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Product
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Top View

Kết nối nhanh đầu dò PA

Đầu vào Encoder LEMO

Tín hiệu báo ngoài

Hai kênh UT P/R
(P1-R1, P2-R2)
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Màn hình 10.6-inch (27 cm),
16:9 cảm ứng điện trở

Núm xoay và các 
phím truy cập nhanh

Front View
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Left View

 Nắp che pin

Ethernet,
SD card slot,
Xuất HDMI

USB & USB 3.0 
(màu xanh)

Chân cắm Wifi dongle
(tùy chọn)

Khoang chứa
2 pin
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Nhìn từ phía sau

 Chân chống đứng



1. TFM đầy sáng tạo
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Live TFM Envelope Processing

 Cho hình ảnh TFM sắc nét Mới và độc đáo

Mẫu SDH HTHA



Page 9 Olympus Corporation

Ưu điểm của xử lý đường bao

 Đơn giản hóa tín hiệu hiển thị

Đường bao OFF Đường bao ON
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Thử nghiệm trên mẫu 40m, đầu dò 5L32-A32, 55mmX40mm zone, TT wave set.

Ưu điểm của xử lý đường bao

 Độ phân giải lưới thấp – Tốc độ cao hơn

Resolution: 0.08mm (688X500 grid)
Pts/𝜆𝜆T: 8.1 (AF: 1.9dB)
PRF: 12.4Hz
Envelope OFF

Resolution: 0.17mm (324X235 grid)
Pts/𝜆𝜆T: 3.8 (AF: 2.0dB)
PRF: 25.0Hz
Envelope ON



Page 11 Olympus Corporation

4 chế độ TFM

 Thực hiện giải đoán và định cỡ

Crack profile

Tip diffraction

Corner trap

Con trỏ đo
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TFM cho COD

 Công cụ xác định tính toàn vẹn trên ống
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Nâng cao với "AIM"

 Bản đồ âm áp ngay trên máy - Acoustic Influence Map

 Hình ảnh trực quan mức độ bao phủ của Wave Sets (TFM modes) theo từng loại khuyết tật

 Cho biết phân bố độ nhạy trong vùng dữ liệu quan tâm

 Giúp thay đổi Scan-Plan

New and Unique
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TFM 64 biến tử với chi phí thấp hơn

32:128PR khi làm PAUT

64-element TFM sẵn sàng khi cần



2. Phased Array được cải thiện



Page 16 Olympus Corporation

Tốc độ tăng gấp 2 lần

 So với OmniScan TM MX2 Flaw Detector

12KHz
Ở bất kỳ chế độ hiển thị nào

6KHz
Khi hiển thị S-Scan
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Improved TOFD Experience

 Giao diện đơn giản và giảm bớt các bước cần thực hiện

Menu TOFD đơn
giản Chất lượng tín hiệu

TOFD rất tốt
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Tương thích với đầu dò và bộ quét hiện có

Fully Compatible

Weld Scanners

Corrosion Scanners

Aerospace Scanners
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Thương thích file với OmniScan MX2 và MX1

Review dữ liệu đã có

Data

Setup

Setup

MX1

MX2, SX

2016 201920202010 2022
20252018

Sử dụng được các quy trình hiện tại
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Mở file lớn hơn, lưu trữ dễ dàng hơn

Kích thước file 
đơn lên tới 25 

GB

Ổ 64 GB SSD

Lưu trữ trực tiếp trên các ổ USB
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(1) Quét với nhóm 4 TFM tối ưu cho chiều dày 50mm.
(2) Quét toàn bộ bồn chứa 7.6m X 1.7m với độ phân giải 1mm X 1mm sử dụng bộ quét HydroFORM TM.
(3) Quét tháp gió với 4 sector scans, 2 linear scans và 2 TOFD groups.

File lớn cho các công việc lớn

 Kích thước file tối đa 25GB mở ra các giới hạn mới

10m (33ft) Weld (1) 20m (65.6ft) Diameter (3)13m2 (140ft2) Area (2)
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Copy file

USB 3.0 drives (nhanh nhất)

SD card (tương thích ngược, hạn chế sử dụng)



3. Tin cậy và dễ dàng sử dụng
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24

Page 24

Chứng nhận IP65

Chống mưa và bụi
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Quạt tản nhiệt dễ dàng thay thế

 Máy vẫn được bảo vệ và không cần tháo ra khi thay quạt

Thiết bị vẫn hoạt động khi 
không có quạt(nóng

nhanh hơn)

Không bị mất tem 
hiệu chuẩn hay seal

IP65
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Tưng thích với Pin OmniScan hiện có

Thời gian hoạt động cải
thiện

Sử dụng 2 pin tráo
đổi nóng
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* GPS không có sẵn cho thị trường China và Saudi Arabia

GPS* tích hợp

Data includes time 
stamp and GPS position
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* Yêu cầu WLAN dongle, không cung cấp kèm theo thiết bị.

Kết nối không dây tới OSC*

(Olympus Scientific Cloud TM)

Tải phần mềm mới nhất
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Cấu hình cao 64:128PR dự kiến sẽ được cung cấp vào 12/2020

4 cấu hình để lựa chọn

Specification 16:64PR 16:128PR 32:128PR

Ứng dụng Manual PA/TFM, pipeline integrity, 
small pipes, corrosion

High productivity weld, 
composites

High productivity weld, austenitic, 
CRA, HTHA, thicker walls

Pulsers (PA) 16 16 32

Receivers 64 128 128

TFM elements 32 32 64

UT channels (P/R) 2 2 2

Groups Up to 2 PA + 1 UT
or up to 2 TFM

Up to 8 total
TFM: up to 4

Up to 8 total
TFM: up to 4

Các thông số kỹ thuật
khác Tương đương nhau
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Tự tin trông thấy!





Scan Plan - Part & Weld

DSM Team |  Quebec  |  April 2020

Olympus Scientific Solutions



Page 2 Olympus Corporation

Scan Plan – Tổng quan

 Trình hướng dẫn Kế hoạch Quét OmniScan X3 được thiết kế
để thực hiện tác vụ tạo, sửa đổi hoặc xóa các nhóm mới
nhanh chóng và hiệu quả.
 Phần mềm sẽ cung cấp cho chúng ta hướng dẫn từng bước

theo một trình tự hợp lý để điền các tham số thiết yếu của 
Luật hội tụ (Focal Law) yêu cầu cho sự hình thành chùm tia.
 Ngoài ra, trong các bước của trình hướng dẫn, nhiều thông 

số của quá trình kiểm tra như mối hàn, thông tin đầu dò, bộ
quét, hướng đầu dò, v.v. cũng sẽ được yêu cầu cung cấp.
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Part & Weld – Tổng quan

 Tab Part & Weld là chức năng đầu tiên trong số ba chức
năng chính của trình hướng dẫn được sử dụng để chuẩn bị
kiểm tra hoặc tệp “.oset” trong X3.
 Các tham số của trình hướng dẫn Part & Weld sử dụng

chung cho tất cả các nhóm được tạo.
 Phần hướng dẫn chứa các chức năng chung cho tất cả các

nhóm trong khi thiết lập:
– Vật liệu. Liên kết hai vận tốc sóng dọc và sóng ngang với

nhóm kiểm tra.
– Độ dày vật liệu.
– Hình học: Tấm \ Ống và kích thước.
– Hướng quét: trục hoặc chu vi.
– Overlay mối hàn. Hỗ trợ giải đoán bằng cách chồng hình

ảnh mối hàn lên dữ liệu.
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Part & Weld – Chiều dày kiểm tra

 Độ dày của vật liệu không liên quan trực tiếp đến sự hình
thành luật hội tụ nhưng cần thiết cho các đường mặt và đáy
trên quét A và quét S, và các tính toán lượng giác như DA. 
(Độ sâu của tín hiệu ở cổng A)
 Độ dày vật liệu được nhập trong menu Part và cũng có thể

được sửa đổi trong menu Probe & Part> Part.
 Độ dày của vật liệu có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà

không ảnh hưởng đến chùm tia hoặc hiệu chuẩn.
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Part & Weld – Vật liệu & Hình học

 Vật liệu và hình học là bước đầu tiên của định nghĩa Part.
 Chọn các giá trị Vật liệu cho cả LW và SW. 

– Các giá trị vận tốc vật liệu có thể được chỉnh sửa thủ
công.

 Loại vật liệu sẽ cập nhật hình ảnh cũng như cung cấp các
kích thước khác nhau:
– Tấm: Độ dày, Chiều dài, Chiều rộng.
– Ống: Độ dày, Chiều dài, Hướng quét và Đường kính

ngoài.
– Thanh: Đường kính ngoài, Chiều dài và Hướng quét.
 Quét dọc Trục ống cũng cần nhập các thông số bổ sung 

thêm.
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Part & Weld – Định nghĩa vật liệu cơ bản

 Hình dạng tấm được sử dụng để biểu diễn các bề mặt
phẳng.
 Cũng có thể coi bề mặt cong là phẳng và sử dụng khối

chuẩn phẳng và nêm phẳng nếu vật liệu cho phép và đường
kính đủ lớn.
– Các điều kiện chi tiết được ghi trong code ASME, ISO…
 Độ dày của vật liệu cần chính xác nhất có thể để phù hợp

với kế hoạch quét và tính toán các số đọc lượng giác.
– Độ dày vật liệu quan trọng hơn nhiều khi xác định kế

hoạch quét TFM vì quá trình xử lý dữ liệu liên quan đến
việc chuyển đổi dữ liệu FMC sang TFM dựa trên chiều
dày.

 Các tham số Chiều dài và Chiều rộng được sử dụng cho 
phần biểu diễn.
– Đảm bảo phần này đủ rộng để cho phép đầu dò và nêm 

hoàn toàn nằm trên vật liệu. Nó cũng không nên quá rộng
vì điều này sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ của hình biểu diễn và
gây khó khăn cho việc hiển thị.
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Part & Weld – Định nghĩa ống

 Dạng hình học của ống được sử dụng để biểu thị một bề mặt
cong có độ dày xác định, nghĩa là ống có lỗ.
 Ngoài các thông số cho tấm, cũng xác định:

– Hướng quét.
– Đường kính ngoài.
– Góc mở theo chu vi
 Hướng quét:

– Đề cập đến chuyển động của đầu dò.
– Axial theo chiều dài của chi tiết và sử dụng nêm COD.
– Circ theo chu vi của chi tiết và sử dụng nêm AOD.
 Đường kính bên ngoài:

– Đường kính ngoài của chi tiết, tính bằng mm hoặc inch.
– Đường kính bên ngoài không được nhỏ hơn 2 lần độ dày.
 Góc mở:

– Chỉ khả dụng cho hướng quét Axial.
– Nó xác định phần của một vòng tròn hoàn chỉnh sẽ được

biểu diễn.
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Part & Weld – Thanh

 Hình dạng thanh được sử dụng để thể hiện cấu kiện cong đầy
đủ chẳng hạn như phôi.
 Các thông số cần điền khá giống với ống ngoại trừ không có 

độ dày.
 Vì một thanh được coi là đầy đủ, chỉ cần xác định dựa trên

đường kính.
 Lưu ý rằng không có cấu hình mối hàn với thanh.
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Part & Weld – Chọn mối hàn

 Việc xác định mối hàn không ảnh hưởng đến quá trình tạo luật hội
tụ, cho dù sử dụng UT thông thường, Phased Array hay TFM.

 Định nghĩa mối hàn và overlay là công cụ giúp người vận hành
trong quá trình xác định kế hoạch quét và giải đoán dữ liệu.

 Hình dạng mối hàn được cập nhật trên kế hoạch quét và giúp
chọn đầu dò thích hợp, định vị chính xác để không gặp trở ngại và
cũng để xác nhận phạm vi bao phủ mối hàn thích hợp:
– Độ vuông góc với mép.
– Vùng quét bao 100%.
– Các tiêu chí khác do quy trình kiểm tra xác định.

 Khi kiểm tra Mẫu có mối hàn, các thông số xác định mối hàn sẽ có
sẵn:
– Weld type được sử dụng để chọn dạng hình học mối hàn

chính.
– Fill to Root được sử dụng để xác định mối hàn theo bản vẽ kỹ

thuật.
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Part & Weld – Weld Type

 Sử dụng tab Weld type, có sẵn 2 bộ thông số, mỗi bộ là một
lựa chọn mục duy nhất:
– Weld template.
– Symmetry type.
 Các sửa đổi đối với loại mối hàn và các thông số vùng hàn

khác nhau sẽ cập nhật biểu diễn mối hàn tương ứng.
 Weld type:

– 6 lựa chọn có sẵn bao gồm hầu hết các cấu hình mối hàn
đối đầu.

– Cấu hình đã chọn sẽ ảnh hưởng đến các thông số của tab
Fill to Root, chỉ thông số cần thiết mới hiển thị.

 Symetry type:
– Cho phép xác định chuẩn bị mối hàn đối xứng hoặc không 

đối xứng khi một mặt của mối hàn phẳng.
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Part & Weld – Fill to Root

 Fill to Root được sử dụng để xác định mối hàn theo bản vẽ
kỹ thuật.
 Các thông số về Chiều cao, Khoảng hở mép cùn và Góc vát

mép cho các thành phần khác nhau của mối hàn.
 Để hỗ trợ người vận hành trong bước này, việc chọn một

tham số làm nổi bật vùng liên quan trên biểu diễn mối hàn.
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Part & Weld – Completed

 Khi Part xác định khớp với bản vẽ kỹ thuật, Part & Weld đã hoàn thành và bạn có thể chuyển sang tab tiếp theo: Probe & 
Wedge.
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Scan Plan – Tổng quan

 Trình hướng dẫn Kế hoạch Quét OmniScan X3 được thiết kế
để thực hiện tác vụ tạo, sửa đổi hoặc xóa các nhóm mới
nhanh chóng và hiệu quả.
 Phần mềm sẽ cung cấp cho chúng ta hướng dẫn từng bước

theo một trình tự hợp lý để điền các tham số thiết yếu của 
Luật hội tụ (Focal Law) yêu cầu cho sự hình thành chùm tia.
 Ngoài ra, trong các bước của trình hướng dẫn, nhiều thông 

số của quá trình kiểm tra như mối hàn, thông tin đầu dò, bộ
quét, hướng đầu dò, v.v. cũng sẽ được yêu cầu cung cấp.
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Probe & Wedge PA – Tổng quan

 Tab Probe & Wedge là chức năng thứ hai trong số ba chức
năng chính của trình hướng dẫn được sử dụng để chuẩn bị
kiểm tra hoặc cài đặt têp “.oset” trong X3.
 Phần này nên được thực hiện sau khi hoàn thành phần Part

& Weld vì hình dạng mối hàn và độ dày của bộ phận sẽ có
ảnh hưởng đến việc định vị vị trí đầu dò và nêm.
 Trình hướng dẫn Probe và Wedge chứa các chức năng 

sau:
– Thêm và Xóa Đầu dò, bao gồm khả năng sao chép một

đầu dò hiện có.
– Lựa chọn loại đầu dò.
– Lựa chọn Đầu dò và nêm.
– Lựa chọn Pulser.
– Vị trí đầu dò và nêm.
– Các tùy chọn hiển thị theo phối cảnh khác nhau.
 Biểu diễn kế hoạch quét được cập nhật khi các tham số

được xác định.
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Probe & Wedge PA – Chọn đầu dò và nêm

 Tab Probe & Wedge là bước xác định đầu dò sẽ được sử
dụng để kiểm tra.
– Đầu dò mặc định là đầu dò Phased Array.
– Đầu dò mặc định không có kích thước hoặc thông số

chính xác cho đến khi bạn chọn đúng loại đầu dò đang sử
dụng.

 Có 3 lựa chọn để thực hiện:
– Loại đầu dò: Tuyến tính hoặc Đầu dò kép.
 Lưu ý: Cần cập nhật phần mềm mới để có tùy chọn đầu dò

kép, một vài phiên bản X3 có thể không hỗ trợ đầu dò kép.
 Probe: Hộp thoại mở ra để lựa chọn đầu dò. Đầu tiên chọn

loại đầu dò ở phía bên trái, sau đó chọn model chính xác ở 
phía bên phải.
 Nêm: tương tự như lựa chọn đầu dò, hộp thoại mở ra với

các nêm từ cùng một dòng sản phẩm với đầu dò đã chọn
theo mặc định. Tất cả các nêm có thể được truy cập bằng
cách chọn nút Display All
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Probe & Wedge PA – Chọn loại đầu dò

 Probe type: Linear hay Dual:
– Lưu ý: Cần cập nhật phần mềm mới để có tùy chọn 

đầu dò kép, một vài phiên bản X3 có thể không hỗ
trợ đầu dò kép.

 Với OmniScan X3, đầu dò Linear và Dual tiêu chuẩn
được quản lý tương tự nhau:
– Probe selection.
– Wedge selection.
– Focal law configuration.
 Không cần sử dụng các phần mềm tính toán Focal Law 

bên ngoài.
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Probe & Wedge PA – Chọn đầu dò

 Đầu dò:
– Hộp thoại mở ra để lựa chọn đầu dò. 
– Đầu tiên chọn loại đầu dò ở phía bên trái
– Sau đó chọn model chính xác ở phía bên phải.
 Đầu dò không tiêu chuẩn không thể tạo khi đang ở trong

Scan Plan wizard.
 Để tạo loại đầu dò hay nêm không tiêu chuẩn, sử dụng

Probe & Part > Probe & Wedge Manager.
 Đầu dò và nêm custom sau khi lưu lại có thể được lựa chọn

trong Probe & Wedge wizard. Các đầu dò này sẽ nằm ở 
phần User ở cuối dang sách đầu dò.
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Probe & Wedge PA – Chọn nêm

 Nêm:
– Tương tự như lựa chọn đầu dò, hộp thoại mở ra với các

nêm từ cùng một dòng sản phẩm với đầu dò đã chọn
theo mặc định. 

– Tất cả các nêm có thể được truy cập bằng cách chọn nút
Show All

 Để tạo loại đầu dò hay nêm không tiêu chuẩn, sử dụng
Probe & Part > Probe & Wedge Manager.
 Đầu dò và nêm custom sau khi lưu lại có thể được lựa chọn

trong Probe & Wedge wizard. Các đầu dò này sẽ nằm ở 
phần User ở cuối danh sách nêm.
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Probe & Wedge PA – Pulser và Receiver

 Số lượng của bộ tạo xung liên kết dây dẫn của phần tử số 1 
trên đầu dò với cáp. Trong ví dụ này, OmniScan X3 32:128
bộ phát số 1 trên thiết bị được nối qua cáp dẫn với phần tử
số 1 trên đầu dò.
 Đối với kiểm tra sử dụng một đầu dò, bộ phát xung luôn là 1.
 Khi hai đầu dò được kết nối với đầu nối PA qua bộ chia, đầu

dò 1 thường được xác định bởi bộ phát xung số 1 và bộ phát
xung của đầu dò 2 phụ thuộc vào cấu hình bộ chia.
 Thông tin kết nối bộ tạo xung được tìm thấy trực tiếp trên bộ

chia.
 Bộ thu được tự động điều chỉnh để thu tín hiệu phù hợp.
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Probe & Wedge PA – Vị trí nêm

 Scan offset and Index offset cần thiết cho việc kiểm tra có 
mã hóa bằng cách sử dụng bộ quét để xác định mối quan hệ
giữa đầu dò và chi tiết kiểm tra.
 Index offset là liên hệ giữa mặt đầu dò \ nêm với đường

tâm mối hàn. Thông thường là (-) cho bên trái hoặc xiên 90 
và (+) cho bên phải hoặc xiên 270.
 Scan offset là khoảng cách giữa 2 đầu dò trên trục quét để

dữ liệu có thể được đối chiếu trong khi kiểm tra chế độ nhiều
đầu dò.
 Skew của đầu dò là hướng của đầu dò so với đường tâm 

mối hàn. Theo chiều tiến của đầu dò thu nhận dữ liệu, bên 
trái là đầu dò Skew 90 và bên phải là 270.
 OmniScan X3 hỗ trợ Skew 90 và 270.
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Probe & Wedge PA – Add, Remove và Clone

 OmniScan X3 là thiết bị hỗ trợ đa nhóm lên đến 8 nhóm với
hầu hết các cấu hình.
– Quét TFM được giới hạn ở 4 nhóm TFM sử dụng cùng

một đầu dò.
– OmniScan X3 16:64PR cung cấp 2 nhóm PA + 2 TOFD 

hoặc 2 nhóm TFM.
 Có thể thêm nhóm mặc định bằng nút Add.
 Sau đó chọn công nghệ (PA hoặc UT) và đầu nối.
 Ngoài ra, nhóm hiện tại có thể được Clone và tất cả các cài

đặt sẽ được sao chép.
 Nếu cần xóa, nút xóa có 2 bước để tránh việc xóa nhầm.
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Probe & Wedge PA – Chế độ hiện thị

 Chế độ hiển thị khác nhau theo:
– Top
– Side
– End (Mặc định)
– 3D
 Ở chế độ đa nhóm, màn hình hiển thị có thể thay đổi:

– Toàn bộ Scan plan.
– Chỉ tập trung vào đầu dò đang được Edit.
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Scan Plan – Tổng quan

 Trình hướng dẫn Kế hoạch Quét OmniScan X3 được thiết kế
để thực hiện tác vụ tạo, sửa đổi hoặc xóa các nhóm mới
nhanh chóng và hiệu quả.
 Phần mềm sẽ cung cấp cho chúng ta hướng dẫn từng bước

theo một trình tự hợp lý để điền các tham số thiết yếu của 
Luật hội tụ (Focal Law) yêu cầu cho sự hình thành chùm tia.
 Ngoài ra, trong các bước của trình hướng dẫn, nhiều thông 

số của quá trình kiểm tra như mối hàn, thông tin đầu dò, bộ
quét, hướng đầu dò, v.v. cũng sẽ được yêu cầu cung cấp.
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Probe & Wedge PA – Tổng quan

 Tab Probe & Wedge là chức năng thứ hai trong số ba chức
năng chính của trình hướng dẫn được sử dụng để chuẩn bị
kiểm tra hoặc cài đặt têp “.oset” trong X3.
 Phần này nên được thực hiện sau khi hoàn thành phần Part

& Weld vì hình dạng mối hàn và độ dày của bộ phận sẽ có
ảnh hưởng đến việc định vị vị trí đầu dò và nêm.
 Trình hướng dẫn Probe và Wedge chứa các chức năng 

sau:
– Thêm và Xóa Đầu dò, bao gồm khả năng sao chép một

đầu dò hiện có.
– Lựa chọn loại đầu dò.
– Lựa chọn Đầu dò và nêm.
– Lựa chọn Pulser.
– Vị trí đầu dò và nêm.
– TOFD only: PCS và vị trí focus (% hay mm)
– Các tùy chọn hiển thị theo phối cảnh khác nhau.
 Biểu diễn kế hoạch quét được cập nhật khi các tham số

được xác định.
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Probe & Wedge PA – Add, Remove và Clone

 OmniScan X3 là thiết bị hỗ trợ đa nhóm lên đến 8 nhóm với
hầu hết các cấu hình.
– Quét TFM được giới hạn ở 4 nhóm TFM sử dụng cùng

một đầu dò.
– OmniScan X3 16:64PR cung cấp 2 nhóm PA + 2 TOFD 

hoặc 2 nhóm TFM.
 Có thể thêm nhóm mặc định bằng nút Add.
 Sau đó chọn công nghệ (PA hoặc UT) và đầu nối.

– OmniScan X3 có 2 kênh UT chuyên dụng P1R1 và P2R2.

 Ngoài ra, nhóm hiện tại có thể được Clone và tất cả các cài
đặt sẽ được sao chép.
 Nếu cần xóa, nút xóa có 2 bước để tránh việc xóa nhầm.
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Probe & Wedge UT – Chọn đầu dò và nêm

 Tab Probe & Wedge là bước xác định đầu dò, một hoặc
nhiều, sẽ được sử dụng để kiểm tra.
 Có 3 lựa chọn để thực hiện:

– Loại đầu dò: Tiêu chuẩn và TOFD.
– Probe: Hộp thoại mở ra để lựa chọn đầu dò. Đầu tiên 

chọn loạt đầu dò ở phía bên trái, sau đó chọn Model ở 
phía bên phải.

– Nêm: tương tự như lựa chọn đầu dò, hộp thoại mở ra với
loạt nêm ở phía bên trái và các Model nêm ở phía bên 
phải.
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Probe & Wedge UT – Chọn loại đầu dò

 Probe type: Standard hay TOFD:
 Chọn TOFD thay vì đầu dò UT sẽ tự động thay đổi các

tham số của kỹ thuật này:
– PCS.
– TOFD layouts.
– TOFD readings.
– TOFD calibrations.
 Khi đó, scan plan cũng cho phép sửa nhanh các tham

số khi kiểm tra TOFD.
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Probe & Wedge UT – Chọn đầu dò

 Đầu dò:
– Hộp thoại mở ra để lựa chọn đầu dò. 
– Đầu tiên chọn loại đầu dò ở phía bên trái
– Sau đó chọn model chính xác ở phía bên phải.
 Đầu dò không tiêu chuẩn không thể tạo khi đang ở trong

Scan Plan wizard.
 Để tạo loại đầu dò hay nêm không tiêu chuẩn, sử dụng

Probe & Part > Probe & Wedge Manager.
 Đầu dò và nêm custom sau khi lưu lại có thể được lựa chọn

trong Probe & Wedge wizard. Các đầu dò này sẽ nằm ở 
phần User ở cuối dang sách đầu dò.
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Probe & Wedge UT – Chọn nêm

 Nêm:
– Tương tự như lựa chọn đầu dò, hộp thoại mở ra với các

nêm từ cùng một dòng sản phẩm với đầu dò đã chọn
theo mặc định. 

– Tất cả các nêm có thể được truy cập bằng cách chọn nút
Show All

 Để tạo loại đầu dò hay nêm không tiêu chuẩn, sử dụng
Probe & Part > Probe & Wedge Manager.
 Đầu dò và nêm custom sau khi lưu lại có thể được lựa chọn

trong Probe & Wedge wizard. Các đầu dò này sẽ nằm ở 
phần User ở cuối danh sách nêm.
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Probe & Wedge UT – Pulser và Receiver

 Pulser liên hệ với kết nối đầu dò phát tín hiệu.  
 Tương tự, Receiver liên quan đến kết nối đầu dò thu tín

hiệu.
 OmniScan X3 có 2 kênh UT chuyên dụng:

– P1R1
– P2R2
 Khi đầu dò UT được kết nối qua chân PA sử dụng bộ chia, 

các kết nối bộ phát và bộ chia là độc lập với các kết nối kênh
UT chuyên dụng.
 Thông tin kết nối bộ tạo xung được tìm thấy trực tiếp trên bộ

chia.
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Probe & Wedge UT – TOFD PCS và Focus

 Khoảng cách điểm ra giữa hai đầu dò được gọi là khoảng
cách trung tâm của đầu dò (PCS) và là một biến số cần thiết
cho khi kiểm tra và hiệu chuẩn dữ liệu UT, giúp việc định cỡ
độ sâu và chiều cao chính xác.
 Nhóm TOFD sử dụng một chùm tia A-scan ở chế độ Phát-

Thu và hai đầu dò được định vị sao cho tâm chum âm của
đầu dò phát và đầu dò thu hội tụ tại một vị trí trong mối hàn. 
Điển hình là 2/3 ở độ dày (66%) trong kiểm tra nhóm TOFD 
đơn.
 Vị trí hội tụ của TOFD có thể được thay đổi theo hai cách:

– Thay đổi góc của chùm tia bằng cách thay đổi nêm.
– Thay đổi PCS bằng cách di chuyển các đầu dò gần hơn 

hoặc xa hơn.
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Probe & Wedge PA – Vị trí nêm

 Scan offset and Index offset cần thiết cho việc kiểm tra có 
mã hóa bằng cách sử dụng bộ quét để xác định mối quan hệ
giữa đầu dò và chi tiết kiểm tra.
 Index offset là liên hệ giữa mặt đầu dò \ nêm với đường

tâm mối hàn. Thông thường là (-) cho bên trái hoặc xiên 90 
và (+) cho bên phải hoặc xiên 270.
 Scan offset là khoảng cách giữa 2 đầu dò trên trục quét để

dữ liệu có thể được đối chiếu trong khi kiểm tra chế độ nhiều
đầu dò.
 Skew của đầu dò là hướng của đầu dò so với đường tâm 

mối hàn. Theo chiều tiến của đầu dò thu nhận dữ liệu, bên 
trái là đầu dò Skew 90 và bên phải là 270.
 OmniScan X3 hỗ trợ Skew 90 và 270.

– Note: Skew không được sử dụng khi cài đặt TOFD do hai
đầu dò luôn ở Skew 90 và 270.
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Probe & Wedge PA – Chế độ hiện thị

 Chế độ hiển thị khác nhau theo:
– Top
– Side
– End (Mặc định)
– 3D
 Ở chế độ đa nhóm, màn hình hiển thị có thể thay đổi:

– Toàn bộ Scan plan.
– Chỉ tập trung vào đầu dò đang được Edit.
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Scan Plan – Tổng quan

 Trình hướng dẫn Kế hoạch Quét OmniScan X3 được thiết kế
để thực hiện tác vụ tạo, sửa đổi hoặc xóa các nhóm mới
nhanh chóng và hiệu quả.
 Phần mềm sẽ cung cấp cho chúng ta hướng dẫn từng bước

theo một trình tự hợp lý để điền các tham số thiết yếu của 
Luật hội tụ (Focal Law) yêu cầu cho sự hình thành chùm tia.
 Ngoài ra, trong các bước của trình hướng dẫn, nhiều thông 

số của quá trình kiểm tra như mối hàn, thông tin đầu dò, bộ
quét, hướng đầu dò, v.v. cũng sẽ được yêu cầu cung cấp.
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Groups PA - Overview

 Groups tab là tính năng cuối cùng cần sử dụng để chuẩn bị
kiểm tra hay cài đặt file “.oset” trên X3.
 Group wizard cần thực hiện cuối cùng sau khi đã hoàn thành

Probes & Wedges.
 Groups wizard cho kỹ thuật phased array giúp cấu hình luật

hội tụ cũng như chỉnh các thông số liên quan:
– Quét quạt.
– Quét tuyến tính.
– Quét hỗn hợp.
– 0° with overlap.
 Thay đổi tham số luật hội tụ sẽ cập nhật các thông tin tương

ứng.
– Các tham số này thường thể hiện trên 2 trang, chú ý để

không bỏ sót.
 Kế hoạch quét dự kiến được cập nhật sau khi các tham số

được chọn.
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Groups PA – Nhắc lại về Sectorial Scan

 Định nghĩa:
– Luật hội tụ hay Focal Law của các góc khác nhau được

tạo ra bằng cách sử dụng cùng nhóm biến tử.
– Mật độ, số lượng A-Scan và phạm vi bao phủ được xác

định bởi phạm vi góc quét (45–70) và độ phân giải góc
(45, 46, 47, v.v.).

 Ưu điểm:
– Vùng bao phủ lớn với mối hàn có thể kiểm tra từ một

vùng nhỏ trên bề mặt.
– Cải thiện khả năng đánh giá bất liên tục từ nhiều góc độ.
– Sử dụng ít luật hội tụ hơn cho phạm vi quét toàn bộ vùng

hàn.
 Nhược điểm:

– Độ phân giải chùm tia kém đi khi đường truyền âm tăng 
lên (các góc độ lớn).

– Khó khăn khi cần hiệu chuẩn cho các đường truyền âm 
dài.
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Groups PA – Sectorial Scan

 Chọn Sectorial Scan từ danh sách Law config.
 2 trang tham số cần điều chỉnh khi thực hiện kỹ thuật này:

– Wave type cho phép chọn Sóng ngang (SW) hay Sóng
dọc (LW).

– Nhóm biến tử sử dụng để phát các chùm âm, bao gồm
biến tử đầu tiên, và tổng số biến tử. Biến tử cuối cũng 
được tính toán tự động.

– Trang thứ 2 dành riêng cho cấu hình góc quét và hội tụ.
 Bạn có thể di chuyển qua lại giữa 2 ngăn bằng nút

Next/Previous.
 Bất kỳ lúc nào trong quá trình cấu hình, vị trí đầu dò có thể

được điều chỉnh bằng cách sử dụng các điều khiển bên dưới
hình ảnh biểu diễn kế hoạch quét.
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Groups PA – Dạng song của Sectorial

 Khi vật liệu được nhập vào Trình hướng dẫn Part, 2 giá trị
vận tốc được thiết lập cho sóng cắt và sóng dọc.
 Nêm sóng ngang được thiết kế với góc tự nhiên khoảng 36 

độ sẽ có góc khúc xạ 55 độ trong thép cacbon khi không lái
chùm âm.
 Nêm sóng dọc được thiết kế với góc tự nhiên khoảng 20 độ

sẽ có góc khúc xạ 60 độ trong thép cacbon khi không lái
chùm âm.
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Groups PA – Biến tử trong Sectorial Scan

 Số lượng biến tử xác định kích thước của khẩu độ
(Aperture) hoặc tổng số biến tử được sử dụng trong luật hội
tụ.
 Số lượng biến tử được chọn không được vượt quá tổng số

biến tử có sẵn trong đầu dò hoặc bộ phát tối đa trên thiết bị.
 Trong cấu hình thiết bị, số đầu tiên xác định tổng số bộ phát

và liên quan đến giá thành. (16:64, 32: 128, v.v.)
 Khẩu độ càng lớn, khoảng cách hội tụ tối đa càng dài.
 Càng nhiều bộ phát được sử dụng với cùng một khẩu độ, thì

càng có nhiều năng lượng khi hình thành chùm âm.
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Groups PA – Biến tử trong Sectorial
 Vị trí của khẩu độ trong đầu dò được xác định bởi biến tử đầu

tiên (First element).
 Với cùng một khẩu độ, việc sử dụng các biến tử thấp hoặc cao

có các tác động khác nhau đến tín hiệu:
o Các biến tử thấp hơn:

– Đường truyền âm ngắn hơn trong nêm có nghĩa là ít suy 
hao tín hiệu hơn và trường gần sâu hơn trong vật liệu.

– Tùy thuộc vào kích thước của nêm, có thể không quét
được toàn bộ mối hàn đúng yêu cầu của code và có chùm
âm quay trở lại nêm gây nhiễu.

o Các biến tử cao hơn:
– Ít bị ảnh hưởng bởi mũ mối hàn hơn.
– Đường truyền âm dài hơn trong nêm và có thể tạo ra xung

giả ở trong nêm.
 Chiến lược khi lên kế hoạch kiểm tra phổ biến là sử dụng hai 

nhóm quét từ cùng một đầu dò để có vùng phủ mối hàn đạt yêu
cầu. Một từ các biến tử phía sau và một từ các biến tử phía
trước.
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Groups PA – Góc quét Sectorial Scan

 Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng lái tia với góc tối thiểu
và tối đa.
 Giới hạn tuân theo định luật vật lý, không phải do phần mềm. 

Đối với một đầu dò \ nêm \ khẩu độ nhất định, lập trình để 
góc quét ngoài phạm vi lái chùm âm hiệu dụng dẫn đến sự
thay đổi vận tốc và tỷ lệ S\N trên A-Scan không tốt.
– Hầu hết các nêm góc cho sóng dọc cho các đầu dò biến

tử từ 0.25-1mm có khả năng hiệu chuẩn chùm âm từ 40-
75 độ tùy thuộc vào đường truyền âm và kích thước của
bia sử dụng để hiệu chuẩn.

– Hầu hết các nêm góc cho sóng dọc cho các đầu dò biến
tử từ 0.25-1mm có khả năng hiệu chuẩn chùm âm từ 30-
80 độ.

 Khả năng lái chùm âm phụ thuộc vào kích thước biến tử, 
khẩu độ, bước sóng, các định luật vật lý liên quan tới UT 
(định luật Snell) và quan trọng nhất là khả năng hiệu chỉnh
mỗi A-scan trong nhóm để đáp ứng từng ứng dụng hoặc yêu
cầu của quy trình.
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Groups PA – Góc quét Sectorial Scan

 Độ phân giải bước góc sẽ xác định tổng số luật hội tụ (A-
scan) giữa góc min \ man và có liên quan trực tiếp đến kích
thước file và tốc độ quét.
 Giá trị mặc định cho bước góc là 1°.
 Bước góc lớn hơn có thể được sử dụng để tăng tốc độ quét

khi các tiêu chí về chồng chéo chùm tia được tuân thủ.
 Bước góc nhỏ hơn (0,5°) có thể được sử dụng cho các

đường truyền âm dài nhằm tuân thủ tiêu chí chồng chéo
chùm tia khi chế độ tiêu chuẩn 1° không đáp ứng.

1 degree resolution

0.5 degree resolution
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Groups PA – Hội tụ trong Sectorial Scan

 Trong kiểm siêu âm Phased Array, kích thước chùm tia, góc và vị trí hội
tụ có thể được điều chỉnh trong giới hạn của vật lý, phần mềm và phần
cứng.
 Khoảng cách tối đa mà chùm tia có thể hội tụ được xác định bằng phép

tính trường gần dưới đây.
 Bất kỳ vị trí hội tụ nào có độ sâu nằm ngoài trường gần sẽ dẫn đến

chùm tia không được hội tụ.
 OmniScan X3 có khả năng hội tụ theo True Depth và Half-Path.
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Groups PA – Hội tụ trong Sectorial Scan

 Kiểm tra mối hàn thông dụng thường sẽ sử dụng
chùm âm không hội tụ để phát hiện các bất liên tục
tiềm ẩn trong khi giữ được sự phân bố năng lượng
đồng đều hơn trên toàn bộ đường truyền âm.
 Vị trí hội tụ có thể được điều chỉnh để tối ưu hóa khả

năng đánh giá và định cỡ bất liên tục ở một vùng xác
định.
 Độ sâu hội tụ được thể hiện khi lên kế hoạch quét giúp 

hiển thị tiêu điểm ở vùng cần quan tâm (mép vát mối
hàn, chân mối hàn, mũ mối hàn v.v.).
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Scan Plan – Tổng quan

 Trình hướng dẫn Kế hoạch Quét OmniScan X3 được thiết kế
để thực hiện tác vụ tạo, sửa đổi hoặc xóa các nhóm mới
nhanh chóng và hiệu quả.
 Phần mềm sẽ cung cấp cho chúng ta hướng dẫn từng bước

theo một trình tự hợp lý để điền các tham số thiết yếu của 
Luật hội tụ (Focal Law) yêu cầu cho sự hình thành chùm tia.
 Ngoài ra, trong các bước của trình hướng dẫn, nhiều thông 

số của quá trình kiểm tra như mối hàn, thông tin đầu dò, bộ
quét, hướng đầu dò, v.v. cũng sẽ được yêu cầu cung cấp.
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Groups TFM – Tổng quan

 Groups tab là tính năng cuối cùng cần sử dụng để chuẩn bị
kiểm tra hay cài đặt file “.oset” trên X3.
 Group wizard cần thực hiện cuối cùng sau khi đã hoàn thành

Probes & Wedges.
 Groups wizard cho phép chọn TFM từ menu xổ xuống Law 

config.
 Nhiều cấu hình Wave set giúp phạm vi bao phủ mối hàn tốt

hơn.
 Kế hoạch quét được cập nhật với AIM, Acoustic Influence 

Map (Bản đồ âm áp) giúp lên kế hoạch dễ dàng hơn.
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Groups TFM - Acoustic Influence Map

 A.I.M.
– Công cụ giả lập trực tiếp trên OmniScan X3.

 Hiển thị tín hiệu phản hồi siêu âm dự kiến cho mỗi wave 
set theo từng bất liên tục muốn kiểm tra.
 Giúp người dùng chọn đúng wave set cho mỗi dạng bất

liên tục.
 Giúp người dùng đặt TFM zone vào các vị trí cho âm áp

phản hồi về tốt nhất.

 Người dùng cần chọn đúng dạng khuyết tật:
 SDH = Dạng khối (Round)
 Flat FBH = Dạng mặt (Flat)
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Groups TFM - Acoustic Influence Map

 Khi sử dụng TFM, AIM sẽ hiển thị phản hồi siêu âm dự kiến dựa trên phân bố năng lượng của Wave Set được chọn.
 Đầu dò, hình dạng và vị trí của vật phản xạ cũng như góc độ của vật phản xạ sẽ có ảnh hưởng tới AIM:

– Bên dưới là ví dụ về ảnh hưởng của góc độ với vật phản xạ mặt Planar Reflector.

5T Self-Tandem
0° Planar Reflector
Vách thẳng đứng

5T Self-Tandem
-32° Planar Reflector

Mép vát mối hàn cùng phía đầu dò

4T Pulse-Echo
-32° Planar Reflector

Mép vát mối hàn đối diện đầu dò
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Groups TFM - Acoustic Influence Map

 AIM
– Công cụ giả lập bản đồ âm áp phản hồi trực tiếp trên

OmniScan X3.

 Sử dụng AIM như bản đồ nhiệt giúp người dùng chọn wave 
set phù hợp cho mỗi dạng bất liên tục cần phát hiện:
– Sensitivity Index cho biết nhiệt độ của toàn bản đồ. 

Không có giới hạn về nhiệt độ tối đa, nhiệt độ càng cao thì 
âm áp phản hồi càng mạnh hơn.

Sensitivity Index
 7.5MHz, LLL
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Groups TFM - Acoustic Influence Map

 AIM
– Công cụ giả lập bản đồ âm áp phản hồi trực tiếp trên

OmniScan X3.

 Sử dụng AIM như bản đồ nhiệt giúp người dùng chọn wave 
set phù hợp cho mỗi dạng bất liên tục cần phát hiện:
– Sensitivity Index cho biết nhiệt độ của toàn bản đồ. 

Không có giới hạn về nhiệt độ tối đa, nhiệt độ càng cao thì 
âm áp phản hồi càng mạnh hơn.

Sensitivity Index
 5MHz, 4T

https://www.bing.com/images/search?q=image+thermometer&id=588B9ED0E7D5F737CFED34DA8A036B7A25ACC255&FORM=IQFRBA
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Groups TFM - Acoustic Influence Map

 AIM
– Công cụ giả lập bản đồ âm áp phản hồi trực tiếp trên

OmniScan X3.

 Ở ví dụ này, Sensitivity index giảm xuống khi chọn đầu dò
10Mhz thay vì đầu dò 5Mhz, nhưng A.I.M. đồng nhất hơn trên
vùng mối hàn, có nghĩa là ít sự thay đổi hơn khi đánh giá kích
thước bất liên tục và biên độ ở đường truyền âm sâu hơn.

 Đây là công cụ hữu ích để lựa chọn đầu dò cũng như viết quy
trình và tối ưu hóa cài đặt…

Sensitivity Index
 10MHz, 4T

https://www.bing.com/images/search?q=image+thermometer&id=588B9ED0E7D5F737CFED34DA8A036B7A25ACC255&FORM=IQFRBA
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Groups TFM – Wave Sets

 Trong siêu âm PAUT:
– Kỹ thuật phổ biến nhất là sử dụng Pulse-echo, trong đó nhóm biến tử phát và nhận tín hiệu giống nhau.
– Kỹ thuật Self-tandem trong Phased Array, mặc dù ít phổ biến hơn và thường dành cho các ứng dụng chuyên biệt, sử

dụng nhóm biến tử phát và thu khác nhau.
• Một trong những ưu điểm là cho phép phát hiện các bất liên tục dạng thẳng đứng.

 Trong siêu âm TFM:
– Đường siêu âm được tính toán tôn trọng logic này.
– TFM sử dụng nguyên tắc tương tự khi xây dựng đường truyền âm. 
– Giống như khi áp dụng trong Phased Array, kỹ thuật self tandem yêu cầu kế hoạch quét chính xác hơn vì các phép tính

toán lượng giác liên quan. 
– Các thông số như vận tốc và độ dày của vật liệu cũng cần chính xác hơn.

Pulse-Echo first leg Pulse-Echo second leg Self-Tandem TTT
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Groups TFM – Wave Sets

 Ưu điểm của Self-Tandem
– Self-tandem cung cấp hình ảnh tốt hơn của các khuyết tật cracks.
– Hình dáng bất liên tục giống với thực tế hơn.
– TFM giúp loại bỏ các nghi ngờ: Phản hồi của Pulse-Echo cho tín hiệu corner trap và tip diffraction nhìn giống như 2 bất

liên tục khác nhau.

10mm notch using
TTT Self-Tandem

ID crack using
Pulse-Echo

ID crack using
Self-Tandem
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Groups TFM – TFM Zone

 TFM zone là vùng dữ liệu quan tâm trong vật cần kiểm tra được chọn để xây dựng hình ảnh.
– Trong PAUT, các thông số tương tự được định nghĩa bởi Start và Range trong UT Settings cũng như khoảng góc quét.
 Vùng này có thể dễ dàng thay đổi vị trí.
 Hình ảnh xây dựng từ lưới của TFM zone dựa trên dữ liệu từ dữ liệu FMC cả Wave Set.
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UT Settings – Tổng quan

 Sau khi hoàn thành Kế hoạch quét, nhóm được tạo cần
phải cấu hình các tham số UT như Gain, Range…
 Menu UT chứa các thông số tương tự như thiết bị siêu âm

UT nhưng sẽ quản lý một nhóm A-Scan thay vì một A-Scan.
 Một số thông số của menu UT như Năng lượng xung phát

phụ thuộc vào cấu hình của thiết bị và có thể khác nhau với
các dòng máy khác nhau.
 Trong menu UT, các menu phụ như General, Pulser, 

Receiver, Beam và Advanced chứa các tùy chọn và thông 
số khác nhau.
 Ngoài ra, các tính năng cài đặt cho UT như Gain có thể

được thay đổi trực tiếp khi bấm vào giá trị thể hiện trên màn 
hình cảm ứng.
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UT Settings - Gain

 Gain - Độ lợi hay độ khuếch đại luôn được hiển thị ở góc trên bên trái của màn hình và có thể được thay đổi bằng
cách sử dụng màn hình cảm ứng và núm xoay hoặc bàn phím.
 Cho phép thao tác tăng giảm Gain ở chế độ toàn màn hình hoặc từ bất kỳ menu nào.
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UT Settings - Gain

 Chỉnh sửa độ nhạy tự động thành 80%.
 Hữu ích để tự động điều chỉnh tín hiệu trong cổng A thành 80%.
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UT Settings – Start và Range

 Chức năng Start và Range cho UT tương tự như thiết bị 
siêu âm thông thường, nhưng giá trị nhập vào cho một A-
Scan được tính toán để sử dụng cho tất cả A-Scan trong
cùng nhóm.
 Điều chỉnh Start và Range phù hợp là cần thiết để có vị trí

cổng đo tốt và đảm bảo rằng các A-Scan nằm trên vùng
quan tâm được tối ưu.
 Đối với các mối hàn có độ dày dưới 25mm, một nguyên tắc

chung để kiểm tra mối hàn là chọn góc 45 độ và đặt Range
là 2,5 lần độ dày mối hàn.
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UT Settings – Trễ nêm

 Tham số Wedge delay được sử dụng để tăng độ trễ cho tất
cả các chùm âm trong nhóm.
 Có thể hữu ích khi bạn có nêm chưa biết chiều cao và cần

đặt xung mặt thành vị trí 0.
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UT Settings – Vận tốc

 Loại vật liệu và vận tốc sóng ngang/dọc được chọn trong khi
tạo nhóm và lên kế hoạch quét.
 Wizard có thể tính toán vận tốc dựa trên 2 mục tiêu biết 

trước khi hiệu chuẩn.
 Có thể nhập các giá trị vận tốc tùy chỉnh theo cách thủ công 

nếu cần trong menu UT Settings.
 Vận tốc vật liệu phải được đặt trước khi tạo luật hội tụ. Thay

đổi vận tốc sẽ làm thay đổi các tính toán luật hội tụ.
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UT Settings – High Amplitude

 A-Scan của OmniScan X3 có độ phân giải biên độ 16bit 
nghĩa là 216 mẫu trên trục %.
 Chế độ 200% mặc định phù hợp với hầu hết các ứng dụng.
 Chế độ này cung cấp độ phân giải tín biên độ cao hơn vì 216

mẫu này được phân phối trên phạm vi 200%.
 Đối với các ứng dụng yêu cầu mức tăng Gain khi kiểm tra 

cao hơn, có khả năng xuất hiện A-Scan vượt quá giá trị
200%. Trong trường hợp này, A-Scan có thể được thay đổi
thành 0-800%.
 Cho dù sử dụng chế độ 200% hay 800% hình ảnh A-Scan sẽ

chỉ hiển thị tối đa 100%. Tuy nhiên, các giá trị đọc sẽ hiển thị
chính xác tới 800%.
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UT Settings – Pulser

 Các cài đặt cho bộ phát xung được nhập trong khi lên kế
hoạch quét.
 Ví dụ dưới đây là cấu hình 3 đầu dò và 5 nhóm để kiểm tra

PA-TOFD trên OmniScan X3.

Pulser 1 Pulser 65

P1R1
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UT Settings – Voltage

 Điện áp xung phát là lựa chọn chung cho tất cả các group 
kiểm tra.
– Đầu nối PA có điện áp riêng.
– Đầu nối UT có điện áp riêng.
 Điện áp được chọn liên quan trực tiếp đến thời gian sử dụng

và nhiệt độ của Pin và phải được đặt dựa trên loại đầu dò và
ứng dụng đang được sử dụng.
 Điện áp cao sử dụng trên các đầu dò biến tử nhỏ như 

A15/Cobra có thể gây hại cho tuổi thọ của đầu dò và không 
mang lại hiệu suất tốt hơn.
 Khi kiểm tra PAUT, luôn ưu tiên chọn điện áp thấp nhất có 

thể.
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UT Settings – Pulse Width

 Độ rộng xung được thiết lập tự động theo tần số đầu dò.
 Nó có thể được điều chỉnh để bù đắp khi đầu dò bị suy thoái

sau thời gian sử dụng hoặc để phù hợp với các ứng dụng
nhất định.
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UT Settings – Acq Rate

 Tần số lặp lại xung (PRF) là tần số xung được phát ra và
được biểu thị bằng nghịch đảo của khoảng thời gian giữa hai
xung liên tiếp.
 Tốc độ thu nhận là số chu kỳ thu thập hoàn chỉnh được biểu

thị bằng Hz mà hệ thống có thể hoàn thành trong một giây 
và có liên quan trực tiếp đến PRF.
 Tốc độ thu dữ liệu bao gồm các lựa chọn:

– Auto max: Sẽ tự tính toán Tốc độ Acq (Tốc độ quét) tối
đa cho cấu hình hiện tại.

– Optimum: Cân bằng giữa nhiệt, năng lượng pin, tốc độ
quét và các cài đặt khác.

– Manual: Bất kỳ số nào dưới giá trị tối đa cho phép với
cấu hình hiện tại.
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UT Settings - Acq Rate

 Thanh tiêu đề hiển thị tỷ lệ Acq với PRF của nhóm hiện tại giữa dấu ngoặc đơn và nó có thể có 3 màu khác nhau:
– Màu xanh lá cây: Tốt (tất cả dữ liệu thu thập được đều được lưu giữ và hiển thị).
– Màu cam: không có dữ liệu bị mất nhưng màn hình không thể theo kịp với việc thu nhận dữ liệu hiện tại.
– Màu đỏ: dữ liệu bị mất. Nói chung tốc độ quét đang di chuyển quá nhanh so với tốc độ thu nhận.
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UT Settings – Interleave

 Dưới đây là một ví dụ về xung ma do PRF quá cao. Hiện
tượng này cũng phổ biến trên các chi tiết có mặt cong hình
trụ như đinh tán và bu lông hay khi kiểm tra yêu cầu đường
truyền âm dài như các chi tiết rèn và đúc và các chi tiết có
hình học phức tạp như van và mặt bích.
 Giảm Acq. Rate khi gặp vấn đề này hoặc BẬT chế độ

Interleave.
 Interleave thay đổi trình tự phát xung và cho phép thu dữ

liệu nhanh hơn mà không ảnh hưởng đến dữ liệu thu được.
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UT Settings – Receiver menu

 Đặt Filter bằng với tần số của đầu dò hoặc bất kỳ bộ lọc nào
hoạt động tốt.
 Bật hoặc tắt Video filter có thể giúp tín hiệu S-Scan dễ quan

sát hơn.
 Để Averaging là 1 khi kiểm tra PAUT (1 = không tính toán

trung bình hóa tín hiệu). Tính trung bình chỉ được sử dụng
đối với TOFD và các nhóm UT thông thường.
 Averaging có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ quét.
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UT Settings – Video Filter

 Bộ lọc video có thể làm mịn hình ảnh và hỗ trợ giảm sai số khi định cỡ. Video filter không thay đổi được khi đã lưu dữ
liệu.
 Video filter có thể thay đổi độ nhạy tín hiệu và phải được thiết lập trước khi hiệu chuẩn.



Page 17 Olympus Corporation

UT Settings – Receiver menu

 Các thông số trong menu phụ Beam là kết quả của các tính
toán khi lên Scan plan hoặc khi hoàn thành quá trình hiệu
chuẩn và KHÔNG nên điều chỉnh thủ công các tham số này.
 Beam index offset là điểm ra lý thuyết của chùm âm trong 

nêm và được sử dụng để xác định điểm ra trên khối hiệu
chuẩn.
 Index offset là khác nhau đối với mỗi A-Scan ngay cả khi S-

Scan sử dụng cùng các biến tử để phát chùm âm.
 Beam delay được tính toán bởi trình hướng dẫn Luật hội tụ

ban đầu và được điều chỉnh thêm trong quá trình hiệu chuẩn
độ trễ nêm.
 Gain Offset là khác nhau đối với mỗi luật hội tụ và được

điều chỉnh trong quá trình hiệu chuẩn độ nhạy.
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UT Settings – Reference amplitude

 Giá trị Ref amplitude được sử dụng để chỉ ra biên độ tham chiếu của A-
Scan so với FSH. Giá trị mặc định là 80%.
 Thay đổi giá trị Ref amplitude sẽ thay đổi giá trị tính năng Set XX% cũng

như thay đổi đường biên độ tham chiếu trên A-Scan. Để bật hay tắt đường
tham chiếu, bấm Reference dB.

 Reference dB sẽ hiển thị đường biên độ tham chiếu trên A-Scan cùng với
đường -6dB.
 Bật Reference dB cũng giúp giữ cố định giá trị Gain và có thể dễ dàng thêm

độ nhạy quét và độ nhạy giải đoán mà không thay đổi giá trị Gain gốc ban 
đầu.
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ASME 2019 – Essential Variables

Page 19

 Tiêu chuẩn ASME 2019 yêu cầu cả Tần suất số hóa và Tần suất số hóa gốc (Digitizing Frequency và Net 
Digitizing Frequency).

 Vậy làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo tuân thủ các yêu cầu này?
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OmniScan X3 – PA Digitizing Frequency

Page 20

 Tần số số hóa Phased Array trên OmniScan X3 được đặt là 100MHz.

 Người dùng không thể thay đổi giá trị này.

 Giá trị này có nghĩa là một điểm dữ liệu được thu thập sau mỗi 0,01µs.

0.01µs
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OmniScan X3 – Compression

Page 21

 Nén tín hiệu hay Compression (hay Scale Factor) có nghĩa không phải tất cả các điểm dữ liệu thu nhận được đều
lưu lại giá trị, chỉ các giá trị có ý nghĩa nhất của X points.

 Ví dụ, với Compression đặt ở 4, nhóm 4 điểm liên tiếp được lưu lại.

 Ưu điểm chính: giảm kích thước file và tăng tốc độ quét.

0.04µs 0.04µs
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Các điểm có ý 
nghĩa nhiều nhất
được phát hiện

Vị trí của điểm được đặt
ở vùng bắt đầu nén

Đường cong mới
được tạo

Dữ liệu được lưu với chỉ
số nén là 4.



Page 23 Olympus Corporation

OmniScan X3 – Net Digitizing Frequency
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 Tham chiếu từ tiêu chuẩn ASME: Khi nén dữ liệu sẽ có Net Digiting Frequency.

 1 điểm được lưu giữ mỗi 0.04µs = Net Digitizing Frequency sẽ là 25MHz.

Không nén, Net Digitizing Frequency = 100MHz. Compression ở mức 4, Net Digitizing Frequency = 25MHz.
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OmniScan X3 – Auto Point Qty
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 X3 mặc định đặt Point Qty dựa trên các thông số đầu vào để cung cấp tỷ lệ tín hiệu trên năng suất tốt nhất. Đây là
cài đặt Tự động.

Nén, Net Digitizing Frequency = 100MHz. Point Qty Auto (Compression ở mức 7), Net Digitizing 
Frequency = 14.3MHz.
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Tính toán cài đặt thế nào?

 X3 cho phép tự kiểm soát Point Quantity.

 Khi nén tín hiệu, sẽ có Net Digitizing Frequency.

 Cách tiếp cận này đơn giản hơn trong hầu hết các trường hợp nhưng nếu cần biết về độ phân giải điểm tới điểm, 
hoặc số điểm / bước sóng của đầu dò, thì việc tính toán sẽ trở nên khó khăn.

 Quy tắc chung là thiết lập 5 điểm trên mỗi bước sóng.

 Tham khảo file Excel OmniScan pt qty-compression calculator.xlsx
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Tính toán cài đặt thế nào?

Page 26
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Ví dụ khác
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Không nén, Net Digitizing Frequency = 100MHz. Point Qty Auto (Compression ở mức 10), Net Digitizing 
Frequency = 10MHz.
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Ví dụ thêm
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Không nén, Net Digitizing Frequency = 100MHz. Point Qty Auto (Compression ở mức 6), Net Digitizing 
Frequency = 16.7MHz.
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Ví dụ thêm

Page 29

Không nén, Net Digitizing Frequency = 100MHz. Point Qty Auto (Compression ở mức 10), Net Digitizing 
Frequency = 10MHz.
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TFM Settings - Overview

 Sau khi hoàn thành Kế hoạch quét, nhóm được tạo cần
phải cấu hình các tham số TFM như Envelope, 
Resolution…
 Menu chứa các cài đặt tương tự như các cài đặt Phased 

Array như Velocity, Voltage and Acq rate cũng như các 
công cụ cần thiết để điều chỉnh TFM wave set.
 Các menu con trong TFM menu như Pulser, Zone hay 

Advanced có các tham số có thể thay đổi.
 Ngoài ra, các tính năng cài đặt cho UT như Gain có thể

được thay đổi trực tiếp khi bấm vào giá trị thể hiện trên màn 
hình cảm ứng.
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UT Settings - Gain

 Gain - Độ lợi hay độ khuếch đại luôn được hiển thị ở góc trên bên trái của màn hình và có thể được thay đổi bằng
cách sử dụng màn hình cảm ứng và núm xoay hoặc bàn phím.
 Cho phép thao tác tăng giảm Gain ở chế độ toàn màn hình hoặc từ bất kỳ menu nào.
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TFM Settings – Velocity

 Loại vật liệu và vận tốc sóng ngang/dọc được chọn trong khi
tạo nhóm và lên kế hoạch quét.
 Wizard có thể tính toán vận tốc dựa trên 2 mục tiêu biết 

trước khi hiệu chuẩn.
 Có thể nhập các giá trị vận tốc tùy chỉnh theo cách thủ công 

nếu cần trong menu UT Settings.
 Vận tốc vật liệu phải được đặt trước khi tạo luật hội tụ. Thay

đổi vận tốc sẽ làm thay đổi các tính toán luật hội tụ.
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TFM Settings – Reference dB

 Reference dB giữ cố định giá trị Gain do vậy có thể thay đổi
độ nhạy Scanning/Analysis mà không làm thay đổi giá trị
gốc.
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TFM Settings - Envelope

 Tính năng Envelope của TFM có được bắt cách thiết lập thường hóa giữa
hai hình ảnh TFM khác nhau: Một hình ảnh sử dụng tính toán từ dữ liệu
FMC tiêu chuẩn và một hình ảnh từ tính toán Hilbert transformed FMC. 
– Tính năng này không làm mất dữ liệu.
– Tính năng giúp cải thiện chất lượng hiển thị và không phải là làm mịn

tín hiệu.
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TFM Settings - Envelope

 Nên bật Envelope cho hầu hết các ứng dụng TFM, do các ưu điểm sau:
– Cải thiện tín hiệu cho các phương pháp định cỡ dựa trên biên độ.
– Tốc độ quét cao hơn với cùng giá trị Độ trung thực biên độ.
– Cải thiện tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu.

Resolution: 0.08mm
Amplitude Fidelity: 1.9dB
PRF: 12.4Hz
Envelope OFF

Resolution: 0.17mm
Amplitude Fidelity: 2.0dB
PRF: 25.0Hz
Envelope ON
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TFM Settings – Voltage

 Điện áp xung phát là lựa chọn chung cho tất cả các group 
kiểm tra.
– Đầu nối PA có điện áp riêng.
– Đầu nối UT có điện áp riêng.
 Điện áp được chọn liên quan trực tiếp đến thời gian sử dụng

và nhiệt độ của Pin và phải được đặt dựa trên loại đầu dò và
ứng dụng đang được sử dụng.
 Điện áp cao sử dụng trên các đầu dò biến tử nhỏ như 

A15/Cobra có thể gây hại cho tuổi thọ của đầu dò và không 
mang lại hiệu suất tốt hơn.
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TFM Settings – Frequency và PW

 Các thông số tần số và độ rộng xung (pw) chỉ được hiển thị
để tham khảo.
 Chúng dựa trên lựa chọn đầu dò trong kế hoạch quét và

không thể sửa đổi trong quá trình quét vì cả hai đều là các
thông số thiết yếu để tạo tín hiệu TFM.
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TFM Settings – Acq Rate

 Tần số lặp lại xung (PRF) là tần số tại đó xung được phát ra 
và được biểu thị bằng nghịch đảo của khoảng thời gian giữa
quá trình phát xung.
 Tốc độ thu dữ liệu là số chu kỳ thu thập hoàn chỉnh được

biểu thị bằng Hz được thêm vào thời gian cần thiết để
chuyển đổi tín hiệu FMC thành hình ảnh TFM.
 Nó liên quan trực tiếp đến thời gian xử lý tín hiệu PRF và

TFM.
 Tốc độ thu dữ liệu bao gồm các lựa chọn:

– Auto max: Sẽ tự tính toán Tốc độ Acq (Tốc độ quét) tối
đa cho cấu hình hiện tại.

– Optimum: Cân bằng giữa nhiệt, năng lượng pin, tốc độ
quét và các cài đặt khác.

– Manual: Bất kỳ số nào dưới giá trị tối đa cho phép với
cấu hình hiện tại.
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TFM Settings - Acq Rate

 Thanh tiêu đề hiển thị tỷ lệ Acq với PRF của nhóm hiện tại giữa dấu ngoặc đơn và nó có thể có 3 màu khác nhau:
– Màu xanh lá cây: Tốt (tất cả dữ liệu thu thập được đều được lưu giữ và hiển thị).
– Màu cam: không có dữ liệu bị mất nhưng màn hình không thể theo kịp với việc thu nhận dữ liệu hiện tại.
– Màu đỏ: dữ liệu bị mất. Nói chung tốc độ quét đang di chuyển quá nhanh so với tốc độ thu nhận.
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TFM Settings – Zone

 Zone trong TFM thường được xác định trong quá trình lên
kế hoạch quét và nó đại diện cho vùng mà kỹ thuật viên 
chọn để xem dữ liệu hình ảnh.
– Trong PAUT, nó thường được xác định bởi Start Range 

trong UT Settings cũng như phạm vi góc quét.
 Zone có thể được điều chỉnh bởi kỹ thuật viên và có thể

được di chuyển đến bất kỳ đâu.
 Hình ảnh được tạo trong Zone bằng cách sử dụng tập hợp

sóng được chọn trước và thời gian truyền của dữ liệu FMC
hình thành nên lưới điểm ảnh.
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TFM Settings – Amplitude Fidelity

 Định nghĩa: Amplitude fidelity (AF – Độ trung thực biên độ) 
đo bằng dB là giá trị thay đổi biên độ lớn nhất do độ phân
giải điểm ảnh trong lưới TFM.
 Các tham số liên quan đến AF:

– Probe frequency và bandwidth.
– Material velocity.
– Grid resolution.
– TFM Envelope.
– V.v.
 ASME Code compliance for weld inspection: AF không được

vượt quá 2 dB.
– Mandatory Appendix XI Full Matrix Capture (FMC)  and 

Nonmandatory Appendix F Examination of Welds Using
Full Matrix Capture (FMC) – ASME BPVC Sec. V, Article 
4. 2019
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TFM Settings – Resolution

 Độ phân giải là khoảng cách giữa 2 điểm TFM liên tiếp.
 Ngoài ra, thông tin về số điểm trên mỗi bước sóng được hiển thị.
 Đây là hàm của tần số của đầu dò và vận tốc của vật liệu.
 Để đạt được Độ trung thực của Biên độ là 2 dB, độ phân giải cần

được điều chỉnh:
– Độ phân giải lớn hơn = khoảng cách giữa các điểm nhiều hơn nên 

độ trung thực của biên độ cao hơn.
– Độ phân giải nhỏ hơn = khoảng cách giữa các điểm ít hơn nên độ

trung thực biên độ nhỏ hơn.

Q: Độ trung thực biên độ càng nhỏ càng tốt?
A: Sai, độ phân giải cao sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ thu thập dữ
liệu, khiến cho việc quét nhanh không thể thực hiện được.
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TFM Settings – Resolution

 Với các vùng TFM rất nhỏ hoặc rất lớn, có thể không thể điều chỉnh AF 
thành 2.0dB một cách hoàn hảo vì có thể đạt đến giới hạn điểm tối
thiểu hoặc tối đa trong vùng TFM.
 Số điểm tối thiểu là 64.

– Với Zone nhỏ, tối thiểu phải đạt 64 điểm. Độ phân giải sau đó có
thể được tăng lên tối đa để không có chỗ cho độ phân giải thô hơn, 
nghĩa là có thể đạt được khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm và
không thể loại bỏ điểm nào nữa. Kết quả là AF nhỏ hơn mong 
muốn.

 Số điểm tối đa là 1024.
– Với Zone lớn, độ phân giải tối đa là 1024 điểm. Có thể đạt đến độ

phân giải tối thiểu, không còn chỗ cho độ phân giải tốt hơn, nghĩa là
không thể thêm điểm nữa để tinh chỉnh lưới điểm. Kết quả là AF lớn
hơn mong muốn.
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UT Settings - Overview

 Sau khi hoàn thành Kế hoạch quét, nhóm được tạo cần
phải cấu hình các tham số UT như Gain, Start, Range…

 UT menu chứa các tham số cài đặt tương tự như máy siêu
âm truyền thống nhưng có thêm các tùy chọn cho TOFD.
 Các menu con trong phần UT menu, bao gồm General, 

Pulser, Receiver, Beam và Advanced bao gồm các cài đặt
và tùy chọn khác nhau.
 Ngoài ra, các tính năng cài đặt cho UT như Gain có thể

được thay đổi trực tiếp khi bấm vào giá trị thể hiện trên màn 
hình cảm ứng.
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UT Settings - Gain

 Gain - Độ lợi hay độ khuếch đại luôn được hiển thị ở góc trên bên trái của màn hình và có thể được thay đổi bằng
cách sử dụng màn hình cảm ứng và núm xoay hoặc bàn phím.
 Cho phép thao tác tăng giảm Gain ở chế độ toàn màn hình hoặc từ bất kỳ menu nào.
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UT Settings – Start and Range

 Cài đặt UT Start và Range có chức năng tương tự như các 
thiết bị siêu âm thông thường. Tuy nhiên, trong kỹ thuật
TOFD, các tham số tính theo mili giây (us) theo đường
truyền âm.
 Start và Range được đặt sẵn sau khi hoàn thành Scan Plan 

để có thể hiển thị Sóng mặt (lateral wave), xung đáy
(backwall) và các sóng ngang do chuyển đổi dạng sóng.
 Cả hai giá trị này cần được điều chỉnh để đảm bảo A-scan 

hiển thị tối ưu vùng dữ liệu cần quan tâm.
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UT Settings – Voltage

 Điện áp xung phát đặt ở Voltage và có giá trị mặc định là giá
trị cao nhất nhằm tối ưu tỷ lệ tín hiệu/nhiễu.
 Điện áp xung phát phụ thuộc vào kết nối đang sử dụng:

– Kênh UT chuyên dụng (lemo) hỗ trợ điện áp phát cao hơn
so với các kết nối dựa trên cổng Phased array. Các kết
nối qua cổng PA có năng lượng xung thấp hơn để bảo vệ
đầu dò và biến tử nhỏ hơn của đầu dò Phased Array.

 Mức điện áp xung phát nên giữ ở mức cao nhất có thể trừ
khi tín hiệu bị bão hòa.
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UT Settings – Thiết lập độ nhạy

 Thay đổi Gain sao cho sóng mặt ở mức biên độ khoảng 50%.
 Thay đổi giá trị UT Start khoảng 1us trước xung mặt và Range đủ lớn để hiển thị được các tín hiệu xung đáy và sóng

ngang do chuyển đổi dạng sóng.

1. Lateral wave
2. Backwall
3. Shear wave

1

2

3
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UT Settings – Receiver

 Sử dụng menu con Receiver thay đổi cài đặt Averaging để
có kết quả tốt nhất. Averaging được sử dụng để loại bỏ các
tín hiệu nhiễu ngẫu nhiên từ A-scan.
– Không tang Averaging khi tỷ lệ tín hiệu/nhiễu không được

cải thiện.
– Các cài đặt thông thường có Averaging từ 4-16.
 Ở các điều kiện thông thường, kết quả TOFD tốt nhất

thường không cần sử dụng bộ Filter để tận dụng toàn bộ
băng thông tín hiệu.
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Encoder Setup – Tổng quan

 Thiết bị OmniScan X3 có khả năng mã hóa hai trục để ghi 
dữ liệu.
 Bạn có thể tìm thấy đầy đủ các bộ mã hóa và bộ quét dành

riêng cho ứng dụng trong Olympus Industrial Scanners 
and Accessories Catalog hay trang web 
https://visco.com.vn/danh-muc/application/scanners/.
 Ngoài ra, các thông số kỹ thuật của đầu nối bộ mã hóa có

sẵn trong sách hướng dẫn sử dụng cho phép OmniScan X3 
được tích hợp với bất kỳ bộ quét nào.
 Giắc cắm đầu vào bộ mã hóa của OmniScan SX \ MX2 \ X3

nằm trên cùng của thiết bị và sử dụng đầu nối cáp chống
nước IP66.

https://visco.com.vn/danh-muc/application/scanners/
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Encoder Setup – Bộ mã hóa

 Bộ mã hóa và bộ quét có đủ hình dạng và kích cỡ và thường
được mua dựa trên các yêu cầu ứng dụng, độ chính xác, 
khả năng hỗ trợ đa đầu dò, độ bền và tốc độ quét.
 Bộ mã hóa và bộ quét cho phép ghi lại vị trí và hướng của

đầu dò theo một hoặc hai trục với dữ liệu cho phép các chế
độ xem dữ liệu 2D như S-scan, B-scan và C-scan.
 Bộ quét được mã hóa có thể đơn giản sử dụng một bánh xe 

nhỏ được kết nối với đầu dò hoặc một bộ quét nhiều đầu dò
phức tạp với mã hóa nhiều trục sử dụng bộ điều khiển
chuyển động và máy tính hoặc PLC.
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Encoder Setup – Chế độ quét One-line Scan

 Quét một đường là cài đặt điển hình khi kiểm tra mối hàn
Phased Array cho cả bộ quét tự động và thủ công.
 Khi chọn One-Line Scan trong Scan>Inspection>Type, chỉ

một trong hai bộ mã hóa có sẵn được sử dụng.
 Kiểm tra quét một đường chỉ ghi lại dữ liệu trong một trục. 

Thước màu xanh lam được nhìn thấy trên C-scan và B-scan
thể hiện chuyển động của đầu dò trong quá trình kiểm tra 
mối hàn điển hình với đầu dò đặt ở Skew 90 \ 270.
 Trục quét trong bất kỳ cấu hình nào luôn được xác định bằng

thước màu xanh lam và đại diện cho chuyển động của đầu
dò cơ học.
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Encoder Setup – Quét mối hàn

 Trong trường hợp quét một đường để kiểm tra mối hàn (sử dụng cấu hình quét Quạt trong ví dụ bên dưới), trục đứng màu
xám thể hiện phạm vi góc quét. Dưới cùng là các góc thấp hơn và trên cùng là các góc cao hơn.
 Biểu diễn dạng này được gọi là C-Scan chưa điều chỉnh (Uncorrected C-Scan).
 Khi tốc độ của bộ quét vượt quá PRF hộp chỉ báo trên thanh thông tin chuyển sang màu đỏ, các điểm dữ liệu bị bỏ sót và sẽ

xuất hiện trong C-Scan và B-Scan dưới dạng các đường màu đen (không thu nhận được dữ liệu).
 Amplitude C-Scan
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Encoder Setup – One-line Scan Corrected

 Tùy chọn 0° with overlap được chọn khi lên Scan plan, trục C-Scan sẽ được hiệu chỉnh để thể hiện chiều rộng thực của quá
trình kiểm tra.
 Đối với một đầu dò đã biết, cấu hình biến tử sẽ có tác động đến phạm vi bao phủ:

– Tổng số biến tử được sử dụng càng nhiều (biến tử cuối cùng – biến tử đầu tiên), phạm vi bao phủ càng rộng.
– Khẩu độ (số lượng biến tử tạo chùm âm) càng lớn thì vùng phủ càng nhỏ.

 Thickness C-Scan
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Encoder Setup – Raster Scan

 Quét Raster sẽ sử dụng cả bộ mã hóa 1 (Trục quét) và bộ
mã hóa 2 (Chỉ mục).
 Trục ngang màu xanh lam (Trục quét) thể hiện chuyển động

cơ học của đầu dò ở các khoảng cách 1mm và được điều
khiển bởi bộ mã hóa 1.
 Trục dọc màu xanh lục (Chỉ mục) thể hiện cả khẩu độ đầu dò

và chuyển động cơ học và được điều khiển bởi bộ mã hóa 2.
 Quét Raster kiểm tra hai trục thường được sử dụng để tạo

C-Scan mã hóa theo độ dày để lập bản đồ ăn mòn và kiểm
tra vật liệu composite nhưng cũng có thể được sử dụng cho 
kiểm tra mối hàn trong một số ứng dụng.
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Encoder Setup – Raster Scan Corrected

 C-scan bên dưới được thực hiện bằng cách quét Raster 2 trục. Trục ngang màu xanh lam (trục quét) thể hiện chuyển động cơ 
học của đầu dò ở các khoảng cách 1mm và được điều khiển bởi bộ mã hóa 1.
 Trục dọc màu xanh lục (Chỉ mục) thể hiện cả khẩu độ đầu dò và chuyển động cơ học và được điều khiển bởi bộ mã hóa 2.
 Chế độ 0° with overlap được thiết kế đặc biệt để giúp dễ dàng thiết lập và thu thập kiểm tra này.
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Encoder Setup – Edit Encoders

 Khi sử dụng OmniScan X3, cài đặt bộ Edit Encoders trong
phần Scan->Inspection.
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Encoder Setup – Edit Encoders

 Phần bên trái của menu dành cho đầu vào thông số bộ mã
hóa:
– Lựa chọn bộ mã hóa Scan Axis hay Index Axis.
– Loại bộ mã hóa có tùy chọn là Quad, Clicker.
– Độ phân giải của bộ mã hóa, giá trị xuất xưởng thường

được ghi trực tiếp trên bộ mã hóa.
– Polarity: được sử dụng để đảm bảo quá trình quét tăng 

dần theo hướng của máy quét.
– Encoder input: Bộ quét Olympus được thiết kế để trục

quét được kết nối với bộ mã hóa 1 và lập chỉ mục với bộ
mã hóa 2. Tuy nhiên, có thể đảo ngược các tùy chọn này
để hỗ trợ các ứng dụng khác nhau và bộ quét tùy chỉnh.
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Encoder Setup – Hiệu chuẩn Encoder

 Phần bên phải của menu dành cho hiệu chuẩn bộ mã hóa.
 Nên thực hiện hiệu chuẩn trong khoảng cách đủ dài, khi thực

hiện ở khoảng cách xa hơn sẽ cung cấp hiệu chuẩn chính
xác hơn. ASME khuyến nghị hiệu chuẩn với khoảng cách ít
nhất 500mm (20in).
 Target distance là độ dài thực hiện hiệu chuẩn.
 Nhấn Reset postion khi bộ quét được đặt đúng vị trí bắt đầu

(vị trí gốc 0).
 Di chuyển bộ quét từ từ và theo đường thẳng, tránh di 

chuyển từ bên này sang bên kia.
 Bấm Calibrate khi máy quét đến đúng vị trí kết thúc đã chọn 

trước.
 Phần mềm sẽ tính toán độ phân giải mới và cũng điều chỉnh

Polarity của bộ mã hóa để phù hợp với hướng quét.
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Encoder Setup – Raster Scan Clicker

 Trong quá trình quét raster hình dưới đây, bánh xe được kết nối với bộ mã hóa 1 (Trục quét) và nút bấm được nối với bộ mã
hóa 2. (Chỉ mục)
 Sau mỗi dòng quét, nút bấm được chọn để lập chỉ mục bộ mã hóa bằng một chiều rộng đầu dò trên trục chỉ mục. (1 khẩu độ

đầu dò)
 Khẩu độ của đầu dò được phần mềm tính toán tự động dựa trên cấu hình luật tiêu cự và được cung cấp trong menu cấu hình

Bộ mã hóa.
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Encoder Setup – Edit Clicker

 Bộ quét có Clicker yêu cầu cấu hình bổ sung.
 Không thể hiệu chỉnh Clicker, thay vào đó, độ phân giải

bước hoặc bước nhảy được xác định trước. Độ phân giải
của clicker thể hiện khoảng cách giữa 2 đường quét liên 
tiếp.
 Phần mềm tính toán chiều rộng của tổng khẩu độ dựa trên 

kích thước biến tử, số lượng của mỗi đầu dò…
 Độ phân giải của Clicker có thể được tính toán dựa trên 

khẩu độ hoạt động để có bao gồm sự chồng chéo giữa các
đường quét. Người vận hành nên tham khảo Code hoặc quy 
trình để biết chính xác giá trị Overlap cần được tuân thủ.
 Tùy chọn Preset được sử dụng để đặt lại trục quét về vị trí

bắt đầu mỗi khi nhấn nút bấm.
– Cài đặt này hữu ích cho bộ quét được thiết kế để di 

chuyển theo một hướng, ví dụ như RollerFORM.
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Encoder Setup – Jump to

 Trong quá trình quét, có thể phải bỏ qua một vùng vì nhiều lý
do:
– Các chướng ngại vật lý như phần nozzle.
– Chênh lệch giữa vùng bắt đầu quét và vị trí bắt đầu quét

thực tế (kích thước bộ quét, giới hạn vật lý, v.v.).
 Để bỏ qua trục quét hoặc trục chỉ mục đến một vị trí mới, 

hãy nhấn vào Index phía trên thanh chỉ số và nhập vào vị trí
quét hoặc chỉ mục mới.
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Indication Table – Tổng quan

 Bảng Indication Table được sử dụng để ghi lại các bất liên
tục hoặc chỉ thị và các kết quả đo liên quan.
 Bảng Indication Table luôn hoạt động nhưng có thể được

hiển thị hoặc ẩn khỏi thanh tiêu đề, trong menu File thả
xuống.
 Indication Table và các chức năng phân tích liên quan bao 

gồm
– Không cần hiển thị bảng và có thể thêm các mục bằng

cách nhập trực tiếp từ thanh tiêu đề.
– Sau khi phân tích xong, Indication Table có thể được

xuất sang tệp .csv cùng với ảnh chụp màn hình của dữ
liệu.
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Indication Table – Thêm một chỉ thị bằng Add Indication

 Khi thêm các chỉ thị, hãy đảm bảo định vị Cổng đo (Gate) và Con trỏ ở vị trí thích hợp.
 10 tham số dữ liệu được ghi lại khi thêm chỉ thị vào bảng Indication Table.

– Vị trí con trỏ tác động đến giá trị định cỡ bất liên tục và chúng sẽ hiển thị trên ảnh chụp màn hình.
 Tổng số chỉ thị đã ghi nhận vào bảng Indication Table được hiển thị phía trên nút ADD Indication.
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Indication Table – Indication Table Manager

 The indication table manager summarizes all the added 
indications and the technician fills characterization and 
grouping information.
 Indication table manager liệt kê tất cả các chỉ thị đã được

thêm vào và kỹ thuật viên có thể điền thông tin về đặc điểm
và phân loại của chỉ thị đó.
 Reference number được sử dụng để nhóm nhiều chỉ thị

thành một khuyết tật. Các mục chỉ thị vẫn độc lập nhưng 
chúng được tham chiếu đến một bất liên tục duy nhất (Nhiều 
chỉ thị của cùng một bất liên tục).
 Indication table manager đề xuất một danh sách các loại

khuyết tật có sẵn để chọn và phân loại chỉ thị.
 Các chỉ thị có thể bị Đánh hỏng/Rejected và lập báo cáo

cho mục đích lưu hồ sơ hay có thể được đánh dấu là Chấp
nhận/Accept.
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Indication Table – Export

 Sau khi phân tích xong, bảng chỉ thị sau đó sẽ được xuất
sang định dạng tệp .csv.
 Ảnh chụp màn hình của mỗi chỉ thị được lưu vào một file zip

với tệp .csv.
 Bảng chỉ thị và ảnh chụp màn hình có thể được truy xuất từ

trình quản lý File và chuyển sang máy tính để báo.

 Note: Indication table và các thông tin chỉ thị mới thêm vào
không được lưu với file dữ liệu.
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OmniPC – Tổng quan

 OmniPC là phần mềm phân tích dựa trên PC chuyên dụng
cho OmniScan X3.
 Nó tận dụng tính linh hoạt và tốc độ của máy tính để phân 

tích dữ liệu nhanh hơn.
 Nhiều bản OmniPC có thể được mở đồng thời để so sánh

các tệp dữ liệu.
 Để hoạt động bình tốt, máy tính phải đáp ứng các thông số

kỹ thuật sau:
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OmniPC – Productivity Bar

 So với thiết bị X3, tất cả các công cụ và chỉ báo đều nằm ở trên màn hình dưới các tab khác nhau.
 Điều này giúp các thông số có thể nhanh chóng được hình dung và điều chỉnh nếu cần mà không cần truy cập qua các menu.
 Cửa sổ chính nhóm các tham số thường được sử dụng nhất trong quá trình phân tích.
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OmniPC – Productivity Bar

 Trong trường hợp có quá nhiều thông số có sẵn hiển thị đồng thời trên màn hình, thanh công cụ có các nút điều khiển trượt
tùy thuộc vào độ phân giải màn hình.
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OmniPC – Drag và Drop

 Giao diện người dùng OmniScan X3 được thiết kế để cung 
cấp trải nghiệm người dùng trên màn hình cảm ứng tốt nhất
có thể.
 Các mục như con trỏ và cổng được di chuyển trước tiên 

bằng cách chọn nó, sau đó sử dụng bàn phím số hoặc núm
cuộn để điều chỉnh giá trị.
 Thao tác kéo và thả thường khó điều khiển và không chính

xác trên môi trường màn hình cảm ứng.
 Với OmniPC, việc sử dụng chuột làm cho việc lựa chọn và di 

chuyển trở nên chính xác và linh hoạt hơn nhiều.
 Có thể thực hiện thao tác cổng đo và con trỏ và thu phóng

bằng cách kéo và thả.
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OmniPC – Các phím tắt

 Các phím tắt khác nhau được triển khai trong phần mềm
OmniPC để phân tích dữ liệu hiệu quả hơn.
 Chủ yếu tập trung vào chuyển động con trỏ, điều hướng dữ

liệu và thu phóng.
 Danh sách phím tắt hoàn chỉnh có thể truy cập mọi lúc từ

menu trợ giúp.
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OmniPC – Phím tắt

 Các phím tắt chính
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OmniPC – Shortcut Keys

 Phím tắt cho con trỏ



Page 9 Olympus Corporation

OmniPC – Shortcut Keys

 Phím tắt dữ liệu
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OmniPC – Shortcut Keys

 Phím tắt thu phóng
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OmniPC – Shortcut Keys

 Phím tắt File
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