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O Sistema Digital de Análise de Vibrações – SDAV foi desenvolvido para 

auxiliar na manutenção industrial detectando os defeitos das máquinas através das 

vibrações.  

Através de um poderoseo software de análise é possível analisar os sinas de 

vibrações das máquinas detectando defeitos de rolamentos, engrenamentos, problemas 

elétricos de motores, folgas, desalinhamentos,etc. 

 

 

1. HARDWARE 

O sistema possui dois tipos de hardware: 

 Com 2 canais, proporcionando melhor portabilidade, pois o aparelho é 

alimentado diretamente pela porta USB. Pode ser utilizado com notebooks ou 

Tablet PC. 

 
SDAV – 2 canais 

 

 
 

 

 

USB 

Conector do 

Sensor Óptico 

Conector dos Sensores 
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 Com 4 canais, podendo ser utilizado com até 4 sensores de vibração 

simultaneamente. O aparelho é alimentado através de um conjunto de baterias 

recarregáveis acompanhado do carregador. 

 

 

 
Carregador Bivolt Automático 

 

 

 
 

  

Indica a Conversão de Dados 

Indica os Pulsos do Sensor Óptico 

Pronto para fazer a Leitura 

Entrada dos Sensores Saída Analógica 

Indicador do 

Carregador 

Conector 

Carregador 

Conector Sensor 

Óptico 

USB 
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1.1. INSTALAÇÃO DO DRIVER 

Ao conectar o cabo USB (fornecido) no aparelho e no computador o Windows 

mostrará a seguinte tela: 

 
Não é necessário que o Windows se conecte ao Windows Update para instalar o 

driver, pois buscaremos no CD de instalação fornecido. Clique em Avançar. 

 
Selecione “Instalar de um lista ou local específico”. Clique em Avança 
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Clique no botão “Procurar” e selecione no CD de instalação fornecido o diretório 

“USB Driver\Win XP vista”. Clique em Avançar. 

 

 
Instalando o driver da porta USB... 
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Clique em Concluir. 

Ao clicar em concluir aparecerá outra tela para instalação do driver para 

criação da porta de comunicação. 

 

Marque a opção “Não, não agora” e clique em Avançar. Utilize o mesmo 

procedimento da instalação anterior. 
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Após a instalação dos drivers é criada uma porta de comunicação (COM 5 por 

exemplo) que será usada pelo software para coletar o sinal enviado. 
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2. SOFTWARE 

Os requisitos mínimos: 

 512 Mb memória RAM; 

 Processador com 600 MHz; 

 Sistema operacional Windows (NÃO GARANTIMOS O PLENO 

FUNCIONAMENTO NO WINDOWS VISTA ) 

 60 GB de HD. 

2.1. INSTALAÇÃO 

No CD de instalação fornecido clique 2 vezes no arquivo executável 

“SDAV_Setup.exe”. Aparecerá esta tela:  

 
Clique em OK. 

 
Clique em Avançar. 



 

13 

 

 
Clique em Avançar. 

 

 

 

 
Clique em Avançar. 
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Clique em Avançar. 

 

 
Clique em Instalar. 
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Instalando... 

 

 
Clique em Concluir. 
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2.2. TELA INICAL 

Clique 2 vezes no ícone criado na área de trabalho do computador. Aparecerá 

a seguinte tela: 

 

2.3. MENU E BARRA DE FUNÇÕES 

 
 

 

 

 

Abrir arquivos já salvos e 

Salvar todos os sinais lidos. 

Mostra todas as 

janelas criadas. 

Comunicar com o hardware utilizando 

a porta USB ou Máquina Virtual. 

Funções de 

Aquisição, 

Configuração 

e Janela. 

Menu e Barra de Funções. 

Barra de Status. 
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Acesso ao menu de 

rota e outras funções 

com teclas de atalho. 
Ajuda e Informações 

sobre a TEKNIKAO. 
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2.4. CONFIGURAÇÕES 

Para acessar as configurações basta clicar no botão Menu (Menu Principal), 

abaixo do menu Arquivos. 

 
Para acessar os tópicos clique nas setas à direita. 

2.4.1. DIRETÓRIO DE DADOS 

 O Diretório de Dados indica a pasta onde o software irá salvar os sinais lidos. 

 
Maquina 1 é o Diretório de Dados. 

 

O Diretório de Dados também é indicado na Barra 

de Status localizada na parte inferior do software. 
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2.4.2. JANELA 

Mostra todas as janelas criadas com seus respectivos canais. Se as janelas 

estiverem minimizadas, basta dar um duplo clique na janela desejada que ela será 

restaurada. 

 

O Menu possui botões para criação de janelas, 

alinhamento na horizontal, vertical, cascata, 

minimizar e fechar as janelas. 

 

 
 

Pode-se Abrir e Salvar as configurações 

criadas. 

 

 
 

2.4.3. SENSORES 

 Neste menu é definido a sensibilidade do sensor  e qual tipo de sensor. È 

definido o nome do canal e a rotação da máquina. 

 

Acel: Indica se o sensor neste canal é um 

acelerômetro. É possível usar outros tipos 

de sensores tais como decibelímetros ou 

sensores de proximidade. 

ICP: Fornece alimentação ao 

acelerômetro de acordo com o padrão 

ICP (18Vdc e 2,7mA). 

Sensibilidade: Digite em mV a 

sensibilidade do sensor usado. 

Unidade: Indica a unidade de medida. 

Para o acelerômetro o padrão é g. 

 

 



 

20 

2.4.4. ROLAMENTOS 

 No Menu Rolamentos pode-se definir até 4 tipos de Rolamentos para cada 

canal. O programa calcula as freqüências de falhas: FTF (gaiola), BSF (elemento), 

BPFO (pista externa) e BPFI (pista interna). Estas frequências são traçadas nos 

gráficos de espectro. 

 

Para pesquisar um rolamento digite o número do 

rolamento e clique na lente. 

Para pesquisar um rolamento de uma marca específica, 

basta selecionar o fabricante. 

Para cadastrar um rolamento clique no rolamento 

desejado e dê um duplo clique em um dos quatro espaços 

do canal desejado. 

Para remover um rolamento cadastrado clique com o 

botão direito sobre o rolamento que deseja remover. 

 

Ao definir um valor de rotação (RPM), o software sugere 

um valor de filtro para melhor aquisição do sinal do 

rolamento. Ao selecionar o rolamento cadastrado o valor 

do filtro fica visível na Barra de Status.  

 

2.4.5. FREQUÊNCIAS DE FALHA 

 No SDAV pode-se cadastrar até 4 Freqüência de Falha por canal.   

 
 

 

 

 

O programa calcula e indica freqüências de falhas 

conhecidas multiplicando o valor indicado no campo 

xRPM pela rotação real da máquina indicada no 

campo RPM na janela de medida. 

No campo Harm. digite o número de harmônicas que 

serão indicados no espectro. 

O campo Descrição é o nome dado à Freqüência de 

Falha. 

 

O programa sugere um filtro de aquisição baseado na 

Rotação, Freqüência de Falha e do Número de 

Harmônicas desejado (aparece na Barra de Status). 



 

21 

2.4.6. REDUTOR 

 Através deste recurso pode-se analisar caixas de redução de forma prática, pois 

os software calcula até 5 estágios fornecendo o número de dentes das engrenagens. 

 

Rotação Relativa ao Canal: indica qual RPM será 

usado para os cálculos das freqüências. 

Nr. Harmônicas: quatas harmônicas serão 

visualizadas na janela de Espectro de Frequências. 

RPM: mostra a rotação de saída dos estágios. 

Nr.Dt1 e Nr.Dt2: local para digitar o número de 

dentes das engrenagens. 

 

Ao definir um valor de rotação (RPM), o software 

sugere um valor de filtro para melhor aquisição do 

sinal do engrenamento. Para cada estágio selecionado é 

calculado um valor para o filtro (visível na Barra de 

Status). 

 

 As freqüências do redutor são traçadas no gráfico do espectro, não 

deixando dúvidas quanto ao diagnóstico. 

2.4.7. CORREIAS 

Através deste recurso é possível identificar frequências de falha de sistemas que 

tenham transmissão por correia. 

 

Polias 

Rp1: Raio da Polia 1(mm). 

RP2: Raio da Polia 2(mm). 

D: Distância entre as polias(mm). 

 

Ref. RPM (rotação de referência) 

Define qual o valor de rotação que será utilizado para o 

cálculo das freqüências de falha. (P1 ou P2). 

RPM: insira o valor de rotação da polia 1. 

Ao inserir os valores de Rp1, Rp2 e D, o software calcula o 

comprimento da correia(Comp. da Correia) e inserindo o 

RPM é calculado a freqüência da correia(Freq. da 

Correia).  
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2.4.8. PREFERÊNCIAS 

 

Através deste menu é possível configurar a aparência dos 

gráficos, número de de harmônicas do espectro, níveis de 

alarmes e selecionar o diretório onde estarão as medidas 

coletadas. 

 

Este menu é subdivido em 4 tópicos: 

1. Gráficos 

2. Espectro 

3. Alarmes 

4. Diretório Base 

 

 

2.4.8.1. GRÁFICOS 

 

Opções 

Cor Linha: altera a cor dos gráficos da janela de sinais. 

Grade: coloca grade na janela de sinais. 

Espessura Linha: deixa as linhas dos gráficos mais fortes. 

Texto do Menu: coloca o texto no menu das janelas de 

sinais. 

 

Cursores: possui opções para alterar a cor e a espessura 

dos cursores. 

 

Texto dos Gráficos: altera a cor de fundo dos textos que 

aparecem na janela de sinais. 

2.4.8.2. ESPECTRO 

 

Amplitude: altera a visualização da amplitude do gráfico 

do espectro para Logarítmica ou Linear. 

 

Frequência: altera a visualização da linha do tempo no 

gráfico do espectro para Hertz (Hz) ou Ciclos Por Minuto 

(CPM). 

 

Texto Inclinado: altera a posição dos texto marcados no 

gráfico do espectro. 

 

Nr. de Harmônicas: quantidade de harmônicas exibidas 

no gráfico de espectro. 



 

23 

2.4.8.3. ALARMES 

 

Define quantos por cento o valor da última medida deve 

ser alterado para que haja alarme. 

 

Usar Calculadora: habilita calculadora no menu de 

configuração de alarmes das janelas de sinais. 

2.4.8.4. DIRETÓRIO BASE 

 

É o diretório definido para armazenar todas as medidas 

coletadas. Dentro deste diretório ficam as pastadas 

criadas para cada cliente com suas respectivas áreas e 

máquinas. 

 

O Diretório de Dados inicia a partir do diretório 

selecionado no Diretório Base. 

2.5. MODO MONITOR 

O modo monitor é um modo especial onde o SDAV pode adquirir várias 

medidas em intervalo de tempo predeterminado. Quando o botão “Iniciar” é acionado, 

o programa faz uma varredura em todas as janelas criadas, adquire os sinais de acordo 

com as configurações de cada janela e salva automaticamente em sub-pastas com os 

nomes dos canais e configurações. Após isso o programa aguarda o tempo 

determinado e faz nova varredura salvando os dados. O gráfico de tendência de cada 

janela é atualizado a cada varredura.  
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Quando o número de espectros salvos atinge o valor da 

pilha sem que haja algum alarme em nenhuma das 

janelas, o primeiro espectro da pilha é eliminado e um 

novo espectro é salvo, mantendo o tamanho da pilha. Se 

em qualquer uma das janelas ocorrer um alarme de nível 

1, o programa salva toda a pilha anterior e salva mais 

uma pilha de espectros. Após isso o programa cria uma 

nova pasta onde o processo será repetido, porém agora 

aguardando um alarme de nível 2. Caso o valor medido 

do alarme de nível 1 diminua por exemplo 10%, o 

alarme de nível 1 é rearmado automaticamente. O 

Rearme do Alarme funciona para os dois níveis de 

alarme.  A porcentagem de rearme do alarme é definida 

do campo Rearme de Alarme. Com isso é possível ter o 

histórico antes e depois do alarme 1, e o histórico antes e 

depois do alarme 2. 

2.6. JANELAS DE MEDIDA 

O programa permite criar até 20 janelas. Caso existam duas ou mais 

janelas com as mesmas configurações o programa não efetuará as medidas, 

requisitando que as janelas tenham suas configurações modificadas ou que 

sejam excluídas. 

Para criar uma janela de medida, clique no botão nova janela:  

que fica na Barra de Funções. A janela possui duas barras de status (superior e 

inferior) e dois menus (menu de contexto e menu de configurações). 

 O SDAV faz a leitura de três unidades de medida com configurações 

diferentes de um mesmo canal. Pode-se criar três janelas de com a mesma 

unidade de medida, por exemplo Aceleração (A), só que para cada uma 

selecionar um número de linhas ou filtro.  
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2.6.1. CONFIGURANDO JANELAS 

O menu de configuração localiza-se do lado direito da janela. Este menu 

funciona através de abas que ficam visíveis quando recebem um clique no tópico 

desejado.  

 

Define o número do canal. 

 

Define a unidade de medida. 

Aceleração (A), Velocidade (V) e 

Envelope (E). 

Habilita ou Desabilita a janela. Sinal do Tempo 

Salvar: Salva o sinal lido. Espectro do Sinal. 

Sincroniza as leituras com o 

sensor óptico. 
Curva de Tendência do Sinal. 

Modo Barra: transforma a 

janela em uma barra para 

monitoramento. 

Tabela de Tendência. 

Linhas: Quanto maior melhor a 

resolução. 

 

Médias: define a quantidade de 

medidas que software fará 

apresentando o sinal médio. 

FMáx (Hz): Frequência do filtro 

para leitura do sinal. Se for 

selecionado um filtro de 1K, por 

exemplo, sinais acima desta 

frequência são cortados.  

Menu de 

Configurações 

da Janela. 

Barra de Status do gráfico 

Barra de Status da Janela 

Menu de Contexto 

(clique com o botão 

direito do mouse). 
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2.6.2. FREQUÊNCIAS DE FALHA 

 Para visualizar as freqüências de falha cadastradas no menu principal deve-se 

definir um valor para o campo RPM da janela localizado na barra de status da janela. 

Ao clicar na aba da Freq. Falha as freqüências de falhas são traçadas no gráfico 

automaticamente. 

 

2.6.3. FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTOS  

 As frequências de falha dos rolamentos são visualizadas clicando na aba 

Rolamentos. Ao selecionar o rolamento desejado é possível visualizar as freqüências 

de falha correspondentes ao defeito de: 

 Gaiola – FTF 

 Elemento – BSF 

 Pista Externa – BPFO 

 Pista Interna – BPFI 

Utilizando a técnica de medida chamada Envelope, os defeitos são identificados 

com muita precisão, pois o hardware separa os defeitos gerados pelo rolamento de 

outros defeitos mecânicos. 

Freq. 

Falha 

Defina uma Rotação. 

As linhas que aparecem no 

gráfico indicam as harmônicas da 

Freqüência de Falha.  
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 Defina um valor para o RPM na barra de status da janela. 

 

2.6.4. FREQUÊNCIAS DE REDUTORES 

 As frequências de engrenamento são visualizadas apenas clicando na aba 

Redutor e automaticamente as frequências harmônicas do 1º Estágio do engrenamento 

são mostradas no gráfico do espectro. Selecionando os outros estágios, as frequências 

são calculadas automaticamente.  

Rolamento 

Defina uma Rotação. 

As linhas indicam exatamente as 

freqüências de falha de cada 

defeito do rolamento. 
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2.6.5. CONFIGURANDO ALARMES 

 

Os alarmes podem ser configurados através do 

acompanhamento do nível: 

 RMS 

 Pico 

 Fator de Crista 

 Bandas 

 

Os 4 tipos podem ser usados simultaneamente ou serem 

ativados individualmente.  

Redutor 

Defina uma Rotação. 

As linhas indicam exatamente as 

freqüências de falha de cada 

estágio de engrenamento. 
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2.6.5.1. RMS 

 

Os valores para os alarmes podem ser digitados ou 

definidos pelo software. 

Ativo: se checado, habilita o uso do nível RMS do sinal 

para alarme. 

Def.%: este botão define os níveis de alarme de acordo 

com a porcentagem definida no Menu Principal em: 

Preferências>Alarmes. 

2.6.5.2. PICO 

 

Os valores para os alarmes podem ser digitados ou 

definidos pelo software. 

Ativo: se checado, habilita o uso do valor de Pico do 

sinal para alarme. 

Def.%: este botão define os níveis de alarme de acordo 

com a porcentagem definida no Menu Principal em: 

Preferências>Alarmes. 

2.6.5.3. FATOR DE CRISTA 

 

Os valores para os alarmes podem ser digitados ou 

definidos pelo software. 

Ativo: se checado, habilita o uso do nível do Fator de 

Crista para alarme. 

Def.%: este botão define os níveis de alarme de acordo 

com a porcentagem definida no Menu Principal em: 

Preferências>Alarmes. 

Os valores dos níveis RMS e Pico são visíveis tanto no sinal do tempo como 

no sinal de espectro de frequências no canto superior esquerdo dos gráficos. O Fator 

de Crista é visível somente no sinal do tempo junto com os valores RMS e Pico. 

 

Espectro de Frequências 

Sinal do Tempo 

RMS 

Pico 

RMS, Pico e 

Fator de Crista 
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2.6.5.4. BANDAS 

Para cada janela é possível configurar até 12 bandas de alarmes. Para adicionar 

uma banda de alarme basta clicar na seta que aponta para cima. No exemplo 

incrementaria para cadastrar a segunda banda. 

Os alarmes são calculados pelo valor RMS da banda. Este valor é visualizado 

na barra de status do cursor relativo (no caso o cursor azul). 

 

Nome: nome da banda de alarme. 

Ativa: se checado, ativa a banda atual. 

Define: preenche automaticamente o Alarme 1 e 

Alarme 2 (são calculados pela porcentagem definida no 

Menu Principal> Preferências>Alarme) e os campos 

kCPM Inf. e kCPM Sup. (mostra os valores de 

frequências selecionados pelos cursores no espectro de 

frequência). 

Visualizar no Gráfico: permite a visualização dos 

níveis de alarme de cada banda na janela do espectro, 

facilitando a identificação da banda alarmada. 

Os botões Exportar e Importar possibilita que os 

valores sejam salvos em um arquivo distinto, facilitando 

o preenchimento em outras janelas. 

 

Cursor Relativo (kCPM Sup.) 

Cursor Principal (kCPM Inf.) 

Banda de 

Frequência 

Alarme 1  

Alarme 2 

  RMS da Banda selecionada 
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 Quando ocorre um dos níveis de alarme, os gráficos de espectro e do tempo 

ficam em vermelho identificando que houve nível de alarme na janela. 
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2.6.6. MENU DE CONTEXTO 

Ao clicar como botão direito do mouse na área gráfica da janela o menu de 

contexto é acionado. 

 

Cursor: ativa o cursor do mouse. 

 

Escala Automática: ajusta o sinal da melhor forma na janela. 

Escalas: opção de mudar o domínio do tempo para Hz. ou CPM 

e a amplitude em Linear (Lin) ou Logarítmica (Log). 

Cursor Relativo: ativa um segundo cursor nos gráficos de 

espectro e do tempo. 

Zoom: possui a opção Janela que permite selecionar uma área 

específica do gráfico, a opção Arrastar e um Zoom. 

Integração Digital: o software faz a integração do sinal 

convertendo, por exemplo, aceleração em velocidade. 

Remover Marca: Remove textos inseridos no gráfico. Por 

exemplo, valor do pico de frequência no espectro. 

Imprimir: Imprime o gráfico. 

Copiar: opção de copiar área gráfica como figura ou os dados 

para uma planilha eletrônica por exemplo. 

Dados: opção de inseri informações no canto superior direito do 

gráfico número de linhas, filtro e notas do sinal coletado. 

 

O Menu de Contexto aparece nos gráficos de domínio do tempo e no gráfico 

de espectro de frequências. 
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2.6.7. BARRAS DE STATUS 

A janela possui um barra de status, que fica na parte superior da janela e cada 

gráfico possui duas barras de status, uma do cursor principal que sempre será visível 

ao visualizar um gráfico (domínio do tempo, espectro de freqüência ou tendência) e 

outra do cursor relativo. 

 

 

A Barra de Status da Janela indica a quantidade de 

leituras que serão feitas para mostrar o sinal médio (este 

valor é definido no menu de configurações da janela).  

O campo RPM é para ser preenchido com a rotação 

desejada para o software calcular as frequências de falha, 

defeitos de rolamentos e engrenamentos. Ao digitar o 

RPM na configuração dos sensores no Menu Principal, a 

janela já vem com este campo preenchido. 

Ao abrir um historio, a Barra de Status do Gráfico mostra uma 

barra de rolagem para as medidas do histórico, opção de 

estrapolação e qual a visualização atual (RMS, Pico, Fator de 

Crista ou Bandas). 
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2.6.8. VISUALIZANDO GRÁFICOS 

2.6.8.1. SINAL DO TEMPO 

Para visualizar o sinal do tempo, no menu de configuração da janela, clique na 

aba Canal e clique no botão Sinal do Tempo. 

 

 

 

 

 

Para visualizar o 

menu de 

contexto do 

sinal no tempo 

clique com o 

botão direito do 

mouse na área 

gráfica. 

Período entre os cursores 

Freqüência entre os cursores 

Barra de rolagem do cursor relativo 

Barra de rolagem do cursor principal 

Ciclos por minuto entre os cursores 

Posição do cursor 

principal no tempo 

Amplitude do 

sinal do cursor 

principal 

Botões para aumentar ou 

diminuir a escala 
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2.6.8.2. ESPECTRO DE FEQUÊNCIAS 

Para visualizar o espectro de frequências, no menu de configuração da janela, 

clique na aba Canal e clique no botão Espectro de Frequências. 

 

 

 

 Cada cursor possui uma barra de rolagem para posicionamento do cursor no 

pico de freqüência desejado. Ao selecionar o pico de freqüência a barra de status 

mostra a amplitude e a freqüência do pico selecionado. 

 O botão Locate possui um painel com algumas opções gráficas e funções: 

 

Def. RPM: define a rotação pela frequência do cursor selecionado. 

 Marq. Freq. e Comentário: no pico selecionado é marcado a freqüência 

correspondente e o texto escrito na caixa de texto. 

 Marq. ORD.: Marca a ordem da harmônica no gráfico. 

Def. RPM / ORD: define a rotação pela ordem da harmônica, basta digitar o 

número da ordem. 

  

Botões para 

aumentar ou 

diminuir a 

escala. 

Valor RMS correspondente a banda 

de frequências selecionadas. É útil 

quando se cria alarmes por bandas. 

Diferença ente 

as frequências 

dos cursores. 

Relação entre as 

frequências dos 

cursores. 

Ajuste fino das harmônicas 

do cursor principal. 

Ao selecionar uma frequência com um 

dos cursores e clicar no botão locate, o 

software calcula as frequências 

harmônicas da frequência selecionada. 
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 Ao aplicar a função Janela (menu de contexto > Zoom > Janela) em um pico 

de espectro, observa-se que não existe um ponto máximo definido. Através do botão 

Locate o software calcula o ponto máximo e a freqüência do pico de frequência. 

 

2.6.8.3. GRÁFICO DE TENDÊNCIA 

Para visualizar o gráfico de tendência das medidas, no menu de configuração da 

janela, clique na aba Canal e clique no botão Gráfico de Tendência. 

 

Ponto máximo do 

pico de frequência. 

Nível de Alarme 2 

Nível de Alarme 1 

Gráfico de Tendência da Máquina. 

Barra de navegação entre as 

medidas. 

Extrapola o gráfico de 

Tendência. 

O gráfico de tendência pode ser visualizado pelo Nível RMS, Pico, 

Fator de Crista ou Bandas de Alarmes. 

Botões para 

aumentar ou 

diminuir a 

escala. 
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 Para cada medida do gráfico de tendência pode-se visualizar a os gráficos de 

sinal do tempo e espectro de frequências, basta selecionar o gráfico desejado na aba 

canal no menu de configurações da janela. 

 

 Ao mesmo tempo em que a uma medida é selecionada os gráficos de sinal do 

tempo e espectro de frequências são alterados. 
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2.6.8.4. ESTRAPOLAÇÃO DO GRÁFICO DE TENDÊNCIA 

A extrapolação do gráfico de tendência é um recurso que permite visualizar a 

tendência do gráfico para os níveis de alarmes, valor RMS, Pico, Fator de Crista, 

Bandas de alarme e para uma determinada data. Em extrapolação (localizado na barra 

de status do gráfico de tendência), os cursores (principal e relativo) ficam com outro 

formato para seleção do período desejado para o calculo do gráfico de extrapolação.  

 
E aparece um painel de configuração para o calculo da extrapolação do gráfico até: 

 Alarme 1: extrapola o gráfico até alarme 1. 

 

Cursores para seleção do período 

desejado para a extrapolação do 

gráfico de Tendência. 

Obs.: A extrapolação só é 

calculada com a seleção de no 

mínimo 4 medidas do gráfico de 

Tendência. 
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 Alarme 2: extrapola o gráfico até alarme 2. 

 

 

 Nível: extrapola o gráfico até o nível de vibração definido. 
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 Data: extrapola o gráfico até a data escolhida. 

 

Para extrapolação nas opções de Alarme 1, Alarme 2 ou Nível, o gráfico 

indica a data estimada que ocorrerá os alarmes ou o nível. Na opção Data, ao 

selecionar a data desejada o gráfico de extrapolação indicará o nível que a máquina 

poderá apresentar. 

Os gráficos de extrapolação são feitos com base em cálculos estatísticos de 

acordo com a tendência da máquina, por isso, baseados no intervalo de medidas que 

forem selecionadas o gráfico apresenta estimativas diferentes. 
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2.7. CRIANDO CONFIGURAÇÕES 

Cada configuração feita em uma janela ou várias janelas para o mesmo canal 

ou outros canais simultaneamente, por exemplo, número de linhas, filtro, médias, 

unidade de medida, nome do canal, opções do sensor, alarmes, frequência de falha, 

rolamentos, redutor e etc., o SDAV proporciona a opção de salvar esta configuração 

facilitando a realização das medidas. Por exemplo, quando for fazer a medida de uma 

máquina pela primeira vez cria-se a quantidade de janelas necessárias com suas 

configurações e salve estas configurações, quando tiver que fazer outras medidas 

nesta máquina basta abrir a configuração e as janelas já vem com suas respectivas 

configurações. 

Uma máquina pode ter vários pontos de medida, pois se pode criar um arquivo 

de configuração das janelas de acordo com a posição que o sensor será colocado na 

máquina ou mancal (vertical, horizontal, axial, lado acoplado, etc.), nomeando os 

arquivos de configuração com o nome da posição do sensor, por exemplo. 

Geralmente se utiliza deste método quando se possui somente um sensor. 

Após criar as janelas de medidas e fazer as configurações desejadas clique no 

botão salvar localizado na barra de funções do SDAV ou no Menu Principal > 

Janelas > . Abrirá a seguinte janela: 

 

Para abrir uma configuração clique no botão abrir localizado na barra de funções do 

SDAV ou no Menu Principal > Janelas > .  

Defina um nome para o 

arquivo e clique em Salvar. 
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2.8. CRIANDO ROTA 

A rota é um arquivo que armazena arquivos de configuração facilitando a 

realização das medidas de diversas máquinas, pois se o nome da rota for o nome da 

máquina basta digitar o nome ou fazer uma leitura do código de barras(se a rota for 

salva com este código) e o software procura no diretório de dados o arquivo 

correspondente.  

O SDAV possui um editor de rotas que pode ser acessado através do Menu 

(Rota tecla de atalho F6) ou do botão Menu (Menu Principal) localizado na barra de 

funções. O editor de rotas possibilita associar uma imagem para cada arquivo de 

configuração, que pode ser a foto da máquina ou do ponto de medida correspondente 

ao arquivo de configuração. 

 

Nova: cria uma nova rota. 

Editar: possibilita abrir uma rota já 

existente e fazer alterações. 

Salvar: salva a rota criada. 

Inserir: insere uma imagem para ser 

associada à um arquivo de configuração. 

Remover: remove a imagem associada a 

um arquivo de configuração. 

Associar: associa a imagem inserida à 

um arquivo de configuração. 

Incluir todo Diretório: o diretório 

selecionado é inserido na rota. 
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2.8.1. UTILIZANDO UMA ROTA 

O arquivo de rota criado é acessado através do item Rota localizado no Menu 

Principal (botão Menu)  na Barra de Funções ou pela tecla de atalho F7. 

 

 
 

 

 

 

Ao selecionar um arquivo de configuração, a imagem 

associada é visualizada. 

Dando um duplo clique em um arquivo de configuração, 

as janelas de medidas são abertas automaticamente. 

Ao salvar a leitura o arquivo fica uma marca 

idenficando que já foi lido. 

A Barra de Título do software indica o arquivo de configuração aberto. 

 

Abre 

Rota. 

Abre o Editor 

de Rotas. 

Abre uma rota 

digitando o nome 

ou lendo o código 

de barras. 


