn hình sau khi lớp màng bảo vệ ở mặt 
sau bị bong ra. Làm như vậy sẽ để lại dấu vân tay của bạn. 

- Căn chỉnh bộ bảo vệ vào đúng vị trí trên màn hình và từ từ áp bộ bảo vệ màn hình. 

- Gỡ bỏ nhãn được đánh dấu số 2 và bóc lớp màng ở mặt trước. Với điều kiện là không có 
bụi bị mắc kẹt bên dưới, tất cả các bong bóng nhỏ sẽ tan trong vòng 48 giờ. 

6.4. Xử lý sự cố trên OmniScan X3 

Bảng 5 bên dưới liệt kê một số vấn đề có thể phát sinh trong quá trình vận hành và nó cung 
cấp các nguyên nhân có thể và các giải pháp được đề xuất. 

NOTE: Các xử cố này có thể chỉ xuất hiện trên thiết bị phát hiện khuyết tật OmniScan X3 
chưa được sửa chữa hoặc thay đổi, và tất cả các dây cáp và kết đầu nối được sử dụng là 
những thứ được cung cấp bởi OLYMPUS. 

Bảng 5: Các điều khiển chính trên thiết bị OmniScan X3 

Vấn đề Nguyên nhân có thể do Giải pháp khắc phục 

OmniScan X3 
không khởi động 

 

 

Nguồn DC chưa kết nối Kiểm tra xem bộ chuyển đổi nguồn DC 
được kết nối với OmniScan X3 và ổ cắm 
điện có điện áp phù hợp chưa. Chỉ sử 
dụng bộ chuyển đổi được cung cấp cùng 
với OmniScan X3. 
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OmniScan X3 
không khởi động 

Pin chưa kết nối hoặc 
chưa được sạc đúng 

Đảm bảo rằng pin được sạc ít nhất 10% 
dung lượng và được lắp đúng vị trí vào 
bên trong ngăn chứa pin. 

Phím nguồn chưa bấm Bấm và giữ phím nguồn trong vòng 3 giây 
hoặc lâu hơn. 

Pin OmniScan X3 
không sạc 

Sử dụng pin không 
tương thích 

Hãy đảm bảo rằng loại pin được sử dụng 
trong OmniScan X3 tương thích với loại 
mà OLYMPUS đề xuất. Bất kỳ một pin nào 
đó không tương thích thì có thể cung cấp 
được năng lượng cho thiết bị, nhưng giao 
thức sạc lại có thể không nhận ra nó. 

Bộ chuyển đổi nguồn DC 
chưa kết nối 

Đảm bảo rằng bộ chuyển đổi nguồn DC 
được kết nối đúng cách. 

Phương pháp sạc không 
đúng cách 

Sạc pin bằng bộ sạc pin ngoài. Pin sạc 
nhanh hơn nhiều khi OmniScan X3 không 
được sử dụng. Tuy nhiên, pin sẽ sạc rất 
chậm nếu mức tiêu thụ điện quá cao. 

Nhiệt độ cao Tắt OmniScan X3 và chờ cho nó nguội. Sạc 
pin bị vô hiệu hóa khi nhiệt độ pin hoặc 
nhiệt độ bên trong hệ thống quá cao. 
Trạng thái này sẽ được chỉ báo trên chỉ 
báo trạng thái pin (xem lại phần Các chỉ 
báo trạng thái pin bên trên). 

Thời gian sử dụng 
pin bị thấp đi 

(không kéo dài 
như trước đây) 

Cạn kiệt dung lượng pin 
trước khi sạc 

Cần xả hết pin trước khi sạc lại để kéo dài 
tuổi thọ (xem lại phần Lưu và kéo dài tuổi 
thọ pin bên trên). 

Pin cần phải phục hồi Tái sử dụng pin mỗi tháng một lần bằng 
bộ sạc pin ngoài. Mặc dù pin Lithium-ion 
OmniScan X3 không bị ảnh hưởng bởi bộ 
nhớ pin như các loại pin khác , nhưng nó 
cũng cần được xem xét lại để sử dụng có 
hiệu quả tối ưu. 

Cấu hình thiết bị đang 
được sử dụng 

Xác nhận cấu hình hiện tại của bạn. Có thể 
có một tùy chọn hoặc kết hợp các tùy 
chọn khiến pin cạn kiệt quá nhanh. Các 
tùy chọn như vậy có thể bao gồm độ 
sáng, mức điện áp và tốc độ thu thập. 
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II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM OMNISCAN MXU TRÊN OMNISCAN X3 

Hướng dẫn này thuộc phần mềm OmniScan MXU với phiên bản 5.0 trên OmniScan X3. 

1. Tổng quan về thiết bị OmniScan X3 

Thiết bị phát hiện khuyết tật OmniScan X3 có các kiểm soát tại phần mặt trước để vận hành dễ 
dàng và hiệu quả phần mềm OmniScan MXU như hình minh họa bên dưới. 

NOTE: Trong tài liệu này, các kiểm soát phần cứng mà bạn bấm để kích hoạt được gọi là các phím, 
và thuật ngữ nút được dành riêng cho kiểm soát phần mềm. 

 

1.1. Mở và Tắt thiết bị OmniScan X3 

Phần này giải thích cách bật và tắt OmniScan X3. Phần mềm OmniScan MXU sẽ tự động tắt 
khi bạn tắt thiết bị phát hiện khuyết tật OmniScan X3. 

- Cách mở OmniScan X3: 

• Bấm và giữ phím nguồn    trong vòng 1 giây. 

Hệ thống khởi động việc thực hiện kiểm tra bộ nhớ và màn hình khởi chạy xuất hiện. 

NOTE: Nếu hệ thống gặp sự cố trong giai đoạn khởi động, đèn chỉ báo nguồn sẽ cho 
biết bản chất của sự cố khi sử dụng mã màu (xem lại Đèn chỉ báo nguồn bên trên). 

• Ấn để bắt đầu ứng dụng mong muốn và/hoặc định cấu hình các mục như sau: 

 OmniScan X3 (Các ứng dụng): Nếu nhiều hơn một ứng dụng có sẵn trên thẻ lưu trữ 
OmniScan X3, một loạt các nút xuất hiện trên màn hình. Để xóa một ứng dụng, 
chạm và giữ cho đến khi một thông báo xác nhận xóa. 
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 Removable drive: Chỉ hiển thị nếu một USB được kết nối. 

 Wireless. 

 Cloud connect. 

Nếu bạn luôn chọn cùng một ứng dụng, bạn có thể bỏ qua bước chọn ứng dụng để 
khởi động lại trong tương lai bằng cách chọn Always boot the selected application 
bên dưới các nút phần mềm. 

Để lấy lại khả năng chọn ứng dụng khi khởi động, hãy chọn  Preferences → System  
→ Manual boot. 

 

- Cách tắt OmniScan X3: 

• Bấm nhanh phím nguồn   . 

• Ấn vào nút Shut Down trên cửa sổ xác nhận để tắt OmniScan X3. 

 Nếu OmniScan X3 không phản ứng sau khi bấm nhanh phím 
nguồn (hoặc sau khi đã ấn chọn Shut Down), hãy bấm và giữ phím nguồn trong ít nhất 
5 giây. Điều này bắt đầu một chuỗi giảm nguồn điện. Tuy nhiên, thiết lập của bạn sẽ 
KHÔNG được lưu lại. 

 Không bao giờ thử tắt OmniScan X3 bằng cách loại 
bỏ tất cả các nguồn điện, vì điều này có thể gây ra lỗi khởi động vào lần tiếp theo khi 
bạn bật thiết bị OmniScan X3. 

1.2. Cài đặt phần mềm OmniScan MXU 
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Phần mềm OmniScan MXU có thể dễ dàng được cập nhật. Bạn có thể tải xuống phiên bản 
phần mềm MXU mới nhất tại: http://www.olympus-ims.com 

Trích xuất nội dung của tệp *.zip vào ổ USB hoặc thẻ SD, sau đó kết nối nó vào thiết bị 
OmniScan X3. Trên màn hình trình khởi chạy, ấn vào thư mục được chèn và chọn ứng dụng 
để sao chép vào thiết bị. Sau khi sao chép xong, phần mềm mới được cài đặt sẽ xuất hiện 
trong thư mục chính OmniScan X3. 

1.3. Thiết lập các ưu tiên 

Thiết lập các ưu tiên cho hệ thống sẽ được thực hiện tại menu   →    Preferences. Ví dụ: 
bạn có thể thiết lập ngày và giờ (được ghi cùng với dữ liệu thu thập được), đơn vị đo chiều 
dài (milimet hoặc inch) và đầu vào kỹ thuật số (các phím DIN được gán cho đầu vào). 

1.4. Các điều khiển – kiểm soát chính 

Ảnh Tên Mô tả 

 

Núm xoay Quay núm xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược 
chiều kim đồng hồ để chọn một phím phần mềm 
mong muốn hoặc thay đổi giá trị của thông số. 

 
Phím chấp nhận Bấm phím này để kích hoạt lựa chọn hiện tại và 

chuyển sang cấp độ tiếp theo trong phân cấp menu. 
Trong khu vực giá trị thông số chữ và số, bấm phím 
chấp nhận này hai lần (hoặc ấn vào thông số hai lần) 
sẽ mở bàn phím phần mềm ảo trên màn hình. 

 
Phím hủy Bấm phím này để hủy lựa chọn hiện tại và quay trở 

lại mức trước đó trong phân cấp menu. 

1.5. Các phím chức năng  

Ảnh Tên Chức năng 

 
Phóng đại Được sử dụng để vào và thoát chế độ phóng đại. 

 
Chạy Được sử dụng để khởi động lại việc thu thập dữ liệu 

kiểm tra, và/hoặc các bộ mã hóa, tùy thuộc vào cấu 
hình trong menu  Scan → Inspection 

 
Tạm dừng Được sử dụng để chuyển đổi giữa chế độ kiểm tra và 

chế độ phân tích. 

 
Lưu Được sử dụng để lưu báo cáo, dữ liệu hoặc hình ảnh, 

tùy thuộc vào cấu hình trong menu File name. 

1.6. Các đèn chỉ báo 
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Có ba loại đèn LED chỉ báo trên phần mặt trước của thiết bị và nó sẽ bật, tắt với các màu 
khác nhau như bên dưới: 

- Đèn LED nguồn: Màu xanh lá cây nếu thiết bị là được bật, nhưng sẽ nhấp nháy màu đỏ 
trong tình huống quan trọng (xem lại phần Đèn chỉ báo nguồn bên trên). 

- Đèn LED thu thập: Chuyển sang màu cam trong chế độ phân tích và tắt khi kiểm tra. 

- Đèn LED âm báo (3 cái): Chuyển sang màu đỏ khi âm báo (Gate) liên quan được kích hoạt. 

2. Giao diện OmniScan MXU trên OmniScan X3 

Các phần chính của giao diện OmniScan MXU được hiển thị như hình minh họa bên dưới. 

 

NOTE: Trong hướng dẫn này, hình ảnh màn hình phần mềm OmniScan MXU được hiển thị bằng 
cách sử dụng bảng màu mặc định, được thiết kế để sử dụng trong nhà. Tuy nhiên, một bảng màu 
thay thế có sẵn cho hoạt động ngoài trời (xem lại phần Thiết lập các ưu tiên bên trên). 

2.1. Điều hướng phần mềm OniScan MXU – OmniScan MXU Software Navigation 

- Hình minh họa bên dưới cho thấy 3 cấp độ menu của phần mềm OmniScan MXU, và mô 
tả cú pháp được sử dụng trong sách hướng dẫn này để chọn một cách có hệ thống như 
menu và menu con, và để tùy chọn nhập hoặc chọn một giá trị thông số nào đó. 

Ví dụ:   →  Gates/Alarms → Gates Position → Start là chỉ ra rằng trước tiên bạn chọn 
menu chính   , sau đó menu Gates/Alarms, sau đó là menu thứ cấp (menu con) Gates 
Position, và cuối cùng là thông số Start. 
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- Menu tạm thời xuất hiện theo chiều dọc trên khu vực màn hình dữ liệu, với các lựa chọn 
menu thứ cấp ở bên phải. Khi được chọn, menu thứ cấp thông số sẽ xuất hiện trên màn 
hình dữ liệu. Có thể cuộn đến một menu thứ cấp khác bằng các nút mũi tên. Menu thứ 
cấp có thể được ẩn bằng cách ấn vào nút đóng X hoặc có thể được ghim vào bên cạnh 
màn hình như hình minh họa bên dưới. 

 

2.2. Độ khuếch đại – Gain  

- Giá trị khuếch đại được áp dụng cho tín hiệu là một thông số quan trọng. Giá trị khuếch 
đại được áp dụng cho tất cả các tập luật hội tụ Focal Law xuất hiện ở góc trên bên trái 
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của màn hình. Hình minh họa bên dưới hiển thị thông tin được hiển thị trong vùng giá trị 
Gain. 

 

- Vùng giá trị Gain hiển thị 2 giá trị sau khi thông số  UT Settings → Advanced → 
Reference dB được bật On. Thiết lập Reference dB thành On thì giá trị khuếch đại hiện 
tại sẽ được đóng băng để làm mức tham chiếu. Một giá trị khuếch đại dB được điều 
chỉnh sẽ xuất hiện để hiển thị sự thay đổi giá trị khuếch đại. Với một giá trị dB tham chiếu 
đang hoạt động, mức tăng dB sẽ được áp dụng cho tất cả các tập luật hội tụ Focal Law, 
có nghĩa là tổng của khuếch đại tham chiếu cộng với mức tăng dB đã điều chỉnh. 

- Trong chế độ phân tích, bất kỳ một thông số khuếch đại suy giảm dB là có sẵn để điều 
chỉnh. Thông số này cho phép bạn điều chỉnh biên độ tín hiệu sau khi việc thu thập dữ 
liệu được thực hiện. 

2.3. Các chỉ báo trạng thái – Status Indicator 

Trạng thái hiện tại của thiết bị phát hiện khuyết tật OmniScan X3 được chỉ định ở trên cùng 
của màn hình như hình minh họa bên dưới. Bảng 3 bên dưới cung cấp danh sách các chỉ báo 
trạng thái và ý nghĩa của chúng. 

 

Chỉ báo Ý nghĩa 

 
Số lượng các điểm dữ liệu trên khu vực được kiểm tra vượt quá số 
lượng pixel có sẵn (xem phần Tính năng nén – Compression Feature). 

 

Đường cong hiệu chỉnh khoảng cách-biên độ DAC (Distance-Amplitude 
Correction) đã được kích hoạt (xem phần Các loại định cỡ khuyết tật – 
Sizing Types). 

 

Đường cong khuếch đại theo thời gian-đã được hiệu chỉnh TCG (Time-
Corrected Gain) đã được kích hoạt (xem phần Các loại định cỡ khuyết 
tật – Sizing Types). 

 

Định cỡ khuyết tật theo khoảng cách-độ khuếch đại DGS (Distance-Gain 
Sizing) đã được bật (xem Các loại định cỡ khuyết tật – Sizing Types). 

 Đồng bộ hóa việc thu thập được đặt thành chế độ mạch clock. 
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 Nhiệt độ bên trong thiết bị OmniScan X3 được tính bằng ºC. 

 
Cảnh báo. 

 Mạng Wireless LAN đang hoạt động. 

 
Đã kết nối với đám mây OLYMPUS (có thông báo). 

 

Độ nhạy chưa được hiệu chuẩn. 

 

Độ nhạy đã được hiệu chuẩn. 

 

Vận tốc sóng âm chưa được hiệu chuẩn (chỉ hiển thị trong menu 
Calibration). 

 

Vận tốc sóng âm đã được hiệu chuẩn (chỉ hiển thị trong menu 
Calibration). 

 

Độ trễ nêm chưa được hiệu chuẩn (chỉ hiển thị trong menu Calibration). 

 

Độ trễ nêm đã được hiệu chuẩn (chỉ hiển thị trong menu Calibration). 

2.4. Các chỉ báo trạng thái pin – Battery Status Indicators 

Vui lòng tham khảo lại phần Các chỉ báo trạng thái pin thuộc mục 5.4.1 bên trên. 

2.5. Màn hình dữ liệu – Data Screen  

2.5.1. Scan, View và Layout 

- Một scan là biểu diễn đồ họa 2 chiều của dữ liệu siêu âm với thước đo hoặc thước 
chia tỷ lệ tương ứng với trục ngang và trục dọc (xem thêm phần Các thước đo và 
thước chia tỷ lệ – Ruler and Scale bên dưới). Ví dụ, một A-Scan và một C-Scan là 
hai loại scan khác nhau. 

- Một chế độ quan sát là một đại diện thể tích của một phần, bao gồm các overlay 
tín hiệu. Giống như scan, một chế độ quan sát có hai trục. Tuy nhiên, thay vì liên 
quan đến một nhóm các chùm âm đầu dò siêu âm cụ thể sử dụng các thông số 
tương tự (còn được gọi là một “bộ chùm âm”), một chế độ quan sát được liên 
kết với một phần. Một tín hiệu bắt nguồn từ một nhóm duy nhất hoặc từ nhiều 
nhóm có thể được hiển thị mà không ảnh hưởng đến kích thước chế độ quan sát. 

- Bảng 4 bên dưới liệt kê các khung nhìn quét siêu âm cơ bản, được minh họa trong 
hình bên dưới bảng 4. 
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Chế độ quan sát Điểm quan sát Nội dung trục 

A-Scan Nhìn xuống trên vật liệu Biên độ so với sóng siêu âm 

B-Scan Nhìn phần mặt bên Sóng siêu âm so với trục quét 

C-Scan Nhìn phần mặt trên Trục quét so với chỉ dấu index 

D-Scan, S-Scan, End 
View, Ray Tracing 

Nhìn phần mặt cuối Sóng siêu âm so với chỉ dấu 
index 

 

- Các chế độ xem và trục quét, nó có sẵn trong menu bố cục Layout, và có thể được 
mô tả thêm như sau: 

• A-Scan: A-Scan là đại diện cho biên độ xung siêu âm nhận được so với thời gian 
truyền (đường truyền âm), hoặc một dạng sóng. 

Một đỉnh trong tín hiệu tương ứng với xung dội của một bề mặt phản xạ hoặc 
một bất liên tục trong chi tiết kiểm tra. 

• B-Scan: Là biểu diễn phần mặt bên 2-D của phần hiển thị dữ liệu siêu âm với 
chiều dài quét trên một trục, và đường truyền âm trên trục kia. 

• C-Scan: Là biểu diễn phần mặt trên 2-D của phần hiển thị dữ liệu siêu âm có 
kiểm soát với chiều dài quét trên một trục, và chiều dài chỉ dấu index trên trục 

https://visco.com.vn/
mailto:info@visco.com.vn


 VIETNAM INSPECTION SOLUTIONS CO., LTD 
  Head Office : 60 Vong Thi Street, Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam 

 HCM Branch : 48 Hoa Su, 7 Ward, Phu Nhuan Dist, HCM City, Vietnam OmniScan X3 
User’s Manual 

 Telephone : +84 28 2226 8838 I           Phone: +84938 456 654                      
 Website : https://visco.com.vn  I           info@visco.com.vn                       

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                       Page 38 of 67 – Rev.1 
 

kia. Một trong các thông số khả dụng (ví dụ: biên độ tối đa) là được chiếu trên 
kế hoạch quét chỉ dấu index cho từng điểm (pixel). 

• D-Scan: Là biểu diễn phần mặt cuối 2-D của phần hiển thị dữ liệu siêu âm với 
chiều dài chỉ dấu index trên một trục, và đường truyền âm trên trục kia. 

• S-Scan (duy nhất nhóm PA): Là biểu diễn 2-D của dữ liệu siêu âm thể hiện tất 
cả A-Scan được tạo bởi các tập luật hội tụ Focal Law trong một hình dạng quạt 
có góc hoặc dải quét theo yêu cầu để tạo ra một mặt cắt ngang của chi tiết 
kiểm tra. Các A-Scan được thể hiện bằng các đường mà biên độ được mã hóa 
màu, và chúng được điều chỉnh cho độ trễ và chiều sâu thực để vị trí của chúng 
chính xác so với trục siêu âm. 

• End View: Chế độ xem dữ liệu S-scan được hiển thị với các skip của chùm âm 
trong chi tiết kiểm tra. Một nhóm hoặc nhiều nhóm có thể được trình bày đồng 
thời và sẽ được hợp nhất. Cải thiện vị trí khuyết tật trong kiểm tra mối hàn. 
End View chỉ dành cho các chi tiết kiểm tra dạng phẳng, và do đó các chi tiết 
kiểm tra có dạng cong sẽ được hiển thị như thể chúng là các dạng phẳng. 

• RayTracing: Là minh họa mặt cắt ngang động lực học sự lan truyền của các 
chùm siêu âm trong chi tiết kiểm tra. 

2.5.2. Cách chọn một bố cục Layout 

 

- Ấn vào menu bố cục Layout. 

- Chọn một hoặc nhiều bố cục để được hiển thị. 

Khi một nhóm được hiển thị, các kết hợp bố cục có thể bao gồm các chế độ xem: 

• A (A-Scan). 

• B (B-Scan). 
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• C (C-Scan). 

• D (D-Scan). 

• S (S-Scan). 

• End (End View). 

• R (RayTracing). 

Khi nhiều nhóm được hiển thị, có thể kết hợp các bố cục được đề cập ở trên. 

Để truy cập menu phím tắt cho các thông số liên quan đến chế độ xem hiện tại, 
ấn và giữ vùng hiển thị. 

NOTE: Các nhóm được hiển thị trong bố cục theo cấu hình bộ quét thực tế và các 
phần bù Offset. 

TIP: Nếu bạn có một thiết lập nhiều nhóm, bạn có thể đổi tên các nhóm trong 
trình Scan Plan.. 

2.6. Sử dụng màn hình cảm ứng – Touch Screen 

  Trong một số trường hợp, các vùng chọn gate hoặc con trỏ trùng 
nhau. Nếu bạn cố gắng chọn một con trỏ hoặc gate tại điểm mà chúng trùng nhau, chúng 
sẽ được chọn theo thứ tự ưu tiên sau: Con trỏ tham chiếu, Con trỏ đo, Con trỏ dữ liệu, A 
gate, B gate và I gate. 

2.6.1. Nhập hoặc chỉnh sửa các giá trị – Entering or Editing Values 

Bạn có thể sử dụng bàn phím ảo, các mũi tên hoặc núm xoay để nhập hoặc chỉnh 
sửa các giá trị thông số số. 

- Ấn vào thông số mong muốn như hình minh họa bên dưới. 

- Quay núm xoay để thay đổi giá trị, và sau đó bấm phím chấp nhận  trên thiết bị 
OmniScan X3. 

Hoặc 

Ấn  để hiển thị bàn phím số ảo, sau đó nhập giá trị và ấn  để chấp nhận. 

Ngoài ra, để chấp nhận, bấm phím hoặc nút khác, hoặc ấn vào bất kỳ chế độ xem 
bố cục nào. 

Để trở lại giá trị trước đó, bấm phím hủy  trên thiết bị hoặc nút hủy Cancel trên 
bàn phím ảo. 
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TIP: Bạn có thể hiển thị bàn phím số ảo bằng cách ấn hai lần vào thông số số bạn 
muốn thay đổi. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi mức tăng cho núm xoay bằng cách 
sử dụng mũi tên lên/xuống  trong vùng Δ. 

 

2.6.2. Sử dụng phóng đại, di chuyển vùng chọn, các cổng và in màn hình 

- Cách sử dụng phóng đại Zoom: 

• Bấm phím Zoom  để bắt đầu (hoặc thoát) chế độ thu phóng đại như hình 
minh họa bên dưới. 

• Điều chỉnh thu phóng: Ấn vào màn hình hai lần tại các góc của khu vực bạn 
muốn phóng đại. 

Hoặc ấn và kéo để đặt chính xác một góc. 

Hoặc ấn vào vị trí xem bạn muốn Zoom, và sau đó sử dụng núm xoay để tạo 
một phóng đại đồng tâm tập trung vào vị trí đã gõ. 

 

- Cách di chuyển vùng chọn: Kéo và thả trục đã zoom để di chuyển vùng đã zoom. 

- Cách sử dụng các cổng: 
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• Để điều chỉnh cổng gate cho Start, ấn vào đầu bên trái của cổng. 

• Để điều chỉnh cổng gate cho Threshold, ấn vào giữa của cổng. 

• Để điều chỉnh cổng gate cho Width, ấn vào đầu bên phải của cổng. 

NOTE: Khi một cổng gate là ngắn, có thể không thể ấn vào một khu vực cụ thể. 
Một tham chiếu hình tam giác trực quan cho biết phần nào của cổng có sẵn như 
hình minh họa bên dưới. 

 

- Cách sử dụng in màn hình: 

Bấm phím Zoom  để bắt đầu (hoặc thoát) chế độ phóng đại, và sau đó ấn Print 
Screen trên màn hình. 

NOTE: Sau khi ấn Print Screen, bạn có hai đến ba giây để thực hiện bất kỳ các 
điều chỉnh màn hình nào hoặc để mở bất kỳ menu tạm thời nào trước khi hình 
ảnh màn hình được chụp lại. 

2.6.3. Mở hiển thị các nút và menu 

Một số nút hoặc menu cho phép cửa sổ bật lên, ví dụ như các giá trị thông số, tên 
tập tin hoặc các mục thư viện đầu dò/nêm như hình minh họa bên dưới. 
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2.7. Tổ chức menu chính  

Menu chính  cung cấp một loạt các menu thứ cấp (con) cho cấu hình kiểm tra như hình 
minh họa bên dưới. 

 

 Wizard (Plan & Calibrate) 

Sử dụng menu này để tạo một thiết lập ứng dụng hoàn chỉnh. Trình hướng dẫn Scan Plan, 
Calibration và Sizing cung cấp một loạt các màn hình hướng dẫn giúp bạn tạo thiết lập. 

 UT Settings 

Menu này chứa các thông số được sửa đổi thường xuyên trong quá trình kiểm tra, chẳng 
hạn như các thông số khuếch đại và bộ phát/thu (Chỉ có sẵn cho kiểm tra PA/UT). 

 TFM Settings 

Menu này cung cấp các cài đặt cho TFM và FMC (Chỉ có sẵn cho kiểm tra TFM). 

 Measurements 
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Menu này chứa các thông số liên quan đến các công cụ đo lường khác nhau. 

 Display 

Menu này chứa các thông số liên quan đến các chế độ xem dữ liệu và thông tin hiển thị trên 
màn hình thiết bị OmniScan X3. 

    Sizing Tools 

Menu này chứa các thông số liên quan đến định cỡ khuyết tật, chẳng hạn như các công cụ 
TOFD, các thông số trực tiếp DGS, v.v. 

 Gates/Alarms 

Menu này chứa các thông số để thiết lập cấu hình cho cổng, âm báo và tín hiệu đầu ra. 

 Probe & Part 

Sử dụng menu này để xác định một nhóm hoặc một số nhóm, và để điều chỉnh các thông số 
liên quan đến đầu dò hoặc phần chi tiết kiểm tra được xác định trước bằng trình Setup. 

 Focal Laws 

Sử dụng menu này để điều chỉnh các thông số liên quan đến tập luật hội tụ Focal Law được 
xác định ban đầu bằng trình hướng dẫn Focal Law. 

 Scan 

Sử dụng menu này để thiết lập các thông số liên quan đến quá trình quét, chẳng hạn như 
các bộ mã hóa encoder và khu vực cần quét. 

 Preferences 

Sử dụng menu này để thiết lập các thông số cấu hình thiết bị khi bạn bắt đầu sử dụng thiết 
bị OmniScan X3. Ví dụ: đơn vị đo (milimet hoặc inch) và ngày, giờ ... 

2.8. Menu quan sát –  View 

- Hình minh họa bên dưới trình bày cho menu  View. 
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- Single hoặc Multiple nhóm. 

Menu  View cho phép bạn hiển thị nhóm hiện tại (Single) hoặc nhiều nhóm cùng lúc 
(Multiple). Bạn có thể bật/tắt để thấy được các con trỏ và các giá trị thông số liên quan. 

NOTE: Chức năng hiển thị nhiều nhóm hỗ trợ kết hợp tối đa 8 nhóm. Tuy nhiên, nếu bạn 
đang sử dụng Phased Array, tối đa 6 nhóm quét tuyến tính Linear hoặc quét quạt Sector 
là được hỗ trợ. Nếu bạn đang sử dụng TOFD và UT thông thường, tối đa 4 nhóm được 
hỗ trợ từ cổng kết nối UT hoặc PA. 

- Gate. 

Để hiển thị các cổng gate hãy sử dụng menu  View, ấn vào nút bật/tắt Gates để nhanh 
chóng kích hoạt hoặc hủy kích hoạt hiển thị cổng gate. 

• Ít nhất một cổng gate phải được kích hoạt cho phép hiển thị. 

• Đảm bảo rằng các cổng kiểm tra được yêu cầu đã được kích hoạt trong Gates/Alarms 
→ Gates, sau đó chọn A, B hoặc I và kích hoạt chúng bằng cách chọn hình học cổng 
của chúng. 

NOTE: Menu  View cho phép hoặc vô hiệu hóa hiển thị các cổng, nhưng các cổng vẫn 
có thể được sử dụng cho việc thiết lập của bạn. Tuy nhiên, nếu một hình dạng cổng được 
đặt thành Off, các cổng bị vô hiệu hóa và không thể được sử dụng cho thiết lập của bạn. 

- Nếu phần chi tiết được kiểm tra bao gồm một mối hàn, bạn có thể bật hiển thị của đường 
bao hình học mối hàn. Đường bao học mối hàn là một bản vẽ của hình học mối hàn được 
đặt chồng lên trên khung quan sát S-Scan giúp trực quan hóa nơi các chỉ thị được hiển 
thị so với mối hàn như hình minh họa bên dưới. 
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2.9. Thay đổi bảng màu – Palette 

- Các bảng màu có thể được thay đổi cho các chế độ xem như biên độ (ví dụ C-Scan hoặc 
A-Scan), RF hoặc độ sâu. 

- Cách thay đổi bảng màu: Ấn và giữ bảng màu (thước đo/thước chia tỷ lệ hiển thị ở bên 
phải như hình minh họa “Một ví dụ cho đường bao hình học mối hàn có vát mép kiểu J” 
bên trên), sau đó chọn Load. Xem lại các bảng màu có sẵn và ấn Open để thay đổi bảng 
màu như hình minh họa bên dưới. 

 

2.10. Các tập tin – File  

Ấn vào menu tập tin  để tải một tập tin thiết lập (chế độ kiểm tra) hoặc tập tin dữ liệu (chế 
độ phân tích), để xem trước một báo cáo, hoặc để quản lý các tùy chọn khác. 
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2.11. Đọc giá trị đo lường – Reading  

- Bạn có thể di chuyển từ một danh sách đọc được hiển thị sang một danh sách khác bằng 
cách sử dụng nút cuộn được hiển thị ở dưới cùng bên phải như hình minh họa bên dưới. 
Để thay đổi thông số siêu âm được hiển thị trong vùng đọc hãy ấn và giữ nó, rồi chọn 
Select Reading, và sau đó chọn một thông số mới trong menu thứ cấp (còn), nó cũng 
hiển thị một mô tả. 

- Các mã code đọc: Mã code đọc xuất hiện khi điều kiện bất thường xảy ra và không có giá 
trị nào có thể được hiển thị. 

ND 
Không có tín hiệu được phát hiện. Mã này xuất hiện khi không có tín hiệu vượt qua cổng. 

- - - 
Không có dữ liệu được thu. Mã này xuất hiện nếu bất kỳ phần nào của khu vực quét 
không được kiểm soát (bao phủ) trong quá trình kiểm tra. 

NS 
Không đồng bộ hóa. Mã này xuất hiện khi một cổng được đồng bộ hóa với một cổng khác 
(hoặc cổng đồng bộ hóa) nhưng không thể thiết lập đồng bộ hóa vì không có tín hiệu nào 
vượt qua cổng đồng bộ hóa. 

2.12. Các thước đo và thước chia tỷ lệ – Ruler and Scale 

- Thước đo và thước tỷ lệ ở các cạnh dọc hoặc ngang của chế độ xem dữ liệu được liên kết 
với các trục khác nhau. Hình minh họa bên dưới cung cấp một ví dụ về nhiều chế độ xem 
với thước đo và thước chia tỷ lệ. 
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- Mỗi thước và thước chia tỷ lệ được lấp đầy bằng một màu chuyên dụng để giúp bạn xác 
định trục trên các chế độ xem khác nhau. Hình minh họa bên dưới cung cấp các ví dụ về 
thước đo và thước chia tỷ lệ với các màu sắc và chức năng. 

- Một màu cơ bản được quy cho mỗi trục. Các trục xuất hiện trong các sắc thái khác nhau 
của màu cơ bản này. Các tông màu nhẹ nhất tương ứng với biểu diễn dữ liệu thô. Các 
tông màu tối dần tương ứng với việc tăng độ phức tạp việc điều chỉnh dữ liệu so với trục. 
Một tông màu tối hơn cũng được sử dụng cho một trục xuất hiện dưới dạng tham chiếu, 
trong trường hợp đó, thanh thu phóng không khả dụng. 

 
2.13. Chế độ thu thập dữ liệu – Acquisition Mode 

Thiết bị phát hiện khuyết tật OmniScan X3 có hai chế độ: chế độ kiểm tra và chế độ phân 
tích. Hình bên dưới là minh họa các hoạt động cơ bản của từng chế độ và chuyển đổi giữa 
các chế độ. 
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2.13.1. Chế độ kiểm tra – Inspection Mode 

Chế độ kiểm tra là chế độ thu thập mặc định khi thiết bị phát hiện khuyết tật 
OmniScan X3 được bật. Chế độ kiểm tra có các đặc điểm sau: 

- Thiết bị liên tục tạo ra các chùm siêu âm, và hiển thị dữ liệu siêu âm. 

- Bấm phím chạy    để bắt đầu ghi dữ liệu cho khu vực được quét (sử dụng bộ mã 
hóa) hoặc cho một khoảng thời gian được định trước 

- Bấm phím tạm dừng    để tạm dừng việc thu thập dữ liệu và kích hoạt chế độ 
phân tích. 

2.13.2. Chế độ phân tích – Analysis Mode 

Chế độ phân tích được sử dụng để phân tích dữ liệu được ghi lại sau khi kiểm tra. 
Chế độ phân tích có các đặc điểm sau: 

- Thiết bị sẽ ngưng lấy dữ liệu, và dữ liệu đã được ghi sẽ có sẵn để phân tích. 

- Đèn chỉ báo việc thu thập sẽ được chiếu sáng màu cam và sáng liên tục. 

2.14. Màu sắc phát thảo trên các nút thông số 

- Trong một số menu thứ cấp (con) nhất định, một số hoặc tất cả các nút thông số được 
phác thảo bằng màu sắc cho biết thành phần giao diện áp dụng thông số đó. 

- Ba màu liên quan đến các cổng: 

• Màu đỏ: Thông số áp dụng cho cổng A. 

• Màu xanh lá cây: Thông số áp dụng cho cổng B. 

• Màu vàng: Thông số áp dụng cho cổng I. 

2.15. Tính năng nén – Compression Feature 
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- Để hỗ trợ các ứng dụng lập bản đồ ăn mòn và vật liệu tổng hợp composite, tính năng nén 
Compression là có sẵn. Compression được bao gồm trên cả B-Scan và C-Scan để đảm 
bảo rằng thông tin phù hợp nhất trong một điểm ảnh pixel được hiển thị cho tất cả thời 
gian. Đối với một biên độ C-Scan hoặc B-Scan, màu điểm ảnh pixel là được xác định bởi 
điểm dữ liệu của biên độ cao nhất. Đối với một thời gian phóng đi TOF “Time-Of-Flight” 
hoặc vị trí “Position” C-Scan, thì màu điểm ảnh pixel được xác định bởi điểm dữ liệu của 
thời gian phóng đi ngắn nhất (mỏng nhất). Nếu khu vực được kiểm tra có nhiều điểm dữ 
liệu hơn điểm ảnh pixel, tính năng Compression sẽ được bật tự động để chọn dữ liệu 

nào sẽ được hiển thị cho mỗi điểm ảnh pixel, và biểu tượng “C”   sẽ được hiển thị trên 
chỉ báo trạng thái. 

- Ngoài ra, nếu Zoom được thực hiện trên C-Scan, và tất cả các điểm dữ liệu được hiển thị, 
biểu tượng Compression và chỉ báo Compression sẽ không còn được hiển thị. Chức năng 
này luôn hoạt động và không yêu cầu cấu hình. 

3. Kế hoạch quét – Scan Plan 

- Trình hướng dẫn kế hoạch quét Scan Plan được sử dụng để tạo hoặc sửa đổi các thông số cần 
thiết để kiểm tra cho một phần chi tiết kiểm tra. 

- Chọn  →  Plan & Calibrate Wizards → Scan Plan cho các công cụ giúp bạn nhanh chóng và 
dễ dàng tạo một thiết lập hoàn chỉnh cho ứng dụng của bạn như hình minh họa bên dưới. 

- Trình hướng dẫn kế hoạch quét Scan Plan chứa ba tab chính: 

• 1 Part & Weld 

• 2 Probes & Wedges 

• 3 Groups 

- Sau khi cài đặt tất cả các thông số trên một tab, hãy nhấn vào tab tiếp theo để tiếp tục trình 
hướng dẫn Scan Plan. Quy trình làm việc luôn luôn từ trên xuống dưới và từ trái sang phải. 
Thiết lập tất cả các thông số trước khi thay đổi tab.  

TIP: Bạn có thể thoát menu trình hướng dẫn Scan Plan bất cứ lúc nào bằng cách ấn nút Done ở 
phía trên bên phải màn hình. 
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3.1. Tab cho 1 Part & Weld 

- Sử dụng tab này để xác định vật liệu, hình học và mối hàn cho phần (bộ phận) chi tiết cần 
kiểm tra như hình minh họa bên dưới. 

- Cách để xác định phần (bộ phận) cần kiểm tra: 

• Chọn vật liệu cần kiểm tra bằng cách nhấn vào danh sách thả xuống. 

• Chọn hình dạng của bộ phận cần kiểm tra (Tấm – Plate, Ống – Tube hoặc Thanh – Bar), 
với chiều dày, hướng quét và đường kính (nếu cần). 

• Tích chọn hộp Specimen has a weld, nếu có, và chọn loại mối hàn. 

• Thiết lập mối hàn theo thông số kỹ thuật của bạn bằng cách sử dụng tab Fill to Root. 
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3.2. Tab cho 2 Probes & Wedges 

- Sử dụng tab này để xác định các đầu dò và nêm được sử dụng để kiểm tra như hình minh 
họa bên dưới. Ở trên cùng, thiết lập các kết nối vật lý khác nhau (tối đa là 8). Ở bên phải, 
thiết lập cấu hình đầu dò và nêm liên quan đến nhóm đã chọn. 

- Thiết bị phát hiện khuyết tật OmniScan X3 sẽ tự động phát hiện và tải các đặc điểm của 
bất kỳ một đầu dò PA thuộc OLYMPUS khi bạn kết nối. Khi bạn sử dụng một đầu nối bộ 
bộ chia thuộc OLYMPUS hoặc một đầu dò thuộc hãng khác, bạn cần chọn thủ công đầu 
dò từ danh sách các đầu dò trên OmniScan X3. 

- Bạn cũng cần chọn 1 loại nêm hoặc xác định loại nêm mà bạn muốn sử dụng để kiểm tra. 

 

 

- Nếu đầu dò hoặc nêm của bạn không có sẵn trong danh sách trên OmniScan X3, bạn có 
thể xác định một loại mới (xem Bộ quản lý đầu dò và nêm – Probe and Wedge Manager). 
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NOTE: Trong chế độ Phasing Array, duy nhất chỉ có các nêm dành riêng cho đầu dò là có sẵn 
theo mặc định. Danh sách các nêm chuyên dụng tăng tốc quá trình lựa chọn nêm. Tuy nhiên, 
nếu bạn cần xem danh sách đầy đủ, bạn có thể sử dụng nút Show Dedicated/Show All để 
chuyển đổi giữa danh sách đầy đủ và danh sách các nêm chuyên dụng. 

Nếu bạn chọn chế độ nhóm UT Conventional Ultrasound (using PA connector), hãy đảm 
bảo kết nối các đầu dò UT với đầu nối PA bằng một trong các bộ chuyển đổi có sẵn như hình 
minh họa bên dưới. 

 

3.3. Tab cho Groups 

- Sử dụng tab này để xác định các bộ tập luật hội tụ Focal Law của mỗi nhóm như hình 
minh họa bên dưới. Trên cùng, chọn và tạo từng bộ tập luật hội tụ Focal Law dựa trên 
kết nối đầu dò phần cứng được xác định trên tab trước đó. Ở bên phải, thiết lập các tập 
luật hội tụ Focal Law. 

 

- Các thông số cho mỗi tập luật hội tụ Focal Law có thể có nhiều trang, bạn có thể cuộn 
bằng các nút Previous và Next ở dưới cùng bên phải như hình minh họa bên dưới. 
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NOTE: Không thể có ít hơn 1 hoặc nhiều hơn 8 nhóm. 

4. Hiệu chuẩn – Calibration 

- Tùy thuộc vào các yêu cầu của bạn, trước khi bắt đầu kiểm tra, bạn có thể thực hiện một số thủ 
tục hiệu chuẩn bằng cách sử dụng đầu dò, nêm và mẫu chuẩn cùng một vật liệu như phần (bộ 
phận) cần kiểm tra. 

- Chọn  →  Plan & Calibrate Wizards → Calibrate để truy cập trình hướng dẫn Calibration 
như hình minh họa bên dưới. Giống như trình hướng dẫn Scan Plan, trình hướng dẫn 
Calibration tiến hành thực hiện sẽ được phân tách thành nhiều tab hoặc phần (cho các loại 
hiệu chuẩn khác nhau). Đầu tiên, trên tab Group, chọn nhóm bạn muốn hiệu chuẩn, sau đó 
điều hướng qua các tab khác để thực hiện việc hiệu chuẩn nhóm. 

- Trên mỗi tab sau tab Group, các thông số hiệu chuẩn nằm ở bên phải và các chế độ xem ở bên 
trái. Thiết lập các thông số của bạn, sau đó di chuyển đầu dò của bạn để điều chỉnh tín hiệu 
theo loại hiệu chuẩn. Sau đó ấn vào Get Position hoặc Calibrate. Khi bạn hài lòng với điều chỉnh 
của mình, hãy ấn Accept Calibration. Sau đó, bạn có thể tiếp tục sang một tab khác trong trình 
hướng dẫn Calibration, hoặc thoát ra bằng cách ấn Done. 
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  Nếu cần hiệu chuẩn vận tốc sóng âm và hiệu chuẩn độ trễ nêm, cần phải 
thực hiện việc hiệu chuẩn vận tốc sóng âm trước khi thực hiện việc hiệu chuẩn độ trễ nêm. Thiết 
bị OmniScan X3 sử dụng việc xác định vận tốc sóng âm để thực hiện hiệu chuẩn độ trễ nêm. Nếu 
bạn cố gắng thực hiện việc hiệu chuẩn độ trễ nêm trước, bạn sẽ nhận được một thông báo cảnh 
báo rằng việc hiệu chuẩn độ trễ nêm sẽ bị mất khi bạn thực hiện việc hiệu chuẩn vận tốc sóng âm. 

  Bạn có thể thoát khỏi trình hướng dẫn hiệu chuẩn bất cứ lúc nào bằng 
cách bấm phím Hủy . Khi thoát khỏi trình hướng dẫn này, tín hiệu sẽ trở về trạng thái ban đầu 
(như trước khi thực hiện việc hiệu chuẩn). 

  Các chỉ báo hiệu chuẩn (biểu tượng) chuyển sang màu xanh lá cây sau 
khi đã thực hiện hoàn thành việc hiệu chuẩn (xem lại Bảng 3 bên trên). 

4.1. Các loại phản xạ – Reflector Types 

Các thủ tục hiệu chuẩn được thực hiện bằng cách sử dụng các mẫu chuẩn với các loại phản 
xạ biết trước khác nhau như tại Bảng 5 bên dưới. 

Bảng 5: Các loại phản xạ cho hiệu chuẩn 

Loại phản xạ Loại đầu dò Đầu dò, nêm và mẫu chuẩn 

Bán kính Chùm tia góc 

 

Độ sâu Chùm tia góc 

 

Chiều dày 0 º 

 

4.2. Hiệu chuẩn siêu âm – Ultrasonic Calibration 

Bạn có thể hiệu chuẩn siêu âm bằng cách sử dụng trình hướng dẫn Calibration. 

Vận tốc – Velocity 

Được sử dụng để hiệu chuẩn vận tốc truyền âm trong vật liệu của phần (bộ phận) được kiểm 
tra như hình minh họa bên dưới. Mẫu chuẩn phải có hai phản xạ biết trước và được chế tạo 
từ cùng hoặc tương đương một vật liệu với phần (bộ phận) cần kiểm tra. 
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Độ nhạy – Sensitivity (chỉ áp dụng cho nhóm PA) 

Được sử dụng để hiệu chuẩn độ nhạy cho phát hiện một phản xạ tham chiếu như hình minh 
họa bên dưới. Hiệu chuẩn độ nhạy cho một nhóm PA làm bình thường hóa độ khuếch đại 
cho tất cả các tập luật hội tụ Focal Law để đảm bảo rằng tất cả các tập luật hội tụ Focal Law 
đều tạo ra một tín hiệu biên độ tương tự cho phản xạ tham chiếu. Thủ tục hiệu chuẩn yêu 
cầu một mẫu chuẩn với một phản xạ biết trước. 

 

Độ trễ nêm – Wedge Delay 

Được sử dụng để hiệu chuẩn độ trễ tương ứng với việc truyền sóng âm trong nêm như hình 
minh họa bên dưới. Hiệu chuẩn độ trễ nêm là một quá trình cho phép bạn xác định mặt của 
nêm tiếp xúc với bộ phận kiểm tra. Điều này thiết lập một vị trí không cho bề mặt đi vào của 
bộ phận kiểm tra. Thủ tục hiệu chuẩn yêu cầu một mẫu chuẩn với một phản xạ biết trước. 
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WD & PCS (chỉ áp dụng cho nhóm TOFD) 

Được sử dụng để hiệu chuẩn (với một trình hướng dẫn wizard duy nhất) cho cả độ trễ của 
việc truyền sóng âm trong nêm và sự ngăn cách tâm đầu dò. 

Velocity & WD (chỉ áp dụng cho nhóm UT) 

Được sử dụng để hiệu chuẩn (với một trình hướng dẫn wizard duy nhất) cho cả vận tốc 
truyền âm trong vật liệu của phần được kiểm tra và độ trễ tương ứng để truyền sóng âm 
trong nêm. 

4.3. Hiệu chuẩn định cỡ khuyết tật – Sizing Calibration 

Thiết bị phát hiện khuyết tật OmniScan X3 cung cấp nhiều chức năng định cỡ khuyết tật như  
DAC (Hiệu chỉnh khoảng cách-biên độ), TCG (Khuếch đại theo thời gian-đã được hiệu chỉnh) 
và DGS (Định cỡ theo khoảng cách-độ khuếch đại) [xem hình minh họa bên dưới]. Các chức 
năng định cỡ khuyết tật cho phép bạn đánh giá kích thước của một phản xạ ở bất cứ đâu 
trong phần (bộ phận) chi tiết kiểm tra bằng cách đo hoặc bù cho sự suy giảm tín hiệu. 
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4.3.1. Trình hướng dẫn định cỡ khuyết tật – Sizing Wizard 

Trình hướng dẫn Sizing cho phép bạn chọn, định cấu hình, đo lường, và xây dựng 
các đường cong cho các loại khác nhau của chức năng định cỡ khuyết tật. 

4.3.2. Các loại định cỡ khuyết tật – Sizing Types 

DAC 
Được sử dụng để vẽ đường đồ thị các thay đổi biên độ của các tín hiệu từ các phản 
xạ có cùng kích thước, nhưng ở khoảng cách tăng dần từ đầu dò. Những phản xạ 
này tạo ra các xung dội của biên độ suy giảm do sự suy giảm từ vật liệu làm yếu đi 
và sự lan truyền của chùm âm khi chùm âm thanh truyền qua bộ phận kiểm tra. Mục 
đích của đường cong DAC là thể hiện bằng đồ họa hiệu ứng của suy giảm vật liệu, 
các hiệu ứng trường gần, lan truyền chùm âm, và độ nhám bề mặt trên biên độ tín 
hiệu. Menu DAC được hiển thị như hình minh họa bên dưới. 

 

Sau khi đường cong DAC đã được vẽ, trong quá trình kiểm tra, chỉ thị nào có cùng 
kích thước với loại phản xạ được sử dụng để vẽ đường cong DAC thì sẽ tạo ra các 
xung dội mà đỉnh của nó sẽ chạy dọc theo đường cong, cho dù ở các vị trí khác nhau 
trong chi tiết kiểm tra. Tương tự, chỉ thị nào có xung dội nhỏ thì biên độ của tín hiệu 
đỉnh sẽ thấp hơn mức đường cong tham chiếu ban đầu, và chỉ thị nào có xung dội 
lớn hơn thì biên độ tín hiệu đỉnh sẽ vượt qua mức đường cong tham chiếu ban đầu. 

Đường cong DAC được xây dựng bằng cách sử dụng tối đa 32 tín hiệu từ các phản 
xạ hiệu chuẩn có kích thước giống nhau (ở chế độ UT hoặc PA). Định  cỡ  khuyết  tật  
theo  DAC  thông  thường  được  áp  dụng  theo  các  chuẩn  của  ASME (Hiệp Hội Kỹ 
Sư Cơ Khí Hoa Kỳ) và JIS (Tiêu Chuẩn Công Nghiệp Nhật Bản). 

  Để hiển thị đường cong DAC, bạn phải có một giá trị 
khuếch đại tham chiếu. Nếu bạn không có và cố gắng kích hoạt đường cong DAC, 
một giá trị khuếch đại tham chiếu sẽ tự động được tạo. Bạn sẽ không thể hủy một 
giá trị khuếch đại tham chiếu mà không hủy đường cong DAC trước. 
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TCG 
Chức năng TCG làm tăng độ khuếch đại được áp dụng cho tín hiệu như là một chức 
năng xác định thời gian các xung dội đi và quay về. Kết quả là các đỉnh xung dội (từ 
các khuyết tật tham chiếu có cùng kích thước) xuất hiện tại cùng độ cao màn hình, 
mà không phụ thuộc vào độ sâu của các khuyết tật tham chiếu trong mẫu chuẩn 
đang sử dụng. Khi dựng đường cong TCG sẽ sử dụng mẫu chuẩn có các phản xạ như 
khi dựng đường cong DAC. 

  Bạn có thể chuyển đổi qua lại giữa các loại đường cong 
định cỡ khuyết tật DAC và TCG. Ví dụ: nếu bạn đang ở chế độ DAC, hãy chọn TCG 
trong trình hướng dẫn để chuyển sang TCG. 

DGS 
Chức năng DGS được sử dụng để định cỡ kích thước các phản xạ dựa trên đường 
cong DGS được tính toán cho một đầu dò, vật liệu và kích thước phản xạ nhất định. 
Đường cong DGS chính là đại diện biên độ tín hiệu của phản xạ lỗ đáy phẳng (FBH) 
giống nhau có kích thước cụ thể. Chức năng DGS chỉ cần một phản xạ tham chiếu để 
tạo đường cong DGS, trái ngược với một số phản xạ tham chiếu cần thiết cho các 
chức năng của DAC và TCG. Chức năng DGS chỉ hiển thị đường cong chính và đường 
cong cảnh báo. 

  Trước khi sử dụng trình hướng dẫn hiệu chuẩn DGS, độ 
sâu hội tụ (focusing depth) phải được đặt thành Unfocused. Cũng lưu ý rằng chế độ 
RF không khả dụng khi chế độ DGS được kích hoạt. 

Manage Points 
Tab này được sử dụng sau khi hiệu chuẩn một đường cong TCG hoặc DAC. Bạn có 
thể thay đổi thủ công các điểm từ hiệu chuẩn để điều chỉnh vị trí của nó lại như hình 
minh họa bên dưới. 
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5. Kiểm tra – Inspection 

- Giao diện phần mềm OmniScan MXU trên OmniScan X3 được thiết kế trực quan: bạn có thể tự 
làm quen bằng cách điều hướng qua lại giao diện và kiểm tra các chức năng và nút khác nhau. 
Các yếu tố chính của giao diện được hiển thị như hình minh họa bên dưới. Để biết thêm chi 
tiết, hãy xem lại Giao diện OmniScan MXU trên OmniScan X3 bên trên. 

 

- Các thông số kiểm tra cơ bản có sẵn trong  UT Settings → General. 

5.1. Cài đặt độ khuếch đại tham chiếu – Setting the Reference Gain 

- Độ khuếch đại tham chiếu Auto (80%): Đề xuất, có thể chọn giá trị khuếch đại tham chiếu 
mặc định bằng cách chạm và giữ vùng Gain của màn hình, và sau đó chọn Auto (80%). 
Cài đặt này sẽ điều chỉnh độ khuếch đại để tín hiệu phản xạ tự động đạt đến mức tham 
chiếu là 80% chiều cao toàn màn hình. 

  Giá trị biên độ tham chiếu mặc định là 80%. Để sửa đổi giá trị 
này, chọn  UT Settings → Advanced → Ref Amplitude, và nhập giá trị tham chiếu mới. 

- Cách để thiết lập mức tăng tham chiếu: Ấn và giữ vùng Gain của màn hình và chọn Enable 
Reference để thiết lập mức tăng tham chiếu. 
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5.2. Cài đặt kiểm tra với bộ mã hóa – Encoders 

  Trước khi cài đặt cho một kiểm tra có sử dụng bộ mã hóa encoder, 
một bộ mã hóa X hoặc XY phải được kết nối đúng với đầu kết nối I/O. 

- Trong danh sách  Scan → Inspection → Type, chọn loại scan sẽ được sử dụng để quét 
bộ phận chi tiết cần kiểm tra, và chọn bộ mã hóa encoder sẽ được sử dụng cho trục quét. 

- Bộ mã hóa encoder khác là được tự động liên kết với trục chỉ dấu index. 

- Chọn  Scan → Inspection → Encoders để truy cập màn hình thiết lập bộ mã hóa, và 
thiết lập các thông số của bộ mã hóa theo thông số kỹ thuật của bạn như hình bên dưới. 

 

- Nếu cần, hiệu chỉnh bộ mã hóa bằng công cụ Encoder Calibration có sẵn ở bên phải của 
màn hình thiết lập bộ mã hóa. 

- Các thông số vùng quét có sẵn trong menu  Scan → Area. 

- Khi bạn đã sẵn sàng để quét, hãy bấm phím Play    trên thiết bị OmniScan X3. 

5.3. Cài đặt các âm cảnh báo và đầu ra – Alarms and Outputs 

- Các âm báo trên OmniScan X3 có thể được phát ra theo ba cách khác nhau: 

• 3 chỉ báo trên phần mặt trước của thiết bị. 

• Bộ phát ra âm thanh. 

• 3 đầu ra TTL của âm cảnh báo và đầu kết nối I/O. 

- Để kích hoạt âm báo, ít nhất một cổng phải được thiết lập, vì tất cả các điều kiện cho âm 
báo được liên kết với các cổng. Bạn có thể thiết lập nhiều thông số để kích hoạt âm báo. 

 Trước khi kích hoạt âm báo, các cài đặt đầu ra trong menu con 
Output phải thiết lập chính xác. Sau khi bật âm báo, các cài đặt này không thể thay đổi. 
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5.4. Định cấu hình cho tab chỉ thị – Indication Tab 

- Bảng chỉ thị hiển thị thông tin chi tiết về các phản xạ được xác định và ghi lại trong quá 
trình kiểm tra. Thông tin này được sử dụng để tạo một báo cáo kiểm tra. 

- Cách để định cấu hình cho tab chỉ thị: 

• Thêm một chỉ thị vào bảng bằng cách trước tiên cài đặt bố cục và các con trỏ của bạn 
vào một chỉ thị (trong chế độ phân tích – Analysis), và sau đó ấn Add Indication (xem 
hình minh họa bên dưới, ở bên trái). Lặp lại cho mọi chỉ thị bạn muốn thêm. 

• Ấn  [File] → Indication Table Manager để truy cập bảng chỉ thị. 

• Di chuyển qua danh sách để xem xét các chỉ thị, thêm các số tham chiếu và các nhận 
xét, và xóa các chỉ thị theo yêu cầu. 

 

6. Quản lý các tập tin, đầu dò, nêm và báo cáo – Managing  

Các thiết lập kiểm tra và dữ liệu được lưu trữ và tổ chức bằng các tập tin, và được trình bày trong 
các báo cáo. Bạn có thể sử dụng menu File   để truy cập các thông số tập tin, công cụ Report và 
File Manager như hình minh họa bên dưới. 
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6.1. Lưu, đặt tên và mở các tập tin – Save, Name and Open Files 

Chúng tôi khuyến nghị bạn nên thường xuyên lưu các tập tin thiết lập và dữ liệu của mình 
để tránh mất dữ liệu do bị sự cố nào đó ngoài ý muốn. 

- Để lưu tập tin thiết lập của bạn, chọn Save Setup As trong menu File  . 

- Để đặt tên cho tập tin dữ liệu của bạn, chọn File Name Template trong menu File  . Sau 
đó, bạn có thể lưu tập tin bằng cách bấm phím Save  nằm ngay phía trên phím Nguồn 

 trên thiết bị OmniScan X3. 

- Để mở tập tin, chọn Open trong menu File  , và sau đó chọn thư mục chứa tập tin. Bạn 
có thể lọc để chỉ hiển thị loại tập tin bạn muốn tìm và xem trước tập tin đã như hình 
minh họa bên dưới. 
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6.2. Sử dụng bộ quản lý các tập tin – File Manager 

Để truy cập các tùy chọn khác cho quản lý các tập tin của bạn, chọn File Manager trong 
menu File   như hình minh họa bên dưới. 

 

6.3. Bộ quản lý đầu dò và nêm – Probe and Wedge Manager 

Sử dụng Probe and Wedge Manager nếu bạn muốn tạo các cấu hình đầu dò và nêm theo 
mong muốn mà nó không có trong danh sách mặc định từ thư viện của OLYMPUS cung cấp. 
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  Theo mặc định, phần mềm OmniScan MXU thiết lập điểm tham 
chiếu Reference Point các đầu dò mảng pha (PA) tại vị trí của biến tử đầu tiên. Để thiết lập 
điểm tham chiếu Reference Point tại cạnh trước của đầu dò, hãy nhập khoảng cách giữa 
mặt cạnh trước của đầu dò và vị trí của biến tử đầu tiên. Giá trị này phải là âm. 

 

   

Điểm tham chiếu Reference Point các nêm chỉ dành cho nhóm UT. Nó được sử dụng để 
thiết lập điểm tham chiếu lắp đầu dò và nêm, đó là khoảng cách giữa mặt cạnh trước của 
nêm và điểm ra chùm âm như hình minh họa bên dưới. Điểm ra chùm âm thường được 
đánh dấu bằng một đường trên nêm. 

Giá trị này là âm bởi vì phần mềm OmniScan MXU thiết lập điểm tham chiếu Reference 
Point theo mặc định tại điểm ra chùm âm. Để thiết lập điểm tham chiếu Reference Point 
tại mặt cạnh trước của nêm, bạn phải đo khoảng cách giữa mặt cạnh trước của nêm và điểm 
ra chùm âm, và sau đó trừ nó từ điểm tham chiếu 0 mặc định (chỉ nhóm UT). 

 

  Theo mặc định, phần mềm OmniScan MXU thiết lập điểm bù chính 
Primary Offset các nêm PA tại vị trí của biến tử đầu tiên. Để thiết lập điểm tham chiếu này 
tại mặt cạnh trước của nêm, trong Primary Offset, nhập khoảng cách giữa mặt cạnh trước 
của nêm và vị trí của biến tử đầu tiên. Giá trị phải là âm. 

https://visco.com.vn/
mailto:info@visco.com.vn


 VIETNAM INSPECTION SOLUTIONS CO., LTD 
  Head Office : 60 Vong Thi Street, Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam 

 HCM Branch : 48 Hoa Su, 7 Ward, Phu Nhuan Dist, HCM City, Vietnam OmniScan X3 
User’s Manual 

 Telephone : +84 28 2226 8838 I           Phone: +84938 456 654                      
 Website : https://visco.com.vn  I           info@visco.com.vn                       

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                       Page 65 of 67 – Rev.1 
 

 

  Điểm bù thứ cấp Secondary Offset tại 0 chỉ ra rằng đầu dò được 
đặt ở giữa trên nêm trên trục thứ cấp. Nếu đầu dò không được đặt ở giữa trên nêm, hãy 
nhập giá trị thích hợp như hình minh họa bên dưới. 

 

6.4. Các báo cáo – Reports  

Trong menu File  , chọn Generate Report để định cấu hình và in báo cáo bằng Report 
Manager như hình minh họa bên dưới. 

 

https://visco.com.vn/
mailto:info@visco.com.vn


 VIETNAM INSPECTION SOLUTIONS CO., LTD 
  Head Office : 60 Vong Thi Street, Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam 

 HCM Branch : 48 Hoa Su, 7 Ward, Phu Nhuan Dist, HCM City, Vietnam OmniScan X3 
User’s Manual 

 Telephone : +84 28 2226 8838 I           Phone: +84938 456 654                      
 Website : https://visco.com.vn  I           info@visco.com.vn                       

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                       Page 66 of 67 – Rev.1 
 

7. Công nghệ TFM – Total Focusing Method 

- Cách thiết lập một cấu hình TFM 

• Chọn     →   Wizard (Plan & Calibrate)  →  Scan Plan. 

• Thiết lập các phần Part & Weld và Probes & Wedges. 

• Trong menu Groups, chọn Law Config. → TFM, và hoàn thành cấu hình TFM mong muốn 
của bạn như hình minh họa bên dưới. 

 

- Vùng ảnh hưởng âm (Acoustic Region Of Influence – AROI/AIM) 

Chức năng AROI có thể giúp bạn chọn chế độ chính xác cho một khuyết tật nhất định. Trên máy 
thiết bị phát hiện khuyết tật OmniScan X3, bạn có thể sử dụng công cụ này để tạo một mô hình 
thể hiện một bản đồ biên độ trên vùng được vẽ. Bản đồ được mã hóa bằng các màu khác nhau, 
mỗi màu đại diện cho một dải 3 dB cụ thể. Ví dụ, màu đỏ biểu thị rằng sự phản ứng siêu âm rất 
tốt và thay đổi trong khoảng giữa 0 dB và -3 dB so với biên độ tối đa. Một màu cam biểu thị 
một phạm vi từ -3 dB đến -6 dB, màu vàng từ -6 dB đến -9 dB, v.v. Khi kiểm tra, bạn cũng có thể 
chọn một phản xạ đa hướng (thể tích) ví dụ như rổ khí, hoặc phản xạ đường ví dụ như vết nứt. 
Khi bạn điều chỉnh loại khuyết tật, bản đồ mô hình AROI sẽ tự động được cập nhật để chỉ ra sự 
khác biệt về biên độ cho một khuyết tật nhất định và chế độ của nó. Điều này đảm bảo rằng 
các khuyết tật sẽ được phát hiện đúng trong vùng mà bạn đã xác định. 
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- Các cài đặt TFM 

Sau khi bạn thoát khỏi menu Scan Plan, các cài đặt TFM có thể được thay thế bằng UT Settings 
trong menu chính    →     TFM Settings. Hình minh họa bên dưới hiển thị các thông số Zone 
trong    TFM Settings. 
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