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V městské dopravě je vysoký důraz
kladen na životnost převodovky a dalších
dílů přenášejícíh výkon motoru. Pro
odhalení slabých míst a pro získání
náhledu do životního cyklu převodovky
věnuje FORD v Německu maximum pozornosti
jejich
zkouškám.
Pro
nově
vybavené
automatické zkušební stanoviště si FORD
v Kolíně nad Rýnem vybral technologii imc
pro měření i vyhodnocení dat.

Aplikač nípoznámka:
Mě ření
na převodovká ch
systémem stanoviště, nebo naopak může být
zcela ovládán řídícím systémem zkušebního
stavu, takže bez obsluhy lze provádět
dlouhodobé testy trvající několik týdnů
či měsíců.

Měří
se
10
kanálů
o
vzorkovací
frekvencí 500 Hz. Z naměřených dat se
počítá až 64 matic tříd, a to jako
konkrétní reakce na určité události
(signály). Aby se vyhovělo specifikaci,
byl
pro
každý
testovací
stanoviště
speciálně připraven jeden měřicí systém µ
-MUSYCS. parametrizovat čítání tříd a
výpočty pracovních matic umožňuje na
zakázku
upravený
program
vybavený
podrobným dialogem.

blokové schéma ukazuje vztah mezi kanály,
procedurami pro výpočet událostí a výslednými
maticemi

Všechny
výpočty
jsou
prováděny
v
reálném čase. Pro sledování stavu
zkoušky je nejvhodnější zobrazení dat
s živými křivkami. Dokonalé je okamžité
generování zpráv založené na generátoru
zpráv firmy imc. Výsledky jsou též
automaticky
ukládány
do
databáze
a vyhodnocení dat po zkoušce lze provádět
standardním programem FAMOS, což je
program
firmy
imc
pro
off-line
vyhodnocení dat.
testovací stanoviště FORD pro převodovky včetně
zátěžového stroje a řídící jednotky

Po uspořádání do tříd podle úrovně
(rainflow - LDC) či po zpracování podle
obdobného postupu pak výsledná matice
okamžitě poskytuje základní informace.
Navíc je na displeji indikována použitá
převodovka a vybraný zátěžový profil protože rozdílné převodovky a různé
zátěžové
profily
pochopitelně
vedou
k odlišným maticím.
Základní informace, např. o aktuálně
použité
převodovce,
přichází
přímo
z řídícího systému měřicího stanoviště.
Je-li tato informace nedostupn á, lze typ
převodovky odvodit přímo z poměru otáček
na vstupu a výstupu. Nicméně celý měřicí
systém může být použit též v nezávislém
režimu, tedy bez propojení s řídícím
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dvojrozměrný výsledek LDC zobrazující otáčky
a krouticí moment (barevná mapa)
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