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2 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ VIBROVISOR 

Програмне забезпечення працює під керуванням операційної системи Windows 7 SP1 
Professional, Windows 7 SP1 Ultimate або Windows 10. 

Програмне забезпечення має модульну структуру, що дозволяє легко модернізувати 
шляхом коригування існуючих програмних модулів та включення додаткових. 

Програмне забезпечення складається з наступних модулів: 

1) програма контролю стану VibroVisor.Cms.exe 
2) графічний інтерфейс користувача VibroVisor.Ui.exe 
3) конфігуратор для налаштування програмного забезпечення 

VibroVisor.Config.exe 
4) СУБД для керування базою даних архівних величин. 

Програмне забезпечення розроблено для мережевої роботи, але всі програми можуть 
виконуватися локально однім ПК. Зв’язок між програмами контролю стану, графічним 
інтерфейсом та СУБД здійснюється через мережу Ethernet з використанням протоколу 
TCP/IP. 

2.1 КОНТРОЛЕР VIBROVISOR (VIBROVISOR.CMS) 

Для обробки сигналів вібрації і стану агрегату, що спостерігається на ПК з встановленими в 
ньому платами аналогового введення встановлюється і виконується програма контролю 
стану VibroVisor.Cms.exe. Такий ПК називається контролером чи сервером. 

2.2 ЦЕНТРАЛЬНА АРХІВНА СТАНЦІЯ VIBROVISOR 

Для архівації сигналів вібрації та стану спостерігається агрегату, після їх обробки програмою 
контролю стану використовується СУБД PostgreSQL. СУБД може бути встановлений на 
окремому ПК або виконаються на ПК, де працюють інші програмні компоненти VibroVisor. 

Архівація сигналів провадиться самою програмою моніторингу стану відповідно до 
налаштувань. Зв'язок СУБД з рештою компонентів VibroVisor також здійснюється через 
мережу з використанням протоколу TCP/IP. 

2.3 КЛІЄНТ VIBROVISOR (VIBROVISOR.UI) 

Програма графічного інтерфейсу користувача VibroVisor.Ui.exe служить для відображення 
результатів обробки сигналів вібрації та програмою контролю стану та вмісту бази даних. 

2.4 КОНФІГУРАТОР VIBROVISOR (VIBROVISOR.CONFIG) 
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Конфігуратор служить для початкового налаштування програми, редагування файлів 
налаштувань (у разі потреби) та блокування та розблокування повідомлень. 

2.5 ПРОТОКОЛ VISNET 

Для обміну даними між окремими програмами сімейства VibroVisor був розроблений 
протокол рівня програми (Application Layer – 7-й рівень згідно OSI моделі, ISO/IEC 7498-1) 
VisNet, що базується на TCP/IP. Протокол орієнтований на циклічний обмін даними, та 
повідомленнями і оптимізований як за швидкістю, так і за пропускною спроможністю 
мережі. 

Так як залежно від ситуації протягом терміну експлуатації програми IP адреси та порти 
можуть змінюватися, то для додаткової, незалежної від мережевих налаштувань 
ідентифікації учасників обміну даними в протоколі введено адресу VisNet – ціле число в 
діапазоні 0 – 65535, змінювати яке не можливо. Співвідношення IP адрес із адресами VisNet 
задається в файлі мережевих налаштувань (описано надалі). 

3 ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ VIBROVISOR 

Для успішного виконання програмного забезпечення VibroVisor необхідно виконати такі 
етапи підготовки: 

1) встановлення операційної системи Microsoft Windows 7 SP1 Professional, 
Ultimate або Windows 10; 

2) встановлення Microsoft .NET Framework 4.8; 
3) встановлення драйверів плат аналогового введення; 
4) налаштування мережевої взаємодії ПК; 
5) налаштування синхронізації часу; 
6) встановлення СУБД PostgreSQL 12.8; 
7) налаштування СУБД PostgreSQL 12.8; 
8) встановлення програмного забезпечення VibroVisor; 
9) створення файлу мережевих налаштувань VibroVisor; 
10) створення бази даних VibroVisor; 
11) налаштування бази даних VibroVisor; 
12) налаштування програмного забезпечення VibroVisor; 
13) налаштування винятків програмних мережевих екранів Windows Firewall; 
14) перевірка налаштувань та працездатності програмного забезпечення. 

Усі етапи встановлення програмного забезпечення VibroVisor слід виконувати строго в 
описаній послідовності. 

3.1 ВСТАНОВЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
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Як правило, постачання програмно-апаратного комплексу VibroVisor проводиться з 
попередньо встановленою операційною системою та іншими допоміжними програмними 
засобами. У разі відновлення працездатності програмного комплексу після пошкодження 
операційної системи, зверніться до постачальника програмного забезпечення або 
самостійно інсталювати операційну систему Windows 7 SP1 Professional або Windows 7 SP1 
Ultimate або Windows 10. 

У процесі встановлення слід керуватися документацією розробника операційної системи. 
Програмне забезпечення VibroVisor не пред'являє операційній системі інших вимог, крім 
описаних у цьому документі. 

3.2 ВСТАНОВЛЕННЯ MICROSOFT .NET FRAMEWORK 4.8 

Програмне забезпечення VibroVisor для своєї роботи вимагає встановленої програмної 
платформи .NET Framework 4.8 або вище, яке розповсюджується компанією Microsoft на 
безкоштовній основі, і, як правило, є частиною операційної системи Windows або 
встановлюється автоматично за допомогою системи оновлення операційної системи 
Windows Update. 

Наявність програмної платформи .NET Framework 4.8 потрібна для будь-яких програмних 
компонентів VibroVisor, тому її необхідно встановити на всіх ПК, де необхідно 
використовувати будь-яку з програмних компонентів VibroVisor. 

.NET Framework можна завантажити з офіційної сторінки Microsoft за наступним 
посиланням: 

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework 

3.3 ВСТАНОВЛЕННЯ ДРАЙВЕРІВ ПЛАТ АНАЛОГОВОГО ВВЕДЕННЯ 

Для вимірювання аналогових сигналів вібрації до складу апаратно-програмного комплексу 
VibroVisor включено плати аналогового введення виробництва Advantech PCIE-1805. З 
інформацією про цей пристрій можна ознайомитись на офіційному сайті виробника за 
наступним посиланням: 

https://www.advantech.com/products/1-2mlk8i/pcie-1805/mod_7ca9edd6-8f18-4411-8772-
4770ca6af6a0 

За посиланням вище також можна завантажити актуальну документацію та драйвера 
аналогової плати. Під час встановлення драйвера слід керуватися документацією 
розробника. 

Драйвер аналогової плати слід встановлювати тільки на тих ПК, де встановлені плати 
аналогового введення, і які будуть використовуватись для вимірювання величин вібрації. 

Після встановлення драйверів плат аналогового введення слід для кожної картки провести 
процедуру авто калібрування. При проведенні процедури авто калібрування слід 
керуватися документацією виробника. 
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3.4 НАЛАШТУВАННЯ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

Для успішної взаємодії програмних компонентів VibroVisor необхідно налаштувати 
засобами операційної системи взаємодію ПК по мережі з використанням IP адрес (Прокол 
IP версії 4). 

У комплект документації VibroVisor входить «Структурна схема технічних засобів», де 
вказані адреси всіх ПК, що входять у комплект поставки. 

Всі IP-адреси повинні бути унікальними і знаходяться в одній підмережі. Налаштування IP-
адрес здійснюється засобами операційної системи, доступ до яких можна отримати з панелі 
управління. "Панель управління -> Мережа та Інтернет -> Мережеві підключення". 

Далі, вибравши адаптер мережі, відкривається вікно його властивостей у контекстному 
меню. У властивостях інтернет протокол версії 4 (TCP/IPv4) встановлюється потрібна адреса. 
Зверніть увагу, що з адресою необхідно вказувати також маску підмережі та шлюз за 
замовченням. 

Крім того, оскільки синхронізація часу може налаштовуватись з використанням імен ПК, а 
не мережевих адрес, необхідно налаштувати використання мережевих імен Windows. Це 
може бути зроблено, наприклад, за допомогою служби NetBios Windows. 

Щоб налаштувати використання імен мережі, зверніться до адміністратора мережі. 

3.5 НАЛАШТУВАННЯ СИНХРОНІЗАЦІЇ ЧАСУ 

Для правильності взаємодії всіх програмних компонентів VibroVisor необхідно забезпечити 
синхронізацію часу всіх ПК, на яких використовуються програмні компоненти VibroVisor. 

Програмні компоненти VibroVisor забезпечують надійну передачу часу під час обміну 
даними та архівації. Для забезпечення правильності системного часу рекомендується 
використовувати інструментарій операційної системи Windows. 

Як приклад налаштування синхронізації часу можна скористатися описом налаштування 
синхронізації з використанням протоколу NTP за посиланням нижче: 

https://support.microsoft.com/en-us/kb/816042 

Для налаштування синхронізації часу на всіх комп'ютерах програмного комплексу 
VibroVisor зверніться до Вашого адміністратора мережі. 

3.6 ВСТАНОВЛЕННЯ СУБД POSTGRESQL 12.8 

Для архівації величин вібрації та повідомлень про перевищення уставок, до комплекту 
програмних засобів включена СУБД PostgreSQL, яка є найкращою СУБД з відкритим 
вихідним кодом, що підтримує стандарт ANSI-SQL:2008. Актуальну інформацію про СУБД, 
документацію та файли встановлення можна знайти на офіційній сторінці за посиланням: 

https://www.postgresql.org 
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«Структурна схема технічних засобів» показує місце встановлення СУБД (Центральна 
архівна станція). Встановлення СУБД необхідно тільки на вказаному ПК. 

Процес встановлення СУБД майже повністю автоматизований, необхідно вказати наступні 
налаштування: 

1) Директорія, в яку встановлюється Програмне забезпечення СУБД - 
рекомендується залишити директорію за замовченням; 

2) Директорія для місцезнаходження баз даних – рекомендується вибрати на тому 
розділі жорсткого диску, який має найбільшу ємність; 

3) Пароль адміністратору баз даних за замовченням - вказаний в карті паролів; 
4) Порт протоколу TCP/IP, через який відбувається з’єднання з СУБД – подальшої 

працездатності програмного забезпечення VibroVisor необхідно вказати 
стандартний порт 5432; 

5) Мова бази даних за замовчанням – рекомендується використовувати 
стандартну мову операційної системи. 

3.7 НАЛАШТУВАННЯ СУБД POSTGRESQL 12.8 

Для подальшої успішної роботи СУБД у рамках програмних засобів VibroVisor необхідно 
виконати налаштування, описані в цьому розділі документа. Налаштування повинні 
виконуватись локально на ПК, який виконує роль центральної архівної станції. 

3.7.1 СТВОРЕННЯ КОРИСТУВАЧА ТА ПРИВІЛЕЇВ ДОСТУПУ 

СУБД PostgreSQL підтримує ролі входу, які характеризуються ім'ям, паролем та привілеями 
доступу. Програмні компоненти VibroVisor використовують для доступу до СУБД певну 
роль, яку необхідно створити до початку роботи з VibroVisor. Ім'я ролі та пароль вказано в 
карті паролів. 

Для створення ролі можна скористатися стандартним засобом конфігурації СУБД 
PostgreSQL pgAdmin, який встановлюється разом із СУБД. 

Для створення ролі відкрийте програму pgAdmin, подвійним кліком на ім'я СУБД 
“PostgreSQL 12.8 (localhost:5432)” робиться спроба з'єднання з СУБД, при з'єднанні система 
запитує ім'я та пароль користувача. Необхідно ввести пароль, введений під час 
встановлення системи. Ім'ям адміністратора баз даних за замовчанням є “postgres”. 

Після успішного з'єднання з СУБД відобразяться бази даних, які знаходяться під керуванням 
СУБД (при першому запуску, це тільки системна база даних postgres), а також налаштовані 
в СУБД ролі. 

У контекстному меню на елементі «Ролі входу» необхідно вибрати «Нова роль» і в 
діалоговому вікні, що відкрилося, задати ім'я ролі, її пароль (вказані в карті паролів у розділі 
паролі СУБД) і відповідні привілеї. 

При визначенні привілеїв ролі слід зазначити 
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• «Вхід дозволено» 
• «Наслідує права з батьківських ролей» 
• «Суперкористувач» 
• «Може створювати бази даних» 
• «Може створювати потокову реплікацію та резервні копії» 
 

 
Зображення 3.7.1.1 – Створення ролі СУБД 



10 
 

 

Зображення 3.7.1.2 – Привілеї ролі СУБД VibroVisorAdmin 

3.7.2 НАЛАШТУВАННЯ ДОСТУПУ ДО СУБД 

Доступ до СУБД відбувається через мережу з використанням протоколу TCP/IP за IP 
адресою ПК, на якому встановлена СУБД і з використанням порту, заданого при 
встановленні (Програмними засобами VibroVisor використовується стандартний порт 5432). 

СУБД необхідно налаштувати для прослуховування певних портів, для визначення спроб 
віддаленого доступу та задати список або діапазон IP-адрес, запити від яких будуть 
сприйматися. При спробі доступу з невизначеної заздалегідь IP-адреси СУБД ігнорує запит. 

Відповідні налаштування виконуються у файлах «postgresql.conf» та «pg_hba.conf». Дані 
файли розміщуються в директорії «data», розташування якої було задано під час 
встановлення СУБД. У цій директорії міститься вміст баз даних. Зазначені файли 
налаштування СУБД редагуються в текстовому редакторі. 

У файлі postgresql.conf знаходяться всі основні параметри СУБД. Змінювати слід тільки 
ознайомившись документацією СУБД і обов'язково зробивши копію файлу перед його 
зміною. Усі налаштування, які були змінені, використовуються лише після перезапуску 
системи. 

Необхідно переконатися, що у файлі налаштувань присутній і не закоментований наступний 
рядок: 

listen_addresses = '*' 

У файлі pg_hba.conf знаходяться параметри доступу клієнтів до СУБД. У цьому файлі має 
бути присутнім і не бути закоментованим наступний рядок: 
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host    all             all             127.0.0.1/32            md5 

Цей рядок дозволяє доступ до СУБД для будь-яких цілей з локальної адреси, згідно з 
налаштуваннями дозволяється також доступ програми конфігурації pgAdmin. 

До цього рядка у файлі pg_hba.conf необхідно додати ще один: 

host    all             all             ххх.ххх.ххх.0/24            md5 

де ххх.ххх.ххх – маска підмережі, в якій знаходяться IP-адреси всіх комп'ютерів, з яких 
повинен бути організований доступ до бази даних VibroVisor. 

Після зміни файлів налаштування, необхідно зробити новий запуск ПК із встановленою 
СУБД. 

3.8 ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ VIBROVISOR 

Програмне забезпечення VibroVisor поставляється без окремої програми, що автоматизує 
процес встановлення, тому сам процес встановлення складається з копіювання файлів, 
бібліотек і файлів налаштувань і створення ярликів для запуску програмних засобів. 

3.8.1 КОПІЮВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ VIBROVISOR 

Всі програмні компоненти VibroVisor мають знаходиться в одній директорії, як 
представлено в Таблиці 3.8.1.1. 

Таблиця 3.8.1.1 – Список файлів програмного пакету VibroVisor 

Директорія/Файл Примітка 
[Configs] Директорія, де розташовані файли налаштувань 
 Settings????.db Файли налаштувань 
 VisNet.config Файл мережевих налаштувань програмних компонентів 

VibroVisor 
[x64]  
 SQLite.Interop.dll Бібліотека для роботи з базами даних SQLite 
[x86]  
 SQLite.Interop.dll Бібліотека для роботи з базами даних SQLite 
Automation.BDaq.dll Бібліотека для роботи з платой аналогового введення 
Npgsql.dll Бібліотека для роботи з СУБД PostgreSQL 
System.Data.SQLite.dll Бібліотека для роботи з базами даних SQLite 
VibroVisor.Cms.exe Програма контролю стану 
VibroVisor.Common.dll Бібліотека загальних алгоритмів для програмних компонентів 

VibroVisor 
VibroVisor.Config.exe Програма конфігурації 
VibroVisor.Core.dll Бібліотека математичних алгоритмів аналізу вібросигналу 
VibroVisor.Interfaces.dll Бібліотека типів даних 
VibroVisor.Ui.exe Програма графічного інтерфейсу користувача 
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VibroVisor.Ui.Controls.dll Библіотека графічних елементів керування 
 

Для встановлення програмного пакету розпакуйте з архіву дистрибутива всі файли 
програмного забезпечення в директорію на Ваш вибір. 

3.8.2 СТВОРЕННЯ ЯРЛИКІВ ДЛЯ ЗАПУСКУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ VIBROVISOR 

Програмні компоненти VibroVisor не можуть запускатись без параметрів командного рядка, 
які служать для передачі програм первинних налаштувань. 

Для запуску програми необхідно передати два види параметрів: 

1) Мережеве ім’я, яке має співпадати з ім’ям, вказаним в файлі мережевих 
налаштувань VisNet.config. Мережеве ім’я передається в форматі “-n NAME”, де 
NAME – мережеве ім’я програми; 

2) Файл з налаштуваннями. Налаштування програм зберігаються в файлах з 
розширенням *.db. 
Програмі необхідно передати налаштування в форматі “-s SETTINGS”, де 
SETTINGS – шлях від виконуваного файлу exe до файлу налаштувань із 
зазначенням розширення *.db; 

Таким чином, при створенні ярлика Windows файлу exe, що виконується, необхідно 
передати ще параметри. 

Наприклад, інсталяційні файли VibroVisor розташовані в директорії 
D:\VibroVisor.Executables. 

Створіть ярлик на робочому столі, під час створення ярлика виберіть шлях до програми 
контролю стану VibroVisor.Cms. Після цього, після імені файлу, що виконується, задайте 
параметри командного рядка. Далі надайте ярлику ім'я із зазначенням імені сервера, на 
якому програма стану виконуватиметься. 

Аналогічно, створіть ярлики для програми інтерфейсу користувача VibroVisor.Ui.exe. 

Зі списком ярликів та аналогічних параметрів командного рядка ознайомтесь у картці 
мережевих налаштувань. 
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Зображення 3.8.2.1 – Створення ярлика VibroVisor.Cms 
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3.9 СТВОРЕННЯ ФАЙЛУ МЕРЕЖЕВИХ НАЛАШТУВАНЬ 

Основні налаштування мережі, з якими можна ознайомитися в Карті мережевих 
налаштувань, повинні бути вказані в придатному для завантаження програмним 
забезпеченням VibroVisor форматі, у файлі зі стандартним ім'ям VisNet.config. Для 
зберігання використовується синтаксис XML. 

Для редагування файлу VisNet.config можна скористатися будь-яким текстовим 
редактором, наприклад Notepad. Зверніть увагу, що не слід змінювати структури XML, 
найменування вузлів та параметрів, а також типи даних. Разом з цим користувач може 
додавати або видаляти структури, редагувати їх вміст, керуючись певними правилами. 

У файлі мережевих налаштувань мають бути вказані всі програми, що у комунікації. Кожна 
програма аналізує весь вміст файлу, ідентифікуючи свої налаштування мережного імені, яке 
передається у вигляді параметра командного рядка. Налаштування решти учасників 
вносяться до списку дозволених адрес. Запити, які надходять з адреси, яка не вказана у 
файлі мережних налаштувань, ігноруються. 

У файлі мережевих налаштувань можуть лише структури XML трьох видів, кожен із яких 
розглянуто нижче. При цьому жовтим позначені доступні для редагування позиції. 

3.9.1 НАЛАШТУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АРХІВНОЇ СТАНЦІЇ 

Для налаштування центральної архівної станції достатньо вказати IP адресу СУБД, яка 
зберігається у файлі мережевих налаштувань у наступному вигляді: 

<DatabaseConnection name="PostgresConnection" 
type="System.Net.IPAddress">IP_адреса</DatabaseConnection> 

У файлі мережевих налаштувань IP адреса СУБД має зустрічатися один раз. Користувач 
може редагувати адресу, використовуючи загальноприйнятий синтаксис запису IP адрес 
версії 4. 

3.9.2 НАЛАШТУВАННЯ КОНТРОЛЕРА VIBROVISOR 

Налаштування контролера (програми контролю стану VibroVisor.Cms) зберігаються у файлі 
мережевих установок у такому вигляді: 

<ServerParams name="Мережеве_ім’я" type="VibroVisor.Interfaces.Net.ServerParams"> 
<Number type="System.Int32">VisNet_адреса</Number> 
<LocalAddress type="System.Net.IPAddress">IP_адреса</LocalAddress> 
<LocalListenPort type="System.Int32">Порт</LocalListenPort> 

</ServerParams> 
 

Налаштування контролера складаються з VisNet адреси, IP адреси та номера порту. 
Розрізняються параметри мережного імені. Мережеве ім'я програми має бути унікальним 
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у файлі мережевих установок. Кожному додатку мережеве ім'я передається у вигляді 
параметра командного рядка при запуску. Мережеві імена, а також відповідні IP адреси, 
VisNet адреси та номери портів вказані в картці мережевих налаштувань. 

3.9.3 НАЛАШТУВАННЯ КЛІЄНТУ VIBROVISOR 

Налаштування клієнта (програми графічного інтерфейсу користувача VibroVisor.Ui) 
зберігаються у файлі мережевих налаштувань у такому вигляді: 

<ClientParams name="Мережеве_ім’я" type="VibroVisor.Interfaces.Net.ClientParams"> 
<Number type="System.Int32">VisNet_адреса</Number> 
<ServerNumbers type="System.String">VisNet_адреси_серверів</ServerNumbers> 
<LocalAddress type="System.Net.IPAddress">IP_адреса</LocalAddress> 
<LocalPort type="System.Int32">Порт</LocalPort> 

</ClientParams> 
 

Налаштування клієнта складаються з власної VisNet адреси, IP-адреси та порту, які 
вказуються з карти мережевих налаштувань, аналогічно настройкам контролера. Крім того, 
клієнту необхідно вказати VisNet адреси контролерів VibroVisor, до яких клієнт має 
з'єднуватися. VisNet адреси контролерів повинні вказуватися через роздільник ";" (крапка з 
комою). 

3.10 СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ VIBROVISOR 

Для створення бази даних використовується спеціально розроблена конфігураційна 
програма VibroVisor.Config. 

Всі дії, що їй виконуються, з базою даних для програмного комплексу VibroVisor можливо 
також виконати з використанням pgAdmin, що є менш зручним і підвищує ймовірність 
помилок. 

Щоб створити базу даних, запустіть конфігуратор, відкрийте вкладку «Налаштування бази 
даних» та вкажіть IP-адресу центральної архівної станції. У випадку, якщо конфігуратор 
запускається на ПК, який виконує роль центральної архівної станції, можна вказувати 
локальну IP адресу «127.0.0.1». 

Якщо раніше на цьому ПК вже працювала програма VibroVisor, і створювалася база даних, 
то можна видалити її. Увага, перед видаленням бази даних необхідно зберегти всі дані. Для 
цього скористайтесь вказівками документації СУБД. 

Для створення бази даних необхідно натиснути кнопку «Створити базу даних». 
Конфігуратор виконає з'єднання з СУБД та виконає серію SQL запитів для створення бази 
даних. Ця операція може тривати кілька секунд залежно від ситуації. Після успішного 
закінчення операції має з'явитися відповідне повідомлення. 
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Якщо повідомлення не з'явилося протягом хвилини, а програма відповідає на дії 
користувача, наприклад, здійснює зміну вкладок на кліку маніпулятора, то процес 
створення бази даних було перервано. Для аналізу причин помилки необхідно закрити 
конфігуратор, при закритті програми у директорії “Logs” (створюється автоматично) будуть 
створені файли журналу діагностичних повідомлень. 

3.11 НАЛАШТУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ VIBROVISOR 

Після створення бази даних до неї необхідно внести тексти спроектованих повідомлень. 
Тексти повідомлень проектуються розробником програмного забезпечення відповідно до 
технічного завдання та зберігаються у файлах налаштувань *.db. 

Для завантаження повідомлень до бази даних VibroVisor, не закриваючи конфігуратор після 
попередньої дії, необхідно натиснути кнопку «Завантажити тексти повідомлень». Якщо 
натиснути кнопку, з'явиться діалогове вікно, яке пропонує вибрати файл налаштувань 
клієнта. Виберіть місце розташування файлу налаштувань клієнта, за замовчуванням 
«SettingsGui.db», у директорії, куди були розпаковані файли VibroVisor, що виконуються, в 
піддиректорії «Configs». 

Після успішного закінчення операції з'явиться відповідне повідомлення. 

3.12 НАЛАШТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ VIBROVISOR 

Налаштування програмного забезпечення VibroVisor створюються розробником 
програмного забезпечення відповідно до технічного завдання. Налаштування описують 
особливості вимірювання та послідовність обробки сигналу, формування повідомлень. 
Користувачеві надаються обмежені можливості коригування налаштувань конфігуратором. 

Незважаючи на однакове розширення файлів, формат налаштувань програми контролю 
стану та програми графічного інтерфейсу користувача абсолютно різний. Імена файлів 
налаштувань для програм VibroVisor вказані в картці мережних установок. 

Будь-які налаштування програм VibroVisor застосовуються тільки при новому запуску 
програми. 

3.12.1 ПЕРЕВІРКА ТА ЗМІНА НАЛАШТУВАНЬ ПРОГРАМИ ВИМІРЮВАННЯ 

Програма вимірювання немає власного інтерфейсу користувача, тому зміни її налаштувань 
необхідно скористатися конфігуратором. 

Відкрийте конфігуратор VibroVisor.Config і перейдіть на вкладку «Налаштування програми 
вимірювання». Виберіть файл налаштувань для редагування, натиснувши кнопку «…». Після 
відкриття файлу налаштувань його ім'я відображається у відповідному елементі керування. 

Конфігуратор дозволяє змінювати налаштування вимірювання сигналу, налаштування його 
первинного перетворення, налаштування формування повідомлень. 
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Після натискання на кнопку «Канали вимірювання» відкривається діалог, що відображає всі 
збережені в даному файлі налаштувань канали вимірювання сигналів, відсортовані за 
номером картки та каналу плати аналогового введення. 

 

Зображення 3.12.1.1 – Діалог налаштувань вимірювання сигналів 

 

Щоб уникнути непорозумінь, номер плати аналогового введення та каналу вимірювання 
змінити неможливо. При виділенні у списку зліва каналу вимірювання (або декількох 
каналів) праворуч відображаються загальні для виділених зліва каналів налаштування. 

Сигнал з датчику вимірюється аналоговою платою в діапазоні від -10 до +10 (або 
аналогічного), потім сигнал необхідно перетворити у величину віброприскорення, 
віброшвидкості або вібропереміщення відповідно до фізичних властивостей датчику. Це 
перетворення здійснюється програмою вимірювання в так званій функції перетворення. В 
діалозі масштабування номер функції перетворення для кожного каналу вимірювання 
вказується при виборі зліва відповідного каналу. Принципово функції перетворення 
конфігуруються розробником, відповідно до датчиків, які використовуються. Через те, що 
датчики вимірювання вібрації однакові, всі функції перетворення налаштовані однаково, 
але існує можливість принципово різних налаштувань. 
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Зображення 3.12.1.2 – Діалог налаштувань перетворювання сигналів 

Функції перетворення відображені в діалозі налаштувань перетворювання, який 
відкривається кнопкою «Перетворення сигналу». Функція перетворення дозволяє задати 
перетворення сигналу в різних діапазонах вхідної величини. Наприклад, на зображенні 
3.12.1.2 зображені налаштування функції перетворення 201 з двома вхідними діапазонами 
від -5.1 до 0, та від 0 до 5. Для кожного вхідного діапазону вхідної величини задаються 
коефіцієнт посилення та коефіцієнт зміщення. 

Якщо сигнал вийшов з вказаного вхідного діапазону вимірювання, його обробка 
блокується, замість сигналів вимірювання підставляється код невірної величини, а оператор 
бачить символ зірочки. 

Після перетворення вхідного сигналу з напруги до віброприскорення, віброшвидкості або 
вібропереміщення, отриманий сигнал можна ще раз масштабувати за допомогою 
коефіцієнтів посилення, зміщення та коефіцієнту установочний зазору, які представлені на 
зображенні 3.12.1.1. Коефіцієнт установочного зазору використовується для датчиків 
вимірювання вібрації вала, які працюють за струмовихровим принципом, для вимірювання 
спливання вала. За допомогою програми налаштувань можна налаштувати всі коефіцієнти. 
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Зображення 3.12.1.3 – Диалог настроек формирования сообщений 

Якщо натиснути кнопку «Налаштувати уставки повідомлень», відкривається діалог 
налаштувань формування повідомлень. Ліворуч користувач має можливість побачити 
налаштовані повідомлення, праворуч при цьому відображаються умова формування 
повідомлення та відповідна уставка. 

Окрема група налаштувань може проектуватися на архівування вимірюваної величини 
замість формування повідомлень. 

При натисканні кнопки «Налаштувати стрибок вібрації» користувач має можливість змінити 
граничну величину, при досягненні якої формується повідомлення про стрибок вібрації. 

При натисканні кнопку «Налаштувати тренд вібрації» користувач має можливість змінити 
величини зростання віброшвидкості, тривалість зростання та порогове значення. 
Повідомлення про тренд вібрації має формуватись за умови якщо розрахункове зростання 
вібрації впродовж часу заданої тривалості перевищить завдану величину зростання 
віброшвидкості або якщо відбулось зростання на більш ніж порогове значення. Періодична 
перевірка тренду відключена за замовченням, для активації таку перевірку необхідно 
включити. 

3.12.2 ПЕРЕВІРКА ТА ЗМІНА НАЛАШТУВАНЬ ПРОГРАМИ ВІДОБРАЖЕННЯ 
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Зображення 3.12.2.1 – Зміна налаштувань відображення 

 

Зображення 3.12.2.2 – Зміна налаштувань уставок 
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Конфігуратор налаштувань графічного інтерфейсу користувача вбудований у програму 
VibroVisor.Ui. Його можна відкрити через меню Інструменти -> Налаштування. 

Якщо вибрати параметри відображення, користувач може змінити розмір шрифту, яким 
відображається значення вібрації, вказати, чи буде жирний шрифт, і вибрати кількість знаків 
після коми при відображенні значення. Крім цього, можна вибрати розмір шрифту та 
кількість знаків після коми для відображення шкали значення. 

При виборі налаштувань уставок користувач має можливість змінити мінімум, максимум та 
крок шкали, що відображається на гістограмах. Крім того, Користувач може задати, як на 
шкалі відображатимуться межі, за яких відображаються повідомлення. Поки сигнал менше 
Попередження 1, гістограма зелена, потім жовтіє коли стає більше величини Попередження 
2, а потім червоніє, якщо стане вище рівня Аварії. 

Необхідно розуміти, що самі налаштування формування повідомлень знаходяться у файлах 
налаштувань програми вимірювання, а дані налаштування служать для відображення і 
кольорових ефектів. Налаштування програми вимірювання та програми відображення 
повинні збігатися, щоб уникнути непорозумінь. 

3.13 НАЛАШТУВАННЯ ВИНЯТКІВ ПРОГРАМНИХ МЕРЕЖЕВИХ ЕКРАНІВ WINDOWS FIREWALL 

Програмні компоненти VibroVisor створюють та використовують в роботі 2 види мережевих 
з’єднань: 

• Мережеві з'єднання між програмою спостереження VibroVisor.Ui та 
програмами контролю стану VibroVisor.Cms 

• Мережеві з'єднання між усіма програмами VibroVisor и СУБД. 

Робота Windows Firewall за замовчуванням блокує обидва види з'єднань, що перешкоджає 
нормальній роботі програмного забезпечення. Для забезпечення обміну даними між 
програмами VibroVisor при конфігурації Windows Firewall необхідно додати такі винятки: 

• На всіх ПК, на яких встановлені програмні компоненти VibroVisor, у винятки 
необхідно додати VibroVisor.Cms та / або VibroVisor.Ui; 

• На ПК, який виконує функції центрального архівного сервера, виключення 
також необхідно додати сервер СУБД – PostgreSQL Server. Сервер СУБД за 
замовчуванням встановлено у директорію C:\Program 
Files\PostgreSQL\12\bin\Postgres.exe 

3.14 ПЕРЕВІРКА НАЛАШТУВАНЬ ТА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Для перевірки налаштувань та працездатності програмного забезпечення існує можливість 
його запуску в режимі симуляції, при цьому сигнал не буде вимірюватися, але 
симулюватиметься. Усі алгоритми обробки сигналу, формування повідомлень та інше 
будуть виконуватись згідно з налаштуваннями. 
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Для запуску програми вимірювання у режимі симуляції необхідно додати до командного 
рядка запуску програми вимірювання VibroVisor.Cms додатковий параметр "-v". 

 

4 ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ VIBROVISOR 

 

Зображення 4.1 – Загальній вигляд головного екрану 

 

На загальному екрані користувач може побачити середньоквадратичні значення рівнів 
вібрації, подвійну амплітуду вібрації вала, результати вимірювання механічних величин та 
швидкість турбоагрегату. Крім того стан зв'язку з програмою вимірювання зображений 
колом зеленого або червоного світла. 

 - іконка відкриває вікно осцилограми сигналів, після того, як вікно відкрито, за 
допомогою кліку миші визначається сигнал, осцилограма якого відобразиться у цьому вікні. 

 - іконка відкриває вікно спектру сигналів, після того, як вікно відкрито, за допомогою 
кліку миші визначається сигнал, спектр якого відобразиться у цьому вікні. 

 


