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Základy

Základy | O této příručce

O této příručce
Tento návod se týká StateMonitoru verze 1.2.x.
Přejete si změnu nebo jste zjistili chybu?
Neustále se snažíme o zlepšování naší dokumentace pro Vás.
Pomozte nám přitom a sdělte nám prosím vaše návrhy na změny
na tuto e-mailovou adresu:
tnc-userdoc@heidenhain.de.
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Základy | Textová označení

Textová označení
V tomto návodu se používají následující textová označení:
Zobrazení

Význam

...

Označuje pracovní krok
Příklad:
Klikněte na tlačítko Uložit

...

Označuje výsledek činnosti
Příklad:
StateMonitor vypíše seznam všech uživatelů
do tabulky.

...

Označuje seznam
Příklad:
Skupiny chyb:
Obrábění
Programování
PLC (Programovatelný řídicí systém)
Obecné informace

Tučně

Označuje
Nabídky
Karty
Tlačítka
Funkce
Příklad:
Přejděte do menu Nastaveni
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Základy | Právní upozornění

Právní upozornění
Pro používání softwaru StateMonitor platí licenční podmínky firmy
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH.
StateMonitor obsahuje komponenty, na které má autorská práva
znt Zentren für Neue Technologien GmbH, Lena-Christ-Straße
2, 82031 Grünwald. Tyto jsou celosvětově chráněny zákonem o
autorských právech. Neoprávněné kopírování, používání nebo
distribuce komponent nebo částí není povoleno a může být stíháno
jako trestní čin a podle civilního práva.
© znt Zentren für Neue Technologien GmbH
StateMonitor obsahuje Open Source software, na jehož užití se
vztahují speciální podmínky používání. Tyto podmínky použití platí
přednostně před licenčními podmínkami StateMonitoru.
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Bezpečnost a
ochrana dat
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Bezpečnost a ochrana dat | Všeobecné pokyny

Všeobecné pokyny
Bezpečnostní pokyny
Dbejte na všechny bezpečnostní pokyny v tomto návodu a v
dokumentaci výrobce vašeho stroje!
Bezpečnostní pokyny varují před nebezpečím při zacházení s
programem a přístrojem a dávají pokyny jak se jim vyhnout. Jsou
klasifikovány podle závažnosti nebezpečí a dělí se do následujících
skupin:

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí označuje rizika pro osoby. Pokud nebudete
postupovat podle pokynů pro zamezení nebezpečí, potom
povede nebezpečí jistě k úmrtí nebo těžké újmě na zdraví.

VAROVÁNÍ
Varování signalizuje ohrožení osob. Pokud nebudete postupovat
podle pokynů pro zamezení nebezpečí, potom povede
nebezpečí pravděpodobně k úmrtí nebo těžké újmě na
zdraví.

POZOR
Upozornění signalizuje ohrožení osob. Pokud nebudete
postupovat podle pokynů pro zamezení nebezpečí, potom
povede nebezpečí pravděpodobně k lehké újmě na zdraví.

UPOZORNĚNÍ
Poznámka signalizuje ohrožení předmětů nebo dat. Pokud
nebudete postupovat podle pokynů pro zamezení nebezpečí,
potom povede nebezpečí pravděpodobně k věcným škodám.
Informační pokyny
Dbejte na dodržování informačních pokynů v tomto návodu k
zajištění bezchybného a efektivního používání softwaru.
V tomto návodu najdete následující informační pokyny:
Symbol Informace představuje Tip.
Tip uvádí důležité dodatečné či doplňující informace.
Symbol ozubeného kola vám ukazuje, že popsaná
funkce je závislá na stroji, např:
Váš stroj musí být vybaven potřebným softwarem
nebo hardwarem
Chování funkcí závisí na nastaveních stroje
Symbol knihy představuje křížový odkaz na externí
dokumentaci, např. na dokumentaci vašeho výrobce
stroje nebo třetí strany.
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Bezpečnost a ochrana dat | Použití k určenému účelu

1.1

Použití k určenému účelu

StateMonitor se smí používat pouze v souladu s určeným účelem.
Určený účel je centrální vyhodnocení strojních dat s cílem rychleji
odhalit chyby a efektivněji využívat kapacity.
Řádné používání StateMonitoru je na zodpovědnost podniku, v
němž se používá.
Osobní data a komunikační cesty podléhají ochraně dat. Nesmí se
jinak používat ani zpřístupnit třetím osobám.
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Bezpečnost a ochrana dat | Zabezpečení dat

1.2

Zabezpečení dat

Přístupová oprávnění
Přístup k datům ve StateMonitoru má pouze ta osoba, která má
přístup k serveru nebo k počítači, na kterém je StateMonitor
nainstalován.
V rámci StateMonitoru je využití dat omezeno různými oprávněními.
Pouze uživatelé v roli Správce mají přístup ke všem údajům.
Aby bylo možné používat StateMonitor musí se koncová zařízení,
jako jsou smartphony a tablety, přihlásit jako klienti k serveru.
Vzhledem k tomu, že StateMonitor je lokální webová aplikace
klient-server, nemusí být instalován žádný další software nebo
aplikace na příslušných koncových zařízeních.
Další informace: "Položka měnu Správa uživatelů", Stránka 106
Zasílání oznámení
Předpoklady:
Povolení TCP-portů 19000 až 19034 a 28001 ve firewallu
Připojení SMTP-serveru
Další informace: "Předpoklady", Stránka 22
Pokud váš IT neumožňuje integraci oznamovací
funkce (Informace) z důvodů IT-zabezpečení, tak není
automatické zasílání oznámení prostřednictvím e-mailu
StateMonitoru uživatelům možné.
V menu Informace konfigurujete Události, které vedou k Oznámení
a přiřadíte je k oznamovacímu profilu.
Další informace: "Menu Informace", Stránka 74

UPOZORNĚNÍ
Pozor, může dojít ke ztrátě dat!
Pokud budete mít zvoleno příliš mnoho zpráv může se emailová schránka příjemce přeplnit. Další e-maily pak již uživatel
nedostane.
Vytvořte samostatnou poštovní schránku pro StateMonitor
Výběr hlášení provádějte velmi pečlivě

UPOZORNĚNÍ
Pozor, může dojít ke ztrátě dat!
Pokud StateMonitor bude posílat příliš mnoho Hlášení
příjemcům, tak poskytovatel e-mailu je může klasifikovat jako
spam. Příjemce pak již oznámení do své e-mailové schránky
neobdrží.
Výběr hlášení provádějte velmi pečlivě
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Bezpečnost a ochrana dat | Zabezpečení integrace sítě

1.3

Zabezpečení integrace sítě
Nechte si provést síťové připojení vašich řídicích
systémů od IT-specialistů.

Řízení může mít dvě síťová rozhraní. Každé síťové rozhraní má
vlastní IP-adresu.
Pokud jsou k dispozici dvě síťová rozhraní, tak jsou v řídicích
systémech fy HEIDENAIN takto předem obsazeny:
X26 pro integraci do lokální podnikové sítě (připojení ke
StateMonitoru)
X116 pouze pro interní strojní použití
Postupujte podle příručky ke stroji!
Výrobce stroje se může odchýlit od použitého přiřazení
síťového rozhraní fou HEIDENHAIN.

UPOZORNĚNÍ
Pozor, porucha funkce!
Pokud změníte IP-adresu vnitřního rozhraní stroje, přerušíte
komunikaci s ostatními komponentami strojů a odstavíte řídicí
systém.
Neměňte nastavení pro interní strojní rozhraní

HEIDENHAIN | StateMonitor| Návod k obsluze | 10/2018
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Instalace

2

Instalace | Předpoklady

2.1

Předpoklady

Řídicí systémy strojů
Ke StateMonitoru můžete připojit následující řídicí systémy
HEIDENHAIN:
Řízení

od verze softwaru

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

V závislosti na vašem volitelném softwaru můžete ke StateMonitoru
připojit další řídicí systémy přes následující rozhraní:
Rozhraní

od verze softwaru

Modbus

Connect/Read (Připojit/Číst)

OPC UA

1.02.x

MTConnect

1.2

Další informace: "Položka menu Stroje", Stránka 109
K provozu StateMonitoru jsou nezbytné tyto předpoklady:
Připojení strojních řídicích systémů do lokální podnikové sítě
Další informace: "Připojení do sítě", Stránka 136
Povolená opce #18 (Rozhraní HEIDENHAIN-DNC) na řídicím
systému HEIDENHAIN
Další informace: "Povolení opce #18", Stránka 134
nebo
Povolená příslušná opce u jiných řídicích systémů
Hardware
K provozu StateMonitoru potřebujete počítač nebo server s
následujícími minimálními předpoklady:
Dual-Core-procesor
USB-rozhraní (dongle pro plnou verzi)
Operační paměť s 2 GB a pevný disk s 10 GB pro aplikaci
StateMonitor (základní verze pro pět strojních řídicích systémů)
Pro každý další řídicí systém potřebujete navíc:
0,25 GB pracovní paměti
2 GB volného místa na disku
Pokud chcete tedy připojit např. 15 strojních řídicích systémů,
potřebuje PC nebo server pro aplikaci StateMonitor volný diskový
prostor 30 GB a pracovní paměť 3,5 GB.
Pro 20 a více řídicích systémů doporučuje HEIDENHAIN
nasazení PC nebo serveru s Quad-Core-procesorem.

22

HEIDENHAIN | StateMonitor| Návod k obsluze | 10/2018

2

Instalace | Předpoklady

Software
K provozu StateMonitoru potřebujete operační systém Windows od
verze Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2.
Pro komunikaci jsou zapotřebí tato nastavení firewallu:
Povolení TCP-portů 19000 až 19034 pro komunikaci se
strojními řídicími systémy
Povolení TCP-portu 28001 pro komunikaci s PC, tabletem nebo
smartphonem
Nechte si provést povolení TCP-portů ve firewallu od ITspecialisty.
SMTP-server
Abyste mohli používat ve StateMonitoru funkci oznamování
(Informace), musíte připojit SMTP-server jako výstupní server
e-mailů. Přístupové údaje pro SMTP-server získáte u svého
poskytovatele e-mailu.
Založte pro StateMonitor vlastní e-mailovou adresu.

Další informace: "Položka menu Nastavení messengeru",
Stránka 117
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Instalace | Instalace

2.2

Instalace

Stažení instalačního souboru
Předtím než můžete nainstalovat StateMonitor do počítače,
musíte si stáhnout instalační soubor z portálu HEIDENHAIN
www.heidenhain.de.
Aktuální verze je ke stažení zde:
www.heidenhain.de
Přejděte do složky se staženými soubory vašeho prohlížeče
Rozbalte stažený soubor s koncovkou .zip do dočasné složky
Instalační soubor StateMonitor.exe se rozbalí do dočasného
složky.
StateMonitor je chráněný donglem. Dongl obdržíte spolu
s návodem na instalaci poštou.
Další informace: "Udělení licence", Stránka 27
StateMonitor instalujte pod Microsoft Windows
Abyste mohli provést instalaci musíte být přihlášeni ve
Windows jako Správce (Admin).
Pro instalování StateMonitoru na PC nebo serveru postupujte
následovně:
Spusťte poklepáním instalační soubor StateMonitor.exe
Zobrazí se Setup Wizard (Průvodce nastavením).
Zvolte jazyk instalačního programu
Postupujte podle pokynů instalačního programu
Přijměte licenční podmínky
K ukončení instalace klikněte na tlačítko Dokončit
(Fertigstellen)
StateMonitor byl úspěšně nainstalován.
Během instalace se vytvoří na pracovní ploše následující ikony:
Aktivovat 90denní zkoušku StateMonitoru
Spustit StateMonitor
Webová stránka StateMonitoru
Jak StateMonitor upravit, opravit, odebrat
Když znovu spustíte instalační soubor StateMonitor.exe znovu,
máte tyto možnosti:
Změnit
Pokud chcete změnit instalované části programu zvolte Změnit.
Opravit
Pokud StateMonitor nefunguje korektně kvůli chybné instalaci,
zvolte možnost Opravit.
Odstranit
Pokud chcete StateMonitor odstranit zvolte Odstranit.
Další informace: "Odinstalace ", Stránka 26
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2.3

Struktura souboru

Instalace StateMonitoru obsahuje následující komponenty:
StateMonitor (Aplikace)
ControlCenter
HEIDENHAIN DNC
WIBU CodeMeter
OpenJDK (Java)
Soubory jsou takto strukturovány:
Ve složce \Programme (x86)\HEIDENHAIN\StateMonitor jsou
uloženy StateMonitor a OpenJDK.
V této složce jsou také data, ke kterým má přístup pouze
uživatel v roli Správce.
Ve složce \ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor jsou
uložené následující soubory:
Databanka
Obrázky stroje
Soubory protokolů
K těmto datům mají přístup i uživatelé bez oprávnění Správce.
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2.4

Odinstalace

Odinstalace StateMonitoru
Pro odinstalaci StateMonitoru postupujte takto:
Spusťte poklepáním instalační soubor StateMonitor.exe
Zobrazí se Setup Wizard (Průvodce nastavením).
Stiskněte tlačítko Odstranit
Postupujte podle pokynů odinstalačního programu
StateMonitor se odinstaluje.
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2.5

Udělení licence

Demo-verze (bez donglu)
Máte možnost testovat StateMonitor 90 dnů zdarma, jako Demoverzi. Demo-verze obsahuje všechny funkce softwaru s omezením
počtu strojů na pět.
Doba testování začíná instalací softwaru. Pokud chcete
StateMonitor používat i po uplynutí zkušebního období, je nutné si
program koupit.
StateMonitor je chráněný donglem. Po uplynutí
zkušebního období je StateMonitor schopný fungovat
pouze s platným donglem.
Demo-verzi nelze instalovat do virtuálního serveru.
Během instalace se založí licence pro Demo-verzi. Tuto licenci si
můžete prohlédnout v řídicím centru CodeMeter.

Plná verze (s donglem)
Po nákupu plné verze se zkušební verze přepne na plnou verzi.
Automaticky se povolí pět strojů. Další rozšíření je možné vždy jen
o pět strojů.
Data uložená pro zkušební verzi zůstávají i pro plnou
verzi.
Pro provoz plné verze je na PC/serveru potřebné USB-rozhraní pro
dongl.
Když se StateMonitor instaluje na virtuální server, musí
se dongl připojit přes vhodný USB-server.

Odemknutí
Odemknutí demo-verze na PC/serveru
K odemknutí demo-verze StateMonitoru na PC/serveru, na kterém
je nainstalován, postupujte následovně:
Poklepejte na ikonu Aktivovat 90denní
zkušební verzi StateMonitoru na pracovní ploše
Zobrazí se Kontrolní centrum CodeMeter.
Kontrolní centrum CodeMeter aktualizuje import.
Klikněte na tlačítko OK
Demo-verze je odemknutá na 90 dnů.
Zavřete kontrolní centrum CodeMeter

Demo-verze StateMonitoru může být odemknutá pouze
jednou.
Při novém kliknutí na ikonu Aktivovat StateMonitor, se
zobrazí chybová zpráva.
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Odemknutí plné verze na PC/serveru
K odemknutí plné verze StateMonitoru na PC/serveru, na kterém je
nainstalován, postupujte následovně:
Připojte USB-dongl do volného USB-konektoru
Znovu spusťte StateMonitor
StateMonitor se přepne na plnou verzi.
Když se StateMonitor instaluje na virtuální server, musí
se dongl připojit přes vhodný USB-server.
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2.6

Spouštění a ukončování programu

Spuštění softwaru
Ke spuštění StateMonitoru na PC/serveru, na kterém je
nainstalován, postupujte následovně:
Poklepejte na ikonu Start StateMonitoru na
pracovní ploše
nebo
Spusťte ControlCenter z hlavního panelu a
klikněte na Restart
Další informace: "ControlCenter", Stránka 31
Pokud chcete získat přístup ke StateMonitoru z jiných
počítačů, tabletů nebo smartphonů tak musí být
StateMonitor spuštěn na PC/serveru.
K otevření aplikace StateMonitoru také na PC/serveru, na kterém je
nainstalován, postupujte následovně:
Poklepejte na ikonu Webová stránka
StateMonitoru na pracovní ploše
Standardní webový prohlížeč otevře
StateMonitor.
Otevřete klientskou aplikaci na PC, tabletu nebo Smartphonu
Chcete-li otevřít klientskou aplikaci StateMonitoru na PC, tabletu
nebo smartphonu, postupujte takto:
Otevřete webový prohlížeč, například
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Do adresního řádku napište http:\\NázevServeru:28001
Namísto Názvu serveru zapište název hostitele nebo IP-adresu
PC nebo serveru, kde je nainstalován StateMonitor.
Stiskněte klávesu Enter
StateMonitor se otevře.
Abyste mohli otevírat StateMonitor v budoucnu rychleji,
uložte si adresu jako oblíbenou položku nebo záložku ve
vašem webovém prohlížeči.
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Jak program ukončit
K ukončení StateMonitoru na PC/serveru postupujte následovně:
Odhlaste se přes menu Odhlášení
Klikněte na ikonu ControlCenter
Zobrazí se okno ControlCenter.
Klikněte na Ukončit (Shutdown)
Spojení serveru se všemi klienty se přeruší.

UPOZORNĚNÍ
Pozor, může dojít ke ztrátě dat!
Pokud ukončíte StateMonitor na serveru, zatímco jiní uživatelé
na jiných PC, tabletech nebo smartphonech stále pracují se
StateMonitorem, tak se spojení mezi klientem a serverem
okamžitě přeruší. Zadání, která uživatelé ještě ve StateMonitoru
neuložili, budou ztracena.
Před ukončením zajistěte, aby všichni uživatelé byli
odhlášeni.
Jak zavřít klientskou aplikaci
K zavření klientské aplikace ze StateMonitoru postupujte takto:
Odhlaste se přes menu Odhlášení
Zavřete okno webového prohlížeče

Po ukončení StateMonitoru ukazuje tento po novém startu stroje s
posledním zachyceným stavem v databázi strojních stavů.
Až když StateMonitor zjistí nový stav strojů, tak bude ukazovat
jejich aktuální stav.
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2.7

ControlCenter

ControlCenter (Řídicí centrum) se instaluje automaticky při
instalaci StateMonitoru a je označeno v hlavním panelu ikonou
StateMonitoru.
Klikněte na ikonu ControlCenter
Zobrazí se okno ControlCenter.
ControlCenter nabízí následující funkce a informace:
Restart: Nový start StateMonitoru
Shutdown: Ukončení StateMonitoru
State: Stavové informace StateMonitoru
Logfile: Uložení aktuálních protokolů StateMonitoru v
komprimované formě (.zip)
Database: Uložení aktuální databanky StateMonitoru v
komprimované formě (.zip)
Port: Změna portu GUI webového serveru a restart
StateMonitoru
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Všeobecné podmínky použití | Cílová skupina

3.1

Cílová skupina

StateMonitor slouží k centrálnímu vyhodnocování strojních dat a
efektivnímu využívání strojních kapacit.
StateMonitor má následující cílové skupiny:
Obsluha stroje (například obsluha více strojů, pohotovostní
služba, provoz o víkendu)
Spolupracovník v kanceláři mistra a přípravě práce
Kontrola a management
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3.2

Otevření a zavření

Otevřete klientskou aplikaci na PC, tabletu nebo Smartphonu
Chcete-li otevřít klientskou aplikaci StateMonitoru na PC, tabletu
nebo smartphonu, postupujte takto:
Otevřete webový prohlížeč, například
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Do adresního řádku napište http:\\NázevServeru:28001
Namísto Názvu serveru zapište název hostitele nebo IP-adresu
PC nebo serveru, kde je nainstalován StateMonitor.
Stiskněte klávesu Enter
StateMonitor se otevře.
Abyste mohli otevírat StateMonitor v budoucnu rychleji,
uložte si adresu jako oblíbenou položku nebo záložku ve
vašem webovém prohlížeči.
Otevření klientské aplikace v řídicím systému
K ovládání StateMonitoru na řídicím systému bez
dotykové obrazovky musíte mít myš nebo touchpad.
Chcete-li otevřít klientskou aplikaci StateMonitoru na řídicím
systému HEIDENHAIN, postupujte takto:
Přesuňte ukazatel myši na spodní okraj
obrazovky řídicího systému
Zobrazí se hlavní panel HEROSu.
Klikněte na symbol Diadur
Zvolte bod menu Web Browser
Otevře se Mozilla Firefox.
Do adresního řádku napište
http:\\NázevServeru:28001
Namísto Názvu serveru zapište název hostitele
nebo IP-adresu PC nebo serveru, kde je
nainstalován StateMonitor.
Na obrazovce se objeví StateMonitor.
Nastavit zobrazení na celý obraz
Tlačítkem přepínání obrazovek můžete
přecházet mezi obrazovkou řídicího systému a
StateMonitoru.
Aby byla zajištěna komunikace mezi StateMonitorem a
řídicím systémem přes firewall, musíte povolit TCP-port
28001 ve firewallu.

HEIDENHAIN | StateMonitor| Návod k obsluze | 10/2018

35

3

Všeobecné podmínky použití | Otevření a zavření

Jak zavřít klientskou aplikaci
K zavření klientské aplikace ze StateMonitoru postupujte takto:
Odhlaste se přes menu Odhlášení
Zavřete okno webového prohlížeče

Po ukončení StateMonitoru ukazuje tento po novém startu stroje s
posledním zachyceným stavem v databázi strojních stavů.
Až když StateMonitor zjistí nový stav strojů, tak bude ukazovat
jejich aktuální stav.
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3.3

Login (Přihlášení) / Logout
(Odhlášení)Logout

Přihlášení
Po spuštění StateMonitoru se musí uživatelé přihlásit pomocí svého
uživatelského jména a hesla.
Může se přihlásit současně i několik uživatelů.

Když se přihlašujete poprvé po instalaci StateMonitoru a ještě
nejsou vytvořeni žádní uživatelé, přihlaste se s výchozím heslem.
Další informace: "Výchozí heslo", Stránka 38
Logout
Před ukončením StateMonitoru se musí uživatelé odhlásit.
K odhlášení postupujete takto:
Odhlaste se přes menu Odhlášení
Zobrazí se prázdné okno Přihlášení.
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3.4

Výchozí heslo

Pro první přihlášení po instalaci StateMonitoru je k dispozici
následující výchozí heslo:
Uživatel
Heslo

admin
Admin

StateMonitor zobrazí přihlášeného uživatele jako Výchozího
správce.
Upozornění:
Abyste se mohli poprvé přihlásit s výchozím heslem,
musíte být ve Windows přihlášeni jako Správce.
Aby se zabránilo zneužití výchozího hesla, změňte
ho po prvním přihlášení.
Pouze Správce by měl znát změněné výchozí heslo.
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3.5

Všeobecná nastavení

Zobrazení
Software StateMonitor je webová aplikace, kterou můžete
používat na různých koncových zařízeních, jako jsou PC, tablety a
smartphony.
Zobrazení se automaticky přizpůsobí danému zařízení.
Jazyk
Změnu globálního nastavení jazyka může provést pouze uživatel v
roli Správce.
Další informace: "Položka menu Systémový jazyk", Stránka 121
V položce menu Uživatelská nastavení může každý uživatel
změnit jazyk samostatně, bez ovlivnění obecného nastavení jazyka.
Další informace: "Změnit nastavení uživatelského jazyka",
Stránka 105
Časová zóna
StateMonitor si vypočte z časového pásma platný čas pro indikaci
strojních dat.
Proto je nutné na serveru, kde je StateMonitor nainstalován,
nastavit správné časové pásmo.
Kromě toho musí být správný čas nastaven na strojích, aby
StateMonitor časy správně zpracoval a zobrazil.
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3.6

Přehled nabídek
Dostupnost jednotlivých nabídek závisí na:
aktivovaných opcích
roli daného uživatele
Další informace: "Role", Stránka 106

Ve StateMonitoru máte k dispozici následující menu a podmenu:
Symbol

Menu a podmenu
Domovská obrazovka

Existující strojový park
Zobrazit dlaždice
Stav stroje
Editovat stavy stroje
Podrobné zobrazení posledních 3 dnů
Alarmy stroje
Doby běhu programu
Stavový přehled
Informace
Konfigurátor událostí
Profily oznámení
Oznámení
Objednávky (volitelný software)
Vytvořit zakázku
Přiřadit zakázku
Nastavit posloupnost obrábění
Vyhodnocení
Denní přehled
Stavy stroje
Klíčová čísla
Doby běhu programu
Alarmy stroje
Nastaveni
Uživatelská nastavení
Uživatel
Stroje
Mapování stroje
Stavy stroje / zakázek (volitelný software)
Nastavení messengeru
Záloha souboru
Systémový jazyk
Externí reporting DB
Info
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3.7

Funkce v tabulkách a grafech

V tabulkách a grafech jsou k dispozici různé funkce. Které funkce
a tlačítka jsou právě k dispozici závisí na menu, ve kterém se
nacházíte.
Hledání v tabulkách
Pomocí zadávacího políčka Najít: můžete v tabulce hledat
libovolnou posloupnost znaků. Postupujte následovně:
Zadejte hledaný termín do zadávacího políčka Najít:
Tabulka ukáže pouze řádky obsahující hledaný text.
Hledaný termín mohou být písmena, čísla a speciální znaky.
Můžete spojit několik vyhledávacích dotazů s operátory AND nebo
OR.
Propojení

Popis

Příklad

AND

AND-propojení

Tabulka ukáže všechny řádky, které obsahují jak jeden
tak i druhý termín.

TNC 640 AND 100.0 %

OR

NEBO-propojení

Tabulka ukáže všechny řádky, které obsahují buďto
jeden nebo druhý termín.

TNC 640 OR iTNC 530

Třídění položek v tabulce
Položky v tabulce můžete třídit podle sloupců. Postupujte takto:
Klikněte na záhlaví daného sloupce
StateMonitor setřídí položky v tabulce podle tohoto sloupce
sestupně.
Každým dalším kliknutím na záhlaví sloupce tabulky
změní StateMonitor třídění mezi sestupným a
vzestupným způsobem.
Upravení šířky sloupce
Pro změnu šířky sloupce přetáhněte oddělovací čáru se
stisknutým tlačítkem myši na požadovanou polohu.
Zobrazení grafu k tabulce
Na mnoha místech můžete navíc k náhledu tabulku znázornit graf,
který graficky vizualizuje data z tabulky.
Klikněte na symbol grafu nebo na tlačítko
Graphically visualize a table (Graphically
visualize a table)
StateMonitor ukáže pod tabulkou graf.
Pro zobrazení podrobných informací o bodu,
sloupečku nebo úseku klikněte na příslušný
prvek (pokud je k dispozici)
Znázornění upravte pomocí zaškrtávacích
políček nebo výběrových políček (pokud jsou k
dispozici)
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Uložení tabulkových dat nebo údajů z grafu jako CSV-soubor
Na mnoha místech můžete data z tabulky nebo z grafu uložit jako
CSV-soubor. CSV-soubory můžete např. importovat do aplikace
Microsoft Excel a tam je dále zpracovávat.
Klikněte na tlačítko Export tabulky
Zvolte požadované místo uložení
Klikněte na Uložit
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3.8

Rozšíření funkcí s volitelným softwarem

Funkčnost StateMonitoru může být rozšířena pomocí přídavného
volitelného softwaru.
Licence pro volitelný software můžete získat v prodejní síti
HEIDENHAIN. Získáte licenční klíč, se kterým volitelný software
aktivujete v donglu.
K dispozici je následující volitelný software:
Opce

Rozšíření funkce

ID

1

5 přídavných řízení strojů

1220884-01

2

Rozhraní Modbus

1268670-01

3

Rozhraní OPC UA

1268673-01

4

JobTerminal

1268674-01

5

Rozhraní MTConnect

1268675-01

Další informace: "Volitelný software a licence", Stránka 125
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4.1

Nabídka Domovská obrazovka

V nabídce Domovská obrazovka zadejte své uživatelské jméno a
heslo.
Další informace: "Login (Přihlášení) / Logout (Odhlášení) ",
Stránka 47

Když je uživatel přihlášen, ukazuje StateMonitor Stav oprávnění
přihlášeného uživatele a čas posledního přihlášení.
Firemní úvodní stránka
Pokud chcete v menu Domovská obrazovka vložit například firemní
logo či jiný obrazový soubor, postupujte takto:
Požadovaný obrazový soubor zkopírujte do adresáře C:
\Program Data\HEIDENHAIN\StateMonitor\homeImage
StateMonitor zobrazí obrázek v menu Domovská obrazovka.
StateMonitor může zobrazit pouze jeden obrázek. Proto
obrazový soubor zkopírujte do adresáře C:\Program
Data\HEIDENHAIN\StateMonitor\homeImage.
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4.2

Login (Přihlášení) / Logout (Odhlášení)

Přihlášení
Po spuštění StateMonitoru se musí uživatelé přihlásit pomocí svého
uživatelského jména a hesla.
Může se přihlásit současně i několik uživatelů.

Když se přihlašujete poprvé po instalaci StateMonitoru a ještě
nejsou vytvořeni žádní uživatelé, přihlaste se s výchozím heslem.
Další informace: "Výchozí heslo", Stránka 38
Automatické přihlášení (login)
Uživatelé s rolí Diváka (Viewer) se mohou přihlásit automaticky
přes speciální URL ve webovém prohlížeči.
Otevřete webový prohlížeč, například
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Do adresního řádku zadejte:
http:\\Servername:28001/jh-tnc-sm-app/operator#!login/Username/Passwort
Namísto Názvu serveru (Servername) zapište název
hostitele nebo IP-adresu PC nebo serveru, kde je
nainstalován StateMonitor.
Na místo Názvu uživatele (Username) a Hesla (Passwort)
zadejte vaše uživatelské jméno a heslo
Stiskněte klávesu Enter
StateMonitor se otevře bez přihlašovacího okna.
Abyste mohli otevírat StateMonitor v budoucnu rychleji,
uložte si adresu jako oblíbenou položku nebo záložku ve
vašem webovém prohlížeči.
Logout
Před ukončením StateMonitoru se musí uživatelé odhlásit.
K odhlášení postupujete takto:
Odhlaste se přes menu Odhlášení
Zobrazí se prázdné okno Přihlášení.
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5.1

Menu Existující strojový park

V menu Existující strojový park jsou zobrazeny všechny stroje,
které jsou vytvořené v nabídce Nastaveni a jsou aktivované.
Další informace: "Položka menu Stroje", Stránka 109
Menu Existující strojový park obsahuje následující nabídky:
Zobrazit dlaždice
Stavový přehled
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5.2

Menu Zobrazit dlaždice

V menu Zobrazit dlaždice StateMonitor zobrazuje každý
aktivovaný stroj jako kartu stavu stroje.
Karta stavu stroje obsahuje následující informace:
Informace

Význam

Obrázek stroje

Pokud jste nahráli při zakládání stroje
obrázek, tak StateMonitor ho zde ukazuje.

Stavová kontrolka

Aktuální stav stroje

Číslo zakázky

Číslo aktuálně zpracovávané zakázky
(volitelný software)

Part number

Název aktuálně vyráběného dílu (volitelný
software)

Název programu

Název NC-programu, který je aktuálně
nahraný v režimu Běh programu, Plynule
nebo Běh programu, Blok po bloku

Zcela zpracováno

Kolikrát byl aktuální program kompletně
zpracován

Stavová kontrolka
Barvy stavové kontrolky mají tento význam:
Barva

Význam

Šedá

Stroj není zapnutý nebo není připojen

Červená

Stroj není připraven k provozu

Žlutá

Stroj je připraven k provozu ale nemůže vyrábět

Tmavě
zelená/
Světle
zelená

Stroj může vyrábět
Tmavě zelená = Produktivní (rychlost posuvu a
rychloposuv OVR >= 100 %)
Světle zelená = Produktivní (rychlost posuvu a
rychloposuv OVR < 100 %)
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5.3

Položka menu Stavový přehled

V menu Stavový přehled StateMonitor graficky znázorňuje stav
stroje v prstencových grafech.
Přitom StateMonitor odlišuje:
Celkový strojní park
Zvýhodněné stroje

Celkový strojní park
Prstencový graf Celkový strojní park shrnuje strojní statistiky
všech aktivovaných strojů v parku. K tomu StateMonitor také
zobrazuje vypočtené ukazatele Dostupnost a Stupeň využití jako
průměr všech aktivovaných strojů ve strojním parku.
Zvýhodněné stroje
Prstencový graf Zvýhodněné stroje obsahuje pouze statistiky
strojů, které jsou označené v Přehled oblíbených jako Oblíbené.
Přehled oblíbených
Tabulka Přehled oblíbených uvádí seznam všech aktivních strojů
ve strojním parku a obsahuje následující informace:
aktuální Stav
Obráběcí stroj (označení stroje)
aktuálně aktivní Provozní režim na strojiProvozní režim
aktuálně nahraný Program ve strojiProgram
Stav programu
Počet programů který byl Zcela zpracováno
označení jako Oblíbené
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5.4

Přehled strojních stavů

Následující přehled ukazuje, která kombinace aktivních Provozní
režim, Stav programu a Nastavení overridu vyvolává který stav
stroje.
Stav stroje

Provozní režim

Stav programu

Nastavení overridu

Tmavě zelená = Produktivní
(rychlost posuvu a rychloposuv OVR >= 100 %)

Běh programu,
Plynule

Probíhající

>= 100 %

Světle zelená = Produktivní
(rychlost posuvu a rychloposuv OVR < 100 %)

Běh programu,
Plynule

Probíhající

< 100 %

Běh programu,
Blok po bloku

Probíhající

>0%

Běh programu,
Plynule

Probíhající

=0%

Žlutá =

Běh programu,
Plynule
Běh programu,
Blok po bloku

Ruční provoz

Vybrané
Zastaveno
Přerušeno
Dokončeno
Chyba
Není zvolen
program

Libovolný

Libovolný

Elektronické
ruční kolečko
Polohování
pomocí Polohování s ručním
zadáním
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Stav stroje
Červený = Nepřipraveno k
provozu

Provozní režim
Běh programu,
Plynule

Stav programu
Chyba

Nastavení overridu
Libovolný

Běh programu,
Blok po bloku
Světle šedá = Zpoždění
Tmavě šedá = Nepoužívaný
stroj

Stav Zpoždění nepochází ze stroje. Uživatelé mohou vložit stav Zpoždění namísto žlutého nebo tmavě šedého stavu.
Stroj je vypnutý nebo
StateMonitor se nemůže připojit ke stroji

StateMonitor seřadí stavové barvy strojů ve sloupečku stavu strojů
v chronologickém pořadí. Tak můžete okamžitě vidět stav a dobu
běhu stroje.
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5.5

Stav stroje

Náhled Stav stroje obsahuje následující informace:
Kontrolka stavu stroje
Název stroje
Číslo SIK a řídicí systém stroje
Stav NC software řídicího systému
Nastavení overridu
Provozní režim
Aktuálně aktivní Program na stroji
Aktuálně aktivní Podprogram na stroji
Stav programu, Čas startu a Trvání aktuálního programu
Aktuální zakázka
Statistika programu
Hlášení stroje
Status aktivního messengeru
Aktuální zakázka (volitelný software)
Stavy stroje se Sloupečkem stavu stroje (vyplývající ze Stav
stroje)
Stupeň využití
Abyste se dostali do náhledu Stav stroje postupujte takto:
Přejděte do menu Existující strojový park
Stiskněte tlačítko Stav stroje požadovaného
stroje
StateMonitor otevře náhled Stav stroje.
Z náhledu se dostanete do dalších úrovní nabídky Stav stroje
takto:
Editovat stavy stroje
Další informace: "Menu Editovat stavy stroje", Stránka 62
Podrobné zobrazení posledních 3 dnů
Další informace: "Podmenu Podrobné zobrazení posledních 3
dnů", Stránka 68
Alarmy stroje
Další informace: "Menu Alarmy stroje", Stránka 69
Doby běhu programu
Další informace: "Položka menu Doby běhu programu",
Stránka 71
Objednávky (volitelný software)
Další informace: "Menu Konečná zakázka (volitelný software)",
Stránka 65
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Nastavení overridu
StateMonitor ukazuje graficky Nastavení overridu pro Vřeteno
(otáčky), Rychlost posuvu a Rychloposuv v procentech.
Indikace odpovídá skutečnému nastavení potenciometru v řídicím
systému, bez ohledu na aktuální režim.
Pokud jsou na vašem stroji rychloposuv a posuv na jednom
potenciometru, zobrazuje StateMonitor pro obě Nastavení overridu
stejné hodnoty.
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Provozní režim
StateMonitor ukazuje Provozní režim, který je aktuálně zvolen na
stroji.
Zobrazení se omezuje na strojní režimy a příslušný symbol.
Programovací režimy StateMonitor neukazuje.
Strojní provozní režimy
Symbol

Provozní režim
Ruční provoz

Elektronické ruční kolečko

Polohování pomocí Polohování s
ručním zadáním (MDI)
Běh programu, Blok po bloku

Běh programu, Plynule
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Stav programu
Stav programu informuje o aktuálním stavu NC-programu ve stroji.
Mohou se vyskytnout tyto programové statistiky:
Stav programu

Význam

Probíhající

Stroj zpracovává NC-program.

Není zvolen program

Stroj se nenachází v režimu, kdy zpracovává NC-program.

Neaktivní

Aktuální Provozní režim na stroji je Běh
programu, Plynule nebo Běh programu,
Blok po bloku
Není právě spuštěn žádný NCprogram nebo
Chod programu byl přerušen kvůli
chybě, nebo
Operátor zastavil chod programu s
Interní stop

Chyba

Zpracování aktuálního NC-programu
přerušila chyba.
Krátce se zobrazí status Chyba, pak se
stav změní na Neaktivní.

Vybrané

Aktuální Provozní režim na stroji je Běh
programu, Plynule nebo Běh programu,
Blok po bloku
Operátor zvolil program ale ještě ho
nespustil.

Zastaveno

Aktuální Provozní režim na stroji
je Běh programu, Blok po bloku a
operátor další NC-blok ještě nespustil
M10-příkaz v NC-programu zastavil
chod programu

Přerušeno

Operátor zastavil chod programu s
NC-stop.

Dokončeno

Aktuální NC-program proběhl. Příkaz
M30 nebo M2 ukončil program.

Když je stroj vypnutý, nezobrazuje se Stav programu.

Aktuální zakázka (volitelný software)
V oblasti Aktuální zakázka ukazuje StateMonitor informace o
zakázce, kterou stroj právě zpracovává.
Předpoklady:
Zakázka je vytvořena
Zakázka je přiřazena ke stroji
Zakázka se zpracovává
Pro zahájení zpracování zakázky postupujte takto:
Klikněte na tlačítko Konečná zakázka
Zobrazí se další úroveň menu Objednávky.
Další informace: "Menu Konečná zakázka (volitelný software)",
Stránka 65
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Programové statistiky
V oblasti Statistika programu zachycuje StateMonitor počet
dokončených a přerušených NC-programů.
Sčítání se provádí takto:
všechny programy (Celkem)
pro aktuální program (Aktivní PGM)
StateMonitor rozlišuje následující případy:
Dialog

Význam

Zcela zpracováno

Počet kompletně provedených programů

Přerušeno uživatelem

Počet programů, které Uživatel přerušil

Přerušeno chybovým
hlášením

Počet programů, které byly přerušeny
kvůli chybovému hlášení

Strojní hlášení
V oblasti Hlášení stroje StateMonitor zobrazuje posledních šest
hlášení stroje.
Každý uživatel může samostatně určit, která hlášení se budou
zobrazovat v oblasti Hlášení stroje. Postupujte následovně:
Klikněte na symbol ozubeného kola
Zobrazí se okno s volbami pro filtrování. Kritéria
filtrování obsahují třídy chyb, skupiny chyb a
zprávy.
Další informace: "Menu Alarmy stroje",
Stránka 69
Pro převzetí kritéria do výběru ho zaškrtněte
myší
Klikněte na tlačítko Uložit
V oblasti Hlášení stroje se zobrazují pouze
hlášení, která vyhovují zvoleným kritériím.
Filtrování platí pouze pro úsek Hlášení stroje v
menu Stav stroje.
K náhledu dalších strojních hlášení postupujte takto:
Klikněte na tlačítko Další
Zobrazí se menu Hlášení stroje.
Další informace: "Menu Alarmy stroje", Stránka 69
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Aktivní stav Messengeru
V oblasti Status aktivního messengeru StateMonitor zobrazuje
aktivní Oznámení.
Další informace: "Položka menu Oznámení", Stránka 81
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Stavy stroje
V oblasti Stavy stroje StateMonitor zobrazuje sloupeček stavu
stroje aktuálního dne a aktuální Stupeň využití stroje.
Pro nahrazení určitých stavů stroje jinými stavy a přesnější
specifikaci postupujte takto:
Klikněte na tlačítko Editovat stavy stroje
Zobrazí se menu Editovat stavy stroje.
Další informace: "Menu Editovat stavy stroje", Stránka 62

Definice sledovaného období
Sloupeček stavu stroje standardně ukazuje období 0 až 24 hodin.
Každý uživatel si může individuálně nastavit období sledování.
Maximální doba sledování činí 24 hodin.
Pro přizpůsobení období sledování postupujte takto:
Klikněte na symbol ozubeného kola
Zobrazí se okno Uživatelské přizpůsobení
stavů stroje.
Zvolte požadované období (čas od ... do ...)
Klikněte na tlačítko Uložit
Sloupeček stavu stroje zobrazuje zvolené
období.
Přizpůsobení období sledování se projeví také v
menu Editovat stavy stroje a Podrobné zobrazení
posledních 3 dnů. Také tam můžete upravit období
sledování.
Podrobný náhled
Chcete-li vidět Podrobné zobrazení posledních 3 dnů, postupujte
takto:
Klikněte na tlačítko Zobrazit stav stroje z posledních dnů
Zobrazí se menu Podrobné zobrazení posledních 3 dnů.
Další informace: "Podmenu Podrobné zobrazení posledních 3
dnů", Stránka 68
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5.6

Menu Editovat stavy stroje

Zobrazení stavů stroje
V menu Editovat stavy stroje StateMonitor zpočátku zobrazuje
stavy strojů aktuálního dne ve sloupečku stavů strojů a seřadí je v
chronologickém pořadí do tabulky.
Chcete-li zvolit den, jehož stavy má StateMonitor ukázat, tak
postupujte takto:
Klikněte na symbol kalendáře vedle Záložka
Displej
Zvolte datum
Případně listujte po dnech zpátky
Případně listujte po dnech dopředu

Záznamy v tabulce můžete filtrovat podle:
barev stavů stroje (Filtr)
trvání jednotlivých stavů stroje
(Zobrazuje stavy, které jsou delší než... )
Další informace: "Funkce v tabulkách a grafech", Stránka 41
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Záměna a specifikace strojních stavů
V menu Editovat stavy stroje máte možnost nahradit určité stavy
stroje za jiné a specifikovat je podrobněji.
Další specifikaci stavů stroje založíte v nabídce
Nastaveni.
Další informace: "Položka menu Stavy stroje /
zakázek", Stránka 115
Pro změnu stavu stroje postupujte takto:
Přejděte do menu Existující strojový park
Stiskněte tlačítko Stav stroje požadovaného
stroje
Zvolte položku menu Editovat stavy stroje
V tabulce klikněte do sloupce Nový stav
Zvolte v rozbalovacím menu požadovaný stav
Klikněte na tlačítko Uložit řádky
Stav stroje v proužku strojních stavů se změní.
Následující tabulka ukazuje, které originální stavy stroje můžete
nahradit kterou specifikací:
Originální stav

Nový stav (Specifikace)

Tmavě zelená

Vyrábí

Tmavě zelená, světle zelená,
žlutá, červená nebo šedivá

Světle zelená

Vyrábí, posuv
< 100 %

Tmavě zelená, světle zelená,
žlutá, červená nebo šedivá

Žlutá

V pořádku,
ale nevyrábí

Žlutá, červená nebo šedivá

Červená

Není připraven k provozu

Červená

Tmavě šedá

Stroj není
používán

Tmavě nebo světle šedivý

Světle šedivý stav Zpoždění není původně ze stroje a proto to není
původní stav.
Světle šedivý stav může nahradit žlutý původní stav nebo tmavě
šedivý původní stav a blíže ho specifikovat.
Příklad:
Je-li stroj vypnutý za účelem údržby (tmavě šedivý stav), můžete
tento stav přidat ve StateMonitoru za dobu čekání (světle šedivý
stav).
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Přidání dodatečných informací
Modrá čára přes část strojního stavového proužku indikuje, že tato
část obsahuje další informace.
K přidání dalších informací postupujte takto:
Přejděte do menu Existující strojový park
Stiskněte tlačítko Stav stroje požadovaného
stroje
Zvolte položku menu Editovat stavy stroje
Ve sloupci tabulky Komentář zadejte další
informace
Klikněte na tlačítko Uložit řádky
StateMonitor zobrazí nad částí proužku se
stavem stroje modrou čáru.
Pokud kliknete na část s modrou čárou, StateMonitor zobrazí
pomocné okno s vloženým komentářem a případně informace o
změněných nebo specifikovaných strojních stavech.
Definování období sledování sloupečku stavu stroje
Sloupeček stavu stroje standardně ukazuje období 0 až 24 hodin.
Každý uživatel si může individuálně nastavit období sledování.
Další informace: "Definice sledovaného období", Stránka 61
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5.7

Menu Konečná zakázka (volitelný
software)

V menu Konečná zakázka ukazuje StateMonitor otevřené zakázky,
které jsou přiřazené ke stroji. Souběžně s obráběním na stroji
zde může obsluha zadávat stav zakázek a zadání dodatečně
zpracovávat.
Zakládání zakázek a přiřazování ke stroji se provádí v menu
Objednávky. Tam můžete také přizpůsobit pořadí zpracování
zakázek.
Další informace: "Menu Objednávky (volitelný software)",
Stránka 86
Zadané doby obrábění a počty kusů se objeví ve vyhodnocení
zakázky.
Další informace: "Časy zakázek (volitelný software)",
Stránka 102
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Zadání stavu zakázky
Pro zadání stavu zakázky a zjištění doby obrábění postupujte
takto:
Přejděte do menu Existující strojový park
Stiskněte tlačítko Stav stroje požadovaného
stroje
Zvolte menu Konečná zakázka
V tabulce Zakázky přiřazené stroji klikněte na
požadovanou zakázku
Informace o zakázce se objeví v části Aktuálně
zvolená zakázka.
V části Zadejte stav zakázky klikněte na tlačítko
Start zakázky
Spustí se sledování času.
Postupně klikejte na tlačítka, která odpovídají
stavu zakázky ve stroji.
StateMonitor zjišťuje časy každého stavu
zakázky.
K ukončení nebo přerušení zpracování klikněte
na tlačítko Stop zakázky
Sledování času se ukončí.
Případně lze zakázku znovu spustit.
Zpětné hlášení skutečného množství: ve
výběrovém políčku zvolte Actual amount (Actual
amount)
Zadejte do zadávacího políčka počet vyráběných
dílů
Klikněte na tlačítko Hlášení
Hlášení zmetků: ve výběrovém políčku zvolte
Scrap (Scrap)
Zadejte do zadávacího políčka počet zmetků
Klikněte na tlačítko Hlášení
Skutečné množství a počet zmetků jsou uložené
v zakázce.
K ukončení zakázky klikněte na tlačítko Dokončit
zakázku
Zakázka se už v tabulce Zakázky přiřazené
stroji neobjeví.
Zjištěné doby a množství jsou viditelné v menu
Vyhodnocení.
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Zpracování zadání
Pro zpracování zadání k aktuální zakázce postupujte takto:
Ke změně naposledy ukončené zakázky klikněte na tlačítko
Anulovat poslední dokončenou zakázku
nebo
V tabulce Zakázky přiřazené stroji klikněte na požadovanou
zakázku
Informace o zakázce se objeví v části Aktuálně zvolená
zakázka.
Zobrazí se tabulka Zadání pro zakázku.
Popř znovu spusťte zakázku
Popř. znovu nahlaste jiné množství
V tabulce Zadání pro zakázku klikněte na požadovanou řádku
Popř. zvolte pokyn (Specifikace stavu zakázky)
Další specifikaci stavu zakázky založíte v nabídce
Nastaveni.
Další informace: "Položka menu Stavy stroje /
zakázek", Stránka 115
Popř. zadejte komentář
Klikněte na tlačítko Uložit řádek
K ukončení zakázky klikněte na tlačítko Dokončit zakázku
Zobrazení termínu
Termín je v tabulce označen barevně. Barva dává informaci o
dodržení termínu:
Zelená: Termín je dále než 24 hodin v budoucnosti
Oranžová: Termín bude dosažen dříve než za 24 hodin
Červená: Termín je překročen
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5.8

Podmenu Podrobné zobrazení
posledních 3 dnů

Menu Podrobné zobrazení posledních 3 dnů obsahuje následující
informace:
Proužek strojních stavů za poslední 3 dny
Dostupnost stroje za poslední 3 dny
Stupeň využití stroje za poslední 3 dny
Další informace: "Položka menu Klíčová čísla", Stránka 97

Definování období sledování sloupečku stavu stroje
Sloupeček stavu stroje standardně ukazuje období 0 až 24 hodin.
Každý uživatel si může individuálně nastavit období sledování.
Další informace: "Definice sledovaného období", Stránka 61
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5.9

Menu Alarmy stroje

V menu Alarmy stroje StateMonitor zobrazuje seznam Hlášení
stroje za poslední čtyři týdny.
Chybová hlášení v řídicím systému jsou rozdělená do Třídy chyb a
Skupiny chyb:
Třídy chyb umožňují odhadnout příčinu chybového hlášení.
poskytují informace o původu chybových hlášení.
Uživatel může na řídicích systémech HEIDENHAIN v NC-programu
generovat pomocí speciální funkce FN38 vlastní hlášení.
Další informace: "FN38: Poslat hlášení z NC-programu",
Stránka 82
Tato hlášení ukazuje StateMonitor jako Informace.
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Filtrování hlášení
K rychlejšímu vyhledání konkrétních hlášení můžete seznam
filtrovat podle Třídy chyb , Skupiny chyb a Informace.
StateMonitor zobrazí ve výběru filtru pouze Třídy chyb, a
Informace, k nimž došlo v posledních čtyřech týdnech.
Filtrování podle následující Třídy chyb:
Emergency stop
Popis poruchy
Varování
Info
Poznámka
Zrušení programu
Stop programu
Zastavení rychlosti posuvu
Reset
Žádný
Třída chyb Žádný obsahuje všechny chybové zprávy, které nepatří
do jiné třídy chyb.
Filtrování podle následujících Skupiny chyb:
provoz
Programování
PLC
Všeobecné informace
Vzdálený
Python
Žádný
Skupina chyb Žádný obsahuje všechny chybové zprávy, které
nepatří do jiné skupiny chyb.
Filtrování podle Informace:
FN38
Zakázka FN 38
Program je úspěšně dokončen
Program byl přerušen uživatelem
Program byl přerušen chybovým hlášením
Chcete-li zobrazit konkrétní hlášení v seznamu, zaškrtněte
kliknutím příslušná kritéria filtrů.
K zobrazení filtrovaných hlášení v seznamu klikněte na tlačítko
Obnovit.
Další informace: "Funkce v tabulkách a grafech", Stránka 41
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5.10 Položka menu Doby běhu programu
V položce menu Doby běhu programu vypíše StateMonitor v
chronologickém pořadí v Tabulka programů všechny NC-programy,
které byly ve zvoleném období spuštěny na stroji.
K omezení časového okna jsou k dispozici následující volby:
Čas od ... do...
Počet dnů (zpětně od aktuálního dne)
1 den
3 dny
7 dnů
Datum od ... do...
Funkce hledání v tabulce (zadávací políčko Najít:) se týká sloupců
Program, Podprogram a Stav.
Další informace: "Funkce v tabulkách a grafech", Stránka 41
Grafické zobrazení
Navíc k Tabulka programů můžete zobrazit dva grafy:
Graf Doba běhu programu stroje {0}: Celkové vyhodnocení
všech programů z tabulky
Graf Analýza programu: Podrobné vyhodnocení programu
Graf Doba běhu programu stroje {0}
Graf dává informaci o době chodu programu a průměrných
nastavení Override všech programů z tabulky.
K zobrazení diagramu klikněte pod tabulkou na tlačítko Grafická
vizualizace tabulky
Graf obsahuje následující informace:
Každá svislá čára mřížky znamená program
Hodnota na vodorovné ose odpovídá číslu programu v tabulce
Zelený datový bod vizualizuje dobu chodu programu (hodnota
na ose Doba běhu programu)
Další datové body vizualizují průměrná nastavení Override
programu pro Vřeteno, Rychloposuv a Rychlost posuvu
(hodnoty jsou na ose Průměrný override nad dobou běhu
programu)
K zobrazení podrobností o programu nastavte ukazatel myši na
datový bod programu
Pomocné okno ukáže hodnoty grafu, stav programu a procentní
vyhodnocení stavů stroje.
Chcete-li graf filtrovat podle programu, zvolte požadovaný
program ve výběrovém políčku
Graf ukáže pouze hodnoty zvoleného programu.
Další informace: "Zobrazení grafu k tabulce", Stránka 41
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Graf Analýza programu
Diagram dává informaci o průměrných nastaveních Override a
stavech stroje během chodu programu.
Přejete-li si zobrazit graf, postupujte takto:
Klikněte pod tabulkou na tlačítko Grafická vizualizace tabulky
Objeví se graf Doba běhu programu stroje {0}
Na svislé čáře programu klikněte na libovolný datový bod
Objeví se graf Analýza programu
Graf obsahuje následující informace:
Horizontální osa ukazuje dobu chodu programu
Vertikální osa ukazuje průměrná nastavení Override
Čáry vizualizují nastavení Override pro Vřeteno, Rychloposuv a
Rychlost posuvu v daném okamžiku
Stavový sloupeček FMAX vizualizuje Posuv a Rychloposuv
(FMAX) během chodu programu
Sloupeček stavu stroje vizualizuje stavy stroje během chodu
programu
Stavový sloupeček FMAX se objeví pouze když povolíte
přístup k PLC.
Další informace: "Nastavení pro Heslo PLC",
Stránka 160
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6.1

Menu Informace

V menu Informace určíte, při kterém hlášení na stroji bude
informován který uživatel, kdy a jak.
Menu Informace obsahuje další úrovně nabídek:
Konfigurátor událostí
Profily oznámení
Oznámení
Které další úrovně nabídek a funkce StateMonitor
zobrazí závisí na roli uživatele.
Postupujte přitom takto:
V položce menu Profily oznámení založte oznamovací profil
(Kdo má být kdy informován)
Další informace: "Položka menu Profily oznámení",
Stránka 79
V položce menu Konfigurátor událostí nastavte akce (události)
(Při kterém hlášení na stroji má být kdo informován?)
Další informace: "Položka menu Konfigurátor událostí",
Stránka 75
V položce menu Oznámení přiřaďte vytvořené události a profily
oznámení navzájem
(Která událost spustí který oznamovací profil?)
Další informace: "Položka menu Oznámení", Stránka 81
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6.2

Položka menu Konfigurátor událostí

Událost je situace, která se může objevit na stroji, například:
Výstraha
Stop stroje s chybovým hlášením
Servisní hlášení / hlášení o údržbě
Poplach
StateMonitor přistupuje k hlášením v řídicím systému přímo a uvádí
jejich seznam v náhledu Stav stroje v menu Existující strojový
park.
Hlášení řídicího systému jsou rozdělená na a . Při konfigurací
Events (Událostí) máte možnost převzít do výběru celý nebo .
Mimoto mohou být Informace a Stavy stroje součástí výběru
pro Event. Přitom se generují Informace buďto v řídicím systému
HEIDENHAIN v NC-programu (FN38) nebo od StateMonitoru z
informací od řídicího systému.
V řídicím systému jsou chybová hlášení přiřazena následujícím :
Emergency stop
Popis poruchy
Varování
Info
Poznámka
Zrušení programu
Stop programu
Zastavení rychlosti posuvu
Reset
Žádný
Třída chyb Žádný obsahuje všechny chybové zprávy, které nepatří
do jiné třídy chyb.
poskytují informace o původu chybových hlášení.
Řízení rozlišuje následující :
provoz
Programování
PLC
Všeobecné informace
Vzdálený
Python
Žádný
Skupina chyb Žádný obsahuje všechny chybové zprávy, které
nepatří do jiné skupiny chyb.
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Informace
Pod položkou Informace jsou k dispozici následující možnosti
výběru:
FN38
Na řídicích systémech HEIDENHAIN můžete v NC-programu
generovat pomocí speciální funkce FN38 zprávy. StateMonitor
může tyto zprávy přijímat a posílat je e-mailem uživateli
Zakázka FN 38
Na řídicích systémech HEIDENHAIN můžete v NC-programu
hlásit pomocí speciální funkce FN38 stav zakázky. StateMonitor
může tuto statistiku vyhodnotit
Program je úspěšně dokončen
StateMonitor generuje tuto zprávu, když řízení čte konec
programu PGM END
Program byl přerušen uživatelem
StateMonitor generuje tuto zprávu, pokud operátor přeruší
program s Interní stop nebo Nouzovým vypnutím
Program byl přerušen chybovým hlášením
StateMonitor generuje tuto zprávu, pokud přeruší chod
programu chybové hlášení
Postupujte podle příručky ke stroji!
Které informace řídicí systém posílá závisí na
konfigurovatelných nastaveních stroje.
Stavy stroje
Pod Stavy stroje můžete definovat, po jaké době má StateMonitor
spustit událost. Přitom můžete každému stavu stroje přiřadit určitou
hodnotu (v minutách).
Jednotlivá hlášení
Dosavadní hlášení stroje můžete v tabulce zaškrtnout a tak je přidat
do výběru pro Událost.
Další informace: "Funkce v tabulkách a grafech", Stránka 41
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Jak založit Událost
Provádějte výběr zpráv, který by měl vést k Události, velmi pečlivě.

UPOZORNĚNÍ
Pozor, může dojít ke ztrátě dat!
Pokud budete mít zvoleno příliš mnoho zpráv může se emailová schránka příjemce přeplnit. Další e-maily pak již uživatel
nedostane.
Vytvořte samostatnou poštovní schránku pro StateMonitor
Výběr hlášení provádějte velmi pečlivě

UPOZORNĚNÍ
Pozor, může dojít ke ztrátě dat!
Pokud StateMonitor bude posílat příliš mnoho Hlášení
příjemcům, tak poskytovatel e-mailu je může klasifikovat jako
spam. Příjemce pak již oznámení do své e-mailové schránky
neobdrží.
Výběr hlášení provádějte velmi pečlivě
K založení Události postupujte takto:
Přejděte do menu Informace
Zvolte položku menu Konfigurátor událostí
Zvolte Stroj pro který chcete událost vytvořit
Proveďte výběr z , , Informace, Stavy stroje a
jednotlivých zpráv, které mají Událost spustit
V položce Tato událost pod názvem... zadejte
odpovídající název
Klikněte na tlačítko Save (Save)
Pomocí seznamu pro výběr můžete určit, která strojní hlášení
povedou k oznámení.
Tabulka obsahuje sloupce A a B:
A = Automatický výběr podle tříd skupin
B = Volba se liší od automatické
Sloupec A ve výběrovém seznamu označuje, zda chybová hlášení
spustí automatickou volbou přes nebo událost.
Háčky ve sloupci A nastavuje StateMonitor, pokud jste vybrali
odpovídající třídu chyb nebo skupinu chyb.
Ve sloupci B můžete zrušit jednotlivá hlášení, která jsou přes a
zahrnuta do výběru.
Ve sloupci B můžete ale také vybrat jednotlivá hlášení, pokud
nemají všechna hlášení, která patří do této třídy chyb nebo skupiny
chyb, událost spustit.
V další tabulce StateMonitor uvádí seznam všech vytvořených
Událostí.
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K náhledu na stávající Události postupujte takto:
Klikněte v tabulce na Událost
StateMonitor nahraje výběr na , , Informace a jednotlivá hlášení
do náhledu.
Vymazání Události
K vymazání Události postupujte takto:
Přejděte do menu Informace
Zvolte položku menu Konfigurátor událostí
Zvolte Stroj pro který chcete Událost vymazat
Klikněte v tabulce na symbol odpadkového koše
StateMonitor smaže Událost a odstraní ji z
tabulky.
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6.3

Položka menu Profily oznámení

V položce menu Profily oznámení můžete přiřadit založenému
uživateli oznamovací informace a uložit je jako oznamovací profil.
Oznamovací profil obsahuje následující informace:
Odkaz na
Předávané informace pro odeslání e-mailu (Oznámení od ...)
Dobu přenosu ( Dny, Čas)
Interval oznámení
Ve výběrovém políčku jsou k dispozici všichni založení uživatelé.
Oznamování se provádí výlučně e-mailem.
Interval oznamování
Pro dobu předávání zadejte:
dny v týdnu, kdy StateMonitor upozorní uživatele
čas od kdy do kdy StateMonitor odešle oznámení uživateli
Možné intervaly oznamování:
Okamžitě
Jedenkrát denně
Sebráno (nastavitelné 1 až 60 min)
Založení Profily oznámení
Pro jednoho uživatele můžete vytvořit více Profily oznámení: např.
jeden profil pro případ, kdy je zaměstnanec v domě a druhý profil
pro případ, kdy je zaměstnanec v pohotovosti.
K založení oznamovacího profilu uživatele postupujte takto:
Přejděte do menu Informace
Zvolte položku menu Profily oznámení
Zvolte uživatele, pro kterého chcete Profily
oznámení vytvořit
Zvolte komunikační cestu prostřednictvím emailu (zaškrtnout)
Zadejte e-mailovou adresu
Zvolte dny v týdnu, kdy by měl být uživatel
informován
Zvolte čas od ... do...
Zvolte Interval oznámení
Zadejte název pro profil oznámení
Klikněte na tlačítko Save (Save)
StateMonitor uloží profil oznámení a ukáže ho v
tabulce.
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Hledání Profily oznámení
StateMonitor vypíše všechny profily pro výše zvoleného uživatele v
tabulce.
Pomocí zadávacího políčka Najít: můžete cíleně hledat konkrétní
profil oznámení. Hledání se týká všech sloupců seznamu tabulky
Další informace: "Funkce v tabulkách a grafech", Stránka 41
Změna Profily oznámení
Ke změně stávajícího profilu oznámení postupujte takto:
Přejděte do menu Informace
Zvolte položku menu Profily oznámení
Zvolte uživatele, pro kterého chcete Profily
oznámení vytvořit
Zvolte měněný profil oznámení v tabulce
StateMonitor nahraje zadání do náhledu.
Proveďte požadované změny
Klikněte na tlačítko Save (Save)
StateMonitor uloží upravený Profil oznámení.
Smazání Profily oznámení
Ke smazání profilu oznámení postupujte takto:
Přejděte do menu Informace
Zvolte položku menu Profily oznámení
Zvolte, pro koho chcete Profily oznámení
vytvořit
Klikněte v tabulce na symbol odpadkového koše
StateMonitor smaže profil oznámení z tabulky.
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6.4

Položka menu Oznámení

V položce menu Oznámení určíte, které Události spouští která
oznámení. Zde můžete oznámení vytvářet, aktivovat je a mazat.
Vytvoření oznámení
Nové oznámení můžete vytvořit přiřazením události (Event) k
oznamovacímu profilu.
K vytvoření oznámení postupujte takto:
Přejděte do menu Informace
Zvolte položku menu Oznámení
Pod Stroj zvolte stroj
Zobrazí se tabulka s událostmi, dostupnými pro
stroj.
Zaškrtněte políčko před požadovanou událostí.
Pod zvolte uživatele
Zobrazí se tabulka s oznamovacími profily,
dostupnými pro uživatele.
Zaškrtněte políčko před požadovaným
oznamovacím profilem
Klikněte na tlačítko ...přiřadit
StateMonitor přidá do Seznam oznámení řádek s
novým oznámením.
Aktivace oznámení
Chcete-li aktivovat oznámení v seznamu, zaškrtněte ve sloupci
Aktiv..
StateMonitor posílá oznámení až když jsou aktivována.

Vymazat
Ke smazání oznámení ze seznamu postupujte takto:
Přejděte do menu Informace
Zvolte položku menu Oznámení
Klikněte v tabulce na symbol odpadkového koše
StateMonitor smaže zvolené oznámení z tabulky.
Další informace: "Funkce v tabulkách a grafech", Stránka 41
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6.5

FN38: Poslat hlášení z NC-programu

Řídicí funkce FN38
U řídicích systémů HEIDENHAIN může řídicí funkce FN38
generovat hlášení, která jsou ve StateMonitoru zpracována jako
zprávy.
FN38 můžete používat u následujících řízení HEIDENHAIN:
Řízení

od verze softwaru

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

Chcete-li použít FN38 je potřeba zadat kód 555343
pro povolení speciálních funkcí při programování Qparametrů.
U TNC od verze softwaru 34059x-07 je FN38
programovatelná bez kódu.
Programování
K naprogramování FN38 postupujte takto:
Stiskněte klávesu řízení Q
Stiskněte softklávesu Zvláštní funkce
Stiskněte softklávesu FN38 SENDEN
Řídicí systém zapíše řádku FN38: SEND/".
Zapište odesílaný text, včetně výstupních
formátů proměnných
Příklad:

FN 38: SEND /"Naměřený průměr: %+3f"/
+Q153

Počet formátovacích příkazů se musí shodovat s počtem
formátovaných hodnot.
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Výstupní formát
Pomocí formátovacího operátora můžete také definovat výstupní
formát čísel.
Znak procenta zahajuje formátovací popis. Pak následuje kódovací
písmeno f pro čísla s plovoucí desetinnou čárkou v desítkové
soustavě.
Mezi znak procenta a písmeno kódu můžete zadat další
podrobnosti:
Plus za znakem procenta znamená, že číselné hodnoty se
vydávají vždy se znaménkem
Bod a číslo určuje počet zobrazených desetinných míst
Následující tabulka ukazuje některé příklady syntaxe pro výstupní
formáty proměnných:
Výstupní formáty

Význam

%f

Výstup čísla s plovoucí desetinnou čárkou v
původním formátu

%.0f

Výstup čísla s plovoucí desetinnou čárkou
bez desetinných míst

%.1f

Výstup čísla s plovoucí desetinnou čárkou s
jedním desetinným místem

%+.2f

Výstup čísla s plovoucí desetinnou čárkou
se znaménkem a dvěma desetinnými místy

Příklad použití: Čítač kusů
Cíl: Po každém chodu programu se zvýší počet kusů o jednu.
Q1 = Q1 + 1

Čítač kusů

Q2 = 1000

Celkový počet kusů

Q3 = 0815

Zakázka

FN 38: SEND/"Počet kusů: %.0f z %.0f Objednávka: %.0f" /
+Q1/+Q2/+Q3

Odeslat hlášení
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7.1

Menu Objednávky (volitelný software)
Zjišťování a analýza zakázek jsou doplňkové funkce a
nejsou zahrnuty do standardního rozsahu softwaru.
Další informace: "Volitelný software a licence",
Stránka 126

Se StateMonitorem můžete zjistit a vyhodnotit zpracování zakázek.
K tomu založte v menu Objednávky novou práci a přiřaďte ji ke
stroji.
Menu Objednávky obsahuje další úrovně nabídek:
Vytvořit zakázku
Přiřadit zakázku
Nastavit posloupnost obrábění
Přiřazené zakázky se objeví v položce nabídky stroje Konečná
zakázka. Obsluha tam může zaúčtovat dobu zpracování zakázky a
nahlásit vyrobené kusy.
Další informace: "Menu Konečná zakázka (volitelný software)",
Stránka 65
K zaúčtování doby zpracování využívá obsluha předvolené
stavy zakázky. Stavy zakázky můžete blíže specifikovat v menu
Nastaveni.
Další informace: "Položka menu Stavy stroje / zakázek",
Stránka 115
Zadané doby obrábění a počty kusů se objeví ve vyhodnocení
zakázky.
Další informace: "Časy zakázek (volitelný software)",
Stránka 102
Které další úrovně nabídek a funkce StateMonitor
zobrazí závisí na roli uživatele.
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7.2

Menu Vytvořit zakázku (volitelný
software)

V menu Vytvořit zakázku můžete:
zakládat nové zakázky
měnit zakázky
vymazat zakázku
založit zakázku
K založení zakázky postupujte takto:
Přejděte do menu Objednávky
Zvolte položku menu Vytvořit zakázku
Do políčka Číslo zakázky zadejte číslo zakázky
Do políčka Pracovní krok zadejte číslo pracovní
operace
Případně zadejte další informace k zakázce
Klikněte na tlačítko Vytvoření pořadí
Zakázka se objeví v tabulce Vytvořené zakázky.
Novou práci můžete přiřadit ke stroji.
Další informace: "Menu Přiřadit zakázku
(volitelný software)", Stránka 89
Takto založíte snadno a rychle i několik operaci zakázky:
Založte operaci jak bylo popsáno
Zvolte operaci v tabulce Vytvořené zakázky.
Údaje o práci se převezmou do části Vytvořit
zakázku.
Přizpůsobení údajů
Klikněte na tlačítko Vytvoření pořadí
Přidá se nová pracovní operace.
Změna zakázky
Předpoklad: Zakázka není přiřazena ke stroji.
Pro změnu zakázky postupujte takto:
V tabulce Vytvořené zakázky klikněte na zakázku, kterou si
přejete změnit
Zvolená zakázka se v tabulce označí zeleně.
Údaje o práci se převezmou do části Vytvořit zakázku.
Přizpůsobení údajů
Klikněte na tlačítko Změnit zakázku
Změny se převezmou.
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Vymazat práci
Předpoklad: Zakázka není přiřazena ke stroji.
Pro vymazání zakázky postupujte takto:
V tabulce Vytvořené zakázky klikněte na zakázku, kterou si
přejete smazat
Zvolená zakázka se v tabulce označí zeleně.
Klikněte na tlačítko Smazat zakázku
Zakázka v tabulce se smaže.
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7.3

Menu Přiřadit zakázku (volitelný
software)

Přiřazení práce
Přiřazení práce ke stroji a povolení obrábění provádějte takto:
Přejděte do menu Objednávky
Zvolte položku menu Přiřadit zakázku
V tabulce Vytvořené zakázky klikněte na
zakázku
Zvolená zakázka se v tabulce označí zeleně.
V políčku s výběrem Vyberte stroj zvolte stroj
Případně zadejte další informace k zakázce
Klikněte na tlačítko Přiřadit zakázku
Zakázka se objeví v tabulce Přiřazené zakázky.
Můžete začít se zpracováním zakázky.
Další informace: "Menu Konečná zakázka
(volitelný software)", Stránka 65
Změna přiřazení
Předpoklad: práce nebyla ještě na terminálu zakázek spuštěna.
Změnu přiřazení zakázky k jinému stroji provádějte takto:
V tabulce Přiřazené zakázky klikněte na zakázku, kterou si
přejete přiřadit jinému stroji
Zvolená zakázka se v tabulce označí zeleně.
V políčku s výběrem Vyberte stroj zvolte stroj, kterému chcete
zakázku přiřadit
Klikněte na tlačítko Přiřadit zakázku
Přiřazení se změní.
Vymazat práci
Další informace: "Vymazat práci", Stránka 88
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7.4

Menu Nastavit posloupnost obrábění
(volitelný software)

Na terminálu zakázky stroje StateMonitor zobrazuje přiřazené
zakázky v chronologickém pořadí. Toto pořadí můžete upravit
ručně. Postupujte následovně:
Přejděte do menu Objednávky
Zvolte menu Nastavit posloupnost obrábění
Tabulka Zakázky pro stroj (Jobs for machine)
ukazuje všechny zakázky, které jsou přiřazené ke
zvolenému stroji.
Přetáhněte zakázky se stisknutým tlačítkem myši
na požadovanou pozici.
Zakázky se objeví v položce nabídky Konečná
zakázka v definovaném pořadí.
Další informace: "Menu Konečná zakázka
(volitelný software)", Stránka 65

90

HEIDENHAIN | StateMonitor| Návod k obsluze | 10/2018

7

Menu Objednávky | FN38: Funkce zakázek v NC-programu

7.5

FN38: Funkce zakázek v NC-programu

Řídicí funkce FN38
U řídicích systémů HEIDENHAIN může řídicí funkce FN38
generovat hlášení, která jsou ve StateMonitoru zpracována jako
zprávy.
FN38 můžete používat u následujících řízení HEIDENHAIN:
Řízení

od verze softwaru

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

Chcete-li použít FN38 je potřeba zadat kód 555343
pro povolení speciálních funkcí při programování Qparametrů.
U TNC od verze softwaru 34059x-07 je FN38
programovatelná bez kódu.
Zadání stavu zakázky
Pomocí FN38 Hlášení můžete nahlásit stav zakázky na
StateMonitor.
V FN38 Hlášení se musí používat následující syntaxe:

FN 38:
SEND /"JOB:číslo_zakázky_STEP:pracovní_operace_status"

Předpoklady:
Řízení může posílat FN38 Hlášení
Další informace: "FN38: Poslat hlášení z NC-programu",
Stránka 82
Zakázka je vytvořena
Zakázka je přiřazena ke stroji
Příklad:
Zakázka s číslem zakázky 1234 a pracovní operací 1
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_START"

Start zakázky

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

Start přípravy

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

Výroba

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

Stop zakázky

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

Dokončit zakázku
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Nahlásit množství
Pomocí FN38 Hlášení můžete nahlásit množství pro zakázku na
StateMonitor. Přitom se může množství zadávat v přírůstcích nebo
absolutně:
Při inkrementálním údaji se množství vždy zvýší o uvedenou
hodnotu.
Při absolutním údaji se stará hodnota přepíše novou hodnotou.
V FN38 Hlášení se musí používat následující syntaxe:

FN 38:
SEND /"JOB:číslo_zakázky_STEP:pracovní_operace_kategorie_množství"

Předpoklady:
Řízení může posílat FN38 Hlášení
Další informace: "FN38: Poslat hlášení z NC-programu",
Stránka 82
Zakázka je vytvořena
Zakázka je přiřazena ke stroji
Zakázka se zpracovává
Příklad:
Zakázka s číslem objednávky 1234 a pracovní operace 1; navíc
uvedení aktuálního množství 23, zmetků 12 a dílů k opravě 15
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_OK_A:23"

Aktuální množství (OK) absolutně

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

Aktuální množství (OK) přírůstkově

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

Zmetky (S) absolutně

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

Zmetky (S) přírůstkově

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

Přepracování (R) absolutně

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

Přepracování (R) přírůstkově

Založení zakázky
Alternativně k založení přes StateMonitor můžete pomocí FN38
Hlášení založit zakázku přes řídicí systém.
V FN38 Hlášení se musí používat následující syntaxe:

FN 38:
SEND /"JOB:číslo_zakázky_STEP:pracovní_operace_CREATE"

Předpoklady:
Řízení může posílat FN38 Hlášení
Další informace: "FN38: Poslat hlášení z NC-programu",
Stránka 82
Příklad:
Zakázka s číslem zakázky 1234 a pracovní operací 1
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_CREATE"
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8.1

Menu Vyhodnocení

V menu Vyhodnocení StateMonitor zobrazuje tabulkově a graficky
data získaná od strojů.
Menu Vyhodnocení obsahuje další úrovně nabídky:
Denní přehled
Stavy stroje
Klíčová čísla
Doby běhu programu
Hlášení stroje
Časy zakázek
V jednotlivých položkách menu Denní přehled a Stavy stroje
StateMonitor zobrazuje stavy strojů chronologicky v proužku se
stavy strojů a vypočítává hodnoty Dostupnost a Stupeň využití.
V položkách menu Klíčová čísla, Doby běhu programu a Hlášení
stroje StateMonitor uvádí seznam odpovídajících dat v tabulkách.
V položce menu Časy zakázek StateMonitor uvádí seznam
dob obrábění a počty kusů, které byly pro jednotlivé zakázky
zaúčtované.
Které další úrovně nabídek a funkce StateMonitor
zobrazí závisí na roli uživatele.
Uložení Vyhodnocení
V položce menu Stavy stroje, Klíčová čísla, Doby běhu programu,
Hlášení stroje a Časy zakázek můžete aktuální vyhodnocení uložit
pod Moje hodnocení.
Pokud zaškrtnete Soukromé, tak toto hodnocení je viditelné pouze
s vašimi údaji k přihlášení. Ostatní uživatelé toto hodnocení nevidí.
Pokud Soukromé nezaškrtnete, tak je vyhodnocení viditelné
pro všechny uživatele se Status oprávnění: Uživatel plus nebo
Správce.
K uložení vašeho hodnocení postupujte takto:
Zadejte Název hodnocení
případně zaškrtněte Soukromé
Klikněte na tlačítko Uložit
StateMonitor uloží aktuální vyhodnocení a zanese jej do tabulky
Uložená hodnocení.
Jak nahrát uložená hodnocení
Pokud jste již hodnocení uložili, tak postupujte takto:
Zvolte uložené hodnocení pod Moje hodnocení
StateMonitor nahraje vybraná data z uloženého hodnocení do
náhledu.
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8.2

Podmenu Denní přehled

V položce menu Denní přehled StateMonitor graficky znázorňuje
stav každého stroje v aktuálním dnu.
Navíc jsou zobrazeny charakteristiky Dostupnost a Stupeň využití
pro každý stroj.
Další informace: "Položka menu Klíčová čísla", Stránka 97
Ze strojního stavu vyplývá proužek strojních stavů.
Modrá čára přes část strojního stavového proužku indikuje, že tato
část obsahuje další informace.
Další informace: "Přidání dodatečných informací", Stránka 64

Zobrazení podrobných informací
Ke každému úseku sloupečku stavu strojů můžete zobrazit
podrobné informace.
K zobrazení podrobných informací postupujte takto:
Ve sloupečku stavu stroje klikněte na některý úsek
StateMonitor ukáže okno, které obsahuje podrobné informace o
stavu stroje a případné komentáře.
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8.3

Položka menu Stavy stroje

Položka menu Stavy stroje obsahuje Hodnocení stavů stroje za
definované časové období.
K dispozici jsou tyto možnosti volby:
Čas od ... do...
Počet dnů (zpětně od aktuálního dne)
1 den
3 dnů
7 dnů
Datum od ... do...
K zobrazení strojních stavů za určité časové období postupujte
takto:
Přejděte do menu Vyhodnocení
Zvolte položku menu Machine statuses
Vyberte stroje (zaškrtněte před názvem stroje)
Zvolte čas od ... do...
Zvolte počet dnů (zpětně od aktuálního dne)
Případně zvolte datum od ... do...
Klikněte na tlačítko Obnovit
StateMonitor ukáže proužky stavů strojů jakož
i Dostupnost a Stupeň využití pro zvolené
časové období.
Další informace: "Položka menu Klíčová čísla",
Stránka 97
Zobrazení podrobných informací
Ke každému úseku sloupečku stavu strojů můžete zobrazit
podrobné informace.
Další informace: "Zobrazení podrobných informací", Stránka 95
Zobrazení sloupcového grafu
Ke každému sloupečku stavu strojů můžete zobrazit sloupcový
graf. Sloupcový graf je rozklíčovaný podle ukazatelů a udává poměr
strojních stavů v procentech.
Přejete-li si zobrazit sloupcový graf, postupujte takto:
Vedle sloupečku stavu stroje klikněte na symbol
grafu
Zobrazí se sloupcový graf.
Když je stav stroje blíže specifikovaný,
StateMonitor zvýrazní sloupec tučným písmem.
Další informace: "Záměna a specifikace
strojních stavů ", Stránka 63
Pro zobrazení specifikování (podkategorií)
klikněte na sloupeček
Specifikování se znázorňují jako vlastní sloupce.
Další informace: "Funkce v tabulkách a grafech", Stránka 41
Uložení vyhodnocení
Aktuální vyhodnocení můžete uložit pod Moje hodnocení.
Další informace: "Uložení Vyhodnocení", Stránka 94

96

HEIDENHAIN | StateMonitor| Návod k obsluze | 10/2018

8

Menu Vyhodnocení | Položka menu Klíčová čísla

8.4

Položka menu Klíčová čísla

StateMonitor počítá charakteristiky Dostupnost a Stupeň využití z
přicházejících strojních stavů.
Další informace: "Dostupnost", Stránka 98
Další informace: "Účinnost ", Stránka 99
K zobrazení vyhodnocených charakteristik pro zvolené stroje
postupujte takto:
Přejděte do menu Vyhodnocení
Zvolte položku menu Klíčová čísla
Vyberte stroje (zaškrtněte před názvem stroje)
Zvolte čas od ... do...
Zvolte počet dnů (zpětně od aktuálního dne)
Případně zvolte datum od ... do...
StateMonitor ukáže pro zvolené stroje ve
vybraném období následující charakteristiky v
tabulce:
Dostupnost
Stupeň využití
Produktivní čas
Plánovaná doba obsazení
Doba obsazení
Celková doba nečinnosti
Další informace: "Funkce v tabulkách a grafech", Stránka 41
Graphically visualize a table
Pro každý vybraný stroj StateMonitor ukáže ukazatele v
samostatné grafice.
Aktuální vyhodnocení můžete uložit pod Moje hodnocení.
Další informace: "Uložení Vyhodnocení", Stránka 94
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Dostupnost
Obecně je dostupnost čas, kdy je systém k dispozici.
Dostupnost stroje se počítá z poměru hlavního času využívání a
plánovaného přiděleného času.
Hlavní čas využívání je celkový čas mínus všechny prostoje.
Dostupnost =

Celkové sledované období

–

Celková doba
výpadků

Plánovaný přidělený čas
Plánovaný přidělený čas je celkový čas, bez časů kdy je stroj
vypnutý.
Celkové sledované období
–

Čas, kdy stroj není používán

=

plánovaný přidělený čas (= čas kdy stroj není používán)

Celkový čas prostojů je následující součet:
Čas, kdy stroj není používán
+

Čekací doba

+

Čas, kdy stroj není provozuschopný

=

Celková doba výpadků

Takže pro dostupnost platí:

Dostupnost =

98

Celkové sledované období

–

Celkové sledované období

–

–

–
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Účinnost
Účinnost je obecně skutečně dosažená hodnota vztažné veličiny
proti maximální možné hodnotě této veličiny.
Pokud jde o využívání stroje tak je účinnost poměr produktivního
času proti přidělené době stroje.

Účinnost

=

Produktivní doba

+

Přidělená doba
Přidělený čas je celkový čas, bez čekání a bez časů kdy stroj není v
provozu.
Celkové sledované období
–

Čekací doba

–

Čas, kdy stroj není používán

=

Přidělená doba

Takže pro účinnost platí:
Produktivní doba
Účinnost

=

Celkové sledované období

+
–

–

Výrobní doba se může lišit od doby chodu programu.
Doba chodu programu platí jako Výrobní doba až když
hodnoty Override činí nejméně 1 %.
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8.5

Položka menu Doby chodu programu

V položce menu Doby běhu programu můžete vyhodnotit doby
chodu NC-programů několika strojů.
K vyhodnocení Doby běhu programu postupujte takto:
Přejděte do menu Vyhodnocení
Zvolte položku menu Doby běhu programu
Vyberte stroje (zaškrtněte před názvem stroje)
Zvolte čas od ... do...
Zvolte počet dnů (zpětně od aktuálního dne)
Případně zvolte datum od ... do...
StateMonitor ukáže seznam programů, které
běžely ve vybraném období, v tabulce.
Aktuální vyhodnocení můžete uložit pod Moje hodnocení.
Další informace: "Uložení Vyhodnocení", Stránka 94
Graphically visualize a table
Tabulka programů a její grafická vizualizace odpovídá svojí
funkčností položce menu Doby běhu programu v menu Rozsah
strojového parku pod Stav stroje.
Další informace: "Položka menu Doby běhu programu",
Stránka 71
Na rozdíl od nabídky Rozsah strojového parku můžete
v menu Vyhodnocení zobrazit grafy pro více strojů
najednou a porovnat je mezi sebou. StateMonitor uvádí
seznam všech diagramů.
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8.6

Položka menu Hlášení stroje

V položce menu Hlášení stroje můžete zobrazit seznam určitých
hlášení za definované období pro zvolené stroje.
K zobrazení seznamu Hlášení stroje postupujte takto:
Přejděte do menu Vyhodnocení
Zvolte položku menu Hlášení stroje
Vyberte stroje (zaškrtněte před názvem stroje)
Zvolte čas od ... do...
Zvolte počet dnů (zpětně od aktuálního dne)
Případně zvolte datum od ... do...
Zvolte Třídy chyb, Skupiny chyb, Informace
Klikněte na tlačítko Obnovit
StateMonitor ukáže v tabulce všechna strojní
hlášení která se během zvoleného časového
období vyskytla u zvoleného stroje a patří
do zvolené Třídy chyb, Skupiny chyb nebo
Informace.
Další informace: "Funkce v tabulkách a grafech", Stránka 41
Aktuální vyhodnocení můžete uložit pod Moje hodnocení.
Další informace: "Uložení Vyhodnocení", Stránka 94
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8.7

Časy zakázek (volitelný software)

V položce menu Časy zakázek můžete vyhodnotit zjištěné údaje o
vašich výrobních zakázkách.
Pro vyhodnocení jsou k dispozici následující formáty:
Tabulka Zakázky uvádí všechny zakázky, které odpovídají
kritériím hledání, s jejich celkovou dobou trvání
Tabulka Pracovní kroky zvolené zakázky obsahuje všechny
operace zvolené zakázky a poskytuje informace o dobách
zpracování, aktuálním množství a počtu zmetků zhotovených
dílů, jakož i o stroji na kterém byla operace provedena
Sloupcový graf vizualizuje ke každé operaci dobu seřízení,
výroby a nedefinovanou dobu
Tabulka Zadání pro pracovní krok obsahuje podrobné
informace o každém prodělaném stavu zakázky zvolené
operace
Pro vyhodnocení zjištěných dat postupujte takto:
Přejděte do menu Vyhodnocení
Zvolte položku menu Časy zakázek
Vyberte stroje (zaškrtněte před názvem stroje)
Zvolte čas od ... do...
Zvolte počet dnů (zpětně od aktuálního dne)
Případně zvolte datum od ... do...
Případně zaneste do příslušného políčka hledání
Číslo zakázky, Název délce nebo Part number
(Číslo dílu)
Pro omezení hledání pouze na zpracované
zakázky zaškrtněte políčko před Zobrazit pouze
dokončené zakázky
Klikněte na tlačítko Obnovit
StateMonitor ukáže v tabulce všechny zakázky,
které odpovídají kritériím hledání.
V tabulce Zakázky klikněte na zakázku
Objeví se tabulka Pracovní kroky zvolené
zakázky.
V tabulce Pracovní kroky zvolené zakázky
klikněte na pracovní krok
Zobrazí se tabulka Zadání pro pracovní krok.
Pro zobrazení sloupcového grafu k tabulce
Pracovní kroky zvolené zakázky klikněte na
Grafická vizualizace tabulky
Další informace: "Funkce v tabulkách a grafech", Stránka 41
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Nabídka Nastavení | Menu Nastaveni

9.1

Menu Nastaveni

Menu Nastaveni obsahuje další úrovně nabídky:
Uživatelská nastavení
Uživatel
Stroje
Mapování stroje
Stavy stroje
Nastavení messengeru
Záloha souboru
Systémový jazyk
Externí reporting DB
Info
Které další úrovně nabídek a funkce StateMonitor
zobrazí závisí na roli uživatele.
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9.2

Položka menu Uživatelská nastavení

Změnit heslo
Každý uživatel může změnit „své“ heslo.

Ke změně uživatelského hesla postupujte takto:
Přejděte do menu Nastaveni
Zvolte položku menu Uživatelská nastavení
V políčku je vaše uživatelské heslo.
V políčku Staré heslo zadejte své staré heslo
Do políčka Nové heslo zadejte své nové heslo
Do políčka zadejte znovu své nové heslo
Klikněte na tlačítko Změnit heslo
StateMonitor změní heslo.
Zapomněli jste heslo?
Když uživatel zapomněl své heslo, může Správce jeho heslo
resetovat.
Další informace: "Obnovit heslo", Stránka 108
Změnit nastavení uživatelského jazyka
Každý uživatel si může individuálně přizpůsobit jazyk
StateMonitoru.
Ke změně jazykového nastavení uživatele postupujte takto:
Přejděte do menu Nastaveni
Zvolte položku menu Uživatelská nastavení
Zvolte Jazyk uživatele
Klikněte na tlačítko Uložit změny
StateMonitor změní jazyk pro uživatele.
Toto nastavení nemá vliv na nastavení jazyka všech
ostatních uživatelů.
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9.3

Položka měnu Správa uživatelů

Role
Uživatelé StateMonitoru mají v závislosti na své roli různá
přístupová práva a právo na změny.
Uživatelům můžete přiřadit následující role:

Divák

Uživatelé

Uživatel plus

Správce

Nabídka

Oprávnění

Existující strojový park

Bez oprávnění provádět změny
Pouze přístup ke Stav stroje,
Konečná zakázka (volitelný
software) a Podrobné zobrazení
posledních 3 dnů

Informace

Bez přístupu

Zakázky
(volitelný
software)

Bez přístupu

Vyhodnocení

Bez přístupu

Nastaveni

Pouze přístup k Uživatelská
nastavení a Info

Existující strojový park

Všechna oprávnění

Informace

Bez oprávnění provádět změny

Zakázky
(volitelný
software)

Bez přístupu

Vyhodnocení

Jen přístup k Denní přehled stavů
stroje

Nastaveni

Pouze přístup k Uživatelská
nastavení a Info

Existující strojový park

Všechna oprávnění

Informace

Všechna oprávnění

Zakázky
(volitelný
software)

Všechna oprávnění

Vyhodnocení

Všechna oprávnění

Nastaveni

Pouze přístup k Uživatelská
nastavení a Info

Všechna menu

Všechna oprávnění

Založení, změna a smazání uživatelských dat je možná
pouze pro uživatele s rolí Správce (Administrátor).
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Vytvořit uživatele
K založení uživatele ve StateMonitoru postupujte takto:
Přejděte do menu Nastaveni
V položce menu Uživatel zadejte následující
data:

E-mail
Přiřadit Status oprávnění:
Klikněte na tlačítko Uložit
StateMonitor vypíše založeného uživatele do
seznamu.
StateMonitor pošle uživateli heslo e-mailem.
Každý uživatel může kdykoliv změnit „své“ heslo.
Další informace: "Položka menu Uživatelská nastavení",
Stránka 105
je spolu s Heslo nutné pro Přihlášení.
Další informace: "Nabídka Domovská obrazovka", Stránka 46
Na uvedenou e-mailovou adresu budou uživatelé dostávat
oznámení, jak je definováno v menu Informace.
Další informace: "Menu Informace", Stránka 74
Změna údajů uživatele
K dodatečné změně uživatelských dat postupujte takto:
Přejděte do menu Nastaveni
Zvolte položku menu Uživatel
Zvolte v seznamu uživatele, kterého si přejete
změnit.
StateMonitor ho označí a nahraje data do
zadávacích políček.
Proveďte změny
Klikněte na tlačítko Uložit změny
StateMonitor převezme změněné údaje do
seznamu uživatelů.
Smazání uživatele
Ke smazání uživatele ve StateMonitoru postupujte takto:
Přejděte do menu Nastaveni
Zvolte položku menu Uživatel
Zvolte v seznamu uživatele, kterého si přejete
smazat
StateMonitor ho označí a nahraje data do
zadávacích políček.
Klikněte na tlačítko Smazání uživatelů
StateMonitor odstraní uživatele ze seznamu.
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Obnovit heslo
Když uživatel zapomněl své heslo, může jeho heslo resetovat
pouze uživatel s rolí Správce (Administrátora).
K resetu hesla postupujte takto:
Přejděte do menu Nastaveni
Zvolte položku menu Uživatel
Zvolte v seznamu uživatele, jehož heslo si
přejete resetovat.
StateMonitor ho označí a nahraje data do
zadávacích políček.
Klikněte na tlačítko Reset převodového poměru
StateMonitor resetuje heslo a odešle e-mail s
novým heslem danému uživateli.
Uživatel může heslo zase změnit.
Pokud není ve vašem podniku funkce Oznamování
(Informace) StateMonitoru zapojena, nemůže
StateMonitor poslat žádný e-mail s resetovaným heslem.
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9.4

Položka menu Stroje

Vytvořit stroj
Tato funkce je možná jen pro uživatele s rolí Správce.

K založení nového stroje ve StateMonitoru postupujte takto:
Přejděte do menu Nastaveni
Zvolte položku menu Stroje
Zadejte název stroje do políčka Název stroje
Zvolte Typ (řídicího systému)
V závislosti na výběru zobrazí StateMonitor
oblast Nastavení specifická pro stroj.
V závislosti na výběru proveďte potřebná
nastavení
Další informace: "Strojní parametry specifické
pro řídicí systém", Stránka 158
Do IP adresa / DHCP zadejte IP-adresu (eth0)
nebo jméno hosta pro stroj
Klikněte na tlačítko Kontrola
StateMonitor zkontroluje síťové připojení se
strojem
Další informace: "Zkontrolujte síťové připojení",
Stránka 110
Když máte obraz vašeho stroje, stiskněte tlačítko
Načíst obraz
Zvolte soubor obrázku v průzkumníku Windows
StateMonitor nahraje zvolený obrázek do
náhledu.
Klikněte na tlačítko Nastavit stroj
Stroj se uloží do seznamu strojů.
Zaškrtněte sloupec Aktivní
Zvolte stroj v seznamu strojů.
StateMonitor označí stroj.
Klikněte na tlačítko Uložit stroj
Stroj je viditelný v menu Existující strojový
park.
Pokud nezaškrtnete sloupec Aktiv., neukáže
StateMonitor stroj v menu Existující strojový park.

HEIDENHAIN | StateMonitor| Návod k obsluze | 10/2018

109

9

Nabídka Nastavení | Položka menu Stroje

Zkontrolujte síťové připojení
Když není zkouška připojení do sítě úspěšná, dostanete
následující chybové hlášení:
"Neplatná IP adresa"
Když není připojení do sítě navázané, zkontrolujte:
Zda je IP-adresa stroje správně zadaná
Zda je server nebo PC, kde je instalovaný StateMonitor, připojen
k místní podnikové síti
Zda je stroj spojený s místní podnikovou sítí
Další informace: "Síťové připojení", Stránka 131
Jakmile je síťové spojení mezi strojem a StateMonitorem, předá
řídicí systém SIK a verzi NC software StateMonitoru.
StateMonitor zapíše SIK-číslo a verzi NC software řídicího systému
do příslušného sloupce tabulky s přehledem.
Detaily ke sloupci Stav připojení
Ve sloupci Stav připojení seznamu strojů ukáže StateMonitor u
každého stroje aktuální stav připojení.
Možné jsou následující stavy připojení:
Stav připojení

Příčina

Spojení bylo úspěšně navázáno

Stroj je spojen se StateMonitorem

Automatické nastavení spojení

Probíhá navázání spojení

Není připojení. Je nutná aktivace.

Spojení přerušeno
Po třech přerušení spojení během pěti minut se už nebude provádět žádný pokus o navázání nového spojení (nestabilní síť).

Připojení odděleno

Není spojení mezi strojem a StateMonitorem
Stroj byl ve StateMonitoru deaktivován

110

HEIDENHAIN | StateMonitor| Návod k obsluze | 10/2018

9

Nabídka Nastavení | Položka menu Stroje

Za stavem připojení ukazuje StateMonitor v hranatých závorkách
odpovídající DNC-stavovou zprávu.
Možné jsou následující DNC-stavové zprávy:
Stavové hlášení DNC

Význam

Příčina

DNC STATE NOT INITIALIZED

Stroj se nachází ve startovacím
režimu
Stroj ještě není inicializovaný

Ještě nebylo navázané žádné
spojení

DNC STATE HOST IS NOT AVAILABLE

Stroj nelze přes PING najít

Stroj není zapnutý nebo není připojen k síti

DNC STATE HOST IS AVAILABLE

Stroj lze dosáhnout přes PING

Stroj startuje, NC startuje, DNC je již
k dispozici

DNC STATE DNC IS AVAILABLE

DNC je k dispozici

Stroj startuje, NC a DNC nejsou
ještě spuštěné

DNC STATE WAITING PERMISSION

Čekání na oprávnění

Klient čeká na oprávnění ke Vnější
přístup

DNC STATE MACHINE IS BOOTED

Stroj je nastartovaný
NC-software je načtený, PLC není
dosud přeloženo

Stroj nastartoval a čeká na potvrzení výpadku proudu s CE

DNC STATE MACHINE IS INITIALIZING

Stroj se inicializuje

PLC se překládá

DNC STATE MACHINE IS AVAILABLE

Stroj dokončil start a je připraven k
provozu

Stroj je připraven k provozu, všechny DNC-funkce jsou k dispozici

DNC STATE MACHINE IS SHUTTING
DOWN

Stroj ukončí svoji činnost

Bylo vyvoláno ukončení činnosti
stroje

DNC STATE DNC IS STOPPED

Stroj bude zastaven, DNC je zastaveno

DNC bylo během ukončování
činnosti vypnuto

DNC STATE HOST IS STOPPED

Stroj ukončil svoji činnost

Spojení ztraceno
Stroj ukončil svoji činnost a není
dosažitelný

DNC STATE NO PERMISSION

Není oprávnění

Vnější přístup je zablokovaný
(MOD-funkce)
Dotaz na oprávnění pro Vnější
přístup byl odepřen
Dotaz na oprávnění pro Vnější
přístup byl zobrazen, ale není potvrzen
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Odstraňování problémů s připojením
Pokud se během 5 minut třikrát přeruší spojení, tak to ukazuje na
nestabilní síť. V tomto případu pak už nedochází k dalším pokusům
o spojení. StateMonitor ukáže stav spojení
Není připojení. Je nutná aktivace.
.
Pro navázání nového spojení postupujte takto:
Stroje deaktivujte
Klikněte na tlačítko Uložit stroj
Stroj znovu aktivujte
Klikněte na tlačítko Uložit stroj
StateMonitor se znovu pokusí navázat spojení.
Když Klient vydá žádost o oprávnění pro Vnější přístup, tak se
objeví na řídicím systému vedlejší okno.
Detaily ke sloupci Chybové hlášení
Ve sloupci Chybové hlášení seznamu strojů ukáže StateMonitor při
problémech s připojením DNC-chybové hlášení.
Možná jsou následující DNC-chybová hlášení:
DNC-chybové hlášení

Význam

Příčina

DNC_E_DNC_PROHIBITED

DNC zablokováno

Vnější přístup je zablokovaný
(MOD-funkce)
Dotaz na oprávnění pro Vnější
přístup byl odepřen

DNC_E_FAIL

DNC se nezdařilo

Firewall je zablokován

DNC_E_OPTION_NOT_AVAILABLE

DNC-opce není k dispozici

Opce #18 HEIDENHAIN DNC není
k dispozici

DNC_E_NOT_POS_NOW

DNC je momentálně nepoužitelné

DNC-připojení není momentálně
možné (například když stroj právě
ukončuje svoji činnost)

DNC32_E_NOT_CONN

Není spojení se strojem

Stroj je vypnutý nebo není připojen k
síti.

TIMEOUT (Časový limit vypršel)

Překročení doby v síti

StateMonitor odeslal požadavek, ale
řídicí systém neodpovídá (zkontrolujte připojení)

Editovat stroj
Ke změně strojních dat ve StateMonitoru postupujte takto:
Přejděte do menu Nastaveni
Zvolte položku menu Stroje
Zvolte stroj v seznamu strojů
StateMonitor nahraje data do zadávacích
políček.
Změňte data
Klikněte na tlačítko Uložit stroj
StateMonitor uloží stroj se změnami.
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Vymazání stroje
Ke smazání stroje ve StateMonitoru postupujte takto:
Přejděte do menu Nastaveni
Zvolte položku menu Stroje
Zvolte stroj v seznamu strojů
Klikněte na tlačítko Smazat stroj
StateMonitor smaže zvolený stroj ze seznamu.
Stroj již není viditelný v menu Existující strojový
park.
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9.5

Položka menu Mapování stroje

V položce menu Mapování stroje můžete přiřadit každému uživateli
stroje, které mají být pro ně viditelné.
Tato funkce je možná jen pro uživatele s rolí Správce.

Přiřazení zvolených strojů uživateli provádějte takto:
Přejděte do menu Nastaveni
Zvolte položku menu Mapování stroje
Zaškrtněte Aktivovat přiřazení uživatelů
strojům
V rozbalovací nabídce Zvolte uživatele
Pod Všechny stroje vyberte stroj, který chcete
přiřadit k vybranému uživateli
Případně stiskněte klávesu Strg pro vícenásobný
výběr a vyberte stroje
Klikněte na směrové tlačítko Vpravo
StateMonitor přiřadí stroje zvoleným uživatelům
a zapíše je do Přiřazené stroje (Assigned
machines).
Klikněte na tlačítko Uložit
Ke zrušení přiřazení postupujte takto:
Zvolte přiřazený stroj
Klikněte na směrové tlačítko Vlevo
StateMonitor přesune zvolený stroj zpátky do
Všechny stroje (All machines).
Klikněte na tlačítko Uložit
Přiřazení všech strojů jednomu uživateli provádějte takto:
Klikněte na směrové tlačítko Dvě šipky vpravo
StateMonitor přesune všechny stroje do
Přiřazené stroje.
Klikněte na tlačítko Uložit
Pokud není zaškrtnuto Aktivovat přiřazení uživatelů
strojům (Activate the assignment of users to machines),
tak všichni uživatelé vidí všechny aktivované stroje.
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9.6

Položka menu Stavy stroje / zakázek

V položce menu Stavy stroje / zakázek můžete založit specifikace
(podkategorie), které blíže popisují jeden stav. Specifikování
můžete v menu Rozsah strojového parku přiřadit ke stroji nebo
zakázce. Přiřazené specifikování se objeví v menu Vyhodnocení.
Stavy stroje
Mohou se vyskytnout tyto strojní stavy:
Barevná
identifikace

Tmavě
zelená

Světle zelená

Stav

Vysvětlení
Stroj může vyrábět. Potenciometry pro posuv a rychloposuv jsou
nastaveny na 100 % nebo více.
Stroj může vyrábět. Potenciometry pro posuv a rychloposuv jsou
nastaveny na méně než 100 %.
Stroj je připraven k provozu ale
nemůže vyrábět

Žlutá

Červená

Světle šedá

Stroj není připraven k provozu
Bylo spuštěno Nouzové
zastavení
Jsou aktivní chybová hlášení
Může nahradit žlutý nebo tmavě
šedivý stav stroje a blíže ho specifikovat
Stroj je vypnutý

Tmavě šedá
Stavy zakázek (volitelný software)
Mohou se vyskytnout tyto stavy zakázek:
Vytvořeno
Přiřazeno
Blokování / změna
Spuštěno
Připravit
Výroba
Přerušeno
Vypnutí
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Specifikace stavů
Ke specifikaci stavu nebo přidání dalších specifikací postupujte
takto:
Přejděte do menu Nastaveni
Zvolte položku menu Stavy stroje / zakázek
Klikněte na specifikovaný stav
StateMonitor otevře pod zvoleným stavem
zadávací okno.
Zadejte další popis (specifikujte)
Klikněte na tlačítko Nový
StateMonitor uvede novou specifikaci v seznamu
nad zadávacím oknem.
Nové specifikování můžete v menu Existující strojový park přiřadit
ke stavu stroje nebo ke stavu zakázce.
Další informace: "Menu Editovat stavy stroje", Stránka 62
Další informace: "Menu Konečná zakázka (volitelný software)",
Stránka 65
Změna pořadí specifikování
Kliknutím na symbol směrového tlačítka můžete změnit pořadí
specifikování.
Klikněte na směrové tlačítko Nahoru
StateMonitor posune specifikování v seznamu o
jedno místo nahoru.
Klikněte na směrové tlačítko Dolů
StateMonitor posune specifikování v seznamu o
jedno místo dolů.

Vymazat specifikaci
Smazání specifikace provádějte takto:
Klikněte na symbol koše
StateMonitor smaže specifikování ze seznamu.
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9.7

Položka menu Nastavení messengeru

V položce menu Nastavení messengeru zadejte údaje o spojení
s e-mailovým serverem, který rozesílá oznámení StateMonitoru
uživatelům.
Předpoklad: Mail-server
Nastavení messengeru proveďte takto:
Přejděte do menu Nastaveni
Zvolte položku menu Nastavení messengeru
Zadejte parametry připojení
Klikněte na tlačítko Uložit
StateMonitor uloží konfiguraci připojení k SMTPserveru.
K dispozici jsou následující parametry:
Parametry

Vysvětlení

Server

Název serveru e-mailu

User

Uživatelské jméno uživatele SMTP
Případně si vyžádejte heslo u poskytovatele
e-mailu

Password

Heslo SMTP-uživatele
Případně si vyžádejte heslo u poskytovatele
e-mailu

Bezpečnost
připojení

Způsob šifrování komunikace, závisí na
předvolbách poskytovatele e-mailu:
Žádná:
Komunikace není zašifrována
STARTTLS:
Komunikace začíná bez šifrování až
mailový-server nabídne transportní
šifrování. Až poté se naváže šifrovaná
komunikace
SSL/TLS:
Komunikace je kompletně zašifrovaná

Port

SMTP-port pro komunikaci, závisí na
zvolené Bezpečnost připojení:
25 pro Žádná
587 pro STARTTLS
465 pro SSL/TLS
HEIDENHAIN doporučuje používat pro ochranu
přenášených dat šifrované spojení.
Prosím konzultujte příp. odborníka na IT.
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9.8

Položka menu Záloha souboru

Automatické zálohování a mazání dat
Ve výchozím nastavení StateMonitor ukládá data průběžně až do
zaplnění paměti. Pak Správce dostane příslušnou zprávu.
Pro pravidelné uvolnění kapacity paměti můžete určit, jak dlouho
se historická data ukládají. K tomu zadejte požadovaný počet dnů.
Data, která jsou starší, maže StateMonitor automaticky.
Pro konfiguraci automatického mazání dat postupujte takto:
Přejděte do menu Nastaveni
Zvolte položku menu Záloha souboru
V zadávacím políčku Počet dnů ... je standardně
hodnota 0: To znamená, že StateMonitor ukládá
data průběžně až do zaplnění paměti.
Do zadávacího políčka Počet dnů ... zadejte
požadovaný počet dnů, který se bude ukládat,
např. 365 (1 rok)
Klikněte na tlačítko Uložit
StateMonitor maže pravidelně všechna data, která
jsou starší než 365 dnů.
HEIDENHAIN doporučuje, bez ohledu na automatické
ukládání StateMonitoru, provádět denní zálohování dat
na server nebo na PC. Tím můžete zabránit velké ztrátě
dat v případě funkční poruchy.
Máte dvě možnosti jak provádět zálohování v CSV-formátu na váš
server nebo PC:
Automaticky (např. denně, v 10:00 hod)
Ručně
Automatické zálohování dat
Aby StateMonitor prováděl automatické zálohování dat pravidelně,
tak postupujte takto:
Přejděte do menu Nastaveni
Zvolte položku menu Záloha souboru
Do zadávacího políčka Cesta pro uložení
zálohy zapište požadovanou cestu, kam
StateMonitor uloží zálohu, např. jednotku
serveru:
C:\Program Data\HEIDENHAIN\StateMonitor
\backup
Zvolte Denní doba pro uložení zálohy,
např. 10:00
Klikněte na tlačítko Generování
StateMonitor ukládá data každý den v 10:00
podle zadané cesty.
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Ruční zálohování dat
K provedení ručního zálohování postupujte takto:
Přejděte do menu Nastaveni
Zvolte položku menu Záloha souboru
Klikněte na tlačítko Export CSV souborů
Na obrázku se objeví okno pro volbu místa
uložení.
Zvolte místo uložení
Klikněte na tlačítko Uložit
StateMonitor uloží záložní soubor na zvoleném
místě.
Záložní soubor je soubor zip, který obsahuje dva soubory CSV:
MachineDate.csv
MachineStateHistory.csv
Oba CSV-soubory nepřejmenovávejte!

Ruční obnovení databáze
Pokud je databáze StateMonitoru poškozená, musíte ji ručně
obnovit.
Při ručním obnovení databanky postupujte takto:
Z místa C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat
\backups zkopírujte z adresáře s požadovaným datem složku
tncsmdb
Složku tncsmdb vložte do složky
C:\Program Data\HEIDENHAIN\State Monitor\dat (existující
složku příp. přepište)
Po obnovení dat možná budete muset aplikaci
StateMonitor restartovat.
Pokud smažete složku tncsmdb v adresáři
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat, založí
StateMonitor při příštím startu počítače novou, prázdnou databázi.

UPOZORNĚNÍ
Pozor, může dojít ke ztrátě dat!
Pokud jste nevytvořili zálohu (Backup) databáze a smažete
aktuální databázi ve složce C:\ProgramData\HEIDENHAIN
\StateMonitor\dat, budou všechna stávající data, např. strojní
data, uživatelská data, atd. ztracena.
Pravidelně zálohujte databázi
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Stáhněte log-soubor
Pokud budete kontaktovat servis HEIDENHAIN, budete možná
potřebovat protokol (Log-soubor) StateMonitoru.
K vytvoření log-souboru postupujte takto:
Přejděte do menu Nastaveni
Zvolte položku menu Záloha souboru
Stiskněte tlačítko Načíst soubor deníku
Na obrázku se objeví okno pro volbu místa
uložení.
Zvolte místo uložení
Klikněte na tlačítko Uložit
StateMonitor uloží soubor protokolu na zvoleném
místě.

120

HEIDENHAIN | StateMonitor| Návod k obsluze | 10/2018

9

Nabídka Nastavení | Položka menu Systémový jazyk

9.9

Položka menu Systémový jazyk

V položce menu Systémový jazyk můžete provést obecnou volbu
jazyka pro StateMonitor.
Tato funkce je možná jen pro uživatele s rolí Správce.

K nastavení systémového jazyka ve StateMonitoru postupujte takto:
Přejděte do menu Nastaveni
Zvolte položku menu Systémový jazyk
Na obrázku se objeví okno pro změnu
jazykového nastavení.
Zvolte požadovaný jazyk ze seznamu.
Klikněte na tlačítko Uložit změny
Upozornění:
Pro změnu systémového jazyka ve StateMonitoru
není potřeba restart programu
V položce menu Uživatelská nastavení může každý
uživatel změnit jazyk samostatně, bez ovlivnění
obecného nastavení systémového jazyka.
Nastavení jazyka v položce menu Uživatelská
nastavení má v zobrazení přednost před obecným
nastavením systémového jazyka
U nově založeného uživatele odpovídá nastavení
jazyka systémovému jazyku, až uživatel zvolí jiný
jazyk
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9.10 Položka menu Externí reporting DB
Externí Reporting DB (databanka) může číst uložená data
StateMonitoru a vyhodnotit je pro hlášení provozního systému.
StateMonitor podporuje Apache Derby a Microsoft SQL server jako
systémy databank.
StateMonitor nezapisuje žádná historická data z
databanky StateMonitoru do externí databanky.
Tímto způsobem můžete strojní data ze StateMonitoru použít pro
následující účely:
Korelace s daty ze systémů ERP a MES
Příprava dat pro OEE-software
Vizualizace strojních stavů ve vlastním softwaru
Tato funkce je možná jen pro uživatele s rolí Správce.
Předpoklad: server s databankou (Apache Derby nebo Microsoft
SQL server)
K připojení externí databanky postupujte takto:
Přejděte do menu Nastaveni
Zvolte položku menu Externí reporting DB
Zvolte v roletovém menu Databáze použitý
systém databanky
V závislosti na použitém systému databanky
zadejte parametry připojení
Popř. klikněte na tlačítko Test, k testování
připojení k externí databance
Klikněte na tlačítko Uložit
StateMonitor uloží konfiguraci připojení k externí
databance.
StateMonitor založí při prvním pokusu o připojení následující
tabulku v databance:
STROJ (MACHINE)
MACHINE_ALARM (Poplach)
MACHINE_MESSAGE (Zpráva)
MACHINE_STATE_HISTORY (Historie stavu stroje)
PROGRAM_HISTORY (Historie programu)
JOB
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Parametry pro Apache Derby
Když zvolíte systém databanky Derby, máte k dispozici následující
parametry:
Parametry

Vysvětlení

Hostitel databáze

IP-adresa nebo název domény serveru databanky

Port databáze

číslo portu, 0 až 65536
Zadání není povinné

Název databáze

jednotlivé zadání

Uživatelé databáze

jednotlivé zadání

Heslo databáze

jednotlivé zadání

Parametry pro Microsoft SQL Server
Když zvolíte systém databanky Microsoft SQL Server, máte k
dispozici následující parametry:
Parametry

Vysvětlení

Hostitel databáze

IP-adresa nebo název domény serveru databanky

Port databáze

číslo portu, 0 až 65536
Zadání není povinné

Název instance

jednotlivé zadání

Název databáze

jednotlivé zadání

Verifikace Windows

aktivovat/deaktivovat

Uživatelé databáze

Zadání je potřebné pouze pro deaktivování Verifikace Windows

Heslo databáze

Zadání je potřebné pouze pro deaktivování Verifikace Windows
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9.11 Položka menu Info
V položce menu Info najdete Licenční informace a právní
informace k softwaru.
StateMonitor ukazuje následující informace:
Verze StateMonitoru
HEIDENHAIN DNC verze
Licence StateMonitoru
Licenční podmínky
Tabulka s upozorněním na licenci Open-Source
Další informace: "Funkce v tabulkách a grafech", Stránka 41
Abyste se dostali do položky menu Info postupujte takto:
Přejděte do menu Nastaveni
Zvolte položku menu Info
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10.1 Volitelný software a licence
Funkčnost StateMonitoru může být rozšířena pomocí přídavného
volitelného softwaru.
Licence pro volitelný software můžete získat v prodejní síti
HEIDENHAIN. Získáte licenční klíč, se kterým volitelný software
aktivujete v donglu.
K dispozici je následující volitelný software:
Opce

Rozšíření funkce

ID

1

5 přídavných řízení strojů

1220884-01

2

Rozhraní Modbus

1268670-01

3

Rozhraní OPC UA

1268673-01

4

JobTerminal

1268674-01

5

Rozhraní MTConnect

1268675-01
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10.2 Požadavek na licenci
Licenci můžete získat s uvedením výrobního čísla u fy
HEIDENHAIN. Tato výrobní čísla najdete v položce menu Info.
Abyste se dostali do položky menu Info postupujte takto:
Přejděte do menu Nastaveni
Zvolte položku menu Info
Zobrazí se přehled
Zobrazí se verze programu a výrobní čísla.
Kontaktujte servisní pobočku fy HEIDENHAIN
s uvedením zobrazených výrobních čísel si
vyžádejte licenci
Licenci vygeneruje servisní pobočka fy
HEIDENHAIN a pošle ji přes e-mail
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10.3 Povolení licence
Pro zapnutí licence se musí povolit nová licence na vašem donglu.
Postup povolení závisí na vaší konfiguraci:
Online: Server nebo PC, na kterém je aplikace StateMonitoru
instalována, má přístup k Internetu.
Licenci můžete povolit přímo na vašem donglu.
Další informace: "Povolení licence (online)", Stránka 128
Offline: Server nebo PC, na kterém je aplikace StateMonitoru
instalována, nemá přístup k Internetu.
Nejdříve musíte generovat soubor s požadavkem a přenést ho
na PC s přístupem k internetu. Tento soubor s požadavkem pak
můžete s vaší licencí povolit. Aktualizační soubor, generovaný
s licencí, musíte pak zase přenést na server nebo PC s
instalovanou aplikací StateMonitoru a tam licenci aktivovat.
Další informace: "Povolení licence (offline)", Stránka 129

Povolení licence (online)
K povolení licence na donglu online postupujte takto:
Na serveru nebo PC, kde je instalovaný StateMonitor, vyvolejte
webovou stránku s následující adresou:
www.lc.codemeter.com/54077-02/depot
nebo
Klikněte na tlačítko Aktualizace licence
Zobrazí se portál s licencí pro StateMonitor.
Zkopírujte licenční klíč (WIBU-Ticket) z e-mailu do políčka
WIBU-Ticket
Klikněte na tlačítko Dále
Zobrazí se stránka Přehled licencí.
Klikněte na tlačítko Aktivovat licenci
Zobrazí se stránka Dostupné licence.
Klikněte na tlačítko Nyní aktivovat zvolené licence (Activate
Selected Licenses Now) a postupujte podle pokynů na stránce
Na vašem donglu se povolí licence pro pět dodatečných
strojních řídicích systémů.
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Povolení licence (offline)
K vytvoření souboru s požadavkem na licenci postupujte takto:
Na serveru nebo PC, kde je instalovaný StateMonitor, vyvolejte
Kontrolní centrum CodeMeteru
Klikněte na tlačítko Aktualizace licence
Zobrazí se CmFAS Assistent (Pomocník).
Klikněte na opci Požadavek na licenci (Lizenzanforderung) a na
tlačítko Dále
Klikněte na opci Stávající licence (Bestehende Lizenz) a na
tlačítko Dále
Klikněte na opci DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH a na
tlačítko Dále
Zadejte požadovaný název souboru, včetně cesty, a klikněte na
tlačítko Použít
Soubor s požadavkem na licenci se vytvoří na uvedeném místě
ukládání.
Přeneste soubor s požadavkem na licenci na PC s přístupem k
Internetu (např. pomocí USB-flashdisku)
K vytvoření souboru s aktualizací licence postupujte takto:
Vyvolejte webovou stránku s následující adresou:
www.lc.codemeter.com/54077-02/depot
Zobrazí se portál s licencí pro StateMonitor.
Zkopírujte licenční klíč (WIBU-Ticket) z e-mailu do políčka
WIBU-Ticket
Klikněte na tlačítko Dále
Zobrazí se stránka Přehled licencí.
Klikněte na tlačítko Aktivovat licenci
Klikněte na tlačítko Přenos licence offline (Offline License
transfer) a postupujte podle pokynů na stránce
Vytvoří se soubor s aktualizací licence
Přeneste soubor s aktualizací licence na server nebo PC, kde je
instalovaný StateMonitor (např. s USB-flashdiskem)
Pro aktivaci souboru aktualizace licence postupujte takto:
Na serveru nebo PC, kde je instalovaný StateMonitor, vyvolejte
Kontrolní centrum CodeMeteru
Klikněte na tlačítko Aktualizace licence
Zobrazí se CmFAS Assistent (Pomocník).
Klikněte na volbu Nahrát aktualizaci licence a na tlačítko Dále
Zadejte název souboru, včetně cesty licenčního souboru a
klikněte na tlačítko Použít
Soubor s aktualizací licence se naimportuje.
Na vašem donglu se povolí licence pro pět dodatečných
strojních řídicích systémů.
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11.1 SIK-menu
SIK (System Identifikace Key) obsahuje licenci NC-softwaru k
povolení regulačních okruhů a softwarových opcí.
Pomocí SIK-čísla dostane řídicí systém jedinečný identifikátor.
Nejdříve se podívejte do SIK-menu, zda je povolena opce #18.
Postup pro iTNC 530:
Zvolte provozní režim Program zadat/editovat.
Stiskněte klávesu MOD
Zadejte kód SIK
Stiskněte klávesu ENT
TNC zobrazí na displeji SIK-menu.
Pokud je opce #18 zaškrtnutá, je rozhraní HEIDENHAIN DNC
vašeho řídicího systému povoleno.
Pokud není opce #18 zaškrtnutá, musíte nechat opci #18 povolit.
Další informace: "Povolení opce #18", Stránka 134
Chcete-li opci aktivovat, budete potřebovat SIK-číslo
vašeho řídicího systému. SIK-číslo najdete v SIK-menu
pod SIK-informace v políčku Identifikátoru (SIK-ID).
Postup pro TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128:
Zvolte režim Programování
Stiskněte klávesu MOD
Zadejte kód SIK
Stiskněte klávesu ENT
TNC zobrazí na displeji SIK-menu.
Pokud je opce #18 zaškrtnutá, je rozhraní HEIDENHAIN DNC
vašeho řídicího systému povoleno.
Pokud není opce #18 zaškrtnutá, musíte nechat opci #18 povolit.
Další informace: "Povolení opce #18", Stránka 134
Chcete-li opci aktivovat, budete potřebovat SIK-číslo
vašeho řídicího systému. SIK-číslo najdete v SIK-menu
pod SIK-informace v políčku Výrobní č.. (SN).
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Postup CNC PILOT 640 / MANUALplus 620:
Zvolte režim Organizace
Stiskněte softklávesu Kód
Zadejte kód SIK
Zadání potvrďte s OK.
Řídicí systém přejde do podřízeného režimu
Editování stroj. param. a ukáže SIK-menu.
Pokud je opce #18 zaškrtnutá, je rozhraní HEIDENHAIN DNC
vašeho řídicího systému povoleno.
Pokud není opce #18 zaškrtnutá, musíte nechat opci #18 povolit.
Další informace: "Povolení opce #18", Stránka 134
Chcete-li opci aktivovat, budete potřebovat SIK-číslo
vašeho řídicího systému. SIK-číslo najdete v SIK-menu
pod SIK-informace v políčku Výrobní č.. (SN).
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11.2 Povolení opce #18
Opce #18 je na řídicích systémech HEIDENHAIN k dispozici od
následujících verzí softwaru:
Řízení

od verze softwaru

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

S opcí #18 se povolí rozhraní HEIDENHAIN-DNC.
DNC znamená Distributed Numerical Control a znamená propojení
počítačem řízených obráběcích strojů (CNC-strojů) v počítačové
síti.
Aktivace na 90 dnů pro testování
K zapnutí opce #18 na 90 dnů postupujte takto:
Poznamenejte si SIK-číslo řídicího systému
Další informace: "SIK-menu", Stránka 132
Kontaktujte servis fy HEIDENHAIN:
e-mailem na adresu service.nc-pgm@heidenhain.de
případně telefonicky na čísle +49 8669 31-3103.
Po uvedení vašeho SIK-čísla získáte potřebné heslo k
odemknutí požadované opce na 90 dnů pro testování.
Upozornění:
odemknutí jednotlivých opcí pro testování zdarma
je možné pouze jednou na 90 dnů, pak je aktivace
placená
odemknutí opce #18 zdarma pro testování je u iTNC
530 možné až od verze softwaru 34049x-04
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Placená aktivace (bez omezení)
K zakoupení opce #18 a aktivaci bez omezení postupujte takto:
Kontaktujte fy HEIDENHAIN:
e-mailem info@heidenhain.de
nebo přes kontaktní formulář na domovské stránce:
www.heidenhain.de
nebo přes portál popisného dialogu HEIDENHAIN:
www.klartext-portal.de
V každém případě sdělte:
SIK-číslo vašeho řídicího systému
Vaše kontaktní údaje
Vaše telefonní číslo pro případný kontakt
Příslušné oddělení se s Vámi neprodleně spojí.
Dostanete 5místný odemykací kód.
Postup
Pokud jste kód získali postupujte takto:
Otevřete SIK-menu
Další informace: "SIK-menu", Stránka 132
Umístěte kurzor na opci #18
Stiskněte softklávesu SET OPTION (Nastavit opci)
Objeví se pomocné okno pro zadání kódu.
Zadejte kód
Potvrďte s OK
Opce #18 je tím na řídicím systému povolena a
aktivována v SIK-menu.
V případě potřeby řídicí systém restartujte

HEIDENHAIN | StateMonitor| Návod k obsluze | 10/2018

135

11

Síťové připojení | Připojení do sítě

11.3 Připojení do sítě
Aby bylo možno používat StateMonitor, musí být řídicí systémy
strojů zapojeny do sítě.
Řídicí systémy HEIDENHAIN jsou standardně vybaveny kartou
Ethernet. Proto můžete řídící systémy připojit do vaší sítě jako
Klienty.
Dejte si řízení nakonfigurovat od specialisty na
počítačové sítě.
Máte-li iTNC 530 s verzí softwaru starší než 34049x-05:
Pokud změníte IP-adresu TNC, provede řízení
automaticky restart.

Připojení do sítě s pevnou IP-adresou
Pokud nezískáváte IP-adresy dynamicky ze serveru DHCP, zadejte
pevné IP-adresy v rámci podsítě do konfigurace rozhraní řídicích
systémů.
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iTNC 530 od verze softwaru 34049x-04 (HEROS 4)
Připojení řídicích systémů přes pevnou IP-adresu do firemní sítě
provádějte takto:
Zvolte provozní režim Program zadat / Editovat
Stiskněte klávesu MOD
Zadejte číslo kódu NET123
Stiskněte klávesu ENT
Stiskněte softklávesu DEFINE NET
Řídicí systém ukáže hlavní obrazovku pro
konfiguraci sítě.
Zadejte do sloupců následující informace:
Nastavení

Význam

Zadání

ADDRESS

Zadat IP-adresu řídicího systému

Čtyři čísla oddělená tečkami
například 160.1.180.20

MASK

SUBNET MASK slouží k rozlišení identifikace (ID) sítě a Host-ID v síti.

Čtyři čísla oddělená tečkou, zjistěte si je u
správce sítě
například 255.255.0.0

VYSÍLÁNÍ (BROADCAST)

Vysílací adresa (Broadcast adresse) řídicího systému je nutná pouze tehdy, pokud
se odchyluje od standardního nastavení.
Standardní nastavení se tvoří z ID-sítě a
Host-ID, kde jsou všechny bity nastaveny
na 1.

například 160.1.255.255

ROUTER (SMĚROVAČ)

Internetová adresa vašeho standardního
směrovače (routeru).
Nutné zadat jen tehdy, je-li vaše síť složena z několika dílčích sítí.

Čtyři čísla oddělená tečkou, zjistěte si je u
správce sítě
například 160.1.0.2

HOST

Jméno, s nímž se TNC hlásí v síti

například iTNC530_Maschine1

DOMAIN

Název domény vaší firemní sítě

Hodnotu si případně zjistěte u správce sítě

NAMESERVER

Síťová adresa doménového serveru

Hodnotu si případně zjistěte u správce sítě

Další informace: Příručka pro uživatele popisného
dialogu HEIDENHAIN iTNC 530
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iTNC 530 od verze softwaru 34049x-05 (HEROS 4)
Připojení řídicích systémů přes pevnou IP-adresu do firemní sítě
provádějte takto:
Zvolte provozní režim Program zadat / Editovat
Stiskněte klávesu MOD
Zadejte číslo kódu NET123
Stiskněte klávesu ENT
Stiskněte softklávesu DEFINE NET
Řízení ukáže pomocné okno pro síťová
nastavení.
Stiskněte tlačítko Konfigurovat
Řízení ukáže pomocné okno pro konfiguraci
rozhraní.
Zadejte do pomocného okna informace z
následující tabulky
Stiskněte tlačítko OK

Nastavení

Význam

Zadání

Stav

Rozhraní aktivní

Musí být zaškrtnuto

Název:

Název rozhraní

(neměnit)

Konektorové spojení:

Označení zástrčkového spoje: X26

(neměnit)

IP adresa

IP-adresa řídicího systému

Aktivovat opci IP adresu určit ručně

Adresa:

Zadat IP-adresu řídicího systému

Čtyři čísla oddělená tečkami, například
160.1.180.20

Subnet maska

Subnet maska slouží k rozlišení mezi Idsítě a Host-ID sítě.
Zadat Subnet maska

Čtyři čísla oddělená tečkami, například
255.255.0.0
Hodnotu si příp. zjistěte u správce sítě

Další informace: Příručka pro uživatele popisného
dialogu HEIDENHAIN iTNC 530
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iTNC 530 od verze softwaru 60642x-04 (HEROS 5) s
HSCI
Připojení řídicích systémů přes pevnou IP-adresu do firemní sítě
provádějte takto:
Propojte řídicí systém s místní podnikovou sítí síťovým kabelem
Zvolte provozní režim Program zadat / Editovat
Stiskněte klávesu MOD
Zadejte číslo kódu NET123
Stiskněte klávesu ENT
Stiskněte softklávesu DEFINE NET
Řízení ukáže pomocné okno pro síťová
nastavení.
Na kartě Název počítače zadejte název
počítače, se kterým se bude počítač zobrazovat
v podnikové síti
Přejděte na kartu Rozhraní
Zvolte rozhraní (eth0)
Stiskněte tlačítko Konfigurovat
Řízení ukáže pomocné okno pro konfiguraci
rozhraní.
Na kartě Nastavení zadejte do pomocného okna
informace z následující tabulky
Stiskněte tlačítko OK

Nastavení

Význam

Zadání

Status

Rozhraní aktivní

Musí být zaškrtnuto

Název:

Název rozhraní

(neměnit)

Konektorové spojení:

Označení zástrčkového spoje: X26

(neměnit)

IP adresa

IP-adresa řídicího systému

Aktivovat opci IP adresu určit ručně

Adresa:

Zadat IP-adresu řídicího systému

Čtyři čísla oddělená tečkami, například
160.1.180.20

Subnet maska

Subnet maska slouží k rozlišení mezi Idsítě a Host-ID sítě.
Zadat Subnet maska

Čtyři čísla oddělená tečkami, například
255.255.0.0
Hodnotu si příp. zjistěte u správce sítě

Řízení může mít dvě síťová rozhraní. Každé síťové rozhraní má
vlastní IP-adresu.
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Pokud jsou k dispozici dvě síťová rozhraní, tak jsou v řídicích
systémech fy HEIDENAIN takto předem obsazeny:
X26 pro integraci do lokální podnikové sítě (připojení ke
StateMonitoru)
X116 pouze pro interní strojní použití
Postupujte podle příručky ke stroji!
Výrobce stroje se může odchýlit od použitého přiřazení
síťového rozhraní fou HEIDENHAIN.

UPOZORNĚNÍ
Pozor, porucha funkce!
Pokud změníte IP-adresu vnitřního rozhraní stroje, přerušíte
komunikaci s ostatními komponentami strojů a odstavíte řídicí
systém.
Neměňte nastavení pro interní strojní rozhraní
Další informace: Příručka pro uživatele popisného
dialogu HEIDENHAIN iTNC 530
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TNC 620 verze softwaru 34056x (HEROS 4) a TNC 320
verze softwaru 34055x (HEROS 4)
Připojení řídicích systémů přes pevnou IP-adresu do firemní sítě
provádějte takto:
Propojte řídicí systém s místní podnikovou sítí síťovým kabelem
Zvolte režim Programování
Stiskněte klávesu MOD
Zadejte číslo kódu NET123
Stiskněte softklávesu OK
Stiskněte klávesu Management programu
Stiskněte softklávesu Síť
Stiskněte softklávesu Konfigurace sítě
Řízení ukáže pomocné okno pro síťové
nastavení.
Do Hostname zadejte název počítače, se kterým
se bude řídicí systém zobrazovat v podnikové síti
U DHCP podpora zvolte NE
Stiskněte klávesu ENT
Řízení ukáže pomocné okno Nastavení sítě.
Zadejte do pomocného okna informace z
následující tabulky
Stiskněte tlačítko OK
Nastavení

Význam

Zadání

IP adresa

IP-adresa řídicího systému

Čtyři čísla oddělená tečkami, například
160.1.180.20

Subnet maska

Subnet maska slouží k rozlišení mezi Idsítě a Host-ID sítě.
Zadat Subnet maska

Čtyři čísla oddělená tečkami, například
255.255.0.0
Hodnotu si příp. zjistěte u správce sítě

Broadcast

Vysílací adresa (Broadcast adresse) řídicího systému je nutná pouze tehdy, pokud
se odchyluje od standardního nastavení.
Standardní nastavení se tvoří z ID-sítě a
Host-ID, kde jsou všechny bity nastaveny
na 1.

například 160.1.255.255

Router

Internetová adresa vašeho standardního
směrovače (routeru).
Nutné zadat jen tehdy, je-li vaše síť složena z několika dílčích sítí.

Čtyři čísla oddělená tečkami, například
160.1.0.2
Hodnotu si příp. zjistěte u správce sítě

Změny v nastavení sítě se provedou po restartu řídicího
systému.
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TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128 (HEROS 5)
Připojení řídicích systémů přes pevnou IP-adresu do firemní sítě
provádějte takto:
Propojte řídicí systém s místní podnikovou sítí síťovým kabelem
Zvolte režim Programování
Stiskněte klávesu MOD
Zadejte číslo kódu NET123
Stiskněte softklávesu OK
Stiskněte klávesu Management programu
Stiskněte softklávesu Síť
Stiskněte softklávesu KONFIGUROVAT SÍŤ
Řízení ukáže pomocné okno pro síťová
nastavení.
Na kartě Název počítače zadejte název
počítače, se kterým se bude počítač zobrazovat
v podnikové síti
Přejděte na kartu Rozhraní
Zvolte rozhraní (eth0)
Stiskněte tlačítko Konfigurovat
Řízení ukáže pomocné okno pro konfiguraci
rozhraní.
Zadejte do pomocného okna informace z
následující tabulky
Stiskněte tlačítko OK

Nastavení

Význam

Zadání

Status

Rozhraní aktivní

Musí být zaškrtnuto

Název:

Název rozhraní

(neměnit)

Konektorové spojení:

Označení zástrčkového spoje: X26

(neměnit)

IP adresa

IP-adresa řídicího systému

Aktivovat opci IP adresu určit ručně

Adresa:

Zadat IP-adresu řídicího systému

Čtyři čísla oddělená tečkami, například
160.1.180.20

Subnet maska

Subnet maska slouží k rozlišení mezi Idsítě a Host-ID sítě.
Zadat Subnet maska

Čtyři čísla oddělená tečkami, například
255.255.0.0
Hodnotu si příp. zjistěte u správce sítě

Řízení může mít dvě síťová rozhraní. Každé síťové rozhraní má
vlastní IP-adresu.
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Pokud jsou k dispozici dvě síťová rozhraní, tak jsou v řídicích
systémech fy HEIDENAIN takto předem obsazeny:
X26 pro integraci do lokální podnikové sítě (připojení ke
StateMonitoru)
X116 pouze pro interní strojní použití
Postupujte podle příručky ke stroji!
Výrobce stroje se může odchýlit od použitého přiřazení
síťového rozhraní fou HEIDENHAIN.

UPOZORNĚNÍ
Pozor, porucha funkce!
Pokud změníte IP-adresu vnitřního rozhraní stroje, přerušíte
komunikaci s ostatními komponentami strojů a odstavíte řídicí
systém.
Neměňte nastavení pro interní strojní rozhraní
Další informace: Příručka pro uživatele programování
v popisném dialogu TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 /
TNC 128
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CNC PILOT 640 od verze softwaru 688946-01
(HEROS 5)
Připojení řídicích systémů přes pevnou IP-adresu do firemní sítě
provádějte takto:
Propojte řídicí systém s místní podnikovou sítí síťovým kabelem
Přejděte do provozního režimu Organizace
Stiskněte softklávesu Kód
Zadejte číslo kódu NET123
Stiskněte tlačítko OK
Stiskněte softklávesu Přenos
Stiskněte softklávesu Nastavení
Stiskněte softklávesu Síťová Konfigurace
Řízení ukáže pomocné okno pro síťová
nastavení.
Na kartě Název počítače zadejte název
počítače, se kterým se bude počítač zobrazovat
v podnikové síti
Přejděte na kartu Rozhraní
Zvolte rozhraní (eth0)
Stiskněte tlačítko Konfigurovat
Řízení ukáže pomocné okno pro konfiguraci
rozhraní.
Zadejte do pomocného okna informace z
následující tabulky
Stiskněte tlačítko OK

Nastavení

Význam

Zadání

Status

Rozhraní aktivní

Musí být zaškrtnuto

Název:

Název rozhraní

(neměnit)

Konektorové spojení:

Označení zástrčkového spoje: X26

(neměnit)

IP adresa

IP-adresa řídicího systému

Aktivovat opci IP adresu určit ručně

Adresa:

Zadat IP-adresu řídicího systému

Čtyři čísla oddělená tečkami, například
160.1.180.20

Subnet maska

Subnet maska slouží k rozlišení mezi Idsítě a Host-ID sítě.
Zadat Subnet maska

Čtyři čísla oddělená tečkami, například
255.255.0.0
Hodnotu si příp. zjistěte u správce sítě

Řízení může mít dvě síťová rozhraní. Každé síťové rozhraní má
vlastní IP-adresu.
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Pokud jsou k dispozici dvě síťová rozhraní, tak jsou v řídicích
systémech fy HEIDENAIN takto předem obsazeny:
X26 pro integraci do lokální podnikové sítě (připojení ke
StateMonitoru)
X116 pouze pro interní strojní použití
Postupujte podle příručky ke stroji!
Výrobce stroje se může odchýlit od použitého přiřazení
síťového rozhraní fou HEIDENHAIN.

UPOZORNĚNÍ
Pozor, porucha funkce!
Pokud změníte IP-adresu vnitřního rozhraní stroje, přerušíte
komunikaci s ostatními komponentami strojů a odstavíte řídicí
systém.
Neměňte nastavení pro interní strojní rozhraní
Další informace: Příručka pro uživatele
CNC PILOT 640 od verze softwaru 68894x-04
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MANUALplus 620 od verze softwaru 548328-05 a
54843x-01 (HEROS 5)
Připojení řídicích systémů přes pevnou IP-adresu do firemní sítě
provádějte takto:
Propojte řídicí systém s místní podnikovou sítí síťovým kabelem
Přejděte do provozního režimu Organizace
Stiskněte softklávesu Kód
Zadejte číslo kódu NET123
Stiskněte tlačítko OK
Stiskněte softklávesu Přenos
Stiskněte softklávesu Nastavení
Stiskněte softklávesu Síť
Řízení ukáže pomocné okno síťové spojení.
Stiskněte softklávesu Konfig.
Řízení ukáže pomocné okno síťová
konfigurace.
Zadejte do pomocného okna informace z
následující tabulky
Stiskněte softklávesu Uložit
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Nastavení

Význam

Zadání

Název řízení

Název řídicího systému, pod kterým je
viditelný v síti

např. MANUALplus620

DHCP

OFF: Řídicí systém má pevnou IP-adresu v
síti.
ON: Řídicí systém stahuje automaticky ze
serveru DHCP:
IP-adresu
Subnet-masku
Broadcast
Gateway

OFF (VYP)

IP adresa

IP-adresa řídicího systému

Čtyři čísla oddělená tečkami, například
192.168.000.000

Subnet maska

Subnet maska slouží k rozlišení mezi Idsítě a Host-ID sítě.
Zadat Subnet maska

Čtyři čísla oddělená tečkami, například
255.255.255.0
Hodnotu si příp. zjistěte u správce sítě

Broadcast

Vysílací adresa (Broadcast adresse) řídicího systému je nutná pouze tehdy, pokud
se odchyluje od standardního nastavení.
Standardní nastavení se tvoří z ID-sítě a
Host-ID, kde jsou všechny bity nastaveny
na 1.

Čtyři čísla oddělená tečkami, například
255.255.255.0
Hodnotu si příp. zjistěte u správce sítě

Gateway

IP-adresa výchozí brány je nezbytná pouze
pokud pracujete s více než jednou sítí.

Čtyři čísla oddělená tečkami, například
192.168.000.254
Hodnotu si příp. zjistěte u správce sítě

Další informace: Příručka pro uživatele
MANUALplus 620 od verze softwaru 548328-05 a
54843x-01

Připojení do sítě přes DHCP
V rozsáhlých sítích je běžné zapojení klientů s DHCP.
DHCP znamená Dynamic Host Configuration Protocol.
S DHCP se označuje komunikační nebo internetový protokol, který
umožňuje přiřazení konfigurace sítě pro klienty prostřednictvím
serveru. Klienti získávají IP-adresy a další parametry automaticky z
DHCP-serveru.
Klient je koncové zařízení, které načte síťové služby ze serveru.
Síť s více klienty, než je dostupných IP-adres, si vystačí s pomocí
DHCP-připojení s menším počtem IP-adres, protože ne všichni
klienti jsou přihlášeni do sítě ve stejnou dobu. Proto nepřihlášení
klienti neblokují žádné IP-adresy. Dostupné IP-adresy jsou
dynamicky přiřazovány klientům přihlášeným k síti.
Připojení DHCP je funkce FCL-2.
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iTNC 530 od verze softwaru 34049x-04 (HEROS 4)
Připojení řídicího systému přes DHCP do firemní sítě provádějte
takto:
Zvolte provozní režim Program zadat / Editovat
Stiskněte klávesu MOD
Zadejte číslo kódu NET123
Stiskněte klávesu ENT
Stiskněte softklávesu DEFINE NET
Řídicí systém ukáže hlavní obrazovku pro
konfiguraci sítě.
Zadejte do sloupců následující informace:
Nastavení

Význam

Zadání

ADDRESS

Řízení získá IP-adresu od serveru DHCP.

DHCP

MASK

Řízení získá SUBNET MASK od serveru
DHCP.

(nezadávat)

VYSÍLÁNÍ (BROADCAST)

Řízení získá Broadcast-adresu od serveru
DHCP.

(nezadávat)

ROUTER (SMĚROVAČ)

Internetová adresa vašeho standardního
směrovače (routeru)

Nutné zadat jen tehdy, je-li vaše síť složena z několika dílčích sítí.

HOST

Jméno, s nímž se TNC hlásí v síti

Zadejte název počítače.

DOMAIN

Název domény vaší firemní sítě

DHCP

NAMESERVER

Dynamické přiřazení síťové adresy
doménového serveru

(nezadávat)

Další informace: Příručka pro uživatele popisného
dialogu HEIDENHAIN iTNC 530
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iTNC 530 od verze softwaru 34049x-05 (HEROS 4)
Připojení řídicího systému přes DHCP do firemní sítě provádějte
takto:
Zvolte provozní režim Program zadat / Editovat
Stiskněte klávesu MOD
Zadejte číslo kódu NET123
Stiskněte klávesu ENT
Stiskněte softklávesu DEFINE NET
Řízení ukáže pomocné okno pro síťová
nastavení.
Na kartě Název počítače zadejte název
počítače, se kterým se bude řídicí systém
zobrazovat v podnikové síti
Na kartě Rozhraní stiskněte tlačítko
Konfigurovat
Řízení ukáže pomocné okno pro konfiguraci
rozhraní.
Zadejte do pomocného okna následující
informace:
Nastavení

Význam

Zadání

Status

Rozhraní aktivní

Musí být zaškrtnuto

Název:

Název rozhraní

(neměnit)

Konektorové spojení:

Označení zástrčkového spoje: X26

(neměnit)

IP adresa

IP-adresa řídicího systému

Aktivujte opci IP-Adresu určit automaticky (DHCP)

Adresa:

Řízení získá IP-adresu automaticky od serveru DHCP.

Maska sítě:

Řízení získá subnet-masku automaticky od serveru DHCP.

Další informace: Příručka pro uživatele popisného
dialogu HEIDENHAIN iTNC 530
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iTNC 530 od verze softwaru 60642x-04 (HEROS 5) s
HSCI
Připojení řídicího systému přes DHCP do firemní sítě provádějte
takto:
Propojte řídicí systém s místní podnikovou sítí síťovým kabelem
Zvolte provozní režim Program zadat / Editovat
Stiskněte klávesu MOD
Zadejte číslo kódu NET123
Stiskněte klávesu ENT
Stiskněte softklávesu DEFINE NET
Řízení ukáže pomocné okno pro síťová
nastavení.
Na kartě Název počítače zadejte název
počítače, se kterým se bude počítač zobrazovat
v podnikové síti
Přejděte na kartu Rozhraní
Zvolte rozhraní (eth0)
Stiskněte tlačítko Konfigurovat
Řízení ukáže pomocné okno pro konfiguraci
rozhraní.
Na kartě Nastavení zadejte do pomocného okna
následující informace:

Nastavení

Význam

Zadání

Status

Rozhraní aktivní

Musí být zaškrtnuto

Název:

Název rozhraní

(neměnit)

Konektorové spojení:

Označení zástrčkového spoje: X26

(neměnit)

IP adresa

IP-adresa řídicího systému

Aktivujte opci IP-Adresu určit automaticky (DHCP)

Adresa:

Řízení získá IP-adresu automaticky od serveru DHCP.
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Nastavení

Význam

Zadání

Maska sítě:

Subnet maska slouží k rozlišení mezi síťovým ID a Host-ID sítě.
Řízení získá subnet-masku automaticky.

Domain Name Server
(DNS)

Opce DNS určit automaticky:
TNC získá IP-adresu od serveru doménových názvů automaticky.
Opce DNS určit ručně:
Ruční zadání IP-adres serveru a názvu domény

Default Gateway

Opce Default gateway určit automaticky:
TNC získá IP-adresu Default gateways automaticky.
Opce Default gateway určit ručně:
Zadejte ručně IP-adresu Default-Gateways.

Změny převezmete tlačítkem OK nebo je odmítnete tlačítkem
Zrusit
Řízení může mít dvě síťová rozhraní. Každé síťové rozhraní má
vlastní IP-adresu.
Pokud jsou k dispozici dvě síťová rozhraní, tak jsou v řídicích
systémech fy HEIDENAIN takto předem obsazeny:
X26 pro integraci do lokální podnikové sítě (připojení ke
StateMonitoru)
X116 pouze pro interní strojní použití
Postupujte podle příručky ke stroji!
Výrobce stroje se může odchýlit od použitého přiřazení
síťového rozhraní fou HEIDENHAIN.

UPOZORNĚNÍ
Pozor, porucha funkce!
Pokud změníte IP-adresu vnitřního rozhraní stroje, přerušíte
komunikaci s ostatními komponentami strojů a odstavíte řídicí
systém.
Neměňte nastavení pro interní strojní rozhraní
Další informace: Příručka pro uživatele popisného
dialogu HEIDENHAIN iTNC 530
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TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128
Připojení řídicího systému přes DHCP do firemní sítě provádějte
takto:
Propojte řídicí systém s místní podnikovou sítí síťovým kabelem
Zvolte režim Programování
Stiskněte klávesu MOD
Zadejte číslo kódu NET123
Stiskněte softklávesu OK
Stiskněte klávesu Management programu
Stiskněte softklávesu Síť
Stiskněte softklávesu Konfigurování sítě
Řízení ukáže pomocné okno pro síťová
nastavení.
Na kartě Název počítače zadejte název
počítače, se kterým se bude počítač zobrazovat
v podnikové síti
Přejděte na kartu Rozhraní
Zvolte rozhraní (eth0)
Stiskněte tlačítko Konfigurovat
Řízení ukáže pomocné okno pro konfiguraci
rozhraní.
Zadejte do pomocného okna následující
informace:

Nastavení

Význam

Zadání

Status

Rozhraní aktivní

Musí být zaškrtnuto

Název:

Název rozhraní

(neměnit)

Konektorové spojení:

Označení zástrčkového spoje: X26

(neměnit)

IP adresa

IP-adresa řídicího systému

Aktivovat opci IP-Adresu určit automaticky (DHCP)

Adresa:

Řízení získá IP-adresu automaticky od serveru DHCP.
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Nastavení

Význam

Zadání

Maska sítě:

Subnet maska slouží k rozlišení mezi síťovým ID a Host-ID sítě.
Řízení získá subnet-masku automaticky.

Domain Name
Server (DNS)

Opce DNS určit automaticky:
TNC získá IP-adresu od serveru doménových názvů automaticky.
Opce DNS určit ručně:
Ruční zadání IP-adres serveru a názvu domény

Default Gateway

Opce Default gateway určit automaticky:
TNC získá Default-Gateway automaticky.
Opce Default gateway určit ručně:
Zadejte ručně IP-adresu Default-Gateways.

Změny převezmete tlačítkem OK nebo je odmítnete tlačítkem
Zrusit
Řízení může mít dvě síťová rozhraní. Každé síťové rozhraní má
vlastní IP-adresu.
Pokud jsou k dispozici dvě síťová rozhraní, tak jsou v řídicích
systémech fy HEIDENAIN takto předem obsazeny:
X26 pro integraci do lokální podnikové sítě (připojení ke
StateMonitoru)
X116 pouze pro interní strojní použití
Postupujte podle příručky ke stroji!
Výrobce stroje se může odchýlit od použitého přiřazení
síťového rozhraní fou HEIDENHAIN.

UPOZORNĚNÍ
Pozor, porucha funkce!
Pokud změníte IP-adresu vnitřního rozhraní stroje, přerušíte
komunikaci s ostatními komponentami strojů a odstavíte řídicí
systém.
Neměňte nastavení pro interní strojní rozhraní
Další informace: Příručka pro uživatele programování
v popisném dialogu TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 /
TNC 128 od verze software 34059-06
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CNC PILOT 640 od verze softwaru 688946-01
(HEROS 5)
Připojení řídicího systému přes DHCP do firemní sítě provádějte
takto:
Propojte řídicí systém s místní podnikovou sítí síťovým kabelem
Přejděte do provozního režimu Organizace
Stiskněte softklávesu Kód
Zadejte číslo kódu NET123
Stiskněte tlačítko OK
Stiskněte softklávesu Transfer
Stiskněte softklávesu Spojení
Stiskněte softklávesu Konfigurování sítě
Řízení ukáže pomocné okno pro síťová
nastavení.
Na kartě Název počítače zadejte název
počítače, se kterým se bude počítač zobrazovat
v podnikové síti
Přejděte na kartu Rozhraní
Zvolte rozhraní (eth0)
Stiskněte tlačítko Konfigurovat
Řízení ukáže pomocné okno pro konfiguraci
rozhraní.
Zadejte do pomocného okna následující
informace:

Nastavení

Význam

Zadání

Status

Rozhraní aktivní

Musí být zaškrtnuto

Název:

Název rozhraní

(neměnit)

Konektorové spojení:

Označení zástrčkového spoje: X26

(neměnit)

IP adresa

IP-adresa řídicího systému

Aktivujte opci IP-Adresu určit automaticky (DHCP)

Adresa:

Řízení získá IP-adresu automaticky od serveru DHCP.

Maska sítě:

Subnet maska slouží k rozlišení mezi síťovým ID a Host-ID sítě.
Řízení získá subnet-masku automaticky.

Změny převezmete tlačítkem OK nebo je odmítnete tlačítkem
Zrusit
Řízení může mít dvě síťová rozhraní. Každé síťové rozhraní má
vlastní IP-adresu.
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Pokud jsou k dispozici dvě síťová rozhraní, tak jsou v řídicích
systémech fy HEIDENAIN takto předem obsazeny:
X26 pro integraci do lokální podnikové sítě (připojení ke
StateMonitoru)
X116 pouze pro interní strojní použití
Postupujte podle příručky ke stroji!
Výrobce stroje se může odchýlit od použitého přiřazení
síťového rozhraní fou HEIDENHAIN.

UPOZORNĚNÍ
Pozor, porucha funkce!
Pokud změníte IP-adresu vnitřního rozhraní stroje, přerušíte
komunikaci s ostatními komponentami strojů a odstavíte řídicí
systém.
Neměňte nastavení pro interní strojní rozhraní
Další informace: Příručka pro uživatele
CNC PILOT 640 od verze softwaru 68894x-04
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MANUALplus 620 od verze softwaru 548328-05 a
54843x-01(HEROS 5)
Připojení řídicího systému přes DHCP do firemní sítě provádějte
takto:
Propojte řídicí systém s místní podnikovou sítí síťovým kabelem
Přejděte do provozního režimu Organizace
Stiskněte softklávesu Kód
Zadejte číslo kódu NET123
Stiskněte tlačítko OK
Stiskněte softklávesu Transfer
Stiskněte softklávesu Spojení
Stiskněte softklávesu Síť
Řízení ukáže pomocné okno pro síťové spojení.
Stiskněte softklávesu Konfig.
Řízení ukáže pomocné okno pro síťová
konfigurace.
Zadejte do pomocného okna informace z
následující tabulky
Stiskněte softklávesu Uložit

Nastavení

Význam

Zadání

Název řízení

Název řídicího systému, pod kterým je
viditelný v síti

např. MANUALplus620

DHCP

OFF: Řídicí systém má pevnou IP-adresu v
síti.
ON: Řídicí systém stahuje automaticky ze
serveru DHCP:
IP-adresu
Subnet-masku
Broadcast
Gateway

ON (ZAP)

Další informace: Příručka pro uživatele
MANUALplus 620 od verze softwaru 548328-05 a
54843x-01
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12.1 Strojní parametry specifické pro řídicí
systém
StateMonitor podporuje jak připojení řídicích systémů fy
HEIDENHAIN tak i od dalších výrobců.
Pokud ve StateMonitoru založíte nový stroj, musíte v oblasti
Nastavení specifická pro stroj nastavit strojní parametry, které
jsou pro připojení potřebné. Dostupné parametry přitom závisí na
typu vybraného řídicího systému.
Další informace: "Vytvořit stroj", Stránka 109
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12.2 Parametry pro řídicí systémy
HEIDENHAIN
Řídicí systémy strojů
Ke StateMonitoru můžete připojit následující řídicí systémy
HEIDENHAIN:
Řízení

od verze softwaru

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

Pokud založíte nový stroj v řídicím systému HEIDENHAIN, můžete
v oblasti Nastavení specifická pro stroj provést následující
nastavení.
Heslo PLC
Získání overridu (pouze u iTNC 530)
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Nastavení pro Heslo PLC
PLC-heslo je potřeba pro přístup k PLC: Pokud povolíte přístup
k PLC, přečte StateMonitor stav Overridu rychloposuvu a může
rozlišovat mezi NC-bloky s posuvem a NC-bloky s rychloposuvem.
Pokud povolíte přístup k PLC objeví se v grafu Analýza
programu stavový proužek FMAX.
Další informace: "Graf Analýza programu", Stránka 72
StateMonitor má k PLC pouze přístup se čtením, s cílem
vyhodnotit údaje stroje.
Pokud zvolíte v Typ řídicí systém iTNC 530, máte pod Nastavení
specifická pro stroj následující možnosti pro Heslo PLC:
Opce

Význam

Standardní PLC

PLC je chráněno se standardním Heslo PLC
Přístup probíhá automaticky

Bez PLC

K PLC není přístup
Pokud výrobce stroje používá
denní Heslo PLC, zvolte Bez PLC.

OEM PLC

Výrobce stroje zadal svoje vlastní Heslo PLC
(neplatí pro iTNC 530)
Případně se zeptejte u výrobce stroje a
zadejte ho do zadávacího políčka

Opce Standardní PLC nebo OEM PLC
Pokud zvolíte Standardní PLC nebo OEM PLC, rozlišuje
StateMonitor při indikaci strojních stavů v aktuálním bloku mezi
následujícími možnostmi:
NC-blok s posuvem
NC-blok s rychloposuvem
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Aktivní NC-blok s posuvem
Když je NC-blok s posuvem aktivní, pak je zobrazení stavu stroje
nezávislé na poloze override rychloposuvu.
StateMonitor ukáže žlutý stav stroje, když je override posuvu = 0 %.
Strojní stav bude světle zelený, když je override posuvu > 0 % a
< 100 %. Když je override posuvu ≥ 100 %, pak bude stav stroje
tmavě zelený.
Override rychloposuvu
FMAX

Override posuvu
F=0%

Override posuvu
0 % < F < 100 %

Override posuvu
F ≥ 100 %

FMAX = 0 %

Stav stroje: žlutý

Stav stroje:
světle zelený

Stav stroje:
tmavě zelený

0 % < FMAX < 100 %

Stav stroje: žlutý

Stav stroje:
světle zelený

Stav stroje:
tmavě zelený

FMAX ≥ 100 %

Stav stroje: žlutý

Stav stroje:
světle zelený

Stav stroje:
tmavě zelený

Aktivní NC-blok s rychloposuvem
Když je NC-blok s rychloposuvem aktivní, pak je indikace stavu
stroje nezávislá na poloze override posuvu.
StateMonitor ukáže žlutý stav stroje, když je override rychloposuvu
= 0 %. Strojní stav bude světle zelený, když je override
rychloposuvu > 0 % a < 100 %. Když je override rychloposuvu
≥ 100 %, pak bude stav stroje tmavě zelený.
Override rychloposuvu
FMAX

Override posuvu
F=0%

Override posuvu
0 % < F < 100 %

FMAX = 0 %

Stav stroje: žlutý

Stav stroje: žlutý

0 % < FMAX < 100 %

Stav stroje:
světle zelený

Stav stroje:
světle zelený

Stav stroje:
světle zelený

FMAX ≥ 100 %

Stav stroje:
tmavě zelený

Stav stroje:
tmavě zelený

Stav stroje:
tmavě zelený
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Opce Bez PLC
Pokud zvolíte možnost Bez PLC, ukáže StateMonitor stavy stroje
takto:
Stav stroje je žlutý, pokud je v Běh programu, Plynule override
posuvu = 0 %
Stav stroje bude světle zelený, když je override posuvu > 0 %
Stav stroje bude tmavě zelený, když jsou override posuvu a
rychloposuvu ≥100 %
Příklad:
NC-blok s FMAX je aktivní, Override pro rychloposuv = 0 % a
Override pro posuv > 0 %. Pak sice stroj stojí, ale StateMonitor
stále zobrazuje zelený stav stroje.
Následující tabulka ukazuje, která kombinace override posuvu a
rychloposuvu vyvolá který stav stroje:
Override rychloposuvu
FMAX

Override posuvu
F=0%

Override posuvu
0 % < F < 100 %

Override posuvu
F ≥ 100 %

FMAX = 0 %

Stav stroje: žlutý

Stav stroje:
světle zelený

Stav stroje:
světle zelený

0 % < FMAX < 100 %

Stav stroje: žlutý

Stav stroje:
světle zelený

Stav stroje:
světle zelený

FMAX ≥ 100 %

Stav stroje: žlutý

Stav stroje:
světle zelený

Stav stroje:
tmavě zelený

Nastavení pro Získání overridu (pouze u iTNC 530)
Pokud zvolíte v Typ řídicí systém iTNC 530, máte pod Nastavení
specifická pro stroj následující možnosti pro Získání overridu:
Opce

Význam

Standardní
HEIDENHAIN DNC

Zvolte jako Standard, pokud zakládáte stroj
poprvé

Import slov PLC

Zvolte pouze tehdy, pokud Nastavení
overridu stroje není ve StateMonitoru
zobrazeno správně
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12.3 Parametry pro jiné řídicí systémy
V závislosti na vašem volitelném softwaru můžete ke StateMonitoru
připojit další řídicí systémy přes následující rozhraní:
Rozhraní

od verze softwaru

Modbus

Connect/Read (Připojit/Číst)

OPC UA

1.02.x

MTConnect

1.2

Při připojení jiných řídicích systémů se musí přiřazení řídicích
signálů danému stavu stroje provést ručně. K tomu StateMonitor
používá definiční tabulku, která přiřazuje specifický řídicí signál
určitému stavu stroje.
Když založíte nový stroj, musíte v oblasti Nastavení specifická pro
stroj specifikovat tuto definiční tabulku s příslušnými parametry.
Komunikace
StateMonitor pravidelně zjišťuje řídicí signály jiných řídicích
systémů. Doba této periody činí 1 sekundu.
Parametry signálu
I přes otevřené standardy Modbus, OPC UA a
MTConnect jsou četné rozdíly mezi podporovanými
řídicími systémy.
Potřebné informace o adresách, srovnatelných
hodnotách a typech dat najdete v dokumentaci výrobců
řídicích systémů nebo strojů.
Parametry signálů, které StateMonitor vyhodnocuje, jsou pro
všechna cizí řízení (mimo HEIDENHAINA) identické. StateMonitor
vytvoří z přenesených signálních parametrů stavový model pro
daný stroj.
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Základní parametry signálu pro stavový model:
Parametry signálu

Význam

Program běží (PGM
STARTED / PGM
RUNNING)

Program byl spuštěn nebo právě běží

Program byl přerušen
chybovým hlášením
(ERROR)

Vznikla chyba nebo je aktivní. Když
není definováno Program byl přerušen uživatelem (PGM CANCELED),
ukončí Program byl přerušen chybovým hlášením (ERROR) aktuální
program. Spustí se čítač Přerušeno
chybovým hlášením a generuje se
oznámení.

Program byl úspěšně dokončen (PGM
COMPLETED / END PGM)

Program byl úspěšně ukončen. Čítač
programu Zcela zpracováno se
spočítá a generuje se oznámení.

Tyto tři signální parametry musí být vždy přítomné, aby podporovaly
základní funkce, jako je stavový semafor a jednoduchý proužek
stavu stroje.
Přídavné parametry signálu pro stavový model:
Parametry signálu

Význam

Program je zastaven
(PGM STOPPED)

Program byl přerušen, zůstává ale
aktivní a může pokračovat

Program byl přerušen uživatelem (PGM
CANCELED)

Program byl přerušen a nemůže dále
pokračovat. Byl spuštěn čítač programu a generuje se oznámení Program
byl přerušen uživatelem

Chyba byla potvrzena
(ERROR CLEARED)

Chyba, která byla spuštěna přes
Program byl přerušen chybovým
hlášením (ERROR), byla znovu potvrzena a zrušena. Status programu se
změní na Přerušeno.
Program se může pomocí Program
běží (PGM STARTED / PGM
RUNNING) nechat pokračovat nebo
Program byl přerušen uživatelem
(PGM CANCELED) přerušit

Rychloposuv

Hodnota v %

Rychlost posuvu

Hodnota v %

Vřeteno

Hodnota v %

FMAX

Hodnota určuje, zda se pro zjištění
stavu za chodu programu vyhodnotí
override rychloposuvu (FMAX = false)
nebo posuvu (FMAX = true)

Automatická operace

Vyhodnocuje se pouze pro podrobný
náhled

Ruční provoz

Vyhodnocuje se pouze pro podrobný
náhled
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Parametry signálu

Význam

Ruční kolečko

Vyhodnocuje se pouze pro podrobný
náhled

Program

Hodnota se může vyhodnotit v době
chodu programu. Při změně programu a následujícím startu se programové čítače pro aktuální program
resetují na 0. Není-li parametr aktivní,
tak se použije jako výchozí hodnota
"Program".

Pro každý signál jsou potřeba následující údaje:
Adresa (uložení)
Adresa umožňuje rozhraní StateMonitoru přístup k příslušným
hodnotám
U řízení typu Modbus je relevantní ještě typ adresy.
Navíc se uvádí, ve kterém adresním prostoru řídicí
systém založí ukládací adresy.
Datový typ signálu
Datový typ definuje mezi jiným jak se provede porovnání
hodnot. StateMonitor rozlišuje mezi hodnotovými parametry
(Datový typ Text (string) a Number (number)) a booleovými
parametry (Datový typ Boolean value (0 or 1))
Porovnávané hodnoty
Porovnávané hodnoty jsou potřeba pro signály, které přechází
přímo do modelu stavu řídicího systému. Výjimkou jsou číselné
hodnoty, jako override polohy, nebo texty jako názvy programů,
které se nemusí porovnávat
Ověření správnosti
Pokud uložíte v oblasti Nastavení specifická pro stroj definiční
tabulku s tlačítkem Nastavit stroj, tak se záznamy ověří. Tím se
zajišťuje, aby se přiřazení nezrušilo kvůli překlepům apod.
Hlášení o chybě se zobrazí v následujících případech:
Chybí záznam pro adresu (Booleův parametr a hodnotový
parametr)
Booleův parametr
dvě Booleovy hodnoty mají stejnou adresu
dva signálové parametry mají stejný datový typ, stejnou
adresu a stejnou hodnotu
Hodnotové parametry
Signálový parametr s datovým typem Text (string) nebo
Number (number) nemá žádnou hodnotu
dva signálové parametry mají stejnou adresu
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12.4 Parametry spojení Modbus
Spojeni
Definiční tabulka nabízí pro Modbus následující parametry spojení:
Port
Číslo síťového portu přes který je řízení Modbus dosažitelné.
Dávejte pozor na dokumentaci výrobce řídicího
systému nebo stroje.
SIK:
Ruční zadání
NC software
Ruční zadání
Adresování
U Modbus se udává adresa jako číselná hodnota. Adresa se skládá
z následujících prvků:
Typ adresy udává zvolenou oblast uložení (adresní prostor)
Adresa udává, z kterého místa ve zvolené oblasti uložení se má
hodnota číst
Datový typ udává, který formát hodnota má a tím také kolik bitů
se má číst a zpracovat
Pro typ adresy COIL_OUTPUT (Cívka_Výstup) a
DIGITAL_INPUT (Digitální_Vstup) se většinou zapíšou
booleovské hodnoty (0, 1).
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12.5 Příklad pro připojení řídicího systému
přes Modbus
Čtení signálů
U Modbus může StateMonitor číst signály přímo ze vstupních
svorek řídicího systému. U analogových vstupů se většinou měří
napětí mezi 0 V a 10 V. Pro hodnoty override musí řídicí systém
přepočítat napětí na číselnou hodnotu mezi 0 a 150. Výsledek
tohoto přepočtu lze odečíst z adresy v paměti (Merker).
Na vstupních svorkách jsou k dispozici následující signály:
Přiřazení vstupních svorek
Typ

Adresa

Význam

Digitální vstup

1

Stroj běží

Digitální vstup

2

Úkol přerušen kvůli chybě

Digitální vstup

3

Úkol byl kompletně proveden

Digitální vstup

4

Stroj je zastaven

Analogový vstup

23

Potenciometr posuvu

Analogový vstup

25

Potenciometr vřetena

Adresy v paměti (Merker)
Typ

Adresa

Význam

Override posuvu

42

Přepočítaná hodnota override
posuvu

Override vřetena

43

Přepočítaná hodnota override
vřetena

Model stavu
V následující tabulce najdete model stavu pro řídicí systém přes
Modbus
Parametry

Typ adresy

Typ dat

Adresa

Hodnota

Program běží (PGM STARTED / PGM RUNNING)

DIGITAL_INPUT
(Digitální_vstup)

BIT

1

1

Program byl přerušen chybovým hlášením (ERROR)

DIGITAL_INPUT
(Digitální_vstup)

BIT

2

1

Program byl úspěšně dokončen (PGM COMPLETED /
END PGM)

DIGITAL_INPUT
(Digitální_vstup)

BIT

3

1

Program je zastaven (PGM STOPPED)

DIGITAL_INPUT
(Digitální_vstup)

BIT

4

1

Rychlost posuvu

HOLDING_REGISTER

INT_16

42

Vřeteno

HOLDING_REGISTER

INT_16

43
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12.6 Parametr spojení OPC UA
Spojeni
Definiční tabulka nabízí pro OPC UA následující parametry spojení:
Port
Číslo síťového portu na kterém je server OPC UA na stroji
dosažitelný.
Dávejte pozor na dokumentaci výrobce řídicího
systému nebo stroje.
Default Namespace
Definuje výchozí Obor názvů, který bude použit pro adresy
Security Mode
Manuální zadání ověřování, závisí na serveru
Uživatel
Manuální zadání ověřování
Heslo
Manuální zadání ověřování
SIK:
Ruční zadání
NC software
Ruční zadání
Adresování
U OPC UA se adresa skládá z Oboru názvů a vlastní adresy.
V definiční tabulce se přitom může pro každý signálový parametr
definovat vlastní Parametr Namespace. Pokud nezadáte žádnou
parametricky specifickou hodnotu, použije StateMonitor pro
Namespace hodnotu pod Default Namespace.
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12.7 Parametr spojení MTConnect
Spojeni
Definiční tabulka nabízí pro MTConnect následující parametry
spojení:
Port
Číslo síťového portu na kterém je servis MTConnect řídicího
systému dosažitelný.
Dávejte pozor na dokumentaci výrobce řídicího
systému nebo stroje.
Předpona (http nebo https)
Definuje zda řídicí systém poskytuje strojní data zašifrovaná.
Pro zašifrované spojení zadejte "https"
DeviceStream name
Jednoznačné označení k nalezení správných strojních dat v
XML-datech. MTConnect umožňuje přenášet informace pro
několik strojů v jediném dotazu. Proto je jednoznačné označení
potřeba kvůli rozlišení.
StateMonitor podporuje MT Connect Schemata od
verze 1.2.
SIK:
Ruční zadání
NC software
Ruční zadání
Test
Tlačítkem Current-Request (Aktuální požadavek) můžete po
zadání IP adresa / DHCP, Port a Předpona (http nebo https)
testovat spojení.
Když jsou parametry spojení správné, otevře StateMonitor novou
kartu ve webovém prohlížeči s XML-daty, které byly hlášené od
MTConnect.
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12.8 Příklad pro připojení řídicího systému
přes MTConnect
Odvození strojních parametrů
Pro zkušební účely nabízí firma MAZAK server, s kterým se může
testovat spojení se strojem s MTConnect. Další informace najdete
pod http://mtconnect.mazakcorp.com.
Na základě tohoto zkušebního serveru se zobrazí odvození
strojních parametrů pro MTConnect.
Pod URL zkušebního serveru jsou pro odvození dvě relevantní
adresy:
Přiřazení datového typu MTConnect k adrese
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/probe
Aktuální hodnoty řídicího systému
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/current
K zobrazení stavových informací používá MTConnect datový typ
EVENT (Událost), který je rozdělen dále na další typy. Pro stav
provedení programu existuje typ EXECUTION, provozní režimy jsou
obsaženy v typu CONTROLLER_MODE
. Podle standardu jsou pro oba
typy předem definované určité hodnoty.
Hodnoty pro typ EXECUTION(provádění programu):
READY

ACTIVE

INTERRUPTED
FEED_HOLD
STOPPED

OPTIONAL_STOP

PROGRAM_STOPPED

PROGRAM_COMPLETED

Hodnoty pro typ CONTROLLER_MODE(provozní režim):
AUTOMATIC
MANUAL

MANUAL_DATA_INPUT
SEMI_AUTOMATIC
EDIT

Pomocí souboru XML na adrese
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/probe lze zjistit, jak se
adresy těchto typů v řídicím systému pojmenují.
Vyhledáním textu "execution" (provedení) lze najít v souboru XML
následující definici proměnné:
<DataItem category="EVENT" id="exec" name="execution" type="EXECUTION"/>

Zde je definovaná proměnná s adresou exec typu EXECUTION.
Definice provozního režimu pak vypadá v příkladu takto:

<DataItem category="EVENT" id="mode" name="mode" type="CONTROLLER_MODE"/>

Z těchto informací lze odvodit model stavu. Podobným způsobem
lze najít také parametry pro název programu a nastavení override.
Pro název programu je definovaný datový typ PROGRAM.
Vyhledáním textu "program" lze najít v souboru XML následující
dvě definice s tímto datovým typem:

<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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Podle názvu je zřejmé, že se jednak jedná o vlastní název
programu a jednak o název podprogramu. Pro příklad je použitý
parametr s ID pgm.
Pro potenciometr posuvu je definován datový typ
PATH_FEEDRATE_OVERRIDE
s dalšími typy RAPID a PROGRAMMED
pro rychloposuv a posuv. Override vřetena používá datový typ
ROTARY_VELOCITY_OVERRIDE
.
Značení strojních dat
MTConnect umožňuje přenášet informace pro několik strojů v
jediném dotazu. Proto je potřeba jednoznačné označení strojních
dat.
Příslušnou hodnotu najdete v XML-datech, které můžete vyvolat
takto:
Tlačítkem Current-Request (Aktuální požadavek) po zadání IP
adresa / DHCP, Port a Předpona (http nebo https)
Přímo v prohlížeči zadejte do adresního řádku:
http:\\IP adresa / DHCP:Port\current
Když jsou parametry spojení správné, otevře StateMonitor novou
kartu ve webovém prohlížeči s XML-daty, které byly hlášené od
MTConnect.
Pomocí hledání textu "DeviceStream" najdete položku, podobnou
následujícímu řádku:
<DeviceStream name="CUT" uuid="002">

Atribut name prvku DeviceStreampřitom udává který stroj je v
serveru MTConnect dotazovaný.
Model stavu
V následující tabulce najdete model stavu pro řídicí systém přes
MTConnect.
Parametry

Typ dat

Adresa

Hodnota

Program běží (PGM STARTED / PGM RUNNING)

Text

exec

ACTIVE

Program byl přerušen chybovým hlášením (ERROR)

Text

exec

INTERRUPTED

Program byl úspěšně dokončen (PGM COMPLETED /
END PGM)

Text

exec

PROGRAM_COMPLETED

Program je zastaven (PGM STOPPED)

Text

exec

PROGRAM_STOPPED

Program byl přerušen uživatelem (PGM CANCELED)

Text

exec

OPTIONAL_STOP

Rychloposuv

Číslo

pfr

Rychlost posuvu

Číslo

pfo

Vřeteno

Číslo

sovr

Automatická operace

Text

mode

AUTOMATIC

Ruční provoz

Text

mode

MANUAL

Program

Text

pgm
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13.1 Zvláštní případy
U některých řídicích systémů se vyskytují při určitých verzích
softwaru speciální případy nebo zvláštní podmínky.
Řízení

Verze softwaru

Zvláštnost

iTNC 530

340492-06
340492-07

Nastavení override stroje není
podrobně předáváno StateMonitoru.
StateMonitor ukazuje stav stroje
Vyrábějící vždy světle zeleně, bez
ohledu na stav override posuvu větší,
rovný 100 % nebo menší.

V menu Nastaveni, položka
Stroje pod Nastavení
specifická pro stroj
zaškrtněte Import slov PLC

TNC 620

340560-01
až
340560-04

Provozní režimy se ve StateMonitoru
nezobrazují správně.

Aktualizujte software řídicího
systému na verzi 340560-05
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13.2 Máte dotazy?
Pokud máte otázky ohledně instalace nebo obsluhy StateMonitoru:
Nejprve si přečtěte instalační příručku a pokyny pro obsluhu
softwaru
Kontaktujte zákaznickou linku NC-programování fy
HEIDENHAIN:
e-mailem na adresu service.nc-pgm@heidenhain.de
telefonicky na čísle +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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