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Tätä käsikirjaa koskevia tietoja
Nämä käyttöohjeet koskevat StateMonitorin versiota 1.2.x.
Toivotko muutoksia tai oletko havainnut vikoja?
Pyrimme jatkuvasti parantamaan dokumentaatiotamme. Auta meitä
löytämään parannuskohteet ilmoittamalla niistä sähköpostitse
osoitteeseen:
tnc-userdoc@heidenhain.de
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Tekstimerkinnät
Tässä ohjekirjassa käytetään seuraavia tekstimerkintöjä:
Esitys

Merkitys

...

Ilmoittaa käsittelyvaihetta
Esimerkki:
Napsauta näyttöpainiketta TALLENNA

...

Tunnistaa käsittelyn tuloksen
Esimerkki:
StateMonitor näyttää kaikki määritellyt
käyttäjät taulukossa.

...

Ilmaisee luetteloa
Esimerkki:
Virheryhmät:
Koneistus
ohjelmointi
PLC
Yleistä

Rasva

Merkitsee
Valikot
Rekisterikortit
Painikkeet
Toiminnot
Esimerkki:
Vaihda Asetukset-valikkoon.
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Oikeudellinen ohje
StateMonitor-ohjelmiston käyttöä varten ovat voimassa
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH:n lisenssiehdot.
StateMonitor sisältää komponentteja, joiden tekijänoikeudet
omistaa znt Zentren für Neue Technologien GmbH, LenaChrist-Straße 2, 82031 Grünwald. Nämä oikeudet on suojattu
maailmanlaajuisesti tekijänoikeuksin. Komponenttien tai osien
luvaton monistaminen, käyttäminen tai kauppaaminen on kielletty ja
voi johtaa rikos- tai siviilioikeudellisiin seuraamuksiin.
© znt Zentren für Neue Technologien GmbH
StateMonitor sisältää Open-Source-ohjelmiston, jonka käyttöön
liittyy erityisiä käyttöehtoja. Nämä käyttöehdot ovat ensisijaisia
StateMonitorin lisenssiehtoihin nähden.
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Käytettävät ohjeet
Varmuusohjeet
Noudata kaikkia tässä ohjekirjassa ja valmistajan dokumentaatiossa
olevia turvallisuusohjeita!
Turvallisuusohjeet varoittavat vaaroista, jotka liittyvät ohjelmistoon
ja laitteisiin, ja antavat ohjeita niiden välttämiseen. Ne on luokiteltu
vaarojen vakavuuden mukaan seuraaviin ryhmiin:

VAARA
Vaara ilmoittaa henkilöä uhkaavasta vaarasta. Jos et noudata
vaaran välttämiseksi annettua ohjetta, vaara aiheuttaa varmasti
kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.

VAROITUS
Varoitus ilmoittaa henkilöä uhkaavasta vaarasta. Jos et
noudata vaaran välttämiseksi annettua ohjetta, vaara aiheuttaa
oletettavasti kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.

OLE VAROVAINEN
Ole varovainen ilmoittaa henkilöä uhkaavasta vaarasta. Jos et
noudata vaaran välttämiseksi annettua ohjetta, vaara aiheuttaa
oletettavasti lievän loukkaantumisen.

OHJE
Ohje ilmoittaa esineitä tai tietoja uhkaavista vaaroista. Jos et
noudata vaaran välttämiseksi annettua ohjetta, vaara aiheuttaa
oletettavasti aineellisen vahingon.
Informaatio-ohje
Noudata tässä ohjekirjassa annettuja informaatio-ohjeita
ohjelmiston virheettömän ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi.
Tässä ohjekirjassa on seuraavia informaatio-ohjeita:
Informaatiosymboli tarkoittaa vinkkiä.
Vinkki ilmoittaa tärkeää lisäävää tai täydentävää tietoja.
Tämä hammaspyörän symboli ilmoittaa sinulle, että
esiteltävä toiminto on konekohtainen, esim.:
Konettasi on käytettävä tarvittavien ohjelmisto- tai
laiteoptioiden avulla
Toimintojen käyttäytyminen riippuu koneen
konfiguroitavista asetuksista
Käsikirjan symboli tarkoittaa ristiviittausta ulkoiseen
dokumentaatioon, esim. koneen valmistajan tai
kolmannen osapuolen dokumentaatioon.
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1.1

Määräystenmukainen käyttö

StateMonitor-sovellusta saa käyttää vain sen määräystenmukaiseen
käyttötarkoitukseen.
Määräystenmukainen käyttö sisältää konetietojen keskitetyn
arvioinnin tavoitteena virheiden nopeampi tunnistaminen ja
kapasiteetin tehokkaampi hyödyntäminen.
StateMonitorin käyttötarkoituksen mukainen käyttäminen on sen
yrityksen vastuulla, jonka tiloissa käyttö tapahtuu.
Henkilökohtaiset tiedot ja viestintätavat ovat tietosuojan alaisia.
Niitä ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen eikä luovuttaa
kolmannen osapuolen käyttöön.
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1.2

Tietoturvallisuus

Käyttöoikeudet
StateMonitorin tietoja voivat saada haltuunsa vain ne, joilla on pääsy
siihen palvelimeen tai tietokoneeseen, johon StateMonitor on
asennettu.
StateMonitorin sisällä voidaan tietojen käyttämistä rajoittaa
erilaisten käyttöoikeuksien avulla. Vain järjestelmänvalvojan roolilla
voi päästä käsittelemään kaikkia tietoja.
Jotta StateMonitoria voitaisiin käyttää, täytyy päätelaitteesta, kuten
älypuhelimesta ja tabletista, kirjautua palvelimeen asiakkaana.
Koska StateMonitor on Client-Server -verkkosovellus, mihinkään
päätelaitteeseen ei tarvitse asentaa muita ohjelmistoja tai
sovelluksia.
Lisätietoja: "Käyttäjähallinta-alavalikko", Sivu 110
Viestien lähettäminen
Alkuehdot:
TCP-porttien 19000–19034 ja 28001 vapautus palomuurissa
SMTP-palvelimen liitäntä
Lisätietoja: "Alkuehdot", Sivu 22
Jos IT-osasto ei salli ilmoitustoiminnon (Ilmoitukset)
yhdistämistä IT-turvallisuuden vuoksi, StateMonitor ei
pysty lähettämään ilmoituksia käyttäjälle automaattisesti
sähköpostin kautta.
Konfiguroi Ilmoitukset-valikossa ne tapahtumat, jotka saavat aikaan
ilmoituksen, ja määrittele ilmoitusprofiili.
Lisätietoja: "Ilmoitukset-valikkoIlmoitukset", Sivu 76

OHJE
Varoitus, tietoja voi hävitä!
Jos valitset liian paljon viestejä, vastaanottajan sähköpostilaatikko
voi täyttyä yli. Sen jälkeen vastaanottaja ei saa enää
sähköpostiviestejä.
Luo erillinen postilaatikko StateMonitoria varten
Tee viestien valinta erittäin huolellisesti.

OHJE
Varoitus, tietoja voi hävitä!
Jos StateMonitor lähettää liian paljon ilmoituksia vastaanottajalle,
sähköpostin välittäjä saattaa tulkita ne roskapostiksi.
Vastaanottaja ei sitten enää saa ilmoituksia saapuvan postin
kansioon.
Tee viestien valinta erittäin huolellisesti.
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1.3

Turvallisuus verkkoyhteyden
perustamisessa
Anna ohjaustesi verkkoyhteyden perustaminen
IT-asiantuntijan tehtäväksi.

Ohjaus pystyy ylläpitämään kaksi verkkoliitäntää. Jokaisella
verkkoliitännällä on oma IP-osoite.
Kun käytössä on kaksi verkkoliitäntää, HEIDENHAIN on
esimääritellyt ne seuraavasti:
X26 yrityksen paikallisverkkoa varten (liitäntä StateMonitoriin)
X116 koneen sisäiseen käyttöön
Katso koneen käyttöohjekirjaa!
Koneen valmistaja voi halutessaan poiketa
HEIDENHAINin esimäärittelemästä
verkkoliitäntäjärjestelystä.

OHJE
Huomio, toimintohäiriö!
Jos muutat koneen sisäisen liitännän IP-osoitetta, yhteys muihin
koneen komponentteihin katkeaa ja ohjaus lakkaa toimimasta.
Älä muuta koneen sisäisesti käytettäviä liitäntäasetuksia.
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2.1

Alkuehdot

Koneen ohjaukset
Voit liittää seuraavia HEIDENHAIN-ohjauksia StateMonitoriin:
Ohjaus

alkaen ohjausversiosta

iTNC 530

34049x-03

TNC 640

34059x-01

TNC 620

34056x-01

TNC 320

340551-03

TNC 128

771841-01

CNC PILOT 620

688945-01

CNC PILOT 640

68894x-01

MANUAL Plus 620

548328-05

Ohjelmisto-option mukaan voit liittää muita ohjauksia
StateMonitoriin seuraavien liitäntöjen kautta:
Liitäntä

alkaen ohjausversiosta

Modbus

Connect/Read

OPC UA

1.02.x

MTConnect

1.2

Lisätietoja: "Koneet-alavalikko", Sivu 113
StateMonitorin käyttö edellyttää seuraavaa:
Koneen ohjausten liitäntä yrityksen paikallisverkkoon
Lisätietoja: "Verkkoyhteys", Sivu 140
Option #18 (HEIDENHAIN-DNC-liitäntä) HEIDENHAINohjauksessa
Lisätietoja: "Option #18 vapautus", Sivu 138
tai
Vastaavan option vapautus muissa ohjauksissa
Laitteisto
StateMonitorin käyttöön tarvitaan PC tai palvelin seuraavilla
vähimmäisvaatimuksilla:
Kaksoisydinsuoritin
USB-liitäntä (käyttöavain täysversiolle)
Työmuisti 2 Gt ja kiintolevymuisti 10 Gt StateMonitorin käyttöön
(perusversio viidelle koneohjaukselle)
Jokaiselle koneen lisäohjaukselle tarvitaan lisäksi:
0,25 Gt työmuistia
2 Gt kiintolevymuistia
Kun haluat liittää lisäksi esim. 15 konene ohjausta, PC tai palvelin
tarvitsee StateMonitorin käyttöön 30 Gt vapaata kiintolevymuistia ja
3,5 GB työmuistia.
Vähintään 20 koneen ohjaukselle HEIDENHAIN
suosittelee PC:tä tai palvelinta Quad-Core-suorittimella.
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Ohjelmisto
StateMonitorin kyttöön tarvitaan Windows-käyttöjärjestelmä alkaen
versiosta Windows 7 tai Windows Server 2008 R2
Tiedonsiirtoon tarvitaan seuraavat palomuurin asetukset:
TCP-porttien 19000–19034 vapautus kommunikointiin koneen
ohjausten kanssa
TCP-portin 28001 vapautus kommunikointiin PC-tabletin tai
älypuhelimen kanssa
Anna TCP-portin vapautus palomuurin läpi ITasiantuntijan tehtäväksi.
SMTP-palvelin
Jotta tiedotustoimintoa (Ilmoitukset) voidaan käyttää
StateMonitorissa, SMTP-lähdepalvelin on kytkettävä sähköpostin
lähetyspalvelimeksi. SMTP-palvelimen käyttötiedot saat
sähköpostipalvelun tarjoajalta.
Määrittele StateMonitoria varten oma sähköpostiosoite.

Lisätietoja: "Viestityksen asetukset-alavalikko", Sivu 121
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2.2

Asennus

Asennustiedostojen lataaminen
Ennen StateMonitorin asennusta on ladattava asennustiedostot
HEIDENHAIN-kotisivuilta www.heidenhain.de.
Nykyinen versio ladataan:
www.heidenhain.de
Navigoi Web-selaimen latauskansioon
Avaa ladattu .zip-tiedosto väliaikaiseen varastokansioon
StateMonitor.exe-asennustiedosto avataan väliaikaiseen
varastokansioon.
StateMonitor on suojattu käyttöavaimen avulla.
Käyttöavaimen saat postitse asennusohjeiden mukana.
Lisätietoja: "Lisenssioikeudet", Sivu 27
Asenna StateMonitor Microsoft Windowsissa
Jotta asennus voitaisiin suorittaa, sinun täytyy
olla kirjautunut sisään Microsoft Windowsissa
järjestelmänvalvojana.
Asenna StateMonitor PC:hen tai palvelimeen seuraavasti:
Käynnistä StateMonitor.exe-asennustiedosto
kaksoisnapsautuksella
Esiin tulee ohjattu asennustoiminto.
Valitse asennusohjelman kieli
Seuraa asennusohjelman ohjeita
Hyväksy lisenssiehdot
Lopeta asennus napsauttamalla painiketta Valmis
StateMonitor asennettiin onnistuneesti.
Asennuksen aikana luodaan seuraavat työpöydän kuvakkeet:
Aktivoi StateMonitorin 90 päivän koekäyttö
Käynnistä StateMonitor
StateMonitorin verkkosivusto
StateMonitorin muuttaminen, korjaaminen ja poistaminen
Kun StateMonitor.exe-asennustiedosto käynnistetään seuraavan
kerran, sinulla on seuraavat mahdollisuudet:
Muuta
Jos haluat muuttaa asennettavia ohjelmatoimintona, valitse
Muuta.
Korjaa
Jos StateMonitoria ei ole konfiguroitu oikein, koska asennus on
virheellinen, valitse Korjaa.
Poista
Jos haluat poistaa StateMonitorin asennuksen, valitse Poista.
Lisätietoja: "Purkaminen", Sivu 26
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2.3

Tiedostorakenteet

StateMonitorin asennus sisältää seuraavat komponentit:
StateMonitor (sovellus)
ControlCenter
HEIDENHAIN DNC
WIBU CodeMeter
OpenJDK (Java)
Tiedostot on järjestetty seuraavasti:
Kansioon \Ohjelma (x86)\HEIDENHAIN\StateMonitor
tallennetaan StateMonitor ja OpenJDK.
Tässä kansiossa on myös tiedot, joihin pääsee käsiksi vain
käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan rooli.
Kansioon \Ohjelmatiedot\HEIDENHAIN\StateMonitor
tallennetaan seuraavat tiedot:
Tietokanta
Koneen kuvat
Lokitiedostot
Näihin tietoihin pääsevät myös muutkin kuin
järjestelmänvalvojan roolin omaavat käyttäjät.
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2.4

Purkaminen

StateMonitorin asennuksen poistaminen
StateMonitorin asennus poistetaan seuraavalla tavalla:
Käynnistä StateMonitor.exe-asennustiedosto
kaksoisnapsautuksella
Esiin tulee ohjattu asennustoiminto.
Paina painiketta Poista
Seuraa asennuksen poisto-ohjelman ohjeita
StateMonitorin asennus poistetaan.
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2.5

Lisenssioikeudet

Demoversio (ilman käyttöavainta)
Sinulla on mahdollisuus testata StateMonitoria 90 päivää
ilman veloitusta demoversiona. Demoversiossa on ohjelmiston
täydellinen toimintaympäristö koneiden lukumäärän ollessa
rajoitettu viiteen.
Ajan laskenta alkaa ohjelmiston asentamisesta. Jos haluat jatkaa
StateMonitorin käyttöä demoajan jälkeen, täytyy ohjelmisto hankkia
maksua vastaan.
StateMonitor on suojattu käyttöavaimen avulla.
Demoajan umpeuduttua voidaan StateMonitoria
käyttää vain voimassa olevan käyttöavaimen avulla.
Demoversiota ei voi asentaa virtuaalipalvelimeen.
Asennuksen yhteydessä määritellään demoversiolle lisenssi.
Valvontakeskus voi tarkkailla tätä lisenssiä CodeMeterin avulla.

Täysversio (käyttöavaimella)
Kun hankit täysversion, demoversio vaihtuu täysversioksi. Viisi
konetta hyväksytään automaattisesti. Laajennuksia voidaan tehdä
kulloinkin viidelle koneelle.
Demoversiolla tallennetut tiedot pysyvät tallessa
täysversiossa.
Täysversion käyttöön PC:ssä/palvelimella tarvitan USB-liitäntä
käyttöavainta varten.
Kun StateMonitor asennetaan virtuaalipalvelimeen,
käyttöavain on liitettävä sille tarkoitettuun USBpalvelimeen.
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Aktivointi
Demoversion aktivointi PC:llä/palvelimella
Jotta StateMonitorin demoversiota voitaisiin käyttää PC:llä/
palvelimella, toimi seuraavasti:
Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa Activate
StateMonitor 90 Days Trial -kuvaketta
Esiin tulee CodeMeter-valvontakeskus.
CodeMeter-valvontakeskus päivittää tuonnin.
Napsauta näyttöpainiketta OK
Demoversio on vapautettu 90 päiväksi.
CodeMeter-valvontakeskuksen sulkeminen

StateMonitorin demoversio voidaan aktivoida vain
kerran.
Uudella Activate StateMonitor -kuvakkeen painalluksella
näytetään virheviesti.
Täysversion aktivointi PC:llä/palvelimella
Jotta StateMonitorin täysversiota voitaisiin käyttää PC:llä/
palvelimella, toimi seuraavasti:
Liitä USB-käyttöavain tietokoneen vapaana olevaan USBliitäntään.
StateMonitorin uudelleenaloitus
StateMonitorin täysversio vapautetaan.
Kun StateMonitor asennetaan virtuaalipalvelimeen,
käyttöavain on liitettävä sille tarkoitettuun USBpalvelimeen.
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2.6

Käynnistys ja lopetus

Käynnistä ohjelmisto
Jotta StateMonitor voidaan käynnistää PC:llä/palvelimella, toimi
seuraavasti:
Kaksoisnapsauta työpöydän Start StateMonitor kuvaketta
tai
Käynnistä ControlCenter tehtäväpalkista ja
napsauta Restart
Lisätietoja: "ControlCenter", Sivu 31
Jos haluat käyttää StateMonitoria toisella PC:llä,
tableteilla tai älypuhelimilla, StateMonitor täytyy olla
käynnistetty PC:llä/palvelimella.
Jos haluat avata StateMonitor-sovelluksen PC:llä/palvelimella, johon
StateMonitor on asennettu, toimi seuraavasti:
Kaksoisnapsauta työpöydän StateMonitor
Website -kuvaketta
Tavanomainen Web-selain avaa StateMonitorin.
Avaa asiakassovellus PC:llä, tabletilla tai älypuhelimella
Avataksesi StateMonitor-sovelluksen PC:llä, tabletilla tai
älypuhelimella toimi seuraavasti:
Avaa Web-selain, esim.
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Syötä osoiteriville: http:\\Servername:28001
Syötä palvelimen nimen kohdalle isäntänimi tai
StateMonitorin asennuksen sisältävän PC:n tai palvelimen IPosoite
Paina näppäintä Enter
StateMonitor avataan.
Jotta voisit avata StateMonitorin tulevaisuudessa
nopeammin, määritä osoite suosikiksi tai kirjanmerkkinä
Web-selaimeesi.
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Ohjelmiston sammutus
StateMonitor lopetetaan PC:llä/palvelimella seuraavasti:
Kirjaudu ulos Uloskirjautuminen-valikon kautta
Napsauta ControlCenter-kuvaketta
Esiin tulee ControlCenter-ikkuna.
Napsauta Shutdown.
Palvelinyhteys kaikki asiakaskohteisiin
keskeytetään.

OHJE
Varoitus, tietoja voi hävitä!
Jos lopetat StateMonitorin palvelimella käyttäjän ollessa
vielä toisella PC:llä, tabletilla tai älypuhelimella käyttämässä
StateMonitoria, asiakaskohteiden ja palvelimen välinen yhteys
katkeaa heti. Käyttäjän vielä tallentamattomat määrittelyt
StateMonitorissa menetetään.
Varmista ennen lopetusta, että kaikki käyttäjät ovat
kirjautuneet ulos
Asiakassovelluksen sulkeminen
StateMonitorin asiakassovellus suljetaan seuraavalla tavalla:
Kirjaudu ulos Uloskirjautuminen-valikon kautta
Web-selamen ikkunan sulkeminen

Kun lopetat StateMonitorin, koneen seuraavan
uudelleenkäynnistyksen yhteydessä StateMonitor näyttää
tietokannassa viimeksi voimassa ollutta konetilaa.
StateMonitor näyttää tätä voimassa olevaa koneen tilaa siihen
saakka, kunnes se määrittää uuden koneen tilan.
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2.7

ControlCenter

ControlCenter asennetaan automaattisesti StateMonitorin
asennuksen yhteydessä ja sen tunnistaa tehtäväpalkissa
StateMonitor-kuvakkeesta.
Napsauta ControlCenter-kuvaketta
Esiin tulee ControlCenter-ikkuna.
ControlCenterissä voidaan käyttää seuraavia toimintoja:
Restart: StateMonitorin uudelleenaloitus
Shutdown: StateMonitorin lopetus
State: Tilatietojen näyttäminen StateMonitorilla
Logfile: StateMonitorin nykyisten lokitiedostojen varastointi
pakattuna ZIP-tiedostoon
Database: StateMonitorin nykyisen tietokannan varastointi
pakattuna ZIP-tiedostoon
Port: Graafisen käyttöliittymän web-selaimen portin
muuttaminen ja StateMonitorin uudelleenaloitus
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3.1

Kohderyhmä

StateMonitoria käytetään konetietojen keskitettyyn arviointiin ja
koneen kapasiteetin tehokkaaseen hyödyntämiseen.
StateMonitorilla on seuraavat kohderyhmät:
Koneiden käyttäjät (esim. monen koneen käytössä,
valmistelutoiminnassa, viikonloppukäytössä)
Työnjohtajan toimiston ja töiden valmistelun työntekijät
Controller ja johto
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3.2

Avaaminen ja sulkeminen

Avaa asiakassovellus PC:llä, tabletilla tai älypuhelimella
Avataksesi StateMonitor-sovelluksen PC:llä, tabletilla tai
älypuhelimella toimi seuraavasti:
Avaa Web-selain, esim.
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Syötä osoiteriville: http:\\Servername:28001
Syötä palvelimen nimen kohdalle isäntänimi tai
StateMonitorin asennuksen sisältävän PC:n tai palvelimen IPosoite
Paina näppäintä Enter
StateMonitor avataan.
Jotta voisit avata StateMonitorin tulevaisuudessa
nopeammin, määritä osoite suosikiksi tai kirjanmerkkinä
Web-selaimeesi.
Asiakassovelluksen avaaminen ohjauksessa
StateMonitorin käyttämiseksi ohjauksessa myös
ilman kosketusnäyttöä tarvitset ehdottomasti hiiren tai
kosketuspaneelin.
Avataksesi StateMonitorin asiakassovelluksen HEIDENHAINohjauksessa toimi seuraavasti:
Siirrä hiiren osoitin ohjauksen näyttöruudun
alareunaan.
HEROS-tehtäväpalkki tulee näkyviin.
Napsauta Diadur-symbolia
Valitse valikkokohde Web Browser.
Mozilla Firefox avautuu.
Syötä osoiteriville: http:\\Servername:28001
Syötä palvelimen nimen kohdalle isäntänimi
tai StateMonitorin asennuksen sisältävän PC:n
tai palvelimen IP-osoite
StateMonitor tulee näkyviin näyttöruudulle.
Aseta näyttö täysikokoiseksi.
Näyttöruudun vaihtonäppäimellä voit vaihtaa
ohjauksen näyttöruudun ja StateMonitorin välillä.
Jotta tiedonsiirto StateMonitorin ohjauksen välillä
voidaan varmistaa palomuurin läpi, täytyy palomuurissa
vapauttaa TCP-portti 28001.
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Asiakassovelluksen sulkeminen
StateMonitorin asiakassovellus suljetaan seuraavalla tavalla:
Kirjaudu ulos Uloskirjautuminen-valikon kautta
Web-selamen ikkunan sulkeminen

Kun lopetat StateMonitorin, koneen seuraavan
uudelleenkäynnistyksen yhteydessä StateMonitor näyttää
tietokannassa viimeksi voimassa ollutta konetilaa.
StateMonitor näyttää tätä voimassa olevaa koneen tilaa siihen
saakka, kunnes se määrittää uuden koneen tilan.
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3.3

Login/Logout

Sisäänkirjautuminen
StateMonitorin käynnistämisen jälkeen käyttäjän täytyy kirjautua
sisään käyttäjänimellään ja salasanallaan.
Useampia käyttäjiä voi olla sisäänkirjautuneena samaan
aikaan.
Kun kirjaudut sisään ensimmäisen kerran StateMonitorin
asennuksen jälkeen, kirjaudut oletusarvoisella salasanalla.
Lisätietoja: "Oletusarvoinen salasana", Sivu 38
Logout
Ennen StateMonitorin sulkemista on käyttäjien kirjauduttava ulos.
Uloskirjautumisen tehdään seuraavalla tavalla:
Kirjaudu ulos Uloskirjautuminen-valikon kautta
Esiin tulee tyhjä Kirjautuminen-ikkuna.
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3.4

Oletusarvoinen salasana

StateMonitorin asennuksen jälkeistä ensimmäistä
sisäänkirjautumista varten on käytettävissä seuraava oletusarvoinen
salasana:
Käyttäjä

admin

Salasana

Admin

StateMonitor näyttää sisäänkirjautuneen käyttäjän Default
Administrator -käyttäjänä.
Ohjeet:
Jotta ensimmäinen kirjautuminen oletusarvoisella
salasanalla voidaan suorittaa, sinun täytyy kirjautua
sisään Windowsiin järjestelmänvalvojana.
Oletusarvoisen salasanan väärinkäytösten
välttämiseksi vaihda se ensimmäisen
sisäänkirjautumisen jälkeen.
Vain järjestelmänvalvojan pitäisi tietää vaihdettu
oletusarvoinen salasana salasana.
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3.5

Yleiset asetukset

Esitys
StateMonitor-ohjelmisto on Web-sovellus, jota voidaan käyttää eri
päätelaitteissa, kuten PC, tabletti ja älypuhelin.
Esitystapa mukautetaan automaattisesti päätelaitteeseen.
Kieli
Yleisen kieliasetuksen muuttaminen edellyttää käyttäjältä
järjestelmänvalvojan roolia.
Lisätietoja: "Järjest.kieli-alavalikko", Sivu 125
Alavalikossa Käyttäjän asetukset voi käyttäjä vaihtaa kielen
yksilöllisesti vaikuttamatta yleiseen kieliasetukseen.
Lisätietoja: "Muuta käyttäjän kieliasetusta", Sivu 109
Aikavyöhyke
StateMonitor määrittää aikavyöhykkeeseen perustuvan kellonajan
konetietojen näyttöä varten.
Siksi palvelimessa, johon StateMonitor on asennettu, täytyy olla
oikea aikavyöhykkeen asetus.
Sen lisäksi myös koneessa on oltava oikea kellonajan asetus, jotta
StateMonitor käsittelee ja näyttää ajat oikein.
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3.6

Valikon yleiskuvaus
Yksittäisten valikoiden ja alavalikoiden käytettävyys
riippuu:
aktivoiduista vaihtoehdoista
kyseisen käyttäjän roolista
Lisätietoja: "Roolit", Sivu 110

StateMonitorissa on käytettävissä seuraavat valikot ja alavalikot:
Symboli

Valikot ja alavalikot
Alku

Konekanta
Ruutunäkymä
Koneen tila
Muokkaa koneen tilaa
Kolmen viimeisen päivän
yksityiskohtainen näkymä
Koneen hälytykset
Ohjelmanajot
Tilayleiskuvaus
Ilmoitukset
Tapahtumakonfiguraattori
Ilmoitusprofiilit
Ilmoitukset
Tilaukset (ohjelmisto-optio)
Määrittele tilaus
Osoita tilaus
Mukauta koneistusjärjestys
Arviot
Päivänäkymä
Koneen tilat
Tunnusluvut
Ohjelmanajot
Koneen hälytykset
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Symboli

Valikot ja alavalikot
Asetukset
Käyttäjän asetukset
Käyttäjä
Koneet
Konemäärittely
Konetilat/tehtävätilat (ohjelmisto-optio)
Viestityksen asetukset
Tiedostovarmistus
Järjest.kieli
Ulkoisen raportoinnin tietokanta
Info
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3.7

Taulukkojen ja diagrammien toiminnot

Taulukoissa ja diagrammeissa on käytettävissä erilaisia toimintoja.
Se mitä toimintoja ja näyttöpainikkeita kulloinkin on käytössä,
riippuu alivalikosta, jossa olet.
Taulukoista haku
Sisäänsyöttökentässä Haku: voit hakea taulukon sisällä haluttua
merkkijonoa. Toimi sitä varten seuraavasti:
Syötä hakuteksti sisäänsyöttökenttään Haku:.
Taulukko näyttää vain ne rivit, jotka sisältävät haetun tekstin.
Hakuteksti voi olla sisältää kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä.
Voit ketjuttaa useita hakutekstejä määreillä AND tai OR.
Linkittäminen

Kuvaus

Esimerkki

AND

Ja-linkitys

Taulukko näyttää kaikki rivit, jotka sisältävät ensimmäisen ja toisen hakutekstin.

TNC 640 AND 100.0 %

OR

Tai-linkitys

Taulukko näyttää kaikki rivit, jotka sisältävät ensimäisen
tai toisen hakutekstin.

TNC 640 OR iTNC 530

Taulukon syötteiden järjestely
Voit lajitella taulukon syötteet sarakkeiden mukaan. Toimi tällöin
seuraavasti:
Napsauta kunkin sarakkeen otsikkoa.
StateMonitor järjestää taulukon syötteet tämän sarakkeen
mukaan nousevaan järjestykseen.
Jokaisella taulukon sarakkeen uudella napsautuksella
StateMonitor vaihtaa järjestystä nousevan ja laskevan
järjestyksen välillä.
Sarakkeen leveyden mukautus
Sarakkeen leveyden mukauttamiseksi vedä rajaviivaa painetulla
hiiren painikkeella
Diagrammin esittäminen taulukossa
Monissa kohdissa voit esittää taulukkonäkymän myös diagrammina,
joka esittää taulukon tiedot graafisesti.
Napsauta diagrammipainiketta tai
näyttöpainiketta Graphically visualize a table
StateMonitor näyttää diagrammin taulukon
alapuolella.
Kun haluat näyttää yksityiskohtaisia tietoja
jostakin kohdasta, palkista tai jaksosta, napsauta
kyseistä elementtiä (kun käytettävissä)
Mukauta esitys valintaruutujen tai valintakenttien
avulla (kun käytettävissä)
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Tallenna taulukko- tai diagrammitiedot CVS-tiedostona
Useissa tilanteissa voit tallentaa taulukon tai diagrammin tiedot
CVS-tiedostoina. CSV-tedosto voidaan tuoda esim. Microsoft Excel sovellukseen ja käsitellä siellä.
Napsauta näyttöpainiketta Taulukon vienti
Valitse haluttu tallennuspaikka.
Napsauta Tallenna .
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3.8

Toimintojen laajennus ohjelmistooptioilla

StateMonitorin toimintoja voidaan laajentaa ohjelmiston lisäoptioilla.
Voit hankkia ohjelmisto-optioiden lisenssit HEIDENHAIN-kaupasta.
Saat sitten lisenssiavaimen, jonka avulla aktivoit ohjelmisto-option
käyttöavaimen avulla.
Seuraavat ohjelmisto-optiot ovat käytettävissä:
Lisävaruste

Toiminnon laajennus

ID

1

5 koneen ohjausta lisää

1220884-01

2

Modbus-liitäntä

1268670-01

3

OPC UA -liitäntä

1268673-01

4

JobTerminal

1268674-01

5

MTConnect-liitäntä

1268675-01

Lisätietoja: "Ohjelmisto-optiot ja lisenssit", Sivu 129
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4.1

Valikko Alku

Alku-valikossa annetaan käyttäjänimi ja salasana.
Lisätietoja: "Login/Logout ", Sivu 47

Kun käyttäjä on kirjautunut sisään, StateMonitor näyttää
sisäänkirjautuneen käyttäjän käyttöoikeustilaa ja viimeksi
tapahtuneen sisäänkirjautumisen ajankohtaa.
Yrityskohtainen aloitussivu
Jos haluat Alku-valikossa näytettävän yrityksesi logoa tai muita
kuvatietoja, toimi seuraavasti:
Kopioi haluamasi kuvatiedosto hakemistoon C:\ProgramData
\HEIDENHAIN\StateMonitor\homeImage.
StateMonitor näyttää Alku-valikon kuvaa
StateMonitor voi näyttää vain yhden kuvan. Kopioi
sen vuoksi vain yksi kuvatiedosto hakemistoon
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor
\homeImage.
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4.2

Login/Logout

Sisäänkirjautuminen
StateMonitorin käynnistämisen jälkeen käyttäjän täytyy kirjautua
sisään käyttäjänimellään ja salasanallaan.
Useampia käyttäjiä voi olla sisäänkirjautuneena samaan
aikaan.
Kun kirjaudut sisään ensimmäisen kerran StateMonitorin
asennuksen jälkeen, kirjaudut oletusarvoisella salasanalla.
Lisätietoja: "Oletusarvoinen salasana", Sivu 38
Automaattinen sisäänkirjaus
Käyttäjät, joilla on Viewer-rooli, voivat kirjautua sisään Webselaimeen automaattisesti.
Avaa Web-selain, esim.
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Syötä osoiterivi:
http:\\Servername:28001/jh-tnc-sm-app/operator#!login/Username/Passwort
Syötä Servername-kohtaan isäntänimi tai StateMonitorin
asennuksen sisältävän PC:n tai palvelimen IP-osoite
Syötä Username- ja Passwort-kohtiin käyttäjänimeri ja
salasanasi
Paina näppäintä Enter
StateMonitor avataan ilman sisäänkirjausikkunaa
Jotta voisit avata StateMonitorin tulevaisuudessa
nopeammin, määritä osoite suosikiksi tai kirjanmerkkinä
Web-selaimeesi.
Logout
Ennen StateMonitorin sulkemista on käyttäjien kirjauduttava ulos.
Uloskirjautumisen tehdään seuraavalla tavalla:
Kirjaudu ulos Uloskirjautuminen-valikon kautta
Esiin tulee tyhjä Kirjautuminen-ikkuna.
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5.1

Konekanta-valikko

Konekanta-valikossa näytetään kaikki koneet, jotka on määritelty ja
aktivoitu Asetukset-valikossa.
Lisätietoja: "Koneet-alavalikko", Sivu 113
Konekanta-valikko sisältää seuraavat alavalikot:
Ruutunäkymä
Tilayleiskuvaus
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5.2

Ruutunäkymä-alavalikko

StateMonitor esittää Ruutunäkymä-alavalikossa jokaisen aktivoidun
koneen konetilakortin muodossa.
Konetilakortti sisältää seuraavia tietoja:
Informaatio

Merkitys

Koneen kuva

Jos olet koneen määrittelyn yhteydessä
lisännyt koneen kuvan, StateMonitor näyttää
sitä kuvaa tässä

Tilamerkkivalo

Koneen tämänhetkinen tila

Tilausnumero

Tällä hetkellä valmisteltavan tilauksen
numero (ohjelmisto-optio)

Part number

Tällä hetkellä valmisteltavan osan numero
(ohjelmisto-optio)

Ohjelman nimi

NC-ohjelman nimi, joka sillä hetkellä on
ladattuna käyttötavalla Jatkuva ohjelmanajo
tai Ohjelman yksittäislauseajo.

Kokonaan suoritettu

Kullakin hetkellä kokonaan suoritettujen
ohjelman suorituskertojen lukumäärä
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Tilamerkkivalo
Tilamerkkivalon väreillä on seuraavat merkitykset:
Väri

Merkitys

Harmaa

Konetta ei ole kytketty päälle tai sitä ei ole
yhdistetty

Punainen

Kone ei ole käyttövalmis.

Keltainen

Kone on käyttövalmis mutta ei tuotannossa.

Tummanvihreä/
Vaaleanvihreä

Kone on tuotannossa.
Tummanvihreä = Tuottava (syöttö & pikaliike
OVR >= 100 %)
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Vaaleanvihreä = Tuottava (syöttö & pikaliike OVR
< 100 %)
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5.3

Tilayleiskuvaus-alavalikko

StateMonitor näyttää Tilayleiskuvaus-alavalikossa koneen tiloja
graafisesti rengasdiagrammin muodossa.
Tällöin StateMonitor käyttää seuraavaa erottelua:
Koko konekanta
Suosikkikoneet

Koko konekanta
Koko konekanta rengasdiagrammi kokoaa yhteen konekannan
kaikkien aktiivisten koneiden konetilat. Lisäksi StateMonitor näyttää
lasketut tunnusluvut Availability ja Utilization rate konekannan
kaikkien aktiivisten koneiden keskiarvona.
Suosikkikoneet
Suosikkikoneet-rengasdiagrammi sisältää vain niiden koneiden
konetilat, joille on kohdassa Suosikkiyleiskuvaus määritelty asetus
Suosikit.
Suosikkiyleiskuvaus
Taulukko Suosikkiyleiskuvaus luettelee konekannan kaikki
aktivoidut konetilat ja sisältää seuraavat tiedot:
voimassa oleva Tila
Kone (koneen nimi)
koneen hetkellinen aktiivinen Käyttötapa
koneessa ladattuna oleva Ohjelma
Ohjelmatila
Kokonaan suoritettu ohjelmien lukumäärä
merkintä Suosikit
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5.4

Konetilan yleiskuvaus

Seuraava yleiskuvaus esittää, mikä Käyttötapa, Ohjelmatila ja
Muunnosasetukset yhdistelmä saa aikaan minkäkin konetilan.
Koneen tila

Käyttötapa

Ohjelmatila

Muunnosasetukset

Tummanvihreä =
Tuottava (syöttö &
pikaliike OVR >= 100 %)

Jatkuva ohjelmanajo

Käynnissä

>= 100 %

Vaaleanvihreä = Tuottava
(syöttö & pikaliike OVR
< 100 %)

Jatkuva ohjelmanajo

Käynnissä

< 100 %

Ohjelman yksittäislauseajo

Käynnissä

>0%

Jatkuva ohjelmanajo

Käynnissä

=0%

Keltainen = Kunnossa
mutta ei tuottava

Jatkuva ohjelmanajo

Valittu

Mielivaltainen

Pysäytetty
Keskeytetty

Ohjelman yksittäislauseajo

Käsikäyttö

Lopetettu
Virhe
Ei
ohjelmaa
valittu
Mielivaltainen

Elektroninen käsipyörä

Paikoitus käsin sisäänsyöttäen
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Koneen tila

Käyttötapa

Punainen = Ei käyttövalmis

Ohjelmatila
Jatkuva ohjelmanajo

Virhe

Muunnosasetukset
Mielivaltainen

Ohjelman yksittäislauseajo
Vaaleanharmaa =
Odotusaika
Tummanharmaa = Kone
ei ole käytössä

Odotusaika-tila ei tule koneesta. Käyttäjät voivat tallentaa Odotusaika-tilan
keltaisen tai tummanharmaan sijaan.
Kone on pois päältä tai
StateMonitor ei voi muodostaa yhteyttä koneeseen.

StateMonitor järjestää koneen tilojen värit koneen tilapalkissa
rivittäin kronologiseen järjestykseen. Näin saat heti havainnollisen
yleiskatsauksen tiloista ja koneen käyttöajoista.
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5.5

Koneen tila

Koneen tila -näkymä sisältää seuraavat tiedot:
Konetilan merkkivalo
Koneen nimi
Koneen SIK-numero ja ohjaus
Ohjauksen NC-ohjelmisto-tila
Muunnosasetukset
Käyttötapa
Ohjelma, joka koneessa on sillä hetkellä aktiivisena
Aliohjelma, joka koneessa on sillä hetkellä aktiivisena
Hetkellisen ohjelman Ohjelmatila, aloitusaika ja Kesto
Aktiivinen tehtävä
Ohjelmatilasto
Koneen viestit
Voimassaoleva viestitila
Aktiivinen tehtävä (ohjelmisto-optio)
Koneen tilatkoneen tilapalkilla (tulos perustuen Koneen tila)
Utilization rate
Koneen tila -näkymä avautuu seuraavilla toimenpiteillä:
Vaihda Konekanta-valikkoon.
Napsauta haluamasi koneen Koneen tila painiketta.
StateMonitor avaa Koneen tila -näkymän.
Koneen tila -näkymästä pääset muihin alavalikoihin:
Muokkaa koneen tilaa
Lisätietoja: "Muokkaa koneen tilaa-alavalikko", Sivu 63
Kolmen viimeisen päivän yksityiskohtainen näkymä
Lisätietoja: "Kolmen viimeisen päivän yksityiskohtainen
näkymä-alavalikko", Sivu 69
Koneen hälytykset
Lisätietoja: "Koneen hälytykset-alavalikko", Sivu 70
Ohjelmanajot
Lisätietoja: "Ohjelmanajot-alavalikko", Sivu 72
Tilaukset (ohjelmisto-optio)
Lisätietoja: "Tehtäväpääte -alavalikko (ohjelmisto-optio)",
Sivu 66
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Muunnosasetukset
StateMonitor näyttää graafisesti Muunnosasetukset Kara varten
(kierrosluku), Syöttöarvo ja Pikaliike prosenttiarvona.
Näyttö vastaa todellista ohjauksen nopeudensäätimen asetusta
voimassa olevasta käyttötavasta riippumatta.
Jos koneessa on pikaliike ja syöttöarvo saman nopeudensäätimen
alaisena, StateMonitor näyttää kummallekin Muunnosasetukset
samaa arvoa.
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Käyttötapa
StateMonitor näyttää koneessa valittuna olevaa Käyttötapaasetusta.
Näyttö rajoittuu konekäyttötapihin ja kuhunkin symboliin.
StateMonitor ei näytä ohjelmointikäyttötapoja.
Konekäyttötavat
Symboli

Käyttötapa
Käsikäyttö

Elektroninen käsipyörä

Paikoitus käsin sisäänsyöttäen (MDI)

Ohjelman yksittäislauseajo

Jatkuva ohjelmanajo
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Ohjelmatila
Ohjelmatila kertoo koneen NC-ohjelman hetkellistä tilaa koskevia
tietoja.
Seuraavia ohjelmatiloja voi esiintyä:
Ohjelmatila

Merkitys

Käynnissä

Kone toteuttaa NC-ohjelmaa.

Ei ohjelmaa
valittu

Kone ei ole sellaisella käyttötavalla, joka suorittaa NC-ohjelmaa.

Ei aktiivinen

Hetkellinen Käyttötapa koneessa on Jatkuva
ohjelmanajo tai Ohjelman yksittäislauseajo.
NC-ohjelmaa ei ole tällä hetkellä aloitettu tai
Ohjelmankulku on keskeytynyt virheeseen
tai
Käyttäjä on keskeyttänyt ohjelmanajon
valitsemalla SISÄINEN SEIS.

Virhe

Virhe on keskeyttänyt nykyisen NC-ohjelman
toteutuksen.
Virhe-tila näytetään vain lyhyesti, sen jälkeen
tila vaihtuu asetukseen Ei aktiivinen.

Valittu

Hetkellinen Käyttötapa koneessa on Jatkuva
ohjelmanajo tai Ohjelman yksittäislauseajo.
Käyttäjä on valinnut ohjelman mutta ei vielä
keskeyttänyt sitä.

Pysäytetty

Koneen nykyinen Käyttötapa on Ohjelman
yksittäislauseajo ja käyttäjä ei ole vielä
aloittanut seuraavaa NC-lausetta.
NC-ohjelmassa oleva M0-käsky on
pysäyttänyt ohjelmankulun.

Keskeytetty

Käyttäjä on keskeyttänyt ohjelmanajon valitsemalla NC-pysäytyksen.

Lopetettu

Nykyinen NC-ohjelma on suoritettu loppuun.
Käsky M30 tai M2 on päättänyt ohjelman.

Kun kone kytketään pois päältä, Ohjelmatila ei enää näytetä.

Aktiivinen tehtävä (ohjelmisto-optio)
Alueella Aktiivinen tehtävä StateMonitor näyttää tietoja
tehtävästä, jota koneessa parhaillaan toteutetaan.
Alkuehdot:
Tehtävä on määritelty
Tehtävä on osoitettu koneelle
Tehtävää toteutetaan
Tehtävien suoritus käynnistetään seuraavalla tavalla:
Napsauta näyttöpainiketta Tilauspääte
Tilaukset-alavalikko näytetään.
Lisätietoja: "Tehtäväpääte -alavalikko (ohjelmisto-optio)",
Sivu 66
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Ohjelmatilasto
StateMonitor näyttää alueella Ohjelmatilasto loppuun suoritettujen
ja päätettyjen NC-ohjelmien lukumäärän.
Laskenta tehdään:
Kaikille ohjelmille (Kokonaan)
hetkelliselle ohjelmalle (Akt. Ohj.)
StateMonitor erottelee seuraavat tapaukset:
Dialogi

Merkitys

Kokonaan suoritettu

Kokonaan suoritettujen ohjelmien
lukumäärä

Keskeytetty käyttäjällä

Käyttäjän keskeyttämien ohjelmien
lukumäärä

Keskeytetty virheilmoituksella

Virheviestin perusteella keskeytettyjen
ohjelmien lukumäärä

Koneviestit
StateMonitor näyttää Koneen viestit -alueella kuutta viimeistä
koneelta tullutta viestiä.
Jokainen käyttäjä voi määrittää itse, mitä viestejä Koneen viestit alueella näytetään. Toimi sitä varten seuraavasti:
Napsauta hammaspyöräsymbolia
Esiin tulee ikkuna suodatinvalinnoilla
Suodatuskriteerejä ovat virheluokat, virheryhmät
ja ilmoitukset.
Lisätietoja: "Koneen hälytykset-alavalikko",
Sivu 70
Kun haluat ottaa valintaan suodatuskriterin, aseta
sen eteen hakamerkki hiiren napsautuksella
Napsauta näyttöpainiketta Tallenna
Koneen viestit -alueella näytetään vain viestejä,
jotka vastaavat suodatuskriteerejä.
Suodatus on voimassa vain jaksolle Koneen
viestitKoneen tila -alavalikossa.
Jos haluat katsoa muita koneviestejä, toimi seuraavasti:
Napsauta näyttöpainiketta Muut
Esiin tulee Koneen viestit -alavalikko.
Lisätietoja: "Koneen hälytykset-alavalikko", Sivu 70
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Voimassaoleva viestitila
StateMonitor näyttää Voimassaoleva viestitila -alueella aktiivisia
Ilmoitukset.
Lisätietoja: "Ilmoitukset-alavalikkoIlmoitukset", Sivu 83
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Koneen tilat
StateMonitor näyttää Koneen tilat -alueella kyseisen päivän
koneen tilapalkkeja ja sen hetkistä Käyttöaste.
Jos haluat vaihtaa tiettyjä konetiloja muihin ja määritellä niitä
tarkemmin, toimi seuraavasti:
Napsauta Muokkaa koneen tilaa -näyttöpainiketta.
Esiin tulee Muokkaa koneen tilaa -alavalikko.
Lisätietoja: "Muokkaa koneen tilaa-alavalikko", Sivu 63

Valvonta-aikajakson määrittely
Koneen tilapalkki näyttää yleensä aikajaksoa klo 0:00–24:00.
Jokainen käyttäjä voi määrittää valvonta-aikajakson itse. Suurin
sallittu valvonta-aikajakso on 24 tuntia.
Valvonta-aikajakso mukautetaan seuraavalla tavalla:
Napsauta hammaspyöräsymbolia
Konen tilojen käyttäjäkohtainen mukautus ikkuna näytetään.
Valitse haluttu aikajakso (kellonaika ... – ...)
Napsauta näyttöpainiketta Tallenna
Koneen tilapalkki näyttää valittua aikajaksoa.
Valvonta-aikajakson mukautus vaikuttaa myös
alavalikoihin Muokkaa koneen tilaa ja Kolmen
viimeisen päivän yksityiskohtainen näkymä. Valvontaaikajaksoa voidaan mukauttaa myös sieltä.
Yksityiskohtainen kuvaus
Kolmen viimeisen päivän yksityiskohtainen näkymä tulee
näytölle seuraavin toimenpitein:
Napsauta Näytä viimeisen päivän koneen tilat näyttöpainiketta.
Kolmen viimeisen päivän yksityiskohtainen näkymä alavalikko näytetään.
Lisätietoja: "Kolmen viimeisen päivän yksityiskohtainen
näkymä-alavalikko", Sivu 69
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5.6

Muokkaa koneen tilaa-alavalikko

Koneen tilojen näyttö
StateMonitor näyttää Muokkaa koneen tilaa -alavalikossa ensiksi
kyseisen päivän koneen tilat koneen tilapalkissa ja luetteloi ne
taulukkoon kronologisessa järjestyksessä.
StateMonitorin näyttämien koneen tilojen päivän valitseminen
tehdään seuraavasti:
Napsauta Näyttöpäivä-kohdassa olevaa
kalenterin symbolia.
Valitse päivämäärä.
Vaihtoehtoisesti selaa päiviä taaksepäin.
Vaihtoehtoisesti selaa päiviä eteenpäin.

Voit suodattaa taulukoiden syötteet seuraavasti:
koneen tilan värien mukaan (Suodat.)
yksittäisen koneen tilojen kestoajan mukaan
(Näytä tilat, jotka pidempiä kuin...)
Lisätietoja: "Taulukkojen ja diagrammien toiminnot", Sivu 42
Konetilojen vaihto ja määrittely
Muokkaa koneen tilaa -alavalikossa sinulla on mahdollisuus vaihtaa
koneen tiloja toisiin ja määritellä ne tarkemmin.
Koneen tilojen lisämääreet asetetaan Asetuksetvalikossa.
Lisätietoja: "Konetilat/tehtävätilat-alavalikko", Sivu 119
Koneen tilan muuttaminen tehdään seuraavalla tavalla:
Vaihda Konekanta-valikkoon.
Napsauta haluamasi koneen Koneen tila painiketta.
Valitse Muokkaa koneen tilaa -alavalikko.
Napsauta taulukon Uusi tila -riviä
Valitse pudotusvalikosta haluamasi tila
Napsauta näyttöpainiketta Tallenna rivi
Konetilaa muutetaan konetilapalkissa.
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Seuraava taulukko esittää, mitkä alkuperäiset konetilat voidaan
vaihtaa mihinkin määrittelyihin:
Alkuperäistila

Uusi tila (määrittely)

Tummanvihreä

Tuottava

Tummanvihreä,
vaaleanvihreä, keltainen, punainen tai
harmaa

Vaaleanvihreä

Tuottava, syöttö
< 100 %

Tummanvihreä,
vaaleanvihreä, keltainen, punainen tai
harmaa

Keltainen

Kunnossa mutta ei
tuottava

Keltainen, punainen tai
harmaa

Punainen

Ei käyttövalmis

Punainen

Tummanharmaa

Kone ei ole käytössä

Tummanharmaa tai
vaaleanharmaa

Tummanharmaa tila Odotusaika ei tule alunperin koneesta ja siksi
se ei ole alkuperäistila.
Vaaleanharmaa tila voi korvata keltaisen alkuperäistilan tai
tummanharmaan alkuperäistilan ja se voidaan määritellä tarkemmin.
Esimerkki:
Jos kone on kytketty pois päältä huoltotöitä varten (tummanharmaa
tila), voit asettaa tämän tilan StateMonitorissa jälkikäteen
odotusajaksi (vaaleanharmaa tila).
Lisätietojen tallennus
Koneen tilapalkin tietyn jakson yläpuolella oleva sininen viiva
osoittaa, että kyseinen jakso sisältää lisätietoja.
Lisätiedot tallennetaan seuraavalla tavalla:
Vaihda Konekanta-valikkoon.
Napsauta haluamasi koneen Koneen tila painiketta.
Valitse Muokkaa koneen tilaa -alavalikko.
Syötä lisätiedot taulukon Kommentitsarakkeeseen.
Napsauta näyttöpainiketta Tallenna rivi
StateMonitor näyttää kyseisen jakson kohdalla
koneen tilapalkissa sinistä viivaa.
Kun napsautat sinisellä viivalla merkityn jakson kohdalle,
StateMonitor näyttää ponnahdusikkunassa syötettyä kommenttia
ja mahdollisesti muita tietoja muutetuille tai määritellyille koneen
tiloille.
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Koneen tilapalkin valvonta-aikajakson määrittely
Koneen tilapalkki näyttää yleensä aikajaksoa klo 0:00–24:00.
Jokainen käyttäjä voi määrittää valvonta-aikajakson itse.
Lisätietoja: "Valvonta-aikajakson määrittely", Sivu 62
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5.7

Tehtäväpääte -alavalikko (ohjelmistooptio)

Tehtäväpääte-alavalikossa StateMonitor näyttää kaikki koneelle
osoitetut avoimet tehtävät. Koneella koneistuksen rinnalla käyttäjä
voi kirjata tässä tilauksen tilan ja käsitellä kirjauksia jälkikäteen.
Tilausten käyttö ja osoittaminen koneelle tapahtuu Tilauksetvalikossa. Siellä voit myös mukauttaa koneistusjärjestystä.
Lisätietoja: "Tilaukset-valikko (ohjelmisto-optio)", Sivu 88
Kirjatut koneistusajat ja kappalemäärät näkyvät tilauksen
arvioinnissa.
Lisätietoja: "Tehtäväajat (ohjelmisto-optio)", Sivu 105
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Kirjaa tilauksen tila
Toimi seuraavalla tavalla tilauksen tilan kirjaamiseksi ja koneistusaikojen määrittämiseksi.
Vaihda Konekanta-valikkoon.
Napsauta haluamasi koneen Koneen tila painiketta.
Valitse Tehtäväpääte-alavalikko.
Napsauta Koneelle osoitetut tilaukset taulukossa haluttua tilausta
Tehtävän tiedot näkyvät Nyt valittu tilaus jaksossa.
Napsauta Kirjaa tilauksen tila -jaksossa
Tilauksen käynnistys -näyttöpainiketta.
Ajan määritys käynnistyy
Napsauta peräjälkeen näyttöpainikkeita, jotka
vastaavat koneen tilauksen tilaa
StateMonitor määrittää ajat tilauksen tilan
mukaan.
Lopeta koneistus napsauttamalla Tilauksen
pysäytys -näyttöpainiketta
Ajan määritys on päättynyt.
Tarvittaessa tehtävä voidaan käynnistää
uudelleen.
Olomäärän paluuviesti: valitse valintaruudussa
Olomäärä
Syötä sisäänsyöttökenttään valmistettujen osien
määrä
Napsauta näyttöpainiketta Paluuviestit
Hylätyn paluuviesti: valitse valintaruudussa
hylätty
Syötä sisäänsyöttökenttään hylättyjen osien
määrä
Napsauta näyttöpainiketta Paluuviestit
Olomäärä ja hylättyjen osien määrä on on kirjattu
tilaukseen.
Lopeta tilaus napsauttamalla painiketta Lopeta
tilaus
Tilaus ei näy enää Koneelle osoitetut tilaukset taulukossa.
Kirjatut ajat ja määrät ovat nähtävissä Arviotvalikossa.
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Kirjausten toteutus
Nykyisen tilauksen kirjaukset toteutetaan seuraavalla tavalla:
Muuta viimeksi lopetettua tilausta napsauttamalla Nouda
takaisin viimeksi lopetettu tilaus -näyttöpainiketta
tai
Napsauta Koneelle osoitetut tilaukset -taulukossa haluttua
tilausta
Tilauksen tiedot näkyvät Nyt valittu tilaus -jaksossa.
Kirjaukset tilaukseen -taulukko on näkyvissä.
Tarvittaessa käynnistä tehtävä uudelleen.
Lähetä tarvittaessa toinen määrä paluuviestinä
Napsauta Kirjaukset tilaukseen -taulukossa haluttua riviä
Tarvittaessa valitse ohje (tilauksen tilan määritys)
Tilauksen tilojen lisämääreet asetetaan Asetuksetvalikossa.
Lisätietoja: "Konetilat/tehtävätilat-alavalikko", Sivu 119
Syötä tarvittaessa kommentti
Napsauta näyttöpainiketta Tallenna rivi
Lopeta tilaus napsauttamalla painiketta Lopeta tilaus
Toimitusaika-asetuksen näyttö
Toimitusaika-asetus on taulukossa värillä merkittynä.. Väri antaa
tietoa toimitusajan noudattamisesta:
Vihreä: Toimitusaika on yli 24 tunnin kuluttua.
Oranssi: Toimitusaika saavutetaan 24 tunnin kuluessa
Punainen: Toimitusaika on ylitetty
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5.8

Kolmen viimeisen päivän
yksityiskohtainen näkymä-alavalikko

Kolmen viimeisen päivän yksityiskohtainen näkymä -alavalikko
sisältää seuraavat tiedot:
Kolmen viimeisen päivän konetilapalkki
Käytettävyys kolmen viimeisen päivän aikana
Käyttöaste kolmen viimeisen päivän aikana
Lisätietoja: "Tunnusluvut-alavalikko", Sivu 100

Koneen tilapalkin valvonta-aikajakson määrittely
Koneen tilapalkki näyttää yleensä aikajaksoa klo 0:00–24:00.
Jokainen käyttäjä voi määrittää valvonta-aikajakson itse.
Lisätietoja: "Valvonta-aikajakson määrittely", Sivu 62
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5.9

Koneen hälytykset-alavalikko

StateMonitor luetteloi Koneen hälytykset -alavalikossa Koneen
viestit neljän viimeisen viikon ajalta.
Ohjauksen virheviestit jaetaan Virheluokat ja Virheryhmät
mukaan:
Virheluokat mahdollistavat myös virheviestien syyn
päättelemisen.
Virheryhmät antavat viitteitä virheviestien alkuperästä.
HEIDENHAIN-ohjauksissa voit muodostaa omia viestejä NCohjelmassa olevan erikoistoiminnon FN38 avulla.
Lisätietoja: "FN38: Viestien lähetys NC-ohjelmasta", Sivu 84
StateMonitor näyttää nämä ilmoitukset Ilmoitukset-luokassa.

70

HEIDENHAIN | StateMonitor| Käyttöohjeet | 10/2018

5

Konekannan valikko | Koneen hälytykset-alavalikko

Ilmoitusten suodatus
Tiettyjen ilmoitusten löytämiseksi nopeammin voit suodattaa niitä
Virheluokat, Virheryhmät ja Ilmoitukset mukaan.
StateMonitor näyttää suodatinvalinnoissa vain ne Virheluokat,
Virheryhmät ja Ilmoitukset, jotka ovat esiintyneet viimeisen neljän
viikon aikana.
Suodatus seuraavien Virheluokat mukaan:
Emergency stop
Virhe
Varoitus
Info
Ohje
Ohjelman lopetus
Ohjelma seis
Syöttö pysäytetty
Uudelleenasetettu
Ei mitään
Virheluokka Ei mitään sisältää kaikki sellaiset virheviestit, jotka
eivät kuulu mihinkään muuhun virheluokkaan.
Suodatus seuraavien Virheryhmät mukaan:
käyttö
Ohjelmointi
PLC
Yleistä
Kauko-ohjaus
Python
Ei mitään
Virheryhmä Ei mitään sisältää kaikki sellaiset virheviestit, jotka
eivät kuulu mihinkään muuhun virheryhmään.
Suodatus Ilmoitukset mukaan:
FN38
FN 38 Job
Ohjelma loppuun suoritettu
Ohjelma keskeytetty käyttäjän toimesta
Ohjelma keskeytetty virheilmoituksella
Luettelon tiettyjen ilmoitusten näyttämiseksi valitse vastaavan
suodatuskriteerin valintaruutu hiiren napsautuksella.
Ottaaksesi näytölle suodatettujen ilmoitusten luettelon napsauta
Päivitä-painiketta.
Lisätietoja: "Taulukkojen ja diagrammien toiminnot", Sivu 42
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5.10 Ohjelmanajot-alavalikko
Ohjelmanajot-alavalikossa StateMonitor luetteloi Ohjelmataulukko
kaikki valitulla aikajaksolla koneella aloitetut NC-ohjelmat
kronologiseen järjestykseen.
Aikaikkunan rajaamiseksi on käytettävissä seuraavat vaihtoehdot:
Kellonaika ... – ...
Päivien lukumäärä (taaksepäin vaikuttava hetkellisestä päivästä)
1 päivä
3 päivää
7 päivää
Päiväys ... – ...
Hakutoiminto taulukon (sisäänsyöttökenttä Haku:) sisällä perustuu
sarakkeisiin Ohjelma, Aliohj. ja Tila.
Lisätietoja: "Taulukkojen ja diagrammien toiminnot", Sivu 42
Graafinen esitys
Ohjelmataulukko lisäksi voi esittää kaksi diagrammia:
Diagrammi Koneen ohjelmanajoaika {0}: Kaikkien taulukon
ohjelmien kokonaisarviointi
Diagrammi Ohjelman analyysi: Yksittäisen ohjelman
yksityiskohtainen arviointi
Diagrammi Koneen ohjelmanajoaika {0}
Diagrammi kuvaa ohjelmanajoaikaa ja taulukon kaikkien ohjelmien
keskimääräisiä muunnosasetuksia.
Diagrammi esitetään napsauttamalla taulukon alla
näyttöpainiketta Taulukkonäkymän päivitys
Diagrammi sisältää seuraavia tietoja:
Jokainen pystysuora viiva tarkoittaa yhtä ohjelmaa
Vaakasuoran akaselin arvo vastaa taulukon ohjelmanumeroa
Vihreä datapiste kuvaa ohjelmanajoaikaa (arvo akselilla
Ohjelmanajoaika)
Muut datapisteet kuvaavat ohjelman keskimääräisiä
muunnosasetuksia Kara, Pikaliike ja Syöttöarvo (arvot
Keskiarvon muunnos ohjelmankulkuajan avulla -akselilla)
Ohjelmaan liittyviä yksityiskohtaisia tietoja voi esittää ohjaamalla
hiiren osoittimen ohjelman johonkin datapisteeseen
Ponnahdusikkunassa esitetään diagrammin arvot, ohjelman tila
ja koneen tilojen prosentuaalisen arvioinnin.
Diagrammi suodatetaan ohjelman mukaan valitsemalla
valintaruudussa haluttu ohjelma
Diagrammi esittää vain valitun ohjelman arvot.
Lisätietoja: "Diagrammin esittäminen taulukossa", Sivu 42
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Ohjelman analyysi-diagrammi
Diagrammi kuvaa keskimääräisiä muunnosasetuksia ja koneen tiloja
ohjelmanajoaikana.
Diagrammi näytetään seuraavalla tavalla:
Napsauta taulukon alla näyttöpainiketta Taulukkonäkymän
päivitys
Diagrammi Koneen ohjelmanajoaika {0} tulee esiin
Napsauta ohjelman pystyviivalla haluttua datapistettä.
Diagrammi Ohjelman analyysi tulee esiin
Diagrammi sisältää seuraavia tietoja:
Vaaka-akseli näyttää seuraavia ohjelmanajoaikaa
Pystyakseli näyttää keskimääräistä muunnosasetusta
Suorat esittävät kunkin ajankohdan muunnosasetuksia Kara,
Pikaliike ja Syöttöarvo
Tilapalkki FMAX esittää syöttöarvoa ja pikaliikettä (FMAX)
ohjelmanajoaikana
Koneen tilapalkki esittää koneen tiloja ohjelmanajoaikana
Tilapalkki FMAX näkyy vain, kun sallit pääsyn PLC:hen
Lisätietoja: "PLC-salasanan asetuksetPLC-salasana",
Sivu 163
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6.1

Ilmoitukset-valikkoIlmoitukset

Ilmoitukset-valikossa määritellään, millä koneen ilmoituksilla,
kenelle käyttäjälle, milloin ja miten ilmoitus lähetetään.
Ilmoitukset-valikko sisältää seuraavat alavalikot:
Tapahtumakonfiguraattori
Ilmoitusprofiilit
Ilmoitukset
StateMonitorin näyttämät alavalikot ja toiminnot riippuvat
siitä, mikä rooli käyttäjällä on.
Toimi tällöin seuraavassa järjestyksessä:
Määrittele Ilmoitusprofiilit-alavalikossa ilmoitusprofiili
(kenelle ilmoitetaan ja milloin?)
Lisätietoja: "Ilmoitusprofiilit-alavalikkoIlmoitusprofiilit",
Sivu 81
Tapahtumakonfiguraattori-alavalikossa määritetään tapahtumat
(Event)
(millä koneviestillä lähetetään jollekin ilmoitus?)
Lisätietoja: "Tapahtumakonfiguraattori-alavalikko", Sivu 77
Osoita Ilmoitukset-alavalikossa määritellyt tapahtumat ja
ilmoitusprofiilit toistensa suhteen
(mikä tapahtuma laukaisee minkä ilmoitusprofiilin?)
Lisätietoja: "Ilmoitukset-alavalikkoIlmoitukset", Sivu 83
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6.2

Tapahtumakonfiguraattori-alavalikko

Tapahtuma on koneella esiintyvä tapahtuma, kuten esim.:
varoitus
ohjelman keskeytys virheviestillä
kunnossapitoilmoitus/huoltoilmoitus
hälytys
StateMonitor poimii ohjauksella esiintyvät viestit ja luetteloi ne
Koneen tila -näkymään, joka on Konekanta-valikossa.
Ohjausviestit on jaettu Virheluokat ja Virheryhmät mukaan.
Tapahtumien konfiguroinnin yhteydessä sinulla on mahdollisuus
ottaa valintaan kaikki Virheluokat tai Virheryhmät.
Lisäksi Ilmoitukset ja Koneen tilat voivat olla osa tapahtumien
valintaa. Tällöin Ilmoitukset luodaan joko HEIDENHAIN-ohjauksissa
NC-ohjelmassa (FN38) tai StateMonitorissa ohjauksen tiedoista.
Virheluokat
Ohjauksessa on virheviesteille osoitettu seuraavat Virheluokat:
Emergency stop
Virhe
Varoitus
Info
Ohje
Ohjelman lopetus
Ohjelma seis
Syöttö pysäytetty
Uudelleenasetettu
Ei mitään
Virheluokka Ei mitään sisältää kaikki sellaiset virheviestit, jotka
eivät kuulu mihinkään muuhun virheluokkaan.
Virheryhmät
Virheryhmät antavat viitteitä virheviestien alkuperästä.
Ohjaus erottaa seuraavat Virheryhmät:
käyttö
Ohjelmointi
PLC
Yleistä
Kauko-ohjaus
Python
Ei mitään
Virheryhmä Ei mitään sisältää kaikki sellaiset virheviestit, jotka
eivät kuulu mihinkään muuhun virheryhmään.
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Ilmoitukset
Kohdassa Ilmoitukset on käytettävissä seuraavat
valintamahdollisuudet:
FN38
HEIDENHAIN-ohjauksissa voit muodostaa omia ilmoituksia NCohjelmassa olevan erikoistoiminnon FN38 avulla. StateMonitor
voi ottaa vastaan viestejä ja lähettää sähköpostilla käyttäjille
FN 38 Job
HEIDENHAIN-ohjauksissa voit lähettää tilauksen tilan NCohjelmassa olevan erikoistoiminnon FN38 avulla. StateMonitor
voi arvioida näitä tiloja
Ohjelma loppuun suoritettu
StateMonitor muodostaa tämän viestin, kun ohjaus lukee
ohjelman loppukoodin PGM END
Ohjelma keskeytetty käyttäjän toimesta
StateMonitor muodostaa tämän viestin, kun käyttäjä keskeyttää
ohjelman valitsemalla SISÄINEN SEIS tai HÄTÄ-SEIS
Ohjelma keskeytetty virheilmoituksella
StateMonitor muodostaa tämän viestin, kun virheviesti
keskeyttää ohjelmankulun
Katso koneen käyttöohjekirjaa!
Ohjauksen lähettämät tiedot riippuvat koneen
konfiguroitavista asetuksista.
Koneen tilat
Kohdassa Koneen tilat voit määrittää, minkä aikajakson jälkeen
StateMonitorin tulee laukaista tapahtuma. Tällöin voit osoittaa
jokaiselle koneen tilalle tietyn arvon (minuuteissa).
Yksittäiset viestit
Voit valita tähänastiset koneviestit ja lisätä ne näin valittuihin
tapahtumiin.
Lisätietoja: "Taulukkojen ja diagrammien toiminnot", Sivu 42

78

HEIDENHAIN | StateMonitor| Käyttöohjeet | 10/2018

6

Messenger-valikko | Tapahtumakonfiguraattori-alavalikko

Tapahtuman määrittely
Kohdista tapahtumalle osoitettavien viestien valinta erittäin
huolellisesti.

OHJE
Varoitus, tietoja voi hävitä!
Jos valitset liian paljon viestejä, vastaanottajan sähköpostilaatikko
voi täyttyä yli. Sen jälkeen vastaanottaja ei saa enää
sähköpostiviestejä.
Luo erillinen postilaatikko StateMonitoria varten
Tee viestien valinta erittäin huolellisesti.

OHJE
Varoitus, tietoja voi hävitä!
Jos StateMonitor lähettää liian paljon ilmoituksia vastaanottajalle,
sähköpostin välittäjä saattaa tulkita ne roskapostiksi.
Vastaanottaja ei sitten enää saa ilmoituksia saapuvan postin
kansioon.
Tee viestien valinta erittäin huolellisesti.
Määrittele tapahtuma seuraavalla tavalla:
Vaihda Ilmoitukset-valikkoon.
Valitse Tapahtumakonfiguraattori-alavalikko.
Valitse Kone, jolle haluat määritellä tapahtuman.
Osoita virheluokkien, Virheryhmät,
Ilmoitukset, Koneen tilat ja yksittäisten viestien
joukosta ne valinnat, joiden tulee laukaista
tapahtuma.
Syötä valinnalle Nämä tapahtumat nimillä....
sopivat nimet.
Napsauta näyttöpainiketta Save
Valintaluettelon avulla määräät, mitkä koneviestit saavat aikaan
ilmoituksen.
Taulukko sisältää sarakkeet A ja B:
A = Automaattinen valinta luokkien/ryhmien avulla
B = Valinta automatiikasta poiketen
Valintaluettelon sarake A esittää, laukaisevatko virheviestit
tapahtuman Virheluokat tai Virheryhmät automaattisen valinnan
kautta.
Sarakkeen A hakamerkki ilmaisee StateMonitorille, että olet
valinnut vastaavan virheluokan tai virheryhmän.
Sarakkeessa B voit valita kohdennetusti yksittäiset viestit, jotka
sisältyvät valintaan Virheluokat ja Virheryhmät kautta.
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Toisaalta voit sarakkeessa B valita myös yksittäisiä viestejä, jos
virheluokkien tai virheryhmien valinnan kautta eivät tule valituksi
kaikki sellaiset viestit, joiden pitäisi laukaista tapahtuma.
StateMonitor esittää toisessa taulukossa kaikki määritellyt
tapahtumat.
Jos haluat katsoa kyseisten tapahtumien sisällön, toimi seuraavasti:
Napsauta taulukossa olevaa tapahtumaa.
StateMonitor lataa näkymään Virheluokat, Virheryhmät,
Ilmoitukset ja yksittäisten viestien valinnan.
Tapahtuman poistaminen
Tapahtuma poistetaan seuraavalla tavalla:
Vaihda Ilmoitukset-valikkoon.
Valitse Tapahtumakonfiguraattori-alavalikko.
Valitse Kone, jolta haluat poistaa tapahtuman.
Napsauta taulukossa olevaa paperikorisymbolia.
StateMonitor poistaa tapahtuman poistaa sen
myös taulukosta.
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6.3

IlmoitusprofiilitalavalikkoIlmoitusprofiilit

Ilmoitusprofiilit-alavalikossa voit osoittaa määritellylle käyttäjälle
ilmoitukseen liittyviä tietoja ja tallentaa ne ilmoitusprofiiliksi.
Ilmoitusprofiili sisältää seuraavia tietoja:
viittaus User
välitystietoja sähköpostin lähettämiseen (Ilmoituksia per...)
välityksen aikajakso (Päivä, Ajat)
Ilmoitusväli
User-valintaruutu sisältää kaikki määritellyt käyttäjät.
Ilmoitukset annetaan vain sähköpostitse.
Jaksoilmoitukset
Välityksen aikajaksolle annetaan.
viikonpäivät, jolloin SateMonitor antaa käyttäjälle ilmoituksen
kellonajat, mistä mihin StateMonitor lähettää ilmoituksia
käyttäjälle
Mahdollsiia ilmoitusjaksoja:
välittömästi
Kerran päivässä
Kaikki kootusti (asetettavissa välille 1–60 min)
Ilmoitusprofiilit määrittely
Voit määritellä käyttäjälle useampia Ilmoitusprofiilit: esim.
profiili, kun työntekijä on kotona ja profiili kun työtekijä on
valmiusvuorossa.
Käyttäjän ilmoitusprofiili määritellään seuraavalla tavalla:
Vaihda Ilmoitukset-valikkoon.
Valitse Ilmoitusprofiilit-alavalikko.
Valitse käyttäjä, jolle haluat määritellä
Ilmoitusprofiilit.
Valitse kommunikointitapa sähköpostilla (valitse
hakamerkki)
Syötä sähköpostiosoite.
Valitse viikonpäivä, jolloin käyttälle lähetetään
ilmoituksia.
Valitse kellonaika ... – ...
Valitse Ilmoitusväli.
Anna ilmoitusprofiilille nimi.
Napsauta näyttöpainiketta Save
StateMonitor tallentaa ilmoitusprofiilin ja luetteloi
sen taulukkoon.
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Ilmoitusprofiilit hakeminen
StateMonitor näyttää yllä valitun käyttäjän kaikki ilmoitusprofiilit
taulukossa.
Haku:-syöttökentän avulla voit hakea tiettyjä ilmoitusprofiileja. Tämä
haku perustuu taulukon kaikkiin sarakkeisiin.
Lisätietoja: "Taulukkojen ja diagrammien toiminnot", Sivu 42
Ilmoitusprofiilit muuttaminen
Muuta olemassa olevaa ilmoitusprofiilia seuraavalla tavalla:
Vaihda Ilmoitukset-valikkoon.
Valitse Ilmoitusprofiilit-alavalikko.
Valitse käyttäjä, jolle haluat määritellä
Ilmoitusprofiilit.
Valitse taulukosta muutettava ilmoitusprofiili.
StateMonitor lataa syöttötiedot näkymään.
Tee haluamasi muutokset.
Napsauta näyttöpainiketta Save
StateMonitor tallentaa muutetun ilmoitusprofiilin.
Ilmoitusprofiilit poistaminen
Ilmoitusprofiili poistetaan seuraavalla tavalla:
Vaihda Ilmoitukset-valikkoon.
Valitse Ilmoitusprofiilit-alavalikko.
Valitse User, jolle haluat määritellä
Ilmoitusprofiilit.
Napsauta taulukossa olevaa paperikorisymbolia.
StateMonitor poistaa ilmoitusprofiilin taulukosta.
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6.4

Ilmoitukset-alavalikkoIlmoitukset

Ilmoitukset-alavalikossa voit määritellä, mitkä tapahtumat
laukaisevat minkäkin ilmoituksen. Tässä voit laatia, aktivoida ja
poistaa ilmoituksia.
Ilmoituksen luonti
Voit luoda uusia ilmoituksia osoittamalla tapahtumalle
ilmoitusprofiiliin.
Ilmoitus laaditaan seuraavalla tavalla:
Vaihda Ilmoitukset-valikkoon.
Valitse Ilmoitukset-alavalikko.
Valitse kone kohdassa Kone.
Näkyviin tulee taulukko, jossa näkyvät koneelle
käytettävissä olevat tapahtumat.
Aseta hakamerkki haluttujen tapahtumien eteen
Valitse käyttäjä kohdassa User.
Näkyviin tulee taulukko, jossa näkyvät käyttäjälle
käytettävissä olevat ilmoitusprofiilit.
Aseta hakamerkki haluttujen ilmoitusprofiilien
eteen
Napsauta näyttöpainiketta ...osoitus
StateMonitor lisää Ilmoitusten luettelo rivin,
jossa on uusi ilmoitus.
Ilmoituksen aktivointi
Aktivoi luettelon ilmoitus asettamalla hakamerkki Aktiivinensarakkeeseen.
StateMonitor lähettää ilmoituksia vasta, kun se on
aktivoitu.
Poista
Ilmoitus poistetaan luettelosta seuraavalla tavalla:
Vaihda Ilmoitukset-valikkoon.
Valitse Ilmoitukset-alavalikko.
Napsauta taulukossa olevaa paperikorisymbolia.
StateMonitor poistaa valitun ilmoituksen
taulukosta.
Lisätietoja: "Taulukkojen ja diagrammien toiminnot", Sivu 42
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6.5

FN38: Viestien lähetys NC-ohjelmasta

Ohjaustoiminto FN38
HEIDENHAIN-ohjauksilla ohjaustoiminto FN38 voi muodostaa
viestejä, joita voidaan käsitellä StateMonitorissa ilmoituksina.
Voit käyttää FN38-toimintoa seuraavilla HEIDENHAIN-ohjauksilla:
Ohjaus

alkaen ohjausversiosta

iTNC 530

34049x-03, 60642x-01

TNC 640

34059x-05

TNC 620

81760x-01

TNC 320

771851/-02

TNC 128

771841-02

CNC PILOT 640

68894x-04

MANUAL Plus 620

54843x-04

Toiminnon FN38 käyttöä varten tarvitaan avainluku
555343, jotta erikoistoiminnot voidaan vapauttaa Qparametriohjelmointia varten.
TNC-ohjelmistoversiosta 34059x-07 lähtien FN38 on
ohjelmoitavissa ilman avainlukua.
ohjelmointi
Ohjelmoi ohjaustoiminto FN38 seuraavalla tavalla:
Paina ohjauksessa painiketta Q
Paina ERIKOISTOIMINNOT-ohjelmanäppäintä.
Paina FN38 SENDEN -ohjelmanäppäintä.
Ohjaus kirjoittaa rivin FN38: SEND /".
Muuttujia varten tulostusformaatilla lähetettävän
tekstin kirjoitus
Esimerkki:
FN 38: SEND /"Gemessener Durchmesser:
%+3f"/+Q153

Formatointiosoitusten lukumäärän täytyy täsmätä
formatoitavien arvojen lukumäärän kanssa.
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Tulostusformaatti
Lukuarvojen tulostusformaatti voidaan asettaa
formatointioperaattorien avulla.
Formatointikuvausten alussa on prosenttimerkki. Sen jälkeen
seuraa kirjaintunnus f desimaalikirjoitustavalla esitettäviä
liukupistelukuja varten.
Prosenttimerkin ja kirjaintunnuksen välissä voidaan antaa muita
tietoja:
Plusmerkki prosenttimerkin jälkeen tarkoittaa, että lukuarvo
annetaan aina etumerkin kanssa.
Piste ja lukuarvo määräävät pilkun jälkeen näytettävien
merkkipaikkojen lukumäärän.
Seuraavat taulukot esittävät joitakin syntaksiesimerkkejä muuttujien
tulostusformaateista.
Tulostusformaatti

Merkitys

%f

Liukupisteluvun tulostus alkuperäisessä
formaatissa

%.0f

Liukupisteluvun tulostus ilman pilkun
jälkeisiä merkkipaikkoja

%.1f

Liukupisteluvun tulostus yhdellä pilkun
jälkeisellä merkkipaikalla

%+.2f

Liukupisteluvun tulostus etumerkillä ja
kahdella pilkun jälkeisellä merkkipaikalla

Käyttöesimerkki: kappalelaskin
Tavoiteasetus: Jokaisella ohjelman suorituskerralla kappalemäärä
suurenee yhdellä.
Q1 = Q1 + 1

Kappalelaskin

Q2 = 1000

Kokonaislukumäärä

Q3 = 0815

Tehtävä

FN 38: SEND/"Number of Parts: %.0f von %.0f Order:
%.0f" /+Q1/+Q2/+Q3

Viestin lähetys
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7.1

Tilaukset-valikko (ohjelmisto-optio)
Tilausten määritys ja arviointi on lisätoiminto eikä se
sisälly ohjelmiston standarditoimitukseen.
Lisätietoja: "Ohjelmisto-optiot ja lisenssit", Sivu 130

StateMonitorilla voit määrittää ja arvioida valmistustehtävien
toteutusta. Sitä varten luot Tilaukset-valikossa uusia tilauksia ja
määrität koneen.
Tilaukset-valikko sisältää seuraavat alavalikot:
Määrittele tilaus
Osoita tilaus
Mukauta koneistusjärjestys
Määritetyt tilaukset näkyvät koneen Tehtäväpääte-alavalikossa.
Käyttäjä voi siellä kirjata koneistusaikoja tilaukselle ja lähettää
paluviestinä kappalemäärät.
Lisätietoja: "Tehtäväpääte -alavalikko (ohjelmisto-optio)", Sivu 66
Koneistusaikojen kirjaukseen käyttäjä tarvitsee esimääritetyt
tehtävätilat. Tehtävätilat voidaan määrittää tarkemmin Asetuksetvalikossa.
Lisätietoja: "Konetilat/tehtävätilat-alavalikko", Sivu 119
Kirjatut koneistusajat ja kappalemäärät näkyvät tilauksen
arvioinnissa.
Lisätietoja: "Tehtäväajat (ohjelmisto-optio)", Sivu 105
StateMonitorin näyttämät alavalikot ja toiminnot riippuvat
siitä, mikä rooli käyttäjällä on.

88

HEIDENHAIN | StateMonitor| Käyttöohjeet | 10/2018

7

Tilaukset-valikko | Määrittele tilaus -alavalikko (ohjelmisto-optio)

7.2

Määrittele tilaus -alavalikko (ohjelmistooptio)

Määrittele tilaus -alavalikossa voit:
määritellä uusia tilauksia
muuttaa tilauksia
poistaa tilauksia
Määrittele tilaus
Määrittele tilaus seuraavalla tavalla:
Vaihda Tilaukset-valikkoon.
Valitse Määrittele tilaus -alavalikko
Syötä tilausnumero Tilausnumero-kenttään
Syötä työvaihe Työvaihe-kenttään
Syötä tilaukseen tarvittaessa lisätietoja
Napsauta näyttöpainiketta Tilauksen määrittely
Tilaus näkyy Määritellyt tilaukset -taulukossa.
Voit osoittaa tilauksen koneelle.
Lisätietoja: "Osoita tilaus -alavalikko (ohjelmistooptio)", Sivu 91
Näin määrittelet nopeasti ja yksinkertaisesti lisää
työvaiheita tilaukseen:
Määrittele työvaihe kuvatulla tavalla
Valitse työvaihe Määritellyt tilaukset -taulukosta
Tilauksen tiedot vahvistetaan jaksoon Määrittele
tilaus.
Tietojen mukautus
Napsauta näyttöpainiketta Tilauksen määrittely
Uusi työvaihe lisätään.
Muuta tilaus
Edellytys: Tehtävää ei ole osoitettu koneelle.
Muuta tilausta seuraavalla tavalla:
Napsauta Määritellyt tilaukset -taulukossa tilausta, jonka haluat
muuttaa.
Valittu tilaus näkyy taulukossa vihreällä merkittynä.
Tilauksen tiedot vahvistetaan jaksoon Määrittele tilaus.
Tietojen mukautus
Napsauta näyttöpainiketta Muuta tilaus
Muutokset otetaan vastaan.
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Poista tilaus
Edellytys: Tehtävää ei ole osoitettu koneelle.
Poista tilaus seuraavalla tavalla:
Napsauta Määritellyt tilaukset -taulukossa tilausta, jonka haluat
poistaa.
Valittu tilaus näkyy taulukossa vihreällä merkittynä.
Napsauta näyttöpainiketta Poista tilaus
Tilaus poistetaan taulukosta.
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7.3

Osoita tilaus -alavalikko (ohjelmistooptio)

Osoita tilaus
Tilaus osoitetaan koneelle ja vaoautetaan koneistukseen seuraavalla
tavalla:
Vaihda Tilaukset-valikkoon.
Valitse Osoita tilaus -alavalikko
Napsauta tilausta Määritellyt tilaukset taulukossa
Valittu tilaus näkyy taulukossa vihreällä
merkittynä.
Valitse kone Valitse kone-valintaruudussa
Kirjaa tarvittaessa lisätietoja tilaukseen
Napsauta näyttöpainiketta Osoita tilaus
Tilaus näkyy Osoitetut tilaukset -taulukossa.
Voit aloittaa tilauksen koneistuksen.
Lisätietoja: "Tehtäväpääte -alavalikko (ohjelmistooptio)", Sivu 66
Muuta osoitusta
Edellytys: Tilausta ei ole vielä aloitettu tilauspäätteellä.
Toimi seuraavasti, kun haluat osoittaa osoitetun tilauksen toiselle
koneelle:
Napsauta Osoitetut tilaukset -taulukossa tilausta, jonka haluat
osoittaa toiselle koneelle.
Valittu tilaus näkyy taulukossa vihreällä merkittynä.
Valitse Valitse kone -valintaruudussa kone, jolle haluat osoittaa
tilauksen.
Napsauta näyttöpainiketta Osoita tilaus
Osoitus muutetaan.
Poista tilaus
Lisätietoja: "Poista tilaus", Sivu 90
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7.4

Mukauta koneistusjärjestys -alavalikko
(ohjelmisto-optio)

StateMonitor näyttää osoitetut tilaukset tilauspäätteessä
kronologisessa järjestyksessä. Järjestystä voidaan mukauttaa
manuaalisesti. Toimi sitä varten seuraavasti:
Vaihda Tilaukset-valikkoon.
Valitse Mukauta koneistusjärjestys -alavalikko
Koneen tilaukset -taulukossa näytetään kaikki
valitulle koneelle osoitetut tilaukset.
Vedä tilaukset haluttuun kohtaan painetulla hiiren
painikkeella
Tilaukset näkyvät koneen Tehtäväpääte alavalikossa määritellyssä järjestyksessä.
Lisätietoja: "Tehtäväpääte -alavalikko (ohjelmistooptio)", Sivu 66
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7.5

FN38: Tilaustoiminnot NC-ohjelmassa

Ohjaustoiminto FN38
HEIDENHAIN-ohjauksilla ohjaustoiminto FN38 voi muodostaa
viestejä, joita voidaan käsitellä StateMonitorissa ilmoituksina.
Voit käyttää FN38-toimintoa seuraavilla HEIDENHAIN-ohjauksilla:
Ohjaus

alkaen ohjausversiosta

iTNC 530

34049x-03, 60642x-01

TNC 640

34059x-05

TNC 620

81760x-01

TNC 320

771851/-02

TNC 128

771841-02

CNC PILOT 640

68894x-04

MANUAL Plus 620

54843x-04

Toiminnon FN38 käyttöä varten tarvitaan avainluku
555343, jotta erikoistoiminnot voidaan vapauttaa Qparametriohjelmointia varten.
TNC-ohjelmistoversiosta 34059x-07 lähtien FN38 on
ohjelmoitavissa ilman avainlukua.
Kirjaa tilauksen tila
FN38-viesteillä voit ilmoittaa tilauksen tilan StateMonitorille.
FN38-ilmoituksessa on käytettävä seuraavaa syntaksia:
FN 38:
SEND /"JOB:auftragsnummer_STEP:arbeitsschritt_status"

Alkuehdot:
Ohjaus voi lähettää FN38-viestejä
Lisätietoja: "FN38: Viestien lähetys NC-ohjelmasta", Sivu 84
Tehtävä on määritelty
Tehtävä on osoitettu koneelle
Esimerkki:
Tilaus tilausnumerolla 1234 ja työvaiheella 1
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_START"

Tilauksen käynnistys

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_PREPARATION"

Varustelun käynnistys

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_PRODUCTION"

Valmista/tuotanto

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_STOP"

Tilauksen pysäytys

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_FINISH"

Lopeta tilaus
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Paluuviestien määrät
FN38-viesteillä voit ilmoittaa tilauksen määrät StateMonitorille
paluuviestinä. Tällöin määrä voidaan antaa inkrementaalisena tai
absoluuttisena:
Inkrementaalisena määrittelynä määrää korotetaan kulloinkin
annetun arvon verran.
Absoluuttisena määrittelynä määrä korvataan uudella arvolla
FN38-ilmoituksessa on käytettävä seuraavaa syntaksia:
FN 38:
SEND /"JOB:auftragsnummer_STEP:arbeitsschritt_kategorie_menge"

Alkuehdot:
Ohjaus voi lähettää FN38-viestejä
Lisätietoja: "FN38: Viestien lähetys NC-ohjelmasta", Sivu 84
Tehtävä on määritelty
Tehtävä on osoitettu koneelle
Tehtävää toteutetaan
Esimerkki:
Tilaus tilausnumerolla 1234 ja työvaiheella 1; lisäksi määrittelyt
olomäärä 23, hylky 12 ja jälkityö 15
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_OK_A:23"

Olomäärä (OK) absoluuttinen

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_OK_I:1"

Olomäärä (OK) inkrementaalinen

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_S_A:12"

hylätty (S) absoluuttinen

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_S_I:1"

hylätty (S) inkrementaalinen

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_R_A:15"

Jälkityö (R) absoluuttinen

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_R_I:1"

Jälkityö (R) inkrementaalinen

Määrittele tilaus
Vaihtoehtoisesti määrittelylle StateMonitorin kautta voit määritellä
FN38-viestillä tehtävän ohjauksen kautta.
FN38-ilmoituksessa on käytettävä seuraavaa syntaksia:
FN 38:
SEND /"JOB:auftragsnummer_STEP:arbeitsschritt_CREATE"

Alkuehdot:
Ohjaus voi lähettää FN38-viestejä
Lisätietoja: "FN38: Viestien lähetys NC-ohjelmasta", Sivu 84
Esimerkki:
Tilaus tilausnumerolla 1234 ja työvaiheella 1
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_CREATE"
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8.1

Arviot-valikko

Arviot-valikossa StateMonitor esittää konekohtaiset tiedot taulukon
muodossa ja graafisesti.
Arviot-valikko sisältää seuraavat alavalikot:
Päivänäkymä
Koneen tilat
Tunnusluvut
Ohjelmanajot
Koneen viestit
Tehtäväajat
Päivänäkymä- ja Koneen tilat -alavalikon konetilapalkissa
StateMonitor näyttää koneen tilat kronologisessa järjestyksessä ja
laskee tunnusluvut Käytettävyys ja Käyttöaste.
StateMonitor luetteloi vastaaavat tiedot Tunnusluvut-,
Ohjelmanajot- ja Koneen viestit -alavalikoiden taulukoissa.
StateMonitor luetteloi Tehtäväajat-alavalikossa käsittelyajat ja
kappalemäärät, jotka osoitettiin yksittäisille tilauksille.
StateMonitorin näyttämät alavalikot ja toiminnot riippuvat
siitä, mikä rooli käyttäjällä on.
Arviot tallennus
Voit tallentaa voimassa olevat arviot Koneen tilat-, Tunnusluvut-,
Ohjelmanajot-, Koneen viestit- ja Tehtäväajat-alavalikoihin
kohtaan Omat arvioinnit.
Jos asetat hakamerkin kohtaan Yksityinen, tämä arvio näkyy vain
sisäänkirjautumistietojen kanssa. Muut käyttäjät eivät näe tätä
arviota.
Jos et aseta hakamerkkiä kohtaan Yksityinen, tämä arvio näkyy
kaikille käyttäjille, joille on määritelty Käyttöoikeustila: Käyttäjä
plus tai Pääkäyttäjä.
Arviointi tallennetaan seuraavalla tavalla:
Syötä sisään Arviointinimi.
Aseta hakamerkki kohtaan Yksityinen.
Napsauta näyttöpainiketta Tallenna
StateMonitor tallentaa nykyisen arvioinnin ja merkitsee sen
taulukkoon Tallennetut arvioinnit.
Tallennettujen arviointien lataus
Jos olet tallentanut arvioinnit jo valmiiksi, toimi seuraavasti:
Valitse tallennettu arviointi kohdasta Omat arvioinnit.
StateMonitor lataa valintatiedot tallennetusta arviosta
näkymään.
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8.2

Päivänäkymän alavalikko

Päivänäkymä-alavalikossa StateMonitor esittää graafisesti kunkin
koneen konetilat kyseisenä päivänä.
Lisäksi muodostetaan kotakin konetta varten tunnusluvut
Käytettävyys ja Käyttöaste.
Lisätietoja: "Tunnusluvut-alavalikko", Sivu 100
Konetilapalkki muodostetaan konetilojen perusteella.
Koneen tilapalkin tietyn jakson yläpuolella oleva sininen viiva
osoittaa, että kyseinen jakso sisältää lisätietoja.
Lisätietoja: "Lisätietojen tallennus", Sivu 64

Yksityiskohtaisten tietojen näyttö
Voit lisätä jokaiseen koneen tilapalkin jaksoon yksityiskohtaisia
tietoja.
Yksityiskohtaiset tiedot tuodaan esille seuraavalla tavalla:
Napsauta koneen tilapalkissa jaksoa
StateMonitor näyttää ikkunan, joka sisältää koneen tilaa koskevia
yksityiskohtaisia tietoja ja tarvittaessa kommentteja.
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8.3

Konetilojen alavalikko

Koneen tilat -alavalikko sisältää Koneen tilojen arviointi määritellylle
aikajaksolle.
Käytettävissä ovat seuraavat valintamahdollisuudet:
Kellonaika ... – ...
Päivien lukumäärä (taaksepäin vaikuttava hetkellisestä päivästä)
1 päivä
3 päivää
7 päivää
Päiväys ... – ...
Tietyn aikajakson konetilat voidaan ottaa näytölle seuraavalla
tavalla:
Vaihda Arviot-valikkoon.
Valitse Machine statuses -alavalikko.
Valitse kone (aseta hakamerkki koneen nimen
eteen)
Valitse kellonaika ... – ...
Valitse päivien lukumäärä (taaksepäin vaikuttava
hetkellisestä päivästä)
Valitse vaihtoehtoinen päiväys ... – ...
Napsauta näyttöpainiketta Päivitä
StateMonitor näyttää konetilapalkkia sekä valitun
aikajakson tunnusluvut Availability ja Utilization
rate.
Lisätietoja: "Tunnusluvut-alavalikko", Sivu 100
Yksityiskohtaisten tietojen näyttö
Voit lisätä jokaiseen koneen tilapalkin jaksoon yksityiskohtaisia
tietoja.
Lisätietoja: "Yksityiskohtaisten tietojen näyttö", Sivu 97
Palkkidiagrammin näyttö
Jokaiseen koneen tilapalkkiin voit lisätä palkkidiagrammin näyttö.
Palkkidiagrammi on koottu tunnuslukujen mukaan ja esittää koneen
tilojen suhdetta prosentteina.
Palkkidiagrammi näytetään seuraavalla tavalla:
Napsauta koneen tilapalkin vieressä olevaa
diagrammisymbolia.
Palkkidiagrammi näytetään.
Kun koneen tila on määritelty tarkemmin,
StateMonitor korostaa palkin lihavoidulla tekstillä.
Lisätietoja: "Konetilojen vaihto ja määrittely",
Sivu 63
Lisämääreet (alaluokat) näytetään palkkia
napsauttamalla
Lisämääreet esitetään oman palkkina.
Lisätietoja: "Taulukkojen ja diagrammien toiminnot", Sivu 42
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Tallenna arviointi
Kohdassa Omat arvioinnit voidaan tallentaa nykyiset arvioinnit.
Lisätietoja: "Arviot tallennus", Sivu 96
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8.4

Tunnusluvut-alavalikko

StateMonitor laskee tunnusluvut Availability ja Utilization rate
toteutuneista konetiloista.
Lisätietoja: "Käytettävyys", Sivu 101
Lisätietoja: "Käyttöaste", Sivu 102
Valittujen koneiden tunnuslukujen arviointi tehdään seuraavalla
tavalla:
Vaihda Arviot-valikkoon.
Valitse Tunnusluvut-alavalikko.
Valitse kone (aseta hakamerkki koneen nimen
eteen)
Valitse kellonaika ... – ...
Valitse päivien lukumäärä (taaksepäin vaikuttava
hetkellisestä päivästä)
Valitse vaihtoehtoinen päiväys ... – ...
StateMonitor näyttää taulukossa valituille koneille
valitussa aikajaksossa seuraavia tunnuslukuja:
Käytettävyys
Käyttöaste
Tuotannollinen aika
Suunnitteluaika
Järjestelyaika
Kokonaisseisokkiaika
Lisätietoja: "Taulukkojen ja diagrammien toiminnot", Sivu 42
Graphically visualize a table
StateMonitor näyttää tunnusluvut jokaiselle valitulle koneelle
erillisenä grafiikkana.
Kohdassa Omat arvioinnit voidaan tallentaa nykyiset arvioinnit.
Lisätietoja: "Arviot tallennus", Sivu 96
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Käytettävyys
Yleisesti ottaen käytettävyys on aika, jonka järjestelmä on
käytettävissä.
Koneen käytettävyys lasketaan pääkäyttöajan ja suunnitteluajan
suhteen perusteella.
Pääkäyttöaika on kokonaisaika poislukien kaikki seisokit.

Käytettävyys =

Koko valvonta-aikajakso

–

Kokonaisseisokkiaika

Suunnitteluaika
Suunnitteluaika on kokonaisaika, josta on vähennetty se aika, jonka
kone on ollut pois päältä.
Koko valvonta-aikajakso
–

Aika, jonka kone ei ole käytössä

=

Suunnitteluaika (= aika, jonka kone on käytössä)

Kokonaisseisokkiaika muodostuu seuraavien aikojen summana:
Aika, jonka kone ei ole käytössä
+

Odotusaika

+

Aika, jonka kone ei ole käyttövalmiina

=

Kokonaisseisokkiaika

Näin ollen käytettävyydelle pätee:

Käytettävyys =

Koko valvonta-aikajakso

–

Koko valvonta-aikajakso

–
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Käyttöaste
Yleisesti ottaen käyttöaste on viitesuureen todellisuudessa
saavutetun arvon suhde tämän viitesuureen suurimpaan
mahdolliseen arvoon.
Koneen käyttöön liittyen käyttöaste on koneen tuottavan ajan suhde
koneen järjestelyaikaan.
Tuottava aika

Käyttöaste =

+

Järjestelyaika
Järjestelyaika on kokonaisaika, josta on vähennetty se aika, jonka
kone on ollut pois käytöstä.
Koko valvonta-aikajakso
–

Odotusaika

–

Aika, jonka kone ei ole käytössä

=

Järjestelyaika

Näin ollen käytettävyydelle pätee:
Tuottava aika
Käyttöaste =

Koko valvonta-aikajakso

+
–

–

Tuottava aika voi poiketa ohjelmanajoajasta.
Ohjelmanajoaika kelpaa tuottavaksi ajaksi vasta, kun
muutosarvot ovat vähintään 1 %.
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8.5

Ohjelmanajoaikojen alavalikko

Ohjelmanajot-alavalikossa voit arvioida useampien koneiden NCohjelmien suoritusaikoja.
Ohjelmanajot arvioidaan seuraavalla tavalla:
Vaihda Arviot-valikkoon.
Valitse Ohjelmanajot-alavalikko.
Valitse kone (aseta hakamerkki koneen nimen
eteen)
Valitse kellonaika ... – ...
Valitse päivien lukumäärä (taaksepäin vaikuttava
hetkellisestä päivästä)
Valitse vaihtoehtoinen päiväys ... – ...
StateMonitor näyttää taulukossa ohjelmia, jotka
on suoritettu valitussa aikajaksossa:
Kohdassa Omat arvioinnit voidaan tallentaa nykyiset arvioinnit.
Lisätietoja: "Arviot tallennus", Sivu 96
Graphically visualize a table
Ohjelmataulukko ja sen graafinen esitys vastaavat toiminnaltaan
Ohjelmanajot-alavalikkoa Konekanta-valikon kohdassa Koneen
tila.
Lisätietoja: "Ohjelmanajot-alavalikko", Sivu 72
Vastoin kuin Konekanta-valikossa, Arviot-valikossa voit
esittää useampien koneiden diagrammeja ja vertailla
niitä keskenään. StateMonitor laatii luettelon kaikki
diagrammit allekkain.
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8.6

Koneviestien alavalikko

Koneen viestit-alavalikossa voit laatia luettelon tietyistä viesteistä,
jotka ovat toteutuneet valitulle koneelle tietyn aikajakson kuluessa.
Koneen viestit luettelo laaditaan seuraavalla tavalla:
Vaihda Arviot-valikkoon.
Valitse Koneen viestit -alavalikko.
Valitse kone (aseta hakamerkki koneen nimen
eteen)
Valitse kellonaika ... – ...
Valitse päivien lukumäärä (taaksepäin vaikuttava
hetkellisestä päivästä)
Valitse vaihtoehtoinen päiväys ... – ...
Valitse Virheluokat, Virheryhmät, Ilmoitukset.
Napsauta näyttöpainiketta Päivitä
StateMonitor tekee taulukon kaikista
koneviesteistä, jotka ovat toteutuneet valitulle
koneelle tietyn aikajakson kuluessa ja kuuluvat
valittuihin Virheluokat, Virheryhmät tai
Ilmoitukset.
Lisätietoja: "Taulukkojen ja diagrammien toiminnot", Sivu 42
Kohdassa Omat arvioinnit voidaan tallentaa nykyiset arvioinnit.
Lisätietoja: "Arviot tallennus", Sivu 96
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8.7

Tehtäväajat (ohjelmisto-optio)

Tehtäväajat-alavalikossa voit arvioida valmistustehtävien koottuja
tietoja.
Arviointiin on käytettävissä seuraavat formaatit:
Tilaukset-taulukossa luetellaan kaikki hakukriteeriä vastaavat
tehtävät ja niiden kokonaisajat
Työvaiheet valitulle tehtävälle -taulukko sisältää kaikki
valitun tehtävän työvaiheet ja antaa tietoja koneistusajoista,
olomäärästä ja valmistettujen osien hävikistä sekä koneesta,
jossa työvaihe suoritettiin
Palkkidiagrammi kuvaa jokaisessa työvaiheessa valmisteluajan,
valmistusajan ja määrittämättömän ajan kestoa
Kirjaukset työvaiheelle -taulukko sisältää yksityiskohtaisia
tietoja valitun työvaiheen jokaisesta suoritettavasta
tehtävätilasta
Kootut tiedot arvioidaan seuraavalla tavalla:
Vaihda Arviot-valikkoon.
Valitse Tehtäväajat-alavalikko.
Valitse kone (aseta hakamerkki koneen nimen
eteen)
Valitse kellonaika ... – ...
Valitse päivien lukumäärä (taaksepäin vaikuttava
hetkellisestä päivästä)
Valitse vaihtoehtoinen päiväys ... – ...
Syötä tarvittaessa Tilausnumero, Osanimi tai
Part number vastaavaan hakukenttään
Rajoitat koneistettavien tehtävien hakua
asettamalla hakamerkin kohdan Näytä vain
päättyneet tehtävät eteen
Napsauta näyttöpainiketta Päivitä
StateMonitor luettelee taulukossa kaikki
hakukriteerejä vastaavat tehtävät.
Napsauta tilausta Tilaukset -taulukossa
Työvaiheet valitulle tehtävälle -taulukko on
näkyvissä.
Napsauta työvaihetta Työvaiheet valitulle
tehtävälle -taulukossa
Kirjaukset työvaiheelle -taulukko on näkyvissä.
Palkkidiagrammi näytetään Työvaiheet
valitulle tehtävälle -taulukolle napsauttamalla
Taulukkonäkymän päivitys
Lisätietoja: "Taulukkojen ja diagrammien toiminnot", Sivu 42
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9.1

Asetukset-valikko

Asetukset-valikko sisältää seuraavat alavalikot:
Käyttäjän asetukset
Käyttäjä
Koneet
Konemäärittely
Koneen tilat
Viestityksen asetukset
Tiedostovarmistus
Järjest.kieli
Ulkoisen raportoinnin tietokanta
Info
StateMonitorin näyttämät alavalikot ja toiminnot riippuvat
siitä, mikä rooli käyttäjällä on.
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9.2

Käyttäjän asetukset-alavalikko

Salasanan muuttaminen
Jokainen käyttäjä voi muuttaa salasanansa.

Käyttäjän salasanan muuttaminen tehdään seuraavalla tavalla:
Vaihda Asetukset-valikkoon.
Valitse Käyttäjän asetukset -alavalikko
Käyttäjänimi-kentässä näkyy sinun
käyttäjänimesi.
Syötä Vanha salasana -kenttään tähänastinen
salasanasi.
Syötä Uusi salasana -kenttään uusi salasanasi.
Syötä -kenttään uusi salasanasi uudelleen.
Napsauta näyttöpainiketta Salasanan
muuttaminen
StateMonitor muuttaa salasanan.
Oletko unohtanut salasanasi?
Jos käyttäjä on unohtanut salasanansa, pääkäyttäjä voi
uudelleenasettaa sen.
Lisätietoja: "Salasanan uudelleenasetus", Sivu 112
Muuta käyttäjän kieliasetusta
Jokainen käyttäjä voi asettaa kielen StateMonitoriin.
Käyttäjän kieliasetus muutetaan seuraavalla tavalla:
Vaihda Asetukset-valikkoon.
Valitse Käyttäjän asetukset -alavalikko
Valitse käyttäjäkieli.
Napsauta näyttöpainiketta Tallenna muutokset
StateMonitor muuttaa käyttäjäkielen.
Kaikkien muiden käyttäjien kieliasetukset pysyvät
ennallaan tästä asetuksesta huolimatta.
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9.3

Käyttäjähallinta-alavalikko

Roolit
StateMonitorin käyttäjillä on roolin mukaan erilaisia käyttöoikeuksia
ja muokkausoikeuksia.
Käyttäjille voidaan osoittaa seuraavat roolit:

Katseluohjelma

Käyttäjä

Käyttäjä
plus

Pääkäyttäjä

Valikko

Valtuutus

Konekanta

Ilman muokkausoikeutta
Vain pääsy Koneen tila -valikkoon, Tehtäväpääte (ohjelmisto-optio) ja Kolmen viimeisen päivän yksityiskohtainen
näkymä

Ilmoitukset

Ei pääsyä

Tilaukset
(ohjelmisto-optio)

Ei pääsyä

Arviot

Ei pääsyä

Asetukset

Vain pääsy Käyttäjän asetukset
ja Info

Konekanta

Kaikki valtuudet

Ilmoitukset

Ilman muokkausoikeutta

Tilaukset
(ohjelmisto-optio)

Ei pääsyä

Arviot

Vain pääsy koneen tilojen Päivänäkymä

Asetukset

Vain pääsy Käyttäjän asetukset
ja Info

Konekanta

Kaikki valtuudet

Ilmoitukset

Kaikki valtuudet

Tilaukset
(ohjelmisto-optio)

Kaikki valtuudet

Arviot

Kaikki valtuudet

Asetukset

Vain pääsy Käyttäjän asetukset
ja Info

Kaikki valikot

Kaikki valtuudet

Käyttäjätietojen määrittely, muuttaminen ja poistaminen
edellyttää käyttäjältä järjestelmänvalvojan roolia.
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Määrittele käyttäjä
StateMonitorin käyttäjä määritellään seuraavalla tavalla:
Vaihda Asetukset-valikkoon.
Syötä Käyttäjä-alavalikossa seuraavat tiedot:
Etunimi
Sukunimi
Käyttäjänimi
S-posti
Osoita Käyttöoikeustila:
Napsauta näyttöpainiketta Tallenna
StateMonitor kirjoittaa määritellyn käyttäjän
käyttäjäluetteloon.
StateMonitor lähettää käyttäjän salasanan
sähköpostitse.
Jokainen käyttäjä voi muuttaa salasanansa milloin tahansa.
Lisätietoja: "Käyttäjän asetukset-alavalikko", Sivu 109
Käyttäjänimi vaaditaan yhdessä Salasana kanssa
Sisäänkirjautuminen yhteydessä.
Lisätietoja: "Valikko Alku", Sivu 46
Käyttäjä saa määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen ilmoitukset niin
kuin Ilmoitukset-valikossa on määritelty.
Lisätietoja: "Ilmoitukset-valikkoIlmoitukset", Sivu 76
Käyttäjätietojen muuttaminen
Käyttäjätietoja muokataan jälkikäteen seuraavalla tavalla:
Vaihda Asetukset-valikkoon.
Valitse Käyttäjä-alavalikko.
Valitse käyttäjäluettelossa se käyttäjä, jonka
haluat muuttaa.
StateMonitor merkitsee käyttäjän ja lataa tiedot
syöttökenttiin.
Toteuta muutokset
Napsauta näyttöpainiketta Muutosten tallennus
StateMonitor vastaanottaa muutetut tiedot
käyttäjäluetteloon.
Käyttäjän poistaminen
StateMonitorin käyttäjä poistetaan seuraavalla tavalla:
Vaihda Asetukset-valikkoon.
Valitse Käyttäjä-alavalikko.
Valitse käyttäjäluettelossa se käyttäjä, jonka
haluat poistaa.
StateMonitor merkitsee käyttäjän ja lataa tiedot
syöttökenttiin.
Napsauta näyttöpainiketta Poista käyttäjä
StateMonitor poistaa käyttäjän luettelosta.
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Salasanan uudelleenasetus
Jos käyttäjä on unohtanut salasanansa, järjestelmänvalvojan roolilla
oleva käyttäjä voi uudelleenasettaa sen.
Salasana uudelleenasetetaan seuraavalla tavalla:
Vaihda Asetukset-valikkoon.
Valitse Käyttäjä-alavalikko.
Valitse käyttäjäluettelossa se käyttäjä, jonka
salasanan haluat uudelleenasettaa.
StateMonitor merkitsee käyttäjän ja lataa tiedot
syöttökenttiin.
Napsauta näyttöpainiketta Salasanan
uudelleenasetus
StateMonitor uudelleenasettaa salasanan ja
lähettää uuden salasanan sähköpostiviestillä
kyseiselle käyttäjälle.
Käyttäjä voi muuttaa salasanansa uudelleen.
Jos yrityksesi ei ole liittynyt StateMonitorin
ilmoitustoimintoon (Ilmoitukset), StateMonitor ei
voi lähettää sähköpostiviestiä uudelleenasetetulla
salasanalla.
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9.4

Koneet-alavalikko

Määrittele kone
Tämä toiminto edellyttää käyttäjältä järjestelmänvalvojan
roolia.
Uusi kone määritellään StateMonitoriin seuraavalla tavalla:
Vaihda Asetukset-valikkoon.
Valitse Koneet-alavalikko.
Syötä koneen nimi Koneen nimi -kenttään.
Valitse Tyyppi (ohjaus).
Valinnan mukaan StateMonitor näyttää alueen
Konekohtaiset asetukset.
Suorita valinnan mukaan tarpeelliset asetukset
Lisätietoja: "Ohjauskohtaiset koneparametrit",
Sivu 162
Kohdassa IP-osoite / DHCP syötä IP-osoite (eth0)
tai koneen isäntänimi.
Napsauta näyttöpainiketta Tarkasta
StateMonitor tarkastaa koneen verkkoyhteyden.
Lisätietoja: "Verkkoyhteyden tarkastus",
Sivu 114
Kun sinulla on kuva koneestasi, napsauta Lataa
kuva -näyttöpainiketta.
Valitse Windowsin resurssienhallinnassa
kuvatiedosto.
StateMonitor lataa valitun kuvan näkymään.
Napsauta näyttöpainiketta Määrittele kone
Kone tallennetaan koneluetteloon.
Aseta hakamerkki Aktiivinen-sarakkeeseen.
Valitse määritelty kone koneluettelosta.
StateMonitor merkitsee koneen.
Napsauta näyttöpainiketta Tallenna kone
Kone on näkyvissä Konekanta-valikossa.
Jos et aseta hakamerkkiä Aktiivinen -sarakkeeseen,
StateMonitor ei näytä konetta Konekanta-valikossa.
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Verkkoyhteyden tarkastus
Jos verkkoyhteyden tarkastus ei onnistunut, saat
seuraavan virheviestin:
"Kelvoton IP-osoite"
Jos verkkoyhteyttä ei muodosteta, tarkasta seuraavat asiat:
onko koneeseen syötetty IP-osoite oikein
onko palvelin tai PC, johon StateMonitor on asennettu,
yhdistetty yrityksen paikallisverkkoon
onko kone yhdistetty yrityksen paikallisverkkoon
Lisätietoja: "Verkkoyhteys", Sivu 135
Heti kun koneen ja StateMonitorin välinen verkkoyhteys
perustetaan, ohjaus lähettää SIK-numeron ja NC-ohjelmisto
ohjelmistoversion StateMonitoriin.
StateMonitor syöttää SIK-numeron ja NC-ohjelmisto
ohjelmistoversion yleiskuvaustaulukon vastaavalle riville.
Yhteystila-sarakkeen yksityiskohdatYhteystila
StateMonitor näyttää koneluettelon Yhteystila-sarakkeessa kullekin
koneelle voimassa olevan yhteystilan.
Seuraavat yhteystilat ovat mahdollisia:
Yhteystila

Syy

Yhteys muodostettu onnistuneesti

Kone on yhdistetty StateMonitoriin

Automaattinen yhteyden muodostus

Yhteydenmuodostus käynnissä

Ei yhteyttä - aktivointi tarpeen

Yhteys keskeytetty
Viiden minuutin aikana tapahtuneen kolmen yhteyskatkoksen
jälkeen ei enää yritetä uutta (epästabiili verkko)

Yhteys katkennut

Ei yhteyttä koneen ja StateMonitorin välillä
Kone deaktivoitiin StateMonitorissa
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StateMonitor näyttää yhteystilan takana hakasuluissa asianomaista
DNC-tilaviestiä.
Seuraavat DNC-tilaviestit ovat mahdollisia:
DNC-tilaviesti

Merkitys

Syy

DNC STATE NOT INITIALIZED

Kone on käynnistystilassa.
Konetta ei ole vielä alustettu.

Yhteyttä ei ole vielä muodostettu

DNC STATE HOST IS NOT
AVAILABLE

Koneeseen ei pääse PING-yhteydenotolla.

Konetta ei ole kytketty päälle tai se
on erotettu verkosta.

DNC STATE HOST IS AVAILABLE

Koneeseen pääsee PING-yhteydenotolla.

Kone on käynnistetty, NC on
käynnistetty, DNC on valmiina
käyttöön

DNC STATE DNC IS AVAILABLE

DNC on valmiina käyttöön.

Kone on käynnistetty, NC ja DNC
eivät ole vielä käynnissä.

DNC STATE WAITING PERMISSION

Odotetaan valtuutusta.

Asiakas odottaa valtuutusta ulkoiselle käyttöoikeudelle.Ulkoinen
käyttöoikeus

DNC STATE MACHINE IS BOOTED

Kone on käynnistynyt
NC-ohjelmisto on ladattu, PLC:tä ei
ole vielä käännetty.

Kone on käynnistynyt ja odottaa
virtakatkoksen CE-kuittausta.

DNC STATE MACHINE IS
INITIALIZING

Kone alustetaan.

PLC käännetään.

DNC STATE MACHINE IS AVAILABLE

Kone on kokonaan käynnistynyt ja
käyttövalmis.

Kone on käyttövalmis, kaikki DNCtoiminnot ovat käytettävissä.

DNC STATE MACHINE IS SHUTTING
DOWN

Kone sammutetaan.

Koneen sammuttaminen on alkanut.

DNC STATE DNC IS STOPPED

Kone sammutetaan, DNC on
pysähtynyt.

DNC lopetetaan sammuttamisen
aikana.

DNC STATE HOST IS STOPPED

Kone on sammutettu.

Yhteys menetetty
Kone on sammutettu eikä siihen ole
enää pääsyä.

DNC STATE NO PERMISSION

Ei valtuutusta

Ulkoinen käyttöoikeus on estetty
(MOD-toiminto)
Käyttöoikeuskysely Ulkoinen
käyttöoikeus varten on kielletty.
Käyttöoikeuskysely Ulkoinen
käyttöoikeus on päällä, mutta sitä ei
ole vahvistettu.

HEIDENHAIN | StateMonitor| Käyttöohjeet | 10/2018

115

9

Asetukset-valikko | Koneet-alavalikko

Poista yhteysongelmat
Jos 5 minuutin aikana esiintyy kolme yhteyskatkosta, tämä
tarkoittaa, että verkko on epästabiili. Tällöin yhdistämistä ei enää
yritetä. StateMonitor näyttää yhteystilaa
Ei yhteyttä - aktivointi tarpeen
.
Uusi yhteyden muodostaminen tapahtuu seuraavalla tavalla:
Peruuta koneen aktivointi.
Napsauta näyttöpainiketta Tallenna kone
Aktivoi kone uudelleen.
Napsauta näyttöpainiketta Tallenna kone
StateMonitor yrittää uudelleen yhteyden perustamista.
Jos asiakas lähettää uuden käyttöoikeuskyselyn Ulkoinen
käyttöoikeus varten, ohjaus näyttää viereisen ikkunan.
Virheilmoitus-sarakkeen yksityiskohdatVirheilmoitus
StateMonitor näyttää koneluettelon Virheilmoitus-sarakkeessa
DNC-virheilmoituksen yhteysongelmissa.
Seuraavat DNC-virheilmoitukset ovat mahdollisia:
DNC-virheilmoitus

Merkitys

Syy

DNC_E_DNC_PROHIBITED

DNC estetty

Ulkoinen käyttöoikeus on estetty
(MOD-toiminto)
Käyttöoikeuskysely Ulkoinen käyttöoikeus varten on kielletty.

DNC_E_FAIL

DNC:ssä on tapahtunut virhe.

Palomuuri on estetty.

DNC_E_OPTION_NOT_AVAILABLE

DNC-optio ei ole käytettävissä.

Optio #18 HEIDENHAIN DNC ei ole
käytettävissä.

DNC_E_NOT_POS_NOW

DNC-optio ei ole mahdollinen.

DNC-yhteys ei ole mahdollinen tällä
hetkelllä (esim. kun kone on juuri
sammutettu)

DNC32_E_NOT_CONN

Ei yhteyttä koneeseen

Konetta kytketty pois päältä tai sitä ei ole
yhdistetty verkkoon

TIMEOUT

Verkon aikaylitys

StateMonitor on lähettänyt kyselyn,
mutta ohjaus ei vastaa.(yhteyden tarkastus)

Muokkaa konetta
Koneen tietojen muuttaminen StateMonitorissa suoritetaan
seuraavalla tavalla:
Vaihda Asetukset-valikkoon.
Valitse Koneet-alavalikko.
Valitse kone koneluettelosta.
StateMonitor lataa tiedot syöttökenttiin.
Tietojen muutos
Napsauta näyttöpainiketta Tallenna kone
StateMonitor tallentaa koneen muutetuilla
tiedoilla.
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Koneen poistaminen
Kone poistetaan StateMonitorista seuraavalla tavalla:
Vaihda Asetukset-valikkoon.
Valitse Koneet-alavalikko.
Valitse kone koneluettelosta.
Napsauta näyttöpainiketta Poista kone
StateMonitor poistaa valitun koneen luettelosta.
Kone ei ole enää näkyvissä Konekanta-valikossa.
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9.5

Konemäärittely-alavalikko

Konemäärittely-alavalikossa voit osoittaa yksittäisille käyttäjille
koneita, joiden tulee olla näkyvissä hänelle.
Tämä toiminto edellyttää käyttäjältä järjestelmänvalvojan
roolia.
Valittu kone osoitetaan käyttäjälle seuraavalla tavalla:
Vaihda Asetukset-valikkoon.
Valitse Konemäärittely-alavalikko.
Aseta hakamerkki kohtaan Aktivoi käyttäjän
konemäärittely.
Pudotusvalikosta Valitse käyttäjä.Valitse
käyttäjä
Valitse Kaikki koneet -koneet, jotka haluat
osoittaa valitulle käyttäjälle.
Monivalinnassa voit vaihtoehtoisesti valita
koneen Ctrl-näppäimellä.
Napsauta näyttöpainiketta Nuoli oikealle
StateMonitor kohdistaa koneet valitulle käyttäjälle
ja syöttää sen kohtaan Osoitetut koneet.
Napsauta näyttöpainiketta Tallenna
Osoitus peruutetaan seuraavalla tavalla:
Valitse osoitettu koneet.
Napsauta näyttöpainiketta Nuoli vasemmalle
StateMonitor siirtää valitun koneen takaisin
kohtaan Kaikki koneet.
Napsauta näyttöpainiketta Tallenna
Kaikki koneet osoitetaan käyttäjälle seuraavalla tavalla:
Napsauta näyttöpainiketta kaksi nuolta oikealle
StateMonitor siirtää kaikki koneet kohtaan
Osoitetut koneet.
Napsauta näyttöpainiketta Tallenna
Jos kohtaan Aktivoi käyttäjän konemäärittely ei ole
merkitty hakamerkkiä, kaikki käyttäjät näkevät kaikki
aktivoidut koneet.
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9.6

Konetilat/tehtävätilat-alavalikko

Konetilat/tehtävätilat-alavalikossa voit määritellä lisämääreitä
(alaluokkia), jotka kuvaavat tilaa tarkemmin. Voit osoittaa
lisämääreet koneelle tai tehtävälle Konekanta -valikossa. Osoitetut
lisämääreet näkyvät Arviot-valikossa.
Koneen tilat
Seuraavia koneen tiloja voi esiintyä:
Väritunnus

Tummanvihreä

Vaaleanvihreä

Keltainen

Tila

Selvitys

Tuottava
(syöttö &
pikaliike OVR
>= 100%)

Kone on tuotannossa.
Syöttöarvon ja pikaliikkeen
muunnoksen potentiometrin asetus on 100 % tai
enemmän.

Tuottava
(syöttö &
pikaliike OVR <
100%)

Kone on tuotannossa.
Syöttöarvon ja pikaliikkeen
muunnoksen potentiometrin
asetus on alle 100 %.

Kunnossa
mutta ei
tuottava

Kone on käyttövalmis mutta
ei tuotannossa.

Ei käyttövalmis
Punainen

Kone ei ole käyttövalmis.
Hätä-Seis on lauennut
On olemassa virheviestejä

Odotusaika

Voi korvata keltaisen tai
tummanharmaan koneen tilan
ja se voidaan määritellä

Kone ei ole
käytössä

Kone on pois päältä

Vaaleanharmaa

Tummanharmaa
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Tilauksen tilat (ohjelmisto-optio)
Seuraavia tehtävätiloja voi esiintyä:
Määritelty
Osoitettu
Estetty / Muutos
Aloitettu
Varustelu
Valmista
Keskeytetty
Lopetettu

Tilan määrittely tai lisämääreiden osoitus tehdään seuraavalla
tavalla:
Vaihda Asetukset-valikkoon.
Valitse Konetilat/tehtävätilat-alavalikko
Napsauta määriteltävää tilaa.
StateMonitor avaa valitun tilan alle syöttöikkunan.
Syötä sisään lisämääreet (määrittely).
Napsauta näyttöpainiketta Uusi
StateMonitor lisää uuden määrittelyn luetteloon
syöttöikkunan yläpuolelle.
Voit osoittaa uudet määrittelyt koneen tilalle tai tehtävätilalle
Konekanta-valikossa.
Lisätietoja: "Muokkaa koneen tilaa-alavalikko", Sivu 63
Lisätietoja: "Tehtäväpääte -alavalikko (ohjelmisto-optio)", Sivu 66
Määrittelyn järjestys
Voit muuttaa määrittelyjen järjestystä nuolinäppäinten napsautuksella.
Napsauta nuolta ylös
StateMonitor siirtää määrittelyä yhden paikan
ylöspäin luettelossa.
Napsauta nuolta alas
StateMonitor siirtää määrittelyä yhden paikan
alaspäin luettelossa.

Määrittelyn poistaminen
Määrittely poistetaan seuraavalla tavalla:
Napsauta paperikorisymbolia
StateMonitor poistaa valitun määrittelyn
luettelosta.
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9.7

Viestityksen asetukset-alavalikko

Viestityksen asetukset -alavalikossa annat yhteystiedot sille
sähköpostipalvelimelle, joka lähettää ilmoitukset StateMonitorista
käyttäjille.
Edellytys: sähköpostipalvelin
Viestityksen asetukset suoritetaan seuraavalla tavalla:
Vaihda Asetukset-valikkoon.
Valitse Viestityksen asetukset -alavalikko.
Syötä yhteysparametri
Napsauta näyttöpainiketta Tallenna
StateMonitor tallentaa yhteyden konfiguraation
SMTP-palvelimeen.
Käytettävissä ovat seuraavat parametrit:
Parametri

Selitys

Palvelin

Sähköpostipalvelimen nimi

User

SMTP-käyttäjän käyttäjänimi
Kysy tarvittaessa sähköpostin välittäjältä.

Password

SMTP-käyttäjän salasana
Kysy tarvittaessa sähköpostin välittäjältä.

Yhteysturvallisuus

Tiedonsiirron salaustapa riippuu sähköpostin
välittäjän etukäteen määrittelemistä
tiedoista.
Ei ole
Tiedonsiirto salaamaton
STARTTLS:
Tiedonsiirto alkaa salaamattomana,
kunnes sähköpostipalvelin tartoaa
siirtosalausta. Vasta sitten voidaan
muodostaa salattu tiedossiirto.
SSL/TLS:
Tiedonsiirto täysin salattu

Portti

SMTP-portti tiedonsiirtoon, rippuu valitusta
Yhteysturvallisuus:
25 ei millekään
587 STARTTLS-yhteydelle
465 SSL/TLS-yhteydelle
HEIDENHAIN suosittelee salatun yhteyden valitsemista
siirrettävien tietojen suojaamista varten.
Kysy tarvittaessa lisätietoja IT-asiantuntijalta.
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9.8

Tiedostovarmistus-alavalikko

Tietojen automaattinen tallennus ja poisto
Tavallisesti StateMonitor tallentaa tiedot jatkuvasti, kunnes muisti
on täynnä. Silloin järjestelmänvalvoja saa vastaavan viestin.
Jotta tallennuskapasiteettia vapautuisi säännöllisesti, voit määritellä,
miten kauan historiatietoja tallennetaan. Sitä varten voit syöttää
halutun päivien lukumäärän. StateMonitor poistaa automaattisesti
tiedot, jotka ovat vanhempia.
Tietojen automaattinen poistaminen määritellään seuraavalla tavalla:
Vaihda Asetukset-valikkoon.
Valitse Tiedostovarmistus-alavalikko.
Sisäänsyöttökentässä päivien lukumäärä ... on
tavallisesti arvo 0: StateMonitor tallentaa tiedot
aina jatkuvasti, kunnes muisti on täynnä.
Syötä sisäänsyöttökenttään päivien
lukumäärä ... haluttu päivien lukumäärä, joka
tallennetaan, esim. 365 (1 vuosi)
Napsauta näyttöpainiketta Tallenna
StateMonitor poistaa säännöllisesti kaikki tiedot,
jotka ovat vanhempia kuin 365 päivää.
StateMonitorin automaattisista muistiintallennuksista
riippumatta HEIDENHAIN suosittelee suorittamaan
tietojen varmuuskopioinnin palvelimeen tai PC:hen
päivittäin. Näin voidaan välttää suuremmat tietojen
menetykset toimintohäiriöiden yhteydessä.
Sinulla on kaksi eri mahdollisuutta toteuttaa StateMonitorin tietojen
varmuuskopiointi CSV-formaatissa palvelimelle tai PC:hen:
Automaattinen (esim. päivittäin, klo 10:00)
Käsikäyttö (manuaalikäyttö)
Automaattinen tietojen varmuuskopiointi
Jotta StateMonitorin tietoja varmuuskopioidaan säännöllisesti, toimi
seuraavalla tavalla:
Vaihda Asetukset-valikkoon.
Valitse Tiedostovarmistus-alavalikko.
Syötä syöttökenttään Polku varmuuskopion
tallennusta varten haluamasi polku, johon
StateMonitorin tulee tallentaa varmuuskopio,
esim. palvelimen levyasema:
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor
\backup
Valitse Varmuuskopion tallennuksen
kellonaika, esim. 10:00
Napsauta näyttöpainiketta Luo
StateMonitor tallentaa tiedot joka päivä klo 10:00
määriteltyyn polkuun.
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Manuaalinen tietojen varmuuskopiointi
Suorita manuaalinen tietojen varmuuskopiointi seuraavalla tavalla:
Vaihda Asetukset-valikkoon.
Valitse Tiedostovarmistus-alavalikko.
Napsauta näyttöpainiketta CSV-tiedostojen
vienti
Näyttöruutuun tulee esiin ikkuna muistipaikan
valintaa varten.
Valitse muistipaikka.
Napsauta näyttöpainiketta Tallenna
StateMonitor tallentaa varmuuskopiotiedoston
valittuun muistipaikkaan.
Varmuuskopiotiedosto on zip-tiedosto, joka sisältää kaksi CSVtiedostoa:
MachineDate.csv
MachineStateHistory.csv
Älä nimeä uudelleen kumpaakaan CSV-tiedostoa!

Tietokannan manuaalin palauttaminen
Jos StateMonitorin tietokanta turmeltuu, se on perustettava
manuaalisesti uudelleen.
Tietokannan perustaminen manuaalisesti uudelleen tehdään
seuraavalla tavalla:
Kopioi polun C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat
\backups kansiosta halutulla päiväyksellä oleva kansio tncsmdb.
Lisää kansio tncsmdb kansioon C:\ProgramData\HEIDENHAIN
\StateMonitor\dat (tarvittaessa korvaa olemassa oleva kansio).
Tietojen uudelleenperustamisen jälkeen täytyy
StateMonitor tarvittaessa käynnistää uudelleen.
Jos poistat kansion tncsmdb hakemistosta
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat, seuraavan
uudelleenkäynnistyksen yhteydessä StateMonitor luo uuden, tyhjän
tietokannan.

OHJE
Varoitus, tietoja voi hävitä!
Jos et ole tehnyt tietokannan varmuuskopiota (Backup) ja
nykyinen tietokanta kansiossa C:\ProgramData\HEIDENHAIN
\StateMonitor\dat poistetaan, kaikki siihenastiset tiedot, esim.
konetiedot, käyttäjätiedot jne. menetetään.
Varmuuskopioi tietokanta säännöllisesti.
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Lataa lokitiedosto.
Kun otat yhteyttä HEIDENHAIN-huoltoon, tarvitset mahdollisesti
StateMonitorin lokitiedoston.
Laadi lokitiedosto seuraavalla tavalla:
Vaihda Asetukset-valikkoon.
Valitse Tiedostovarmistus-alavalikko.
Napsauta näyttöpainiketta Latauksen
lokitiedosto
Näyttöruutuun tulee esiin ikkuna muistipaikan
valintaa varten.
Valitse muistipaikka.
Napsauta näyttöpainiketta Tallenna
StateMonitor tallentaa lokitiedoston valittuun
muistipaikkaan.
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9.9

Järjest.kieli-alavalikko

Järjest.kieli-alavalikossa voit tehdä StateMonitorin globaaleja
kielivalintoja.
Tämä toiminto edellyttää käyttäjältä järjestelmänvalvojan
roolia.
Tee StateMonitorin kieliasetus seuraavalla tavalla:
Vaihda Asetukset-valikkoon.
Valitse Järjest.kieli-alavalikko.
Näyttöruutuun ilmestyy ikkuna kieliasetusten
muuttamista varten.
Valitse haluamasi kieli luettelosta.
Napsauta näyttöpainiketta Tallenna muutokset
Ohjeet:
StateMonitorin järjestelmäkielen vaihtaminen ei
edellytä ohjelmiston uudelleenkäynnistystä.
Alavalikossa Käyttäjän asetukset käyttäjä voi vaihtaa
kielen yksilöllisesti vaikuttamatta järjestelmän
kieliasetukseen
Käyttäjän asetukset -alavalikon kieliasetus on
ensisijainen järjestelmän kieliasetukseen nähden
Uuden käyttäjän kieliasetus vastaa järjestelmäkieltä,
ennen kuin käyttäjä on valinnut muun kielen.
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9.10 Ulkoisen raportoinnin tietokantaalavalikko
Ulkoisen raportoinnin tietokanta voi lukea tallennetun
StateMonitorin tietoja ja arvioida operatiivista raportointia varted
StateMonitor tukee Apache Derbyä ja Microsoft SQL Serveriä
tietokantajärjestelmiksi.
StateMonitor ei kirjoita StateMonitorin tietokannan
historiatietoja ulkoiseen tietokantaan.
Voit käyttää StateMonitorin konetietoja seuraaviin tarkoituksiin:
Korrelaatio ERP- ja MES-järjestelmien tietojen kanssa
Tietojen valmistelu OEE-ohjelmistoa varten
Koneen tilojen esittäminen omassa ohjelmistossa
Tämä toiminto edellyttää käyttäjältä järjestelmänvalvojan
roolia.
Edellytys: Palvelin tietokantajärjestelmällä (Apache Derby tai
Microsoft SQL Server)
Ulkoisen tietokanta liitetään seuraavalla tavalla:
Vaihda Asetukset-valikkoon.
Valitse Ulkoisen raportoinnin tietokanta alavalikko
Valitse Tietokanta-pudotusvalikosta käytetty
tietokantajärjestelmä
Syötä yhteysparametrit käytetyn tietokannan
mukaan
Napsauta tarvittaessa Testaa ulkoisen
tietokantayhteyden testaamiseksi.
Napsauta näyttöpainiketta Tallenna
StateMonitor tallentaa yhteyden konfiguraation
ulkoiseen tietokantaan.
StateMonitor luo seuraavan taulukon tietokantaan ensimmäisen
yhteydenmuodostuksen yhteydessä:
MACHINE
MACHINE_ALARM
MACHINE_MESSAGE
MACHINE_STATE_HISTORY
PROGRAM_HISTORY
JOB
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Parametrit Apache Derbyä varten
Kun valitset tietokannan Derby, käytettävissäsi ovat seuraavat
määrittelyt:
Parametri

Selitys

Tietokannan isäntä

Tietokantapalvelimen IP-osoite tai
toimialueen tunnus

Tietokannan portti

Portin numero 0–65536
Sisäänsyöttö ei ole pakollinen

Tietokannan nimi

Yksilöllinen sisäänsyöttö

Tietokannan käyttäjä

Yksilöllinen sisäänsyöttö

Tietokannan salasana

Yksilöllinen sisäänsyöttö

Microsoft SQL Server-parametri
Jos valitset tietokantajärjestelmän Microsoft SQL Server,
käytettävissäsi ovat seuraavat määrittelyt:
Parametri

Selitys

Tietokannan isäntä

Tietokantapalvelimen IP-osoite tai
toimialueen tunnus

Tietokannan portti

Portin numero 0–65536
Sisäänsyöttö ei ole pakollinen

Entiteetin nimi

Yksilöllinen sisäänsyöttö

Tietokannan nimi

Yksilöllinen sisäänsyöttö

Windows-todennus

aktivointi/peruutus

Tietokannan käyttäjä

Sisäänsyöttö tarvitaan vain, jos
Windows-todennus on deaktivoitu

Tietokannan salasana

Sisäänsyöttö tarvitaan vain, jos
Windows-todennus on deaktivoitu
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9.11 Alavalikko Info
Info-alavalikossa on ohjelmistoa koskevat Lisenssitiedot ja
oikeudelliset ohjeet.
StateMonitor näyttää seuraavia tietoja:
StateMonitor-versio
HEIDENHAIN-DNC-versio
StateMonitor-lisenssi
Lisenssiehdot
Taulukko Open Source -lisenssiohjeilla
Lisätietoja: "Taulukkojen ja diagrammien toiminnot", Sivu 42
Info-alavalikko avataan seuraavalla tavalla:
Vaihda Asetukset-valikkoon.
Valitse Info-alavalikko.
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10.1 Ohjelmisto-optiot ja lisenssit
StateMonitorin toimintoja voidaan laajentaa ohjelmiston lisäoptioilla.
Voit hankkia ohjelmisto-optioiden lisenssit HEIDENHAIN-kaupasta.
Saat sitten lisenssiavaimen, jonka avulla aktivoit ohjelmisto-option
käyttöavaimen avulla.
Seuraavat ohjelmisto-optiot ovat käytettävissä:
Lisävaruste

Toiminnon laajennus

ID

1

5 koneen ohjausta lisää

1220884-01

2

Modbus-liitäntä

1268670-01

3

OPC UA -liitäntä

1268673-01

4

JobTerminal

1268674-01

5

MTConnect-liitäntä

1268675-01
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10.2 Pyydä lisenssi
Voit hankkia lisenssin antamalla HEIDENHAIN-sarjanumeron. Tämä
sarjanumero löytyy Info.-alavalikosta
Info-alavalikko avataan seuraavalla tavalla:
Vaihda Asetukset-valikkoon.
Valitse Info-alavalikko.
Yleiskuvaus näytetään
Ohjelmistoversio ja sarjanumero näytetään
Ota yhteys HEIDENHAIN-huoltoyhtiöön ja pyydä
lisenssiä antamalla näytettävä sarjanumero
HEIDENHAIN-huoltoyhtiö generoi lisenssin ja
lähettää sen sähköpostilla
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10.3 Lisenssin vapauttaminen
Lisenssin vapauttamiseksi uusi lisenssi on aktivoitava
käyttöavaimella.
Vapautustoimenpide riippuu käytetystä konfiguraatiosta:
Online: Palvelimella tai PC:llä, johon StateMonitor-sovellus on
asennettu, on internetyhteys.
Voit aktivoida lisenssin suoraan käyttöavaimella.
Lisätietoja: "Lisenssin aktivointi (online)", Sivu 132
Offline: Palvelimella tai PC:llä, johon StateMonitor-sovellus on
asennettu, ei ole internetyhteyttä.
Sinun on luotava seuraavaksi pyyntötiedosto ja lähetettävä
se internetyhteydellä toimivalla PC:llä. Voit sitten aktivoida
tämän pyyntötiedoston lisenssin avulla. Lisenssillä generoitu
päivitystiedosto on sitten lähetettävä palvelimelle tai PC:lle,
johon StateMonitor-sovellus on asennettu, ja lisenssi on
aktivoitava siellä.
Lisätietoja: "Lisenssin aktivointi (offline)", Sivu 133

Lisenssin aktivointi (online)
Lisenssi aktivoidaan käyttöavaimella seuraavalla tavalla:
Palvelimella tai PC:llä, johon StateMonitor-sovellus on asennettu,
valitse seuraava URL:
www.lc.codemeter.com/54077-02/depot
tai
Napsauta näyttöpainiketta Lisenssin päivitys
StateMonitor lisensointiportaali näytetään.
Kopioi lisenssiavain (WIBU-Ticket) sähköpostitsta WIBU-Ticketkenttään
Napsauta näyttöpainiketta Edelleen
Näytöllä esitetään lisenssin yleiskuvauksen sivu.
Napsauta näyttöpainiketta Lisenssin aktivointi
Näytöllä esitetään käytettävissä olevat lisenssit.
Napsauta näyttöpainiketta Activate Selected Licenses Now ja
noudata sivun ohjeita
Lisenssi viidelle muulle koneen ohjaukselle aktivoidaan
käyttöavaimella.
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Lisenssin aktivointi (offline)
Luo lisenssin pyyntötiedosto seuraavalla tavalla:
Kutsu CodeMeter Control Centeriä palvelimella tai PC:llä, johon
StateMonitor on asennettu
Napsauta näyttöpainiketta Lisenssin päivitys
CmFAS-avustaja näytetään.
Napsauta lisenssipyynnön luonnin optiota ja napsauta
näyttöpainiketta Edelleen
Napsauta olemassa olevan lisenssin pidentämisen optiota ja
napsauta näyttöpainiketta Edelleen
Napsauta DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH -optiota ja
napsauta näyttöpainiketta Edelleen
Syötä haluttu tiedostonimi, mukaan lukien polku, ja napsauta
näyttöpainiketta Käytä
Lisenssin pyyntötiedosto luodaan annettuun tallennuspaikkaan.
Siirrä lisenssin pyyntötiedosto PC:lle, jolla on internetyhteys
(esim. USB-muistitikulla)
Luo lisenssin päivitystiedosto seuraavalla tavalla:
Mene seuraavan URL-osoitteen verkkosivustolle :
www.lc.codemeter.com/54077-02/depot
StateMonitor lisensointiportaali näytetään.
Kopioi lisenssiavain (WIBU-Ticket) sähköpostitsta WIBU-Ticketkenttään
Napsauta näyttöpainiketta Edelleen
Näytöllä esitetään lisenssin yleiskuvauksen sivu.
Napsauta näyttöpainiketta Lisenssin aktivointi
Napsauta näyttöpainiketta Offline license transfer ja noudata
sivun ohjeita
Lisenssin päivitystiedosto luodaan.
Siirrä päivitystiedosto palvelimella tai PC:llä, johon StateMonitor
on asennettu (esim. USB-tikulla)
Aktivoi lisenssin päivitystiedosto seuraavalla tavalla:
Kutsu CodeMeter-valvontakeskusta palvelimella tai PC:llä, johon
StateMonitor on asennettu
Napsauta näyttöpainiketta Lisenssin päivitys
CmFAS-avustaja näytetään.
Napsauta lisenssin päivityksen asennuksen optiota ja napsauta
näyttöpainiketta Edelleen
Syötä lisenssitiedoston tiedostonimi, mukaan lukien polku, ja
napsauta näyttöpainiketta Käytä
Lisenssin päivitystiedosto tuodaan.
Lisenssi viidelle muulle koneen ohjaukselle aktivoidaan
käyttöavaimella.
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11.1

SIK-valikko

SIK (System Identification Key) sisältää NC-ohjelmistolisenssin
säätöpiirien ja ohjelmisto-optioiden vapauttamiseksi.
SIK-numeron myötä ohjauksella on yksiselitteinen tunnus.
Katso ensin ohjauksen SIK-valikosta, onko optio #18 vapautettu.
Toimenpiteet iTNC 530:
Valitse ohjelman tallennuksen/editoinnin
käyttötapa.
Paina näppäintä MOD
Syötä sisään avainluku SIK.
Paina näppäintä ENT
TNC näyttää SIK-valikkoa.
Jos optiolle #18 on asetettu hakamerkki, ohjauksen HEIDENHAINDNC-liitäntä on vapautettu käyttöön.
Jos optiolle #18 ei ole asetettu hakamerkkiä, optio #18 on
vapautettava käyttöön.
Lisätietoja: "Option #18 vapautus", Sivu 138
Option vapauttamiseksi tarvitset ohjauksesi SIKnumeron. SIK-numero on SIK-valikon kohdan SIK-tiedot
kentässä Identifier (SIK-tunnus).
Toimenpiteet TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128:
Valitse käyttötapa Ohjelmointi.
Paina näppäintä MOD
Syötä sisään avainluku SIK.
Paina näppäintä ENT
TNC näyttää SIK-valikkoa.
Jos optiolle #18 on asetettu hakamerkki, ohjauksen HEIDENHAINDNC-liitäntä on vapautettu käyttöön.
Jos optiolle #18 ei ole asetettu hakamerkkiä, optio #18 on
vapautettava käyttöön.
Lisätietoja: "Option #18 vapautus", Sivu 138
Option vapauttamiseksi tarvitset ohjauksesi SIKnumeron. SIK-numero on SIK-valikon kohdan SIK-tiedot
kentässä Serial No.. (SN).
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Toimenpiteet CNC PILOT 640 / MANUALplus 620:
Valitse käyttötapa Organisointi.
Paina Avain-ohjelmanäppäintä.
Syötä sisään avainluku SIK.
Vahvista painamalla OK.
Ohjaus vaihtaa alakäyttötavalle
KONEPARAMETR. OHJELMOINTI ja näyttää SIKvalikkoa.
Jos optiolle #18 on asetettu hakamerkki, ohjauksen HEIDENHAINDNC-liitäntä on vapautettu käyttöön.
Jos optiolle #18 ei ole asetettu hakamerkkiä, optio #18 on
vapautettava käyttöön.
Lisätietoja: "Option #18 vapautus", Sivu 138
Option vapauttamiseksi tarvitset ohjauksesi SIKnumeron. SIK-numero on SIK-valikon kohdan SIK-tiedot
kentässä Serial No.. (SN).
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11.2

Option #18 vapautus

Optio #18 on käytettävissä HEIDENHAIN-ohjauksissa seuraavista
ohjelmistoversioista alkaen:
Ohjaus

alkaen ohjausversiosta

iTNC 530

34049x-01

iTNC 530 HSCI

60642x-01

TNC 640 HSCI

34059x-01

TNC 620 HSCI

34056x-01 / 73498x-01

TNC 320

34055x-01 / 771851-01

TNC 128

771841-01

CNC PILOT 640

68894x-01

MANUALplus 620

54843x-01

Option #18 mukana vapautetaan HEIDENHAIN-DNC-liitäntä.
DNC tulee sanayhdistelmästä Distributed Numerical Control
ja tarkoittaa tietokoneohjattujen työstökoneiden (CNC-koneet)
yhdistämistä tietokoneverkkoon.
Vapautus 90 päivän ajaksi koekäyttöä varten
Option #18 vapautus 90 päivän ajaksi koekäyttöä varten suoritetaan
seuraavalla tavalla:
Merkitse ylös ohjauksen SIK-numero
Lisätietoja: "SIK-valikko", Sivu 136
Ota yhteys HEIDENHAIN-asiakaspalveluun:
sähköpostitse osoitteella service.nc-pgm@heidenhain.de
tai puhelimitse numeroon +49 8669 31-3103
Kun annat ohjauksesi SIK-numeron, saat tarvittavan avainluvun
haluamasi option vaputtamiseen 90 päivän ajaksi koekäyttöä
varten.
Ohjeet:
Yksittäisen option maksuton vapautus koekäyttöön
90 päivän ajaksi on mahdollista vain yhden kerran,
sen jälkeen vapautus on maksullinen.
Option #18 maksuton vapautus koekäyttöön
on iTNC 530 -ohjauksessa mahdollinen vasta
ohjelmistoversiosta 34049x-04 alkaen.
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Maksullinen vapautus (rajoittamaton)
Option #18 ostaminen ja vapautus rajoittamattomaan käyttöön
suoritetaan seuraavalla tavalla:
Ota yhteys HEIDENHAINiin:
sähköpostitse osoitteella info@heidenhain.de
vaihtoehtoisesti kotisivulla olevalla yhteyslomakkeella:
www.heidenhain.de
vaihtoehtoisesti HEIDENHAIN-Klartext-portaalin kautta:
www.klartext-portal.de
Ilmoita kaikissa tapauksissa:
ohjauksen SIK-numero
yhteystietosi
puhelinnumero mahdollisia kysymyksiä varten
Asianomainen osasto ottaa sinuun yhteyttä pikapuolin.
Saat 5-merkkisen vapautuskoodin.
Toimenpiteet
Kun olet saanut vapautuskoodin, toimi seuraavasti:
Avaa SIK-valikko
Lisätietoja: "SIK-valikko", Sivu 136
Paikoita kursori option #18 kohdalle.
Paina SET OPTION -ohjelmanäppäintä.
Ponnahdusikkunaan tulee syöttökenttä
vapautuskoodin syöttöä varten.
Syötä vapautuskoodi.
Vahvista painamalla OK.
Optio #18 on vapautettu ja SIK-valikko aktivoitu.
Tarvittaessa käynnistä ohjaus uudelleen.
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11.3

Verkkoyhteys

StateMonitorin käyttäminen edellyttää, että koneen ohjaukset on
yhdistetty verkkoon.
HEIDENHAIN-ohjaukset on yleensä varustettu Ethernet-kortilla. Sen
avulla voit yhdistää ohjauksen verkkoon asiakkaan ominaisuudessa.
Anna ohjauksen konfigurointi verkkoasiantuntijan
tehtäväksi.
iTNC 530 -ohjauksen versiot vanhemmat versiot
kuin 34049x-05:
Kun olet muuttanut TNC-ohjauksen IP-osoitetta, ohjaus
suorittaa automaattisen uudelleenkäynnistyksen.

Verkkoyhteys kiinteiden IP-osoitteiden kautta
Jos et perusta IP-osoitteita dynaamisesti DHCP-palvelimelta,
syötä kiinteät IP-osoitteet aliverkon sisällä ohjausten
liitäntäkonfiguraatioihin.
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iTNC 530 ohjelmistoversiosta 34049x-04 (HEROS 4)
alkaen
Yhdistä ohjaus kiinteän IP-osoitteen avulla yrityksen paikallisverkkoon seuraavalla tavalla:
Valitse käyttötapa Ohjelman tallennus ja
editointi
Paina näppäintä MOD
Syötä sisään avainluku NET123.
Paina näppäintä ENT
Paina DEFINE NET -ohjelmanäppäintä.
Ohjaus näyttää verkon konfiguroinnin päänäyttöä.
Syötä seuraavat tiedot sarakkeisiin:
Asetus

Merkitys

Sisäänsyöttö

OSOITE

Ohjauksen IP-osoitteen syöttö

Neljä pisteellä toisistaan erotettua lukua
esim. 160.1.180.20

MASK

SUBNET MASK erottaa verkkoaseman
verkkotunnuksen ja isäntätunnuksen.

Neljä pisteellä toisistaan erotettua lukua,
joita pyydetään verkkoaseman asetusten
yhteydessä
esim. 255.255.0.0

BROADCAST

Ohjauksen lähetysosoitetta tarvitaan vain, jos
se poikkeaa standardiasetuksesta. Standardiasetus muodostuu verkkotunnuksesta ja
isäntätunnuksesta, joiden kaikki bittiasetukset
ovat 1.

esim. 160.1.255.255

ROUTER

Oletusreitittimen Internet-osoite.
Tämä sisäänsyöttö tarvitaan vain, jos verkkoasema käsittää useampia osaverkkoja.

Neljä pisteellä toisistaan erotettua lukua,
joita pyydetään verkkoaseman asetusten
yhteydessä
esim. 160.1.0.2

HOST

Nimi, jolla TNC ilmoitetaan verkkoasemassa

esim. iTNC530_Maschine1

DOMAIN

Yrityksesi paikallisverkon toimialueen nimi

Kysy se tarvittaessa verkkoasiantuntijalta.

NAMESERVER

Toimialueen palvelimen verkkoyhteysosoite

Kysy se tarvittaessa verkkoasiantuntijalta.

Lisätietoja: Käyttäjän käsikirja HEIDENHAIN-Klartextdialogi iTNC 530
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iTNC 530 ohjelmistoversiosta 34049x-05 (HEROS 4)
alkaen
Yhdistä ohjaus kiinteän IP-osoitteen avulla yrityksen paikallisverkkoon seuraavalla tavalla:
Valitse käyttötapa Ohjelman tallennus ja
editointi
Paina näppäintä MOD
Syötä sisään avainluku NET123.
Paina näppäintä ENT
Paina DEFINE NET -ohjelmanäppäintä.
Ohjaus avaa verkkoasetusten ponnahdusikkunan.
Paina Konfiguraatio-painiketta.
Ohjaus näyttää liitäntäkonfiguraation
ponnahdusikkunan.
Syötä ponnahdusikkunaan tiedot seuraavasta
taulukosta.
Paina OK-painiketta.

Asetus

Merkitys

Sisäänsyöttö

Status

Liitäntä aktiivinen

Hakamerkki on oltava asetettuna.

Nimi:

Liitännän nimi

(Älä muuta)

Pistoliitäntä:

Pistoliitännän nimi: X26

(Älä muuta)

IP-osoite

Ohjauksen IP-osoite

Aktivoi optio Aseta IP-osoite manuaalisesti.

Osoite:

Ohjauksen IP-osoitteen syöttö

Neljä pisteellä erotettua kokonaislukua, esim.
160.1.180.20

Apuverkkoikkuna

Apuverkkoikkuna erottaa verkkotunnuksen verkon isäntätunnuksesta.
Syötä Apuverkkoikkuna tieto.

Neljä pisteellä erotettua kokonaislukua, esim.
255.255.0.0
Kysy arvo tarvittaessa verkkoasiantuntijalta.

Lisätietoja: Käyttäjän käsikirja HEIDENHAIN-Klartextdialogi iTNC 530
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iTNC 530 ohjelmistoversiosta 60642x-04 (HEROS 5)
alkaen ja HSCI
Yhdistä ohjaus kiinteän IP-osoitteen avulla yrityksen
paikallisverkkoon seuraavalla tavalla:
Yhdistä ohjaus verkkokaapelin avulla yrityksen paikallisverkkoon
seuraavalla tavalla:
Valitse käyttötapa Ohjelman tallennus ja
editointi
Paina näppäintä MOD
Syötä sisään avainluku NET123.
Paina näppäintä ENT
Paina DEFINE NET -ohjelmanäppäintä.
Ohjaus avaa verkkoasetusten ponnahdusikkunan.
Syötä välilehdessä Tietokoneen nimi sen
tietokoneen nimi, jonka kanssa ohjausta
näytetään yrityksen paikallisverkossa.
Vaihda Liitännät -välilehteen.
Liitännän valinta (eth0)
Paina Konfiguraatio-painiketta.
Ohjaus näyttää liitäntäkonfiguraation
ponnahdusikkunan.
Syötä Asetukset -välilehden ponnahdusikkunaan
tiedot seuraavasta taulukosta.
Paina OK-painiketta.

Asetus

Merkitys

Sisäänsyöttö

Tila

Liitäntä aktiivinen

Hakamerkki on oltava asetettuna.

Nimi:

Liitännän nimi

(Älä muuta)

Pistoliitäntä:

Pistoliitännän nimi: X26

(Älä muuta)

IP-osoite

Ohjauksen IP-osoite

Aktivoi optio Aseta IP-osoite manuaalisesti.

Osoite:

Ohjauksen IP-osoitteen syöttö

Neljä pisteellä erotettua kokonaislukua, esim.
160.1.180.20

Apuverkkoikkuna

Apuverkkoikkuna erottaa verkkotunnuksen verkon isäntätunnuksesta.
Syötä Apuverkkoikkuna tieto.

Neljä pisteellä erotettua kokonaislukua, esim.
255.255.0.0
Kysy arvo tarvittaessa verkkoasiantuntijalta.

Ohjaus pystyy ylläpitämään kaksi verkkoliitäntää. Jokaisella
verkkoliitännällä on oma IP-osoite.
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Kun käytössä on kaksi verkkoliitäntää, HEIDENHAIN on
esimääritellyt ne seuraavasti:
X26 yrityksen paikallisverkkoa varten (liitäntä StateMonitoriin)
X116 koneen sisäiseen käyttöön
Katso koneen käyttöohjekirjaa!
Koneen valmistaja voi halutessaan poiketa
HEIDENHAINin esimäärittelemästä
verkkoliitäntäjärjestelystä.

OHJE
Huomio, toimintohäiriö!
Jos muutat koneen sisäisen liitännän IP-osoitetta, yhteys muihin
koneen komponentteihin katkeaa ja ohjaus lakkaa toimimasta.
Älä muuta koneen sisäisesti käytettäviä liitäntäasetuksia.
Lisätietoja: Käyttäjän käsikirja HEIDENHAIN-Klartextdialogi iTNC 530
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TNC 620 ohjelmistoversio 34056x (HEROS 4) ja
TNC 320 ohjelmistoversio 34055x (HEROS 4)
Yhdistä ohjaus kiinteän IP-osoitteen avulla yrityksen
paikallisverkkoon seuraavalla tavalla:
Yhdistä ohjaus verkkokaapelin avulla yrityksen paikallisverkkoon
seuraavalla tavalla:
Valitse käyttötapa Ohjelmointi.
Paina näppäintä MOD
Syötä sisään avainluku NET123.
Paina ohjelmanäppäintä OK.
Paina Ohjelmanhallinta-näppäintä.
Paina Verkko-ohjelmanäppäintä.
Paina Verkon konfigurointi -ohjelmanäppäintä.
Ohjaus näyttää verkkoasetusten
ponnahdusikkunan.
Syötä kohtaan Isäntänimi sen tietokoneen
nimi, jonka kanssa ohjausta näytetään yrityksen
paikallisverkossa.
Kun DHCP-tuki on voimassa, valitse EI.
Paina ENT-painiketta
Ohjaus näyttää Verkkoasetuksetponnahdusikkunan.
Syötä ponnahdusikkunaan tiedot seuraavasta
taulukosta.
Paina OK-painiketta.
Asetus

Merkitys

Sisäänsyöttö

IP-osoite

Ohjauksen IP-osoite

Neljä pisteellä erotettua kokonaislukua,
esim. 160.1.180.20

Apuverkkoikkuna

Apuverkkoikkuna erottaa verkkotunnuksen
verkon isäntätunnuksesta.
Syötä Apuverkkoikkuna tieto.

Neljä pisteellä erotettua kokonaislukua,
esim. 255.255.0.0
Kysy arvo tarvittaessa verkkoasiantuntijalta.

Lähetys

Ohjauksen lähetysosoitetta tarvitaan vain, jos
se poikkeaa standardiasetuksesta. Standardiasetus muodostuu verkkotunnuksesta ja
isäntätunnuksesta, joiden kaikki bittiasetukset
ovat 1.

esim. 160.1.255.255

Reititin

Oletusreitittimen Internet-osoite.
Tämä sisäänsyöttö tarvitaan vain, jos verkkoasema käsittää useampia osaverkkoja.

Neljä pisteellä erotettua kokonaislukua,
esim. 160.1.0.2
Kysy arvo tarvittaessa verkkoasiantuntijalta.

Muutokset tulevat voimaan ohjauksen
uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
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TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128 (HEROS 5)
Yhdistä ohjaus kiinteän IP-osoitteen avulla yrityksen
paikallisverkkoon seuraavalla tavalla:
Yhdistä ohjaus verkkokaapelin avulla yrityksen paikallisverkkoon
seuraavalla tavalla:
Valitse käyttötapa Ohjelmointi.
Paina näppäintä MOD
Syötä sisään avainluku NET123.
Paina ohjelmanäppäintä OK.
Paina Ohjelmanhallinta-näppäintä.
Paina ohjelmanäppäintä VERKKOL..
Paina KONFIGUROI VERKKO -ohjelmanäppäintä.
Ohjaus avaa verkkoasetusten ponnahdusikkunan.
Syötä välilehdessä Tietokoneen nimi sen
tietokoneen nimi, jonka kanssa ohjausta
näytetään yrityksen paikallisverkossa.
Vaihda Liitännät -välilehteen.
Liitännän valinta (eth0)
Paina Konfiguraatio-painiketta.
Ohjaus näyttää liitäntäkonfiguraation
ponnahdusikkunan.
Syötä ponnahdusikkunaan tiedot seuraavasta
taulukosta.
Paina OK-painiketta.

Asetus

Merkitys

Sisäänsyöttö

Tila

Liitäntä aktiivinen

Hakamerkki on oltava asetettuna.

Nimi:

Liitännän nimi

(Älä muuta)

Pistoliitäntä:

Pistoliitännän nimi: X26

(Älä muuta)

IP-osoite

Ohjauksen IP-osoite

Aktivoi optio Aseta IP-osoite manuaalisesti.

Osoite:

Ohjauksen IP-osoitteen syöttö

Neljä pisteellä erotettua kokonaislukua, esim.
160.1.180.20

Apuverkkoikkuna

Apuverkkoikkuna erottaa verkkotunnuksen verkon isäntätunnuksesta.
Syötä Apuverkkoikkuna tieto.

Neljä pisteellä erotettua kokonaislukua, esim.
255.255.0.0
Kysy arvo tarvittaessa verkkoasiantuntijalta.

Ohjaus pystyy ylläpitämään kaksi verkkoliitäntää. Jokaisella
verkkoliitännällä on oma IP-osoite.
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Kun käytössä on kaksi verkkoliitäntää, HEIDENHAIN on
esimääritellyt ne seuraavasti:
X26 yrityksen paikallisverkkoa varten (liitäntä StateMonitoriin)
X116 koneen sisäiseen käyttöön
Katso koneen käyttöohjekirjaa!
Koneen valmistaja voi halutessaan poiketa
HEIDENHAINin esimäärittelemästä
verkkoliitäntäjärjestelystä.

OHJE
Huomio, toimintohäiriö!
Jos muutat koneen sisäisen liitännän IP-osoitetta, yhteys muihin
koneen komponentteihin katkeaa ja ohjaus lakkaa toimimasta.
Älä muuta koneen sisäisesti käytettäviä liitäntäasetuksia.
Lisätietoja: Käyttäjän käsikirja Klartext-ohjelmointi
TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128
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CNC PILOT 640 ohjelmistoversiosta 688946-01 alkaen
(HEROS 5)
Yhdistä ohjaus kiinteän IP-osoitteen avulla yrityksen
paikallisverkkoon seuraavalla tavalla:
Yhdistä ohjaus verkkokaapelin avulla yrityksen paikallisverkkoon
seuraavalla tavalla:
Vaihda Organisointi-käyttötavalle.
Paina Avain-ohjelmanäppäintä.
Syötä sisään avainluku NET123.
Paina OK-painiketta.
Paina Lähetä-ohjelmanäppäintä.
Paina Liitännät-ohjelmanäppäintä.
Paina Verkko Konfig. -ohjelmanäppäintä .
Ohjaus avaa verkkoasetusten ponnahdusikkunan.
Syötä välilehdessä Tietokoneen nimi sen
tietokoneen nimi, jonka kanssa ohjausta
näytetään yrityksen paikallisverkossa.
Vaihda Liitännät -välilehteen.
Liitännän valinta (eth0)
Paina Konfiguraatio-painiketta.
Ohjaus näyttää liitäntäkonfiguraation
ponnahdusikkunan.
Syötä ponnahdusikkunaan tiedot seuraavasta
taulukosta.
Paina OK-painiketta.

Asetus

Merkitys

Sisäänsyöttö

Tila

Liitäntä aktiivinen

Hakamerkki on oltava asetettuna.

Nimi:

Liitännän nimi

(Älä muuta)

Pistoliitäntä:

Pistoliitännän nimi: X26

(Älä muuta)

IP-osoite

Ohjauksen IP-osoite

Aktivoi optio Aseta IP-osoite manuaalisesti.

Osoite:

Ohjauksen IP-osoitteen syöttö

Neljä pisteellä erotettua kokonaislukua, esim.
160.1.180.20

Apuverkkoikkuna

Apuverkkoikkuna erottaa verkkotunnuksen verkon isäntätunnuksesta.
Syötä Apuverkkoikkuna tieto.

Neljä pisteellä erotettua kokonaislukua, esim.
255.255.0.0
Kysy arvo tarvittaessa verkkoasiantuntijalta.

Ohjaus pystyy ylläpitämään kaksi verkkoliitäntää. Jokaisella
verkkoliitännällä on oma IP-osoite.
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Kun käytössä on kaksi verkkoliitäntää, HEIDENHAIN on
esimääritellyt ne seuraavasti:
X26 yrityksen paikallisverkkoa varten (liitäntä StateMonitoriin)
X116 koneen sisäiseen käyttöön
Katso koneen käyttöohjekirjaa!
Koneen valmistaja voi halutessaan poiketa
HEIDENHAINin esimäärittelemästä
verkkoliitäntäjärjestelystä.

OHJE
Huomio, toimintohäiriö!
Jos muutat koneen sisäisen liitännän IP-osoitetta, yhteys muihin
koneen komponentteihin katkeaa ja ohjaus lakkaa toimimasta.
Älä muuta koneen sisäisesti käytettäviä liitäntäasetuksia.
Lisätietoja: Käyttäjän käsikirja CNC PILOT 640
ohjelmistoversiosta 68894x-04 alkaen
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MANUALplus 620 ohjelmistoversiosta 548328-05 ja
54843x-01 (HEROS 5) alkaen
Yhdistä ohjaus kiinteän IP-osoitteen avulla yrityksen
paikallisverkkoon seuraavalla tavalla:
Yhdistä ohjaus verkkokaapelin avulla yrityksen paikallisverkkoon
seuraavalla tavalla:
Vaihda Organisointi-käyttötavalle.
Paina Avain-ohjelmanäppäintä.
Syötä sisään avainluku NET123.
Paina OK-painiketta.
Paina Lähetä-ohjelmanäppäintä.
Paina Liitännät-ohjelmanäppäintä.
Paina Verkko-ohjelmanäppäintä.
Ohjaus näyttää Verkkoyhteysponnahdusikkunan.
Paina Konfig.-ohjelmanäppäintä.
Ohjaus näyttää Verkkoyhteyden konfiguraatio ponnahdusikkunan.
Syötä ponnahdusikkunaan tiedot seuraavasta
taulukosta.
Paina Tallenna-ohjelmanäppäintä.
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Asetus

Merkitys

Sisäänsyöttö

Ohjauksen nimi

Sen ohjauksen nimi, jolla verkko on
näkyvissä,

esim. MANUALplus620

DHCP

OFF: Ohjauksella on verkon kiinteä IPosoite.
ON: Ohjaus perustuu automaattisesti
DHCP-palvelimen tietoihin.
IP-osoite
aliverkon peite
Broadcast-lähetys
yhdyskäytävä

OFF

IP-osoite

Ohjauksen IP-osoite

Neljä pisteellä erotettua kokonaislukua,
esim. 192.168.000.000

Apuverkkoikkuna

Apuverkkoikkuna erottaa verkkotunnuksen verkon isäntätunnuksesta.
Syötä Apuverkkoikkuna tieto.

Neljä pisteellä erotettua kokonaislukua,
esim. 255.255.255.0
Kysy arvo tarvittaessa verkkoasiantuntijalta.

Lähetys

Ohjauksen lähetysosoitetta tarvitaan vain,
jos se poikkeaa standardiasetuksesta.
Standardiasetus muodostuu verkkotunnuksesta ja isäntätunnuksesta, joiden kaikki
bittiasetukset ovat 1.

Neljä pisteellä erotettua kokonaislukua,
esim. 255.255.255.0
Kysy arvo tarvittaessa verkkoasiantuntijalta.

Reititin

IP-osoite ja oletusyhdyskäytävät tarvitaan
vain, jos työskentelet useammalla kuin
yhdellä verkolla.

Neljä pisteellä erotettua kokonaislukua,
esim. 192.168.000.254
Kysy arvo tarvittaessa verkkoasiantuntijalta.

Lisätietoja: Käyttäjän käsikirja MANUALplus 620
ohjelmistoversiosta 548328-05 ja 54843x-01 alkaen

Verkkoyhteys DHCP:n kautta
Suurissa verkoissa asiakasyhteys DHCP:n kautta on yleinen.
DHCP tulee sanayhdistelmästä Dynamic Host Configuration
Protocol.
DHCP:n avulla merkitään yhteysprotokollaan tai
internetprotokollaan, että osoitus mahdollistaa verkon määritykset
asiakkaille palvelimen kautta.. Asiakkaat saavat IP-osoitteet ja muut
parametrit automaattisesti DHCP-palvelimelta.
Asiakas on päätelaite, joka pyytää palvelua palvelimelta verkon
kautta.
Jos verkossa on useampia asiakkaita kuin käytettävissä olevat IPosoitteet sallivat, DHCP-yhteyden avulla voidaan palvella pienempää
määrää IP-osoitteita, koska kaikki asiakkaat eivät ole samaan
aikaan kirjautuneina verkkoon. Näin kirjautumattomat asiakkaat
eivät ruuhkauta IP-osoitteita. Käytettävissä olevat IP-osoitteet
määritellään dynaamisesti verkkoon kirjautuneille asiakkaille.
DHCP-linkitys on FCL-2-toiminto.
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iTNC 530ohjelmistoversiosta 34049x-04 (HEROS 4)
alkaen
Yhdistä ohjaus DHCP-protokollan avulla yrityksen paikallisverkkoon seuraavalla tavalla:
Valitse käyttötapa Ohjelman tallennus ja
editointi
Paina näppäintä MOD
Syötä sisään avainluku NET123.
Paina ENT-painiketta
Paina DEFINE NET -ohjelmanäppäintä.
Ohjaus näyttää verkon konfiguroinnin päänäyttöä.
Syötä seuraavat tiedot sarakkeisiin:
Asetus

Merkitys

Sisäänsyöttö

OSOITE

Ohjaus saa IP-osoitteen dynaamisesti DHCPpalvelimelta.

DHCP

MASK

Ohjaus saa aliverkon peitteen (SUBNET
MASK) DHCP-palvelimelta.

(Älä syötä)

BROADCAST

Ohjaus saa Broadcast-osoitteen DHCP-palvelimelta.

(Älä syötä)

ROUTER

Oletusreitittimen Internet-osoite

Tämä sisäänsyöttö tarvitaan vain, jos verkkoasema käsittää useampia osaverkkoja.

HOST

Nimi, jolla TNC ilmoitetaan verkkoasemassa

Syötä tietokoneen nimi

DOMAIN

Yrityksesi paikallisverkon toimialueen nimi

DHCP

NAMESERVER

Toimialueen palvelimen verkko-osoitteen
dynaaminen osoitus

(Älä syötä)

Lisätietoja: Käyttäjän käsikirja HEIDENHAIN-Klartextdialogi iTNC 530
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iTNC 530 ohjelmistoversiosta 34049x-05 (HEROS 4)
alkaen
Yhdistä ohjaus DHCP-protokollan avulla yrityksen paikallisverkkoon seuraavalla tavalla:
Valitse käyttötapa Ohjelman tallennus ja
editointi
Paina näppäintä MOD
Syötä sisään avainluku NET123.
Paina näppäintä ENT
Paina DEFINE NET -ohjelmanäppäintä.
Ohjaus avaa verkkoasetusten ponnahdusikkunan.
Syötä välilehdessä Tietokoneen nimi sen
tietokoneen nimi, jonka kanssa ohjausta
näytetään yrityksen paikallisverkossa.
Paina Liitännät-välilehdessä olevaa
Konfiguraatio-painiketta.
Ohjaus näyttää liitäntäkonfiguraation
ponnahdusikkunan.
Syötä seuraavat tiedot ponnahdusikkunaan:

Asetus

Merkitys

Sisäänsyöttö

Tila

Liitäntä aktiivinen

Hakamerkki on oltava asetettuna.

Nimi:

Liitännän nimi

(Älä muuta)

Pistoliitäntä:

Pistoliitännän nimi: X26

(Älä muuta)

IP-osoite

Ohjauksen IP-osoite

Aktivoi optio Viittaa IP-osoite automaattisesti (DHCP).

Osoite:

Ohjaus saa IP-osoitteen automaattisesti DHCP-palvelimelta.

Aliverkon peite:

Ohjaus saa aliverkon peitteen automaattisesti DHCP-palvelimelta.

Lisätietoja: Käyttäjän käsikirja HEIDENHAIN-Klartextdialogi iTNC 530
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iTNC 530 ohjelmistoversiosta 60642x-04 (HEROS 5)
alkaen ja HSCI
Yhdistä ohjaus DHCP-protokollan avulla yrityksen paikallisverkkoon
seuraavalla tavalla:
Yhdistä ohjaus verkkokaapelin avulla yrityksen paikallisverkkoon
seuraavalla tavalla:
Valitse käyttötapa Ohjelman tallennus ja
editointi
Paina näppäintä MOD
Syötä sisään avainluku NET123.
Paina näppäintä ENT
Paina DEFINE NET -ohjelmanäppäintä.
Ohjaus avaa verkkoasetusten ponnahdusikkunan.
Syötä välilehdessä Tietokoneen nimi sen
tietokoneen nimi, jonka kanssa ohjausta
näytetään yrityksen paikallisverkossa.
Vaihda Liitännät -välilehteen.
Liitännän valinta (eth0)
Paina Konfiguraatio-painiketta.
Ohjaus näyttää liitäntäkonfiguraation
ponnahdusikkunan.
Syötä Asetukset-välilehden ponnahdusikkunaan
tiedot seuraavasta taulukosta:

Asetus

Merkitys

Sisäänsyöttö

Tila

Liitäntä aktiivinen

Hakamerkki on oltava asetettuna.

Nimi:

Liitännän nimi

(Älä muuta)

Pistoliitäntä:

Pistoliitännän nimi: X26

(Älä muuta)

IP-osoite

Ohjauksen IP-osoite

Aktivoi optio Viittaa IP-osoite automaattisesti (DHCP).

Osoite:

Ohjaus saa IP-osoitteen automaattisesti DHCP-palvelimelta.
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Asetus

Merkitys

Sisäänsyöttö

Aliverkon peite:

Aliverkon peite erottaa verkkotunnuksen verkon isäntätunnuksesta.
Ohjaus saa aliverkon peitteen automaattisesti.

Verkkotunnuspalvelin (DNS)

Asetus Selvitä DNS automaattisesti:
TNC vastaanottaa automaattisesti toimialueen palvelimen IP-osoitteen:
Asetus Konfiguroi DNS manuaalisesti:
Syötä palvelimen IP-osoite ja toimialueen nimi manauaalisesti.

Oletuskäytävä

Asetus Selvitä oletuskäytävä automaattisesti:
TNC vastaanottaa automaattisesti oletuskäytävän IP-osoitteen.
Asetus Konfiguroi oletuskäytävä manuaalisesti:
Syötä oletusyhdyskäytävän IP-osoite manuaalisesti.

Vastaanota muutokset OK-painikkeella tai hylkää ne Peruutapainikkeella.
Ohjaus pystyy ylläpitämään kaksi verkkoliitäntää. Jokaisella
verkkoliitännällä on oma IP-osoite.
Kun käytössä on kaksi verkkoliitäntää, HEIDENHAIN on
esimääritellyt ne seuraavasti:
X26 yrityksen paikallisverkkoa varten (liitäntä StateMonitoriin)
X116 koneen sisäiseen käyttöön
Katso koneen käyttöohjekirjaa!
Koneen valmistaja voi halutessaan poiketa
HEIDENHAINin esimäärittelemästä
verkkoliitäntäjärjestelystä.

OHJE
Huomio, toimintohäiriö!
Jos muutat koneen sisäisen liitännän IP-osoitetta, yhteys muihin
koneen komponentteihin katkeaa ja ohjaus lakkaa toimimasta.
Älä muuta koneen sisäisesti käytettäviä liitäntäasetuksia.
Lisätietoja: Käyttäjän käsikirja HEIDENHAIN-Klartextdialogi iTNC 530
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TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128
Yhdistä ohjaus DHCP-protokollan avulla yrityksen paikallisverkkoon
seuraavalla tavalla:
Yhdistä ohjaus verkkokaapelin avulla yrityksen paikallisverkkoon
seuraavalla tavalla:
Valitse käyttötapa Ohjelmointi.
Paina näppäintä MOD
Syötä sisään avainluku NET123.
Paina ohjelmanäppäintä OK.
Paina Ohjelmanhallinta-näppäintä.
Paina ohjelmanäppäintä Verkko
Paina Verkon konfigurointi -ohjelmanäppäintä.
Ohjaus avaa verkkoasetusten ponnahdusikkunan.
Syötä välilehdessä Tietokoneen nimi sen
tietokoneen nimi, jonka kanssa ohjausta
näytetään yrityksen paikallisverkossa.
Vaihda Liitännät -välilehteen.
Liitännän valinta (eth0)
Paina Konfiguraatio-painiketta.
Ohjaus näyttää liitäntäkonfiguraation
ponnahdusikkunan.
Syötä seuraavat tiedot ponnahdusikkunaan:

Asetus

Merkitys

Sisäänsyöttö

Tila

Liitäntä aktiivinen

Hakamerkki on oltava asetettuna.

Nimi:

Liitännän nimi

(Älä muuta)

Pistoliitäntä:

Pistoliitännän nimi: X26

(Älä muuta)

IP-osoite

Ohjauksen IP-osoite

Aktivoi optio Viittaa IP-osoite automaattisesti (DHCP).

Osoite:

Ohjaus saa IP-osoitteen automaattisesti DHCP-palvelimelta.

156

HEIDENHAIN | StateMonitor| Käyttöohjeet | 10/2018

11

Verkkoyhteys | Verkkoyhteys

Asetus

Merkitys

Sisäänsyöttö

Aliverkon peite:

Aliverkon peite erottaa verkkotunnuksen verkon isäntätunnuksesta.
Ohjaus saa aliverkon peitteen automaattisesti.

Verkkotunnuspalvelin (DNS)

Asetus Selvitä DNS automaattisesti:
TNC vastaanottaa automaattisesti toimialueen palvelimen IP-osoitteen:
Asetus Konfiguroi DNS manuaalisesti:
Syötä palvelimen IP-osoite ja toimialueen nimi manauaalisesti.

Oletuskäytävä

Asetus Selvitä oletuskäytävä automaattisesti:
TNC vastaanottaa oletusarvoisen yhdyskäytävän automaattisesti.
Asetus Konfiguroi oletuskäytävä manuaalisesti:
Syötä oletusyhdyskäytävän IP-osoite manuaalisesti.

Vastaanota muutokset OK-painikkeella tai hylkää ne Peruutapainikkeella.
Ohjaus pystyy ylläpitämään kaksi verkkoliitäntää. Jokaisella
verkkoliitännällä on oma IP-osoite.
Kun käytössä on kaksi verkkoliitäntää, HEIDENHAIN on
esimääritellyt ne seuraavasti:
X26 yrityksen paikallisverkkoa varten (liitäntä StateMonitoriin)
X116 koneen sisäiseen käyttöön
Katso koneen käyttöohjekirjaa!
Koneen valmistaja voi halutessaan poiketa
HEIDENHAINin esimäärittelemästä
verkkoliitäntäjärjestelystä.

OHJE
Huomio, toimintohäiriö!
Jos muutat koneen sisäisen liitännän IP-osoitetta, yhteys muihin
koneen komponentteihin katkeaa ja ohjaus lakkaa toimimasta.
Älä muuta koneen sisäisesti käytettäviä liitäntäasetuksia.
Lisätietoja: Käyttäjän käsikirja Klartext-ohjelmointi
TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128
ohjelmistoversiosta 34059x-06 alkaen
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CNC PILOT 640 ohjelmistoversiosta 688946-01 alkaen
(HEROS 5)
Yhdistä ohjaus DHCP-protokollan avulla yrityksen paikallisverkkoon
seuraavalla tavalla:
Yhdistä ohjaus verkkokaapelin avulla yrityksen paikallisverkkoon
seuraavalla tavalla:
Vaihda Organisointi-käyttötavalle.
Paina Avain-ohjelmanäppäintä.
Syötä sisään avainluku NET123.
Paina OK-painiketta.
Paina Välitä-ohjelmanäppäintä.
Paina Yhteydet-ohjelmanäppäintä.
Paina Verkon konfig. -ohjelmanäppäintä.
Ohjaus avaa verkkoasetusten ponnahdusikkunan.
Syötä välilehdessä Tietokoneen nimi sen
tietokoneen nimi, jonka kanssa ohjausta
näytetään yrityksen paikallisverkossa.
Vaihda Liitännät -välilehteen.
Liitännän valinta (eth0)
Paina Konfiguraatio-painiketta.
Ohjaus näyttää liitäntäkonfiguraation
ponnahdusikkunan.
Syötä seuraavat tiedot ponnahdusikkunaan:

Asetus

Merkitys

Sisäänsyöttö

Tila

Liitäntä aktiivinen

Hakamerkki on oltava asetettuna.

Nimi:

Liitännän nimi

(Älä muuta)

Pistoliitäntä:

Pistoliitännän nimi: X26

(Älä muuta)

IP-osoite

Ohjauksen IP-osoite

Aktivoi optio Viittaa IP-osoite automaattisesti (DHCP).

Osoite:

Ohjaus saa IP-osoitteen automaattisesti DHCP-palvelimelta.

Aliverkon peite:

Aliverkon peite erottaa verkkotunnuksen verkon isäntätunnuksesta.
Ohjaus saa aliverkon peitteen automaattisesti.

Vastaanota muutokset OK-painikkeella tai hylkää ne Peruutapainikkeella.
Ohjaus pystyy ylläpitämään kaksi verkkoliitäntää. Jokaisella
verkkoliitännällä on oma IP-osoite.
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Kun käytössä on kaksi verkkoliitäntää, HEIDENHAIN on
esimääritellyt ne seuraavasti:
X26 yrityksen paikallisverkkoa varten (liitäntä StateMonitoriin)
X116 koneen sisäiseen käyttöön
Katso koneen käyttöohjekirjaa!
Koneen valmistaja voi halutessaan poiketa
HEIDENHAINin esimäärittelemästä
verkkoliitäntäjärjestelystä.

OHJE
Huomio, toimintohäiriö!
Jos muutat koneen sisäisen liitännän IP-osoitetta, yhteys muihin
koneen komponentteihin katkeaa ja ohjaus lakkaa toimimasta.
Älä muuta koneen sisäisesti käytettäviä liitäntäasetuksia.
Lisätietoja: Käyttäjän käsikirja CNC PILOT 640
ohjelmistoversiosta 68894x-04 alkaen
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MANUALplus 620 ohjelmistoversiosta 548328-05 ja
54843x-01 (HEROS 5) alkaen
Yhdistä ohjaus DHCP-protokollan avulla yrityksen paikallisverkkoon
seuraavalla tavalla:
Yhdistä ohjaus verkkokaapelin avulla yrityksen paikallisverkkoon
seuraavalla tavalla:
Vaihda Organisointi-käyttötavalle.
Paina Avain-ohjelmanäppäintä.
Syötä sisään avainluku NET123.
Paina OK-painiketta.
Paina Välitä-ohjelmanäppäintä.
Paina Yhteydet-ohjelmanäppäintä.
Paina Verkko-ohjelmanäppäintä.
Ohjaus näyttää Verkkoyhteysponnahdusikkunan.
Paina Konfig.-ohjelmanäppäintä.
Ohjaus näyttää Verkkoyhteyden konfiguraatio ponnahdusikkunan.
Syötä ponnahdusikkunaan tiedot seuraavasta
taulukosta.
Paina Tallenna-ohjelmanäppäintä.

Asetus

Merkitys

Sisäänsyöttö

Ohjauksen nimi

Sen ohjauksen nimi, jolla verkko on
näkyvissä,

esim. MANUALplus620

DHCP

OFF: Ohjauksella on verkon kiinteä IPosoite.
ON: Ohjaus perustuu automaattisesti
DHCP-palvelimen tietoihin.
IP-osoite
aliverkon peite
Broadcast-lähetys
yhdyskäytävä

ON

Lisätietoja: Käyttäjän käsikirja MANUALplus 620
ohjelmistoversiosta 548328-05 ja 54843x-01 alkaen
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12.1 Ohjauskohtaiset koneparametrit
StateMonitor tukee sekä liitäntää HEIDENHAIN-ohjauksiin että
muihin ohjauksiin.
Kun määrittelet uuden koneen StateMonitorissa, Konekohtaiset
asetukset -alueelle on asetettava koneparametrit, joita tarvitaan
liitännälle. Käytettävissä olevat parametrit ovat tällöin riippuvaisia
valitusta ohjauksesta.
Lisätietoja: "Määrittele kone", Sivu 113
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12.2 HEIDENHAIN-ohjausten parametrit
Koneen ohjaukset
Voit liittää seuraavia HEIDENHAIN-ohjauksia StateMonitoriin:
Ohjaus

alkaen ohjausversiosta

iTNC 530

34049x-03

TNC 640

34059x-01

TNC 620

34056x-01

TNC 320

340551-03

TNC 128

771841-01

CNC PILOT 620

688945-01

CNC PILOT 640

68894x-01

MANUAL Plus 620

548328-05

Kun määrittelet konetta HEIDENHAIN-ohjauksella, voit suorittaa
seuraavat asetukset alueella Konekohtaiset asetukset:
PLC-salasana
Muunnosmääritys (vain iTNC 530)
PLC-salasanan asetuksetPLC-salasana
PLC-salasanaa tarvitaan PLC-yhteydelle: Kun sallit yhteyden
PLC:hen, StateMonitor lukee pikaliikkeen muunnoksen ja voi
erotella NC-lauseet syöttöarvolla ja NC-lauseet pikaliikkeellä.
Kun sallit yhteyden PLC:hen, diagrammiin Ohjelman
analyysi tulee esiin tilapalkki FMAX.
Lisätietoja: "Ohjelman analyysi-diagrammi", Sivu 73
StateMonitorilla on vain lukuoikeus PLC:n tietoihin
tarkoituksena arvioida konetietoja.
Kun valitset Tyyppi-valikosta yhden ohjauksista paitsi iTNC 530,
Konekohtaiset asetukset -kohdassa ovat käytettävissä seuraavat
PLC-salasana:
Lisävaruste

Merkitys

PLC-standardi

PLC on suojattu tavallisella PLC-salasana.
Pääsy tapahtuu automaattisesti

No PLC

Ei pääsyä PLC:hen
Jos koneen valmistaja käyttää
päivän PLC-salasana, valitse No
PLC.

OEM PLC

Koneen valmistaja on määritellyt oman PLCsalasana (ei iTNC 530)
Kysy se tarvittaessa koneen valmistajalta ja
syötä sisäänsyöttökenttään.
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Optio PLC-standardi tai OEM PLC
Jos valitset option PLC-standardi tai OEM PLC, StateMonitor
erottaa koneen tilojen näytössä esillä olevassa lauseessa seuraavat
optiot toisistaan:
NC-lause syöttöarvolla
NC-lause pikaliikkeellä
NC-lause voimassa syöttöarvolla
Jos NC-lause on voimassa syöttöarvon mukaan, koneen tilan näyttö
ei riipu pikaliikkeen muunnosasetuksesta.
StateMonitor näyttää keltaista koneen tilaa, mikäli syöttöarvon
muunnoksen asetus on = 0 %. Koneen tila muuttuu
vaaleanvihreäksi, mikäli syöttöarvon muunnos on > 0 % ja
< 100 %. Jos syöttöarvon muunnos on ≥ 100 %, koneen tila on
tummanvihreä.
Pikaliikkeen muunnos
FMAX

Syöttöarvon
muunnos
F=0%

Syöttöarvon
muunnos
0 % < F < 100 %

Syöttöarvon
muunnos
F ≥ 100 %

FMAX = 0 %

Koneen tila:
Keltainen

Koneen tila:
Vaaleanvihreä

Koneen tila:
Tummanvihreä

0 % < FMAX < 100 %

Koneen tila:
Keltainen

Koneen tila:
Vaaleanvihreä

Koneen tila:
Tummanvihreä

FMAX ≥ 100 %

Koneen tila:
Keltainen

Koneen tila:
Vaaleanvihreä

Koneen tila:
Tummanvihreä

NC-lause voimassa pikaliikkeellä
Jos NC-lause on voimassa pikaliikkeen mukaan, koneen tilan näyttö
ei riipu syöttöarvon muunnosasetuksesta.
StateMonitor näyttää keltaista koneen tilaa, mikäli pikaliikkeen
muunnoksen asetus on = 0 %. Koneen tila muuttuu
vaaleanvihreäksi, mikäli pikaliikkeen muunnos on > 0 % ja
< 100 %. Jos pikaliikkeen muunnos on ≥ 100 %, koneen tila on
tummanvihreä.
Pikaliikkeen muunnos
FMAX

Syöttöarvon
muunnos
F=0%

Syöttöarvon
muunnos
0 % < F < 100 %

Syöttöarvon
muunnos
F ≥ 100 %

FMAX = 0 %

Koneen tila:
Keltainen

Koneen tila:
Keltainen

Koneen tila:
Keltainen

0 % < FMAX < 100 %

Koneen tila:
Vaaleanvihreä

Koneen tila:
Vaaleanvihreä

Koneen tila:
Vaaleanvihreä

FMAX ≥ 100 %

Koneen tila:
Tummanvihreä

Koneen tila:
Tummanvihreä

Koneen tila:
Tummanvihreä
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Optio No PLC
Kun valitset option No PLC, StateMonitor esittää koneen tilat
seuraavasti:
Koneen tila on keltainen, mikäli Jatkuva ohjelmanajo on
asetettu syöttöarvon muunnokselle = 0 %
Koneen tila muuttuu vaaleanvihreäksi, mikäli syöttöarvon
muunnos on > 0 %.
Koneen tila on tummanvihreä, jos syöttöarvon ja pikaliikkeen
muunnokset ovat ≥ 100 %.
Esimerkki:
NC-lause, jossa on FMAX, on voimassa,
pikaliikkeen muunnos = 0 % ja syöttöarvon muunnos > 0 %. Tällöin
kone on paikallaan, mutta StateMonitor näyttää siitä huolimatta
vihreää koneen tilaa.
Seuraava taulukko esittää, mikä syöttöarvon ja pikaliikkeen
muunnosasetusten yhdistelmä saa aikaan minkäkin konetilan:
Pikaliikkeen muunnos
FMAX

Syöttöarvon
muunnos
F=0%

Syöttöarvon
muunnos
0 % < F < 100 %

Syöttöarvon
muunnos
F ≥ 100 %

FMAX = 0 %

Koneen tila:
Keltainen

Koneen tila:
Vaaleanvihreä

Koneen tila:
Vaaleanvihreä

0 % < FMAX < 100 %

Koneen tila:
Keltainen

Koneen tila:
Vaaleanvihreä

Koneen tila:
Vaaleanvihreä

FMAX ≥ 100 %

Koneen tila:
Keltainen

Koneen tila:
Vaaleanvihreä

Koneen tila:
Tummanvihreä

Asetukset Muunnosmääritys (vain iTNC 530)
Kun valitset Tyyppi-valikosta ohjaukseksi iTNC 530, sen jälkeen
voidaan Konekohtaiset asetukset -kohdassa ovat käytettävissä
seuraavat optiot Muunnosmääritys:
Lisävaruste

Merkitys

Standardi
HEIDENHAIN DNC

Valitse standardiksi, kun määrität koneen
ensimmäisen kerran

PLC-sanojen
lukeminen

Valitse vain silloin, kun koneen Muunnosasetukset eivät näy oikein StateMonitorissa
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12.3 Parametri muille ohjauksille
Ohjelmisto-option mukaan voit liittää muita ohjauksia
StateMonitoriin seuraavien liitäntöjen kautta:
Liitäntä

alkaen ohjausversiosta

Modbus

Connect/Read

OPC UA

1.02.x

MTConnect

1.2

Liitettäessä muita ohjauksia ohjausignaalien osoitus kulloisellekin
koneen tilalle on tehtävä manuaalisesti. Sitä varten StateMonitor
tarvitsee määritystaulukon, joka osoittaa erityiset ohjausignaalit
vastaavalle koneen tilalle.
Kun määrittelet uuden koneen, Konekohtaiset asetukset -alueelle
on asetettava tämä määritystaulukko kyseisillä parametreilla.
Kommunikaatio
StateMonitor kysyy ajoittain ohjaussignaaleja muilta ohjauksilta.
Tämän kyselyn jaksoaika on 1 sekunti.
Signaaliparametri
Huolimatta avoimista Modbus-, OPC UA- ja MTConnectstandardeista tuettujen ohjausten välillä on olemassa
lukuisia eroja.
Saat välttämättömät tiedot osoitteista, vertailuarvoista
ja tietotyypeistä ohjausten tai koneiden valmistajien
dokumentaatiosta.
Signaaliparametrit, joita StateMonitor arvioi, ovat samanlaisia
ei-HEIDENHAIN-ohjauksille. StateMonitor luo siirretyistä
signaaliparametreista tilamallin kyseiselle koneelle.
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Tilamallin perustavat signaaliparametrit:
Signaaliparametri

Merkitys

Ohjelma käynnissä
(PGM STARTED / PGM
RUNNING)

Ohjelma käynnistettiin tai se on jo
käynnissä

Ohjelma keskeytetty
virheeseen (ERROR)

On tapahtunut virhe tai se on olemassa. Kun Ohjelma keskeytetty käyttäjän toimesta (PGM CANCELED) -tilaa
ei ole määritelty, Ohjelma keskeytetty virheeseen (ERROR) lopettaa
nykyisen ohjelman. Laskin Keskeytetty virheilmoituksella laukaistaan
ja luodaan ilmoitus

Ohjelma loppuun suoritettu (PGM COMPLETED / END PGM)

Ohjelma lopetettiin onnistuneesti.
Ohjelmalaskin Kokonaan suoritettu
lasketaan ja luodaan ilmoitus

Näiden kolmen signaaliparamerin on oltava aina käytettävissä,
jotta voidaan tukea perustoimintoja, kuten tilamerkkivaloja ja
yksinkertaista koneen tilapalkkia.
Tilamallin lisäsignaaliparametrit:
Signaaliparametri

Merkitys

Ohjelma pysäytetty
(PGM STOPPED)

Ohjelma keskeytettiin, jää kuitenkin
aktiiviseksi ja sitä voidaan jatkaa.

Ohjelma keskeytetty käyttäjän toimesta
(PGM CANCELED)

Ohjelma keskeytettiin eikä sitä voi
jatkaa. Ohjelmalaskin laukeaa ja
luodaan ilmoitus Ohjelma keskeytetty käyttäjän toimesta

Virhe kuitattu (ERROR
CLEARED)

Virhe, joka laukesi ilmoituksella
Ohjelma keskeytetty virheeseen
(ERROR), kuitattiin taas. Ohjelmatilaksi tulee Keskeytetty.
Ohjelmaa voidaan jatkaaOhjelma
käynnissä (PGM STARTED / PGM
RUNNING) -signaaliparametrilla tai
keskeyttää Ohjelma keskeytetty
käyttäjän toimesta (PGM CANCELED) -signaaliparametrilla.

Pikaliikkeen muunnos %
(0 - 100)

Arvo yksiköissä %

Syöttöarvon muunnos %
(0 - 150)

Arvo yksiköissä %

Kara muunnos % (0 150)

Arvo yksiköissä %

Pikaliike (FMAX) aktiivinen

Arvo määrittää, arvioidaanko tilan
määritykselle käynnissä olevalla ohjelmalla pikaliikkeen muunnos (FMAX =
false) vai syöttöarvo (FMAX = true)
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Signaaliparametri

Merkitys

Käyttötapa: automaattikäyttö

Arvo arvioidaan vain yksityiskohtaiselle näkymälle

Käyttötapa: käsikäyttö

Arvo arvioidaan vain yksityiskohtaiselle näkymälle

Käyttötapa: käsipyörä

Arvo arvioidaan vain yksityiskohtaiselle näkymälle

Ohjelman nimi tai
ohjelman numero

Arvo voidaan arvioida ohjelmanajoajoissa. Nykyisen ohjelman ohjelmalaskimet nollataan, kun ohjelma vaihdetaan ja sen jälkeen käynnistetään. Jos
parametri ei ole aktiivinen, oletuksena
käytetään ”ohjelmaa”

Jokaiselle signaalille tarvitaan seuraavat tiedot:
(Muisti-)osoite
Osoite mahdollistaa StateMonitorin liitännän asettamisen
vastaavaan arvoon.
Modbus-tyyppisillä ohjauksilla lisäksi myös
osoitetyyppi on oleellinen. Sen avulla määritellään,
missä ohjauksen osoitetilassa muistiosoite on.
Signaalin datatyyppi
Datatyyppi määrittää muun muassa sen, miten arvon vertailu
suoritetaan. StateMonitor erottelee arvoparametrit (datatyyppi
Text (string) ja Number (number)) ja Boolen parametrit
(datatyyppi Boolean value (0 or 1))
Vertailuarvo
Vertailuarvot ovat välttämättömä signaaleille, jotka vaikuttavat
suoraan ohjauksen tilamalliin. Poikkeuksia tästä ovat lukuarvot,
kuten muunnosasetukset tai tekstit, kuten ohjelman nimet, joita
ei tarvitse vertailla
Validointi
Kun tallennat alueelle Konekohtaiset asetukset määritystaulukon
näyttöpainikkeella Määrittele kone, syötteet validoidaan. Näin
varmistetaan, etteivät näppäivirheet tai vastaavat tee osoitusta
kelvottamaksi.
Virheilmoitus tulee esiin seuraavissa tilanteissa:
Osoitteen syöte puuttuu (Boolen parametri ja arvoparametri)
Boolen parametrit
Kahdella Boolen arvolla on sama osoite
Kahdella signaaliparametrilla on sama datatyyppi, sma osoite
ja sama arvo
Arvoparametrit
Signaaliparametrilla, jonka datatyyppi on Text (string) tai
Number (number), ei ole arvoa
kahdella signaaliparametrilla on sama osoite
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12.4 Yhteysparametri Modbus
Yhteys
Määritystaulukossa on Modbus-liitännälle seuraavat
yhteysparametrit:
Portti
Sen verkkoportin numero, jonka kautta luodaan yhteys Modbusohjaukseen.
Noudata ohjausten tai koneiden valmistajien ohjeita.
SIK:
Manuaalinen sisäänsyöttö
NC-ohjelmisto
Manuaalinen sisäänsyöttö
Osoitteiden määritys
Modbus-ohjauksessa osoitteet annetaan lukuarvoina. Osoite
koostuu seuraavista elementeistä:
Osoitetyyppi ilmaisee valitun muistialueen (osoitetilan)
Osoite ilmaisee, mistä paikasta valitulla muistialueella arvo on
luettava
Datatyyppi ilmaisee, mikä formaatti arvolla on ja siten myös sen,
miten monta billia on luettava ja käsiteltävä
Osoitetyypille COIL_OUTPUT ja DIGITAL_INPUT
syötetään useimmiten Boolen arvot (0, 1).
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12.5 Esimerkki ohjauksen kytkennästä
Modbus-liitännällä
Signaalien lukeminen
Modbus-liitännällä StateMonitor voi lukea signaaleja suoraan
ohjauksen tuloliittimistä. Analogisilla tuloilla mitataan useimmiten
jännite välillä 0 V ja 10 V. Muunnosarvoille ohjauksen on
muunnettava jännite lukuarvoon 0 - 150. Tämän muunnoksen
tuloksen voi lukea osoitteesta merkitsinmuistista.
Seuraavat signaalit ovat käytettävissä tuloliittimissä:
Tuloliitinten osoitus
Tyyppi

Osoite

Merkitys

Digitaalitulo

1

Kone on käynnissä

Digitaalitulo

2

Tehtävä keskeytetty virheeseen

Digitaalitulo

3

Tehtävä loppuun suoritettu

Digitaalitulo

4

Kone pysäytetty

Analoginen tulo

23

Syöttöarvon muunnos

Analoginen tulo

25

Karan potentiometri

Osoitteet merkitsinmuistissa
Tyyppi

Osoite

Merkitys

Syöttöarvon
muunnos

42

Syöttöarvon muunnoksen
muunnettu arvo

Karan muunnos

43

Karan muunnoksen muunnettu
arvo

Tilamalli
Seuraavissa taulukoissa on tilamalli ohjaukselle ModbusliitännälläModbus
Parametri

Osoitetyyppi

Datatyyppi

Osoite Arvo

Ohjelma käynnissä (PGM STARTED / PGM RUNNING)

DIGITAL_INPUT

BIT

1

1

Ohjelma keskeytetty virheeseen (ERROR)

DIGITAL_INPUT

BIT

2

1

Ohjelma loppuun suoritettu (PGM COMPLETED /
END PGM)

DIGITAL_INPUT

BIT

3

1

Ohjelma pysäytetty (PGM STOPPED)

DIGITAL_INPUT

BIT

4

1

Syöttöarvon muunnos % (0 - 150)

HOLDING_REGISTER

INT_16

42

Kara muunnos % (0 - 150)

HOLDING_REGISTER

INT_16

43
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12.6 Yhteysparametri OPC UA
Yhteys
Määritystaulukossa on OPC UA -liitännälle seuraavat
yhteysparametrit:
Portti
Sen verkkoportin numero, jonka kautta kone saa yhteyden OPC
UA -palvelimeen.
Noudata ohjausten tai koneiden valmistajien ohjeita.
Default Namespace
Määrittää Default Namespacen, jota käytetään osoitteelle
Security Mode
Todennuksen manuaalinen sisäänsyöttö, palvelimesta
riippuvainen
Käyttäjä
Todennuksen manuaalinen sisäänsyöttö
Salasana
Todennuksen manuaalinen sisäänsyöttö
SIK:
Manuaalinen sisäänsyöttö
NC-ohjelmisto
Manuaalinen sisäänsyöttö
Osoitteiden määritys
Kun käytössä on OPC UA, osoite koostuu Namespacesta ja
varsinaisesta osoitteesta.
Määritystaulukossa voidaan tällöin määrittää jokaiselle
signaaliparamatrille oma Parameter Namespace. Jos et syötä
parametrikohtaista arvoa, StateMonitor käyttää Namespacelle arvoa
kohdassa Default Namespace.
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12.7 Yhteysparametri MTConnect
Yhteys
Määritystaulukossa on MTConnect-liitännälle seuraavat
yhteysparametrit:
Portti
Sen verkkoportin numero, jonka kautta ohjauksen MTConnectServiceen saadaan yhteys.
Noudata ohjausten tai koneiden valmistajien ohjeita.
Etuliite (http tai https)
Määrittää, antaako ohjaus konetiedot käyttöön salattuina. Syötä
salatulle yhteydelle arvo "https"
DeviceStream name
Yksiselitteinen tunnus oikeiden konetietojen hakemiseen
XML-tiedoista. MTConnect mahdollistaa useampiin koneisiin
liittyvien tietojen lähettämisen yhdellä kyselyllä. Tästä johtuen
yksiselitteinen tunnus erottamiselle on välttämätön.
StateMonitor tukee MT Connect -malleja versiosta
1.2 lähtien.
SIK:
Manuaalinen sisäänsyöttö
NC-ohjelmisto
Manuaalinen sisäänsyöttö
Testi
Näyttöpainikkeella Current-Request voit testata yhteyden sen
jälkeen, kun on määritelty IP-osoite / DHCP, Portti ja Etuliite (http
tai https).
Kun yhteysparametrit ovat oikein, StateMonitor avaa uuden
välilehden Web-selaimeen XML-tiedoilla, jotka lähetetään
MTConnect-liitännästä.
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12.8 Esimerkki ohjauksen kytkennästä
MTConnect-liitännällä
Koneparametrien laskenta
MAZAK-yritys tarjoaa testitarkoituksiin palvelimen, jonka avulla
voidaan testata yhteyksiä koneella, jossa on MTConnect-liitäntä.
Lisätietoja löytyy osoitteesta http://mtconnect.mazakcorp.com.
Tämän testipalvelimen perusteella näytetään koneparametrien
laskenta MTConnect-liitännälle.
Testipalvelimen URL-osoitteessa on kaksi oleellista osoitetta
laskennalle:
MTConnect-datatyypin osoitus osoitteeseen
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/probe
Ohjauksen tämänhetkiset arvot
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/current
Tilatietojen muodostamiseen MTConnect käyttää datatyyppiä
EVENT , joka on jaettu edleleen alatyyppeihin. Ohjelman suorituksen
tilalle on olemassa alatyyppi EXECUTION , käyttötavat sisältyvät
CONTROLLER_MODE -alatyyppiin. Standardin mukaan molemmille
tyypeille on esimääritetly tietyt arvot.
Alatyypin EXECUTION arvot (ohjelman suoritus):
READY
ACTIVE
INTERRUPTED
FEED_HOLD
STOPPED
OPTIONAL_STOP
PROGRAM_STOPPED
PROGRAM_COMPLETED

Alatyypin CONTROLLER_MODE arvot (käyttötapa):
AUTOMATIC
MANUAL
MANUAL_DATA_INPUT
SEMI_AUTOMATIC
EDIT

XML-tiedostosta osoitteessa
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/probe voidaan saada selville,
miten näiden tyyppien osoitteet on nimetty ohjauksessa.
Tekstihaulla "execution" löytyy XML-tiedostosta seuraava muuttujan
määritys:
<DataItem category="EVENT" id="exec" name="execution" type="EXECUTION"/>

Täällä määritetään muuttuja osoitteella exec tyypistä EXEKUTION .
Käyttötavan määritys näyttää sitten esimerkiksi seuraavalta:
<DataItem category="EVENT" id="mode" name="mode" type="CONTROLLER_MODE"/>

Näistä tiedoista voidaan muodostaa tilamalli. Vastaavalla tavalla
saadaan myös ohjelman nimen ja muunnosasetuksen parametrit.
Ohjelman nimele on määritelty datatyyppi PROGRAM .
Tekstihaulla "ohjelma" löytyy XML-tiedostosta kaksi määritystä tällä
datatyypillä:
<DataItem category="EVENT" id="pgm" name="program" type="PROGRAM"/>
<DataItem category="EVENT" id="spgm" name="subprogram" subType="x:SUB" type="PROGRAM"/>
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Nimen perusteella voi tunnistaa, että kyse on toisessa varsinaisesta
ohjelman nimestä ja toisessa alaohjelman nimestä. Esimerkille
käytetään parametria tunnuksella pgm .
Syöttöparametrille on määritetty datatyyppi
PATH_FEEDRATE_OVERRIDE ja alatyypit RAPID ja PROGRAMMED
pikaliikkeelle ja syöttöarvolle. Karan muunnokselle käytetään
datatyyppiä ROTARY_VELOCITY_OVERRIDE .
Konetietojen tunnus
MTConnect mahdollistaa useampiin koneisiin liittyvien tietojen
lähettämisen yhdellä kyselyllä. Tästä johtuen konetietojen
yksiselitteinen tunnus on välttämätön.
Vastaava arvo löytyy XML-tiedoista, jotka voidaan hakea seuraavalla
tavalla:
Näyttöpainikkeella Current-Request sen jälkeen, kun on
määritelty IP-osoite / DHCP, Portti ja Etuliite (http tai https)
Syöttämällä suoraan Web-selaimessa osoiteriville:
http:\\IP-osoite / DHCP:Portti\current
Kun yhteysparametrit ovat oikein, StateMonitor avaa uuden
välilehden Web-selaimeen XML-tiedoilla, jotka lähetetään
MTConnect-liitännästä.
Tekstihaulla "DeviceStream" löytyy seuraavan rivin kaltainen syöte:
<DeviceStream name="CUT" uuid="002">
DeviceStream -elementin määre name määrittelee siten, mikä
kone MTConnect-palvelimella haetaan.

Tilamalli
Seuraavissa taulukoissa on tilamalli ohjaukselle MTConnectliitännällä.
Parametri

Datatyyppi

Osoite

Arvo

Ohjelma käynnissä (PGM STARTED / PGM RUNNING)

Teksti

exec

ACTIVE

Ohjelma keskeytetty virheeseen (ERROR)

Teksti

exec

INTERRUPTED

Ohjelma loppuun suoritettu (PGM COMPLETED /
END PGM)

Teksti

exec

PROGRAM_COMPLETED

Ohjelma pysäytetty (PGM STOPPED)

Teksti

exec

PROGRAM_STOPPED

Ohjelma keskeytetty käyttäjän toimesta (PGM
CANCELED)

Teksti

exec

OPTIONAL_STOP

Pikaliikkeen muunnos % (0 - 100)

Luku

pfr

Syöttöarvon muunnos % (0 - 150)

Luku

pfo

Kara muunnos % (0 - 150)

Luku

sovr

Käyttötapa: automaattikäyttö

Teksti

mode

AUTOMATIC

Käyttötapa: käsikäyttö

Teksti

mode

MANUAL

Ohjelman nimi tai ohjelman numero

Teksti

pgm
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13.1 Erikoistapaukset
Joissakin ohjauksissa esiintyy tietyissä ohjelmistoversioissa
erikoistapauksia tai erikoistiloja.
Ohjaus

Ohjelmistoversio

Erikoisuus

iTNC 530

340492-06
340492-07

Koneen muunnosasetuksia ei siirretä
yksityiskohtaisesti StateMonitoriin.
StateMonitor näyttää konetilan
Tuottava aina vaaleanvihreänä
riippumatta siitä, onko syöttöarvon
muunnos 100 % tai pienempi.

Aseta hakamerkki
Asetukset-valikon Koneetalavalikon Konekohtaiset
asetukset -kohdan valinnalle
PLC-sanojen lukeminen.

TNC 620

340560-01
...
340560-04

StateMonitor ei näytä käyttötapoja
oikein

Ohjausohjelmiston
ohjelmistoversiolla
340560-05 päivitys
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13.2 Kysymyksiä?
Jos sinulla on kysyttävää StateMonitorin asennuksesta tai käytöstä:
Lue ensin ohjelmiston asennusohjeet ja käyttöohjeet.
Ota yhteys NC-ohjelmoinnin HEIDENHAIN-Helpline-palveluun:
sähköpostitse osoitteella service.nc-pgm@heidenhain.de
puhelimitse numeroon +49 8669 31-3103
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DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5
83301 Traunreut, Germany
 +49 8669 31-0
 +49 8669 32-5061
E-mail: info@heidenhain.de
Technical support  +49 8669 32-1000
Measuring systems  +49 8669 31-3104
E-mail: service.ms-support@heidenhain.de
NC support
 +49 8669 31-3101
E-mail: service.nc-support@heidenhain.de
NC programming  +49 8669 31-3103
E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de
PLC programming  +49 8669 31-3102
E-mail: service.plc@heidenhain.de
APP programming  +49 8669 31-3106
E-mail: service.app@heidenhain.de
www.heidenhain.de
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