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Temel bilgiler



Temel bilgiler | Bu el kitabı hakkında

Bu el kitabı hakkında
Bu kılavuz StateMonitor 1.2.x. sürümü için hazırlanmıştır.

Değişiklikler isteniyor mu ya da hata kaynağı mı bulundu?
Dokümantasyon alanında kendimizi sizin için sürekli iyileştirme
gayreti içindeyiz. Bize bu konuda yardımcı olun ve değişiklik
isteklerinizi lütfen aşağıdaki e-posta adresinden bizimle paylaşın:
tnc-userdoc@heidenhain.de
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Temel bilgiler | Koyu renkli metinler

Koyu renkli metinler
Bu kılavuzda aşağıdaki koyu renkli metinler kullanılmaktadır:

Gösterim Anlamı

... Bir işlem adımını gösterir
Örnek:

KAYDET düğmesine tıklayın

... Bir işlemin sonucunu gösterir
Örnek:

StateMonitor oluşturulmuş tüm kullanıcıları
bir tabloda listeler.

... Listeleme gösterir
Örnek:
Hata grupları:

İşleme
Programlama
PLC
Genel

Kalın Gösterdiği
Menüler
Sekmeler
Butonlar
Fonksiyonlar

Örnek:
Ayarlar menüsüne geçin
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Temel bilgiler | Yasal Uyarı

Yasal Uyarı
StateMonitor yazılımının kullanımı için
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH lisans koşulları geçerlidir.
StateMonitor, telif hakları Lena-Christ-Straße 2, 82031 Grünwald
merkezli znt Zentren für Neue Technologien GmbH şirketine
ait olan bileşenler içerir. Bunlar dünya genelinde telif hakları
ile korunmaktadır. Bileşenlerin veya ilgili parçaların yetkisiz
çoğaltılması, kullanılması ve satılması yasaktır ve ceza hukuku ile
medeni hukuk kapsamında kovuşturmaya tabi tutulabilir.
© znt Zentren für Neue Technologien GmbH
StateMonitor, kullanımı özel kullanım koşullarına tabi olan Open-
Source yazılımı içerir. Bu kullanım koşulları StateMonitor lisans
koşullarına göre öncelikli olarak geçerlidir.
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1
Güvenlik ve veri

gizliliği



Güvenlik ve veri gizliliği | Kullanılan uyarılar1

Kullanılan uyarılar
Güvenlik uyarıları
Bu kılavuzda ve makine üreticinizin dokümantasyonunda belirtilen
tüm güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Güvenlik uyarıları, yazılım ve cihazların kullanımıyla ilgili tehlikelere
karşı uyarır ve bunların önlenmesi hakkında bilgi verir. Tehlikenin
ağırlığına göre sınıflandırılmış ve aşağıdaki gruplara ayrılmışlardır:

TEHLIKE
Tehlike, insanlar için tehlikelere işaret eder. Tehlikeyi önlemek
için kılavuza uymadığınız takdirde, tehlike kesinlikle ölüme
veya ağır yaralanmalara yol açar.

UYARI
Uyarı, insanlar için tehlikelere işaret eder. Tehlikeyi önlemek için
kılavuza uymadığınız takdirde, tehlike muhtemelen ölüme veya
ağır yaralanmalara yol açar.

İKAZ
Dikkat, insanlar için tehlikelere işaret eder. Tehlikeyi önlemek
için kılavuza uymadığınız takdirde, tehlike muhtemelen hafif
yaralanmalara yol açar.

BILGI
Uyarı, nesneler veya veriler için tehlikelere işaret eder. Tehlikeyi
önlemek için kılavuza uymadığınız takdirde, tehlike muhtemelen
maddi bir hasara yol açar.

Uyarı bilgileri
Yazılımın hatasız ve verimli kullanımı için bu kılavuzdaki uyarı
bilgilerini dikkate alın.
Bu kılavuzda aşağıdaki uyarı bilgilerini bulabilirsiniz:

Bilgi sembolü bir ipucu belirtir.
Bir ipucu önemli ek veya tamamlayıcı bilgiler sunar.

Dişli sembolü, tanımlanan fonksiyonun makineye bağlı
olduğunu belirtir, ör.:

Makineniz gereken yazılım veya donanım
seçeneklerine sahip olmalıdır
Fonksiyonların davranışı makinenin yapılandırılabilir
ayarlarına bağlıdır

Kitap sembolü, harici dokümantasyonlara, ör. makine
üreticinizin veya üçüncü şahısların dokümantasyonuna
bağlanan bir çapraz referansı belirtir.
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Güvenlik ve veri gizliliği | Amaca uygun kullanım

1.1 Amaca uygun kullanım
StateMonitor yazılımı sadece kendi kullanım amacı doğrultusunda
kullanılabilir.
Kullanım amacı; hataların daha hızlı tespit edilmesi ve kapasitelerin
daha verimli kullanılması hedefiyle makine verilerinin merkezi
olarak değerlendirilmesidir.
StateMonitor yazılımının amacına uygun şekilde kullanılması
yazılımı kullanan şirketin sorumluluğundadır.
Kişisel veriler ve iletişim yolları veri gizliliğine tabidir. Başka yerde
kullanılamaz veya üçüncü kişilerin erişimine açılamazlar.

1
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Güvenlik ve veri gizliliği | Veri güvenliği1

1.2 Veri güvenliği
Erişim hakları
StateMonitor kapsamındaki verilere, sadece StateMonitor'un kurulu
olduğu sunucuya veya bilgisayara erişimi olan kişiler erişebilir.
StateMonitor yazılımındaki verilerin kullanımı çeşitli yetkiler ile
kısıtlanabilir. Sadece yönetici yetkisi olan kullanıcıların tüm verilere
erişimi bulunmaktadır.
StateMonitor yazılımının kullanılabilmesi için akıllı telefon veya
tablet gibi cihazlardan sunucuda bir istemci olarak oturum açılması
gereklidir.
StateMonitor yerel bir istemci-sunucu uygulaması olduğundan, ilgili
cihazlar üzerine başka bir yazılımın veya uygulamanın kurulmasını
gerektirmez.
Diğer bilgiler: "Kullanıcı yönetimi alt menüsü", Sayfa 108

Bildirim gönderimi
Ön koşullar:

Güvenlik duvarında 19000 ile 19034 arasındaki TCP portlarının
ve 28001 portunun etkinleştirilmesi
Bir SMTP sunucusunun bağlanması

Diğer bilgiler: "Ön koşullar", Sayfa 22

Bilgi teknolojileri güvenliğinin sağlanması amacıyla
IT departmanınız bildirim fonksiyonunun (Mesajlar)
kullanılmasına izin vermiyorsa, StateMonitor tarafından
kullanıcılara e-posta yoluyla otomatik bildirim gönderimi
gerçekleştirilmez.

Mesajlar menüsünde bir bildirim oluşturan event'leri yapılandırır ve
bir bildirim profiline atarsınız.
Diğer bilgiler: "Mesajlar menüsü", Sayfa 74

BILGI
Dikkat, veri kaybı yaşanabilir!
Seçime çok fazla mesaj eklerseniz alıcının e-posta kutusu
taşabilir. Böylece alıcıya daha fazla e-posta ulaşmaz.

StateMonitor için ayrı bir mesaj kutusu oluşturulmalıdır
Mesajların seçimi çok dikkatli şekilde gerçekleştirilmelidir

BILGI
Dikkat, veri kaybı yaşanabilir!
StateMonitor alıcılara çok fazla mesaj gönderiyorsa, e-posta
sağlayıcısı bu mesajları istenmeyen e-posta (spam) olarak
sınıflandırabilir. Bu durumda bildirimler artık alıcının gelen
kutusuna gelmez.

Mesajların seçimi çok dikkatli şekilde gerçekleştirilmelidir
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Güvenlik ve veri gizliliği | Ağ bağlama esnasında güvenlik

1.3 Ağ bağlama esnasında güvenlik
Kumandaların ağ bağlantılarını bir IT uzmanı tarafından
gerçekleştirin.

Kumanda iki ağ arabirimine sahip olabilir. Her bir ağ arabiriminin
kendi IP adresi mevcuttur.
İki ağ arabiriminin mevcut olması halinde, bu arabirimlerin kullanımı
HEIDENHAIN kumandalarında aşağıdaki şekilde belirlenir:

Yerel şirket ağına bağlanmak için X26 (StateMonitor bağlantısı)
Makine içinde dahili kullanım için X116

Makine el kitabını dikkate alın!
Makine üreticisi, ağ arabirimleri için HEIDENHAIN
tarafından gerçekleştirilen bu kullanım
görevlendirmesinden farklı tercihlerde bulunabilir.

BILGI
Dikkat, fonksiyon arızası!
Makine dahili arabiriminin IP adresini değiştirmek istiyorsanız
diğer makine bileşenlerine iletişimi kesin ve kumandayı devre
dışı bırakın.

Makine dahili kullanılan arabirimin ayarları değiştirilmemelidir

1
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Kurulum



Kurulum | Ön koşullar2

2.1 Ön koşullar
Makine kumandaları
StateMonitor yazılımına aşağıdaki HEIDENHAIN kumandalarını
bağlayabilirsiniz:

Kumanda Aşağıdaki yazılım sürümü
itibariyle

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

Yazılım seçeneğinize bağlı olarak aşağıdaki arabirimler üzerinden
StateMonitor yazılımına başka kumandalar bağlamanız da
mümkündür:

Arabirim Aşağıdaki yazılım sürümü
itibariyle

Modbus Connect/Read

OPC UA 1.02.x

MTConnect 1.2

Diğer bilgiler: "Makineler alt menüsü", Sayfa 111
StateMonitor kullanımı için şu koşullar gereklidir:

Makine kumandalarının yerel firma ağına bağlanması
Diğer bilgiler: "Ağ bağlantısı", Sayfa 138
HEIDENHAIN kumandası üzerinde 18 no'lu seçeneğin
(HEIDENHAIN-DNC arabirimi) etkinleştirilmesi
Diğer bilgiler: "Seçenek no. 18'in etkinleştirmesi", Sayfa 136
veya
Diğer kumandalar üzerinde ilgili seçeneğin etkinleştirilmesi
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Kurulum | Ön koşullar

Donanım
StateMonitor kullanımı için aşağıdaki asgari özelliklere sahip bir
bilgisayarınızın veya sunucunuzun olması gereklidir:

Çift çekirdek işlemci
USB arabirimi (tam sürüm için yazılım kilidi)
StateMonitor uygulaması için 2 GB ana bellek ve 10 GB sabit
disk belleği (beş makine kumandası için temel sürüm)

İlave her bir makine kumandası için aşağıdakilerin de temin
edilmesi gerekir:

0,25 GB ana bellek
2 GB sabit disk belleği

Örneğin 15 makine kumandası bağlamak istiyorsanız, StateMonitor
uygulaması için bilgisayarınızda veya sunucunuzda 30 GB sabit
disk belleği ve 3,5 GB ana bellek mevcut olması gereklidir.

20 veya daha fazla makine kumandası için
HEIDENHAIN dört çekirdekli işlemcisi olan bir
bilgisayarın veya sunucunun kullanılmasını tavsiye eder.

Yazılım
StateMonitor yazılımının kullanılabilmesi için Windows 7 veya
Windows Server 2008 R2 üzeri bir Windows işletim sistemine sahip
olunması gerekir.
İletişim için aşağıdaki güvenlik duvarı ayarlarının yapılması gerekir:

Makine kumandaları ile iletişim için 19000 ile 19034 arasındaki
TCP portlarının etkinleştirilmesi
Bilgisayar, tablet veya akıllı telefon ile iletişim için 28001 TCP
portunun etkinleştirilmesi

Güvenlik duvarındaki TCP portlarını etkinleştirme
işlemini bir BT uzmanına yaptırın.

SMTP sunucusu
StateMonitor'da bildirim fonksiyonunu (Mesajlar) kullanabilmek
için e-posta çıkış sunucusu olarak bir SMTP sunucusu bağlamanız
gerekir. SMTP sunucusuna erişim verilerini e-posta sağlayıcınızdan
temin edebilirsiniz.

StateMonitor için ayrı bir e-posta adresi oluşturun.

Diğer bilgiler: "Messenger ayarları alt menüsü", Sayfa 119

2
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Kurulum | Kurulum2

2.2 Kurulum
Kurulum dosyasının indirilmesi
StateMonitor yazılımını kurabilmeniz için HEIDENHAIN ana
sayfasından www.heidenhain.de bir kurulum dosyası indirmeniz
gerekir.

Güncel sürümü buradan indirebilirsiniz:
www.heidenhain.de
Web tarayıcınızın yükleme klasörüne gidin
İndirilen .zip uzantılı dosyanın içeriğini geçici bir saklama
klasörüne çıkartın
StateMonitor.exe kurulum dosyası geçici saklama klasöründe
açılır.

StateMonitor bir yazılım kilidi ile korunmaktadır. Bu
yazılım kilidini posta yoluyla kurulum kılavuzu ile birlikte
alırsınız.
Diğer bilgiler: "Lisanslama", Sayfa 28

StateMonitor'un Microsoft Windows altında kurulması

Kurulumu gerçekleştirebilmek için Microsoft Windows
altında Yönetici olarak oturum açmış olmanız gerekir.

StateMonitor yazılımını bir bilgisayara veya sunucuya kurmak için
aşağıdaki işlemleri uygulayın:

StateMonitor.exe kurulum dosyasının üzerine çift tıklayarak
başlatın
Kurulum sihirbazı görüntülenir.
Kurulum programının dilini seçin
Kurulum programının talimatlarını takip edin
Lisans koşullarını kabul edin
Kurulumu tamamlamak için Tamamla düğmesine tıklayın
StateMonitor başarıyla kurulmuştur.

Kurulum sırasında aşağıdaki masaüstü simgeleri oluşturulur:

Activate StateMonitor 90 Days Trial
Start StateMonitor
StateMonitor Website
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StateMonitor'un değiştirilmesi, onarılması, kaldırılması
StateMonitor.exe kurulum dosyasını tekrar başlattığınızda
aşağıdaki seçeneklere sahip olursunuz:

Değiştir
Kurulacak program fonksiyonlarını değiştirmek isterseniz
Değiştir seçeneğini seçin.
Onar
StateMonitor, hatalı kurulumu nedeniyle düzgün çalışmıyorsa
Onar seçeneğini seçin.
Kaldır
StateMonitor yazılımını kaldırmak isterseniz Kaldır seçeneğini
seçin.
Diğer bilgiler: "Kaldırmak", Sayfa 27

2
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2.3 Dosya yapıları
StateMonitor kurulumu aşağıdaki bileşenleri içerir:

StateMonitor (uygulama)
ControlCenter
HEIDENHAIN DNC
WIBU CodeMeter
OpenJDK (Java)

Dosyaların yapısı aşağıdaki gibidir:
StateMonitor ve OpenJDK \Programlar (x86)\HEIDENHAIN
\StateMonitor klasörüne saklanır.
Bu klasörde sadece yönetici yetkisine sahip kullanıcının
erişimine açık olan veriler de bulunur.
\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor klasöründe aşağıdaki
veriler saklanır:

Veri tabanı
Makine görüntüleri
Günlük dosyaları

Bu verilere yönetici yetkisine sahip olmayan kullanıcılar da
erişim sağlayabilir.
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2.4 Kaldırmak
StateMonitor kurulumunun kaldırılması
StateMonitor kurulumunu kaldırmak için aşağıdaki işlemleri
uygulayın:

StateMonitor.exe kurulum dosyasının üzerine çift tıklayarak
başlatın
Kurulum sihirbazı görüntülenir.
Kaldır butonuna basın
Kaldırma programının talimatlarını takip edin
StateMonitor kurulumu kaldırılır.

2
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2.5 Lisanslama

Demo sürümü (yazılım kilidi yok)
StateMonitor yazılımını 90 gün boyunca demo sürümü dahilinde
ücretsiz deneyebilirsiniz. Demo sürümü, makine sayısının beş
makine ile sınırlandırılmış olmasıyla birlikte yazılımın tam fonksiyon
kapsamını içerir.
Süre, yazılımın kurulumu ile birlikte başlar. StateMonitor yazılımını
demo süresinden sonra da kullanmaya devam etmek isterseniz
yazılımı satın almanız gerekir.

StateMonitor bir yazılım kilidi ile korunmaktadır.
Demo süresi dolduktan sonra StateMonitor sadece
geçerli bir yazılım kilidiyle çalışabilir.
Demo sürümü bir sanal sunucu üzerine kurulamaz.

Kurulumda demo sürümü için bir lisans tesis edilir. Bu lisans
CodeMeter kontrol merkezi üzerinden görülebilir.

Tam sürüm (yazılım kilitli)
Tam sürüm satın alındığında demo sürümü yerine tam sürüm
etkinleştirilir. Beş makine otomatik olarak etkinleştirilir. Beş
makinenin daha eklenmesi mümkündür.

Demo sürümü ile kaydedilen veriler tam sürümde
korunur.

Tam sürüm bilgisayarda/sunucuda ancak yazılım kilidi için bir USB
arabirimi kullanılarak çalıştırılabilir.

StateMonitor bir sanal sunucuya kurulacaksa yazılım
kilidinin uygun bir USB sunucusu üzerinden bağlanması
gerekir.
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Etkinleştirme
Demo sürümünün bilgisayar/sunucu üzerinde etkinleştirilmesi
StateMonitor demo sürümünü, kurulu olduğu bilgisayar/sunucu
üzerinde etkinleştirmek için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

Masaüstündeki Activate StateMonitor 90 Days
Trial simgesine çift tıklayın
CodeMeter kontrol merkezi görüntülenir.
CodeMeter kontrol merkezi içe aktarımı
günceller.
OK düğmesine tıklayın
Demo sürümü 90 gün için etkinleştirilmiştir.
CodeMeter kontrol merkezini kapatın

StateMonitor demo sürümü sadece bir kez
etkinleştirilebilir.
Activate StateMonitor simgesine yeniden tıklandığında
bir hata mesajı görüntülenir.

Tam sürümün bilgisayar/sunucu üzerinde etkinleştirilmesi
StateMonitor tam sürümünü, kurulu olduğu bilgisayar/sunucu
üzerinde etkinleştirmek için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

USB yazılım kilidini boş bir USB bağlantısına bağlayın
StateMonitor'u yeniden başlatın
StateMonitor tam sürüm olarak etkinleştirilir.

StateMonitor bir sanal sunucuya kurulacaksa yazılım
kilidinin uygun bir USB sunucusu üzerinden bağlanması
gerekir.

2
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2.6 Başlatma ve sonlandırma
Yazılımın başlatılması
StateMonitor'u kurulu olduğu bilgisayar/sunucu üzerinde başlatmak
için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

Masaüstündeki Start StateMonitor simgesine
çift tıklayın

veya
Görev çubuğundan ControlCenter'ı başlatın ve
Restart üzerine tıklayın

Diğer bilgiler: "ControlCenter", Sayfa 32

StateMonitor yazılımına başka bir bilgisayar, tablet
veya akıllı telefon üzerinden erişmek istiyorsanız
StateMonitor'un bilgisayar/sunucu üzerinde başlatılmış
olması gerekir.

StateMonitor uygulamasını StateMonitor'un kurulu olduğu
bilgisayar/sunucu üzerinde de açmak istiyorsanız aşağıdaki
işlemleri uygulayın:

Masaüstündeki StateMonitor Website simgesine
çift tıklayın
StateMonitor, standart web tarayıcısında açılır.

İstemci uygulamasının bilgisayar, tablet veya akıllı telefonda
açılması
StateMonitor istemci uygulamasını bir bilgisayar, tablet veya akıllı
telefon üzerinde açmak için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

Bir web tarayıcısı açın, örn.
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox

Adres çubuğuna şunu yazın: http:\\Sunucu adı:28001 
Burada Sunucu adı yerine, StateMonitor'un kurulu olduğu
bilgisayarın veya sunucunun ana bilgisayar adını veya IP
adresini yazın.
Enter tuşuna basın
StateMonitor açılır.

StateMonitor'u ileride daha hızlı açabilmek için adresi
web tarayıcınıza sık kullanılanlar veya yer imi olarak
kaydedin.
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Yazılımın sonlandırılması
StateMonitor'u bilgisayar/sunucu üzerinde sonlandırmak için
aşağıdaki işlemleri uygulayın:

Çıkış yap menüsü üzerinden çıkış yapın

ControlCenter simgesine tıklayın
ControlCenter penceresi görüntülenir.
Shutdown üzerine tıklayın
Tüm istemcilerde sunucu bağlantısı kesilir.

BILGI
Dikkat, veri kaybı yaşanabilir!
Başka bir bilgisayardan, tabletten veya akıllı telefondan
StateMonitor'a hala erişim sağlayan kullanıcılar varken sunucu
üzerinde StateMonitor'u sonlandırırsanız istemciler ile sunucu
arasındaki bağlantı hemen kesilir. Kullanıcıların StateMonitor'da
henüz kaydetmediği girdiler kaybolur.

Sonlandırmadan önce tüm kullanıcıların çıkış yaptığından
emin olun

İstemci uygulamasının kapatılması
StateMonitor istemci uygulamasını kapatmak için aşağıdaki
işlemleri uygulayın:

Çıkış yap menüsü üzerinden çıkış yapın

Web tarayıcısı penceresini kapatın

StateMonitor sonlandırılıp yeniden başlatıldığında, makineler
StateMonitor tarafından veri tabanında sahip oldukları son makine
durumları ile gösterir.
Ancak StateMonitor tarafından yeni bir makine durumu tespit
edildiğinde bu güncel makine durumu gösterilir.

2
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2.7 ControlCenter
StateMonitor kurulumu sırasında ControlCenter kurulumu da
otomatik olarak gerçekleştirilir ve görev çubuğunda StateMonitor
simgesi ile gösterilir.

ControlCenter simgesine tıklayın
ControlCenter penceresi görüntülenir.

ControlCenter aşağıdaki fonksiyonları ve bilgileri kullanımınıza
sunar:

Restart: StateMonitor'un yeniden başlatılması
Shutdown: StateMonitor'un sonlandırılması
State: StateMonitor durum bilgilerinin görüntülenmesi
Logfile: Güncel StateMonitor günlük dosyalarının sıkıştırılarak
saklanması
Database: Güncel StateMonitor veri tabanının sıkıştırılarak
saklanması
Port: GUI web sunucusu bağlantı noktasının değiştirilmesi ve
StateMonitor'un yeniden başlatılması
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3.1 Hedef grup
StateMonitor, makine verilerinin merkezi olarak değerlendirilmesi
ve makine kapasitelerinin verimli şekilde kullanılması amacıyla
tasarlanmıştır.
StateMonitor aşağıdaki hedef grupların kullanımı için
düşünülmüştür:

Makine kullanıcısı (örn. çoklu makine kullanımında, nöbette,
hafta sonu işletiminde)
Usta ofisinde ve iş hazırlığında olan çalışanlar
Denetleyiciler ve yönetim
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3.2 Açma ve kapama
İstemci uygulamasının bilgisayar, tablet veya akıllı telefonda
açılması
StateMonitor istemci uygulamasını bir bilgisayar, tablet veya akıllı
telefon üzerinde açmak için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

Bir web tarayıcısı açın, örn.
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox

Adres çubuğuna şunu yazın: http:\\Sunucu adı:28001 
Burada Sunucu adı yerine, StateMonitor'un kurulu olduğu
bilgisayarın veya sunucunun ana bilgisayar adını veya IP
adresini yazın.
Enter tuşuna basın
StateMonitor açılır.

StateMonitor'u ileride daha hızlı açabilmek için adresi
web tarayıcınıza sık kullanılanlar veya yer imi olarak
kaydedin.

İstemci uygulamasının kumanda üzerinde açılması

StateMonitor'u kumanda üzerinde dokunmatik ekran
olmadan da kullanabilmek için kesinlikle bir fareye veya
Touchpad'e ihtiyacınız vardır.

StateMonitor istemci uygulamasını bir HEIDENHAIN kumandası
üzerinde açmak için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

Fare imlecini kumandanın alt ekran kenarına
yönlendirin
HEROS görev çubuğu belirir.
Diadur simgesine tıklayın
Web tarayıcı menü noktası seçilmelidir
Mozilla Firefox açılır.
Adres çubuğuna şunu yazın:
http:\\Sunucu adı:28001 
Burada Sunucu adı yerine, StateMonitor'un
kurulu olduğu bilgisayarın veya sunucunun ana
bilgisayar adını veya IP adresini yazın.
Ekranda StateMonitor belirir.
Göstergeyi tam ekran olarak ayarlayın
Ekran değiştirme tuşu ile kumanda ekranı ve
StateMonitor arasında geçiş yapabilirsiniz.

StateMonitor ile kumanda arasındaki iletişimi bir güvenlik
duvarı üzerinden sağlamak için güvenlik duvarındaki
28001 TCP portunu etkinleştirmeniz gerekir.

3
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İstemci uygulamasının kapatılması
StateMonitor istemci uygulamasını kapatmak için aşağıdaki
işlemleri uygulayın:

Çıkış yap menüsü üzerinden çıkış yapın

Web tarayıcısı penceresini kapatın

StateMonitor sonlandırılıp yeniden başlatıldığında, makineler
StateMonitor tarafından veri tabanında sahip oldukları son makine
durumları ile gösterir.
Ancak StateMonitor tarafından yeni bir makine durumu tespit
edildiğinde bu güncel makine durumu gösterilir.
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3.3 Giriş/Logout
Giriş yap
StateMonitor başlatıldıktan sonra kullanıcılar, kullanıcı adı ve parola
ile oturum açmalıdır.

Birden fazla kullanıcı aynı anda oturum açabilir.

StateMonitor kurulduktan sonra ilk kez giriş yapacaksanız ve henüz
bir kullanıcı oluşturmadıysanız varsayılan parola ile giriş yapın.
Diğer bilgiler: "Varsayılan parola", Sayfa 38

Logout
StateMonitor'u sonlandırmadan önce kullanıcıların oturumlarını
kapatarak çıkış yapmaları gerekir.
Çıkış yapmak için aşağıdakileri uygulayın:

Çıkış yap menüsü üzerinden çıkış yapın
Boş giriş yapma penceresi görüntülenir.

3
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3.4 Varsayılan parola
StateMonitor kurulduktan sonra ilk kez giriş yapmak için aşağıdaki
varsayılan parola kullanılır:

Kullanıcı yönetici
Şifre Yönetici

StateMonitor giriş yapan kullanıcıyı Varsayılan Yönetici olarak
gösterir.

Uyarılar:
Varsayılan parolayla ilk kez giriş yapabilmek için
Windows içinde yönetici olarak oturum açmamış
olmanız gereklidir.
Varsayılan parolanın kötüye kullanımını önlemek
için, ilk kez giriş yaptıktan sonra varsayılan parolayı
değiştirin.
Değiştirilen varsayılan parola sadece sistem
yöneticisi tarafından bilinmelidir.

38 HEIDENHAIN | StateMonitor| Kullanım kılavuzu | 10/2018



Genel kullanım uyarıları | Genel ayarlar

3.5 Genel ayarlar
Gösterim
StateMonitor yazılımı; bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi çeşitli
cihazlar üzerinde kullanabileceğiniz bir web uygulamasıdır.
Gösterim kendisini otomatik olarak son cihaza uyarlar.

Dil
Global dil ayarının değiştirilmesi sadece sistem yöneticisi yetkisi
olan kullanıcılar tarafından mümkündür.
Diğer bilgiler: "Sistem dili alt menüsü", Sayfa 123
Kullanıcı ayarları alt menüsünde, global dil ayarına etki etmeden
her kullanıcı kendisi için bireysel şekilde dili değiştirebilir.
Diğer bilgiler: "Kullanıcı dil ayarının değiştirilmesi", Sayfa 107

Zaman bölgesi
StateMonitor, makine verileri göstergesi için geçerli olan saat
bilgisini ilgili zaman diliminden hesaplar.
Bu nedenle StateMonitor'un kurulu olduğu sunucuda doğru zaman
diliminin ayarlanmış olması gerekir.
Ayrıca StateMonitor'un saatleri doğru işleyip gösterebilmesi için
makinelerde doğru saat ayarlanmış olmalıdır.

3
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3.6 Menülere genel bakış
Münferit menü ve alt menülerin kullanılabilirliği
aşağıdakilere bağlıdır:

Etkinleştirilmiş seçenekler
İlgili kullanıcının rolü
Diğer bilgiler: "Roller", Sayfa 108

StateMonitor'da aşağıdaki menüler ve alt menüler kullanımınıza
sunulmuştur:

Sembol Menüler ve alt menüler

Ana sayfa

Makine parkı
Karo görünüm
Makine durumu

Makine durumlarını düzenle
Son 3 günün detaylı görünümü
Makine alarmları
Program akış süreleri

Durum genel görünümü

Mesajlar
Event yapılandırıcısı
Bildirim profilleri
Bildirimler

Görevler (yazılım seçeneği)
Sipariş oluştur
Görev atama
İşlem sırasını uyarla

Değerlendirmeler
Günlük görünüm
Makine durumları
Rakamlar
Program akış süreleri
Makine alarmları
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Sembol Menüler ve alt menüler

Ayarlar
Kullanıcı ayarları
Kullanıcı
Makineler
Makine düzeni
Makine/görev durumları (yazılım seçeneği)
Messenger ayarları
Dosya yedekleme
Sistem dili
Harici raporlama DB
Bilgi

3
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3.7 Tablolardaki ve grafiklerdeki
fonksiyonlar

Tablolarda ve grafiklerde farklı fonksiyonlar kullanıma sunulmuştur.
Kullanılabilecek fonksiyonlar ve düğmeler, bulunduğunuz menünün
hangi alt menüsünde olduğunuza bağlıdır.

Tablolar içinde arama
Ara: giriş alanını kullanarak tablolar içerisinde istediğiniz bir
karakter dizisiyle arama yapabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki
işlemleri uygulayın:

Arama terimini Ara: giriş alanına girin
Tablo sadece aranan metnin bulunduğu satırları gösterir.

Aranan terim harflerden, rakamlardan ve özel karakterlerden oluşan
herhangi bir karakter dizisi olabilir.
Birden fazla arama terimini AND veya OR ile bağlayabilirsiniz.

Bağlama Tanımlama Örnek

AND Ve bağlaması Tablo, terimlerin birini ve diğerini içeren tüm satırları
gösterir.

TNC 640 AND %100,0

OR Veya bağlantısı Tablo, terimlerden birini veya diğerini içeren tüm satır-
ları gösterir.

TNC 640 OR iTNC 530

Tablo girişlerinin sıralanması
Tablo girişlerini sütunlara göre sıralayabilirsiniz. Aşağıdaki tarif
edildiği gibi hareket edin:

İlgili sütunun başlığına tıklayın
StateMonitor, bu sütundaki tablo girişlerini azalan düzende
sıralar.

Bir tablo sütununun başlığına her tıklandığında
StateMonitor azalan ve artan düzende sıralama
arasında geçiş yapar.

Sütun genişliğinin uyarlanması
Sütun genişliğini uyarlamak için, fare tuşu basılıyken ayırma
çizgisini istediğiniz konuma doğru çekin

Tabloya ait grafiğin gösterilmesi
Birçok noktada tablo görünümüne ek olarak tablodaki verilerin
grafiksel olarak görselleştirildiği bir grafiği görüntülemeniz de
mümkündür.

Grafik simgesine veya Graphically visualize a
table düğmesine tıklayın
StateMonitor ilgili grafiği tablonun alt tarafında
gösterir.
Bir nokta, çubuk veya kesite ait ayrıntılı bilgileri
göstermek için (mevcutsa) ilgili öğenin üzerine
tıklayın
Gösterimi (mevcutsa) onay kutularının veya
seçim alanlarının yardımıyla uyarlayın
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Tablo veya grafik verilerinin CSV dosyası olarak kaydedilmesi
Birçok noktada tablodaki veya grafikteki verileri CSV dosyası olarak
kaydedebilirsiniz. CSV dosyalarını örn. Microsoft Excel'e aktarabilir
ve burada işlemeye devam edebilirsiniz.

Tabloyu dışa aktarma düğmesine tıklayın
İstediğiniz kayıt yerini seçin
Kaydet üzerine tıklayın

3
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3.8 Yazılım seçenekleri ile fonksiyon
genişletme

StateMonitor fonksiyonlarını ilave yazılım seçenekleri ile
genişletebilirsiniz.
Yazılım seçeneklerine yönelik lisansları HEIDENHAIN
Satış Departmanından temin edebilirsiniz. İlgili yazılım
seçeneğini alacağınız lisans anahtarı ile yazılım kilidi üzerinde
etkinleştirebilirsiniz.
Aşağıdaki yazılım seçenekleri mevcuttur:

Opsiyon Fonksiyon genişletme Kimlik

1 5 ilave makine kumandası 1220884-01

2 Modbus arabirimi 1268670-01

3 OPC UA arabirimi 1268673-01

4 JobTerminal 1268674-01

5 MTConnect arabirimi 1268675-01

Diğer bilgiler: "Yazılım seçenekleri ve lisanslar", Sayfa 127
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4.1 Ana sayfa menüsü
Ana sayfa menüsünde kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.
Diğer bilgiler: "Giriş/çıkış ", Sayfa 47

Kullanıcı oturum açmışsa StateMonitor oturum açmış kullanıcının
yetki durumunu ve son girişin zamanını gösterir.

Firmaya özgü ana sayfa
Ana sayfa menüsünde firma logonuzu veya başka bir resim dosyası
eklemek istiyorsanız yapmanız gerekenler:

İstenen resim dosyasını C:\ProgramData\HEIDENHAIN
\StateMonitor\homeImage dizinine kopyalayın
StateMonitor, resmi Ana sayfa menüsünde gösterir.

StateMonitor sadece bir resim gösterebilir. Bu nedenle
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor
\homeImage dizinine sadece bir resim dosyası
kopyalayın.
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4.2 Giriş/çıkış
Giriş yap
StateMonitor başlatıldıktan sonra kullanıcılar, kullanıcı adı ve parola
ile oturum açmalıdır.

Birden fazla kullanıcı aynı anda oturum açabilir.

StateMonitor kurulduktan sonra ilk kez giriş yapacaksanız ve henüz
bir kullanıcı oluşturmadıysanız varsayılan parola ile giriş yapın.
Diğer bilgiler: "Varsayılan parola", Sayfa 38

Otomatik giriş
Viewer rolüne sahip kullanıcılar özel bir URL üzerinden web
tarayıcısında otomatik olarak oturum açabilir.

Bir web tarayıcısı açın, örn.
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox

Adres çubuğuna şunu yazın:
http:\\Sunucu adı:28001/jh-tnc-sm-app/operator#!login/Kullanıcı adı/Parola

Sunucu adı yerine StateMonitor'un kurulu olduğu
bilgisayarın veya sunucunun ana bilgisayar adını veya IP
adresini yazın
Kullanıcı adı ve Parola yerine kullanıcı adınızı ve parolanızı
yazın

Enter tuşuna basın
StateMonitor oturum açma penceresi olmadan açılacaktır.

StateMonitor'u ileride daha hızlı açabilmek için adresi
web tarayıcınıza sık kullanılanlar veya yer imi olarak
kaydedin.

Logout
StateMonitor'u sonlandırmadan önce kullanıcıların oturumlarını
kapatarak çıkış yapmaları gerekir.
Çıkış yapmak için aşağıdakileri uygulayın:

Çıkış yap menüsü üzerinden çıkış yapın
Boş giriş yapma penceresi görüntülenir.

4
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5.1 Makine parkı menüsü
Makine parkı menüsünde, Ayarlar menüsünde kayıtlı ve etkin olan
tüm makineler gösterilir.
Diğer bilgiler: "Makineler alt menüsü", Sayfa 111
Makine parkı menüsü, aşağıdaki alt menüleri içerir:

Karo görünüm
Durum genel görünümü
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5.2 Karo görünüm alt menüsü
Karo görünüm alt menüsünde StateMonitor etkinleştirilmiş
durumdaki her bir makineyi bir makine durum kartı olarak gösterir.
Makine durum kartı, aşağıdaki bilgileri içerir:

Bilgi Anlamı

Makine resmi Makineyi oluştururken makinenin bir resmi-
ni yüklediyseniz StateMonitor burada o resmi
gösterir

Durum lambası Makinenin güncel durumu

Görev numarası Güncel olarak tamamlanmış olan görevin
numarası (yazılım seçeneği)

Part number Güncel olarak tamamlanmış olan parçanın
numarası (yazılım seçeneği)

Program adı Güncel olarak Program akışı tümce sırası
veya Program akışı tekli tümce kapsamında
yüklenmiş NC programının adı

Tamamen
uygulandı

Güncel programın kaç defa komple uygulandı-
ğının sayısı

Durum lambası
Durum lambasının renkleri aşağıdaki anlamlara sahiptir:

Renk Anlamı

Gri Makine çalıştırılmamış veya bağlı değil

Kırmızı Makine işletime hazır değil

Sarı Makine işletime hazır ancak üretken değil

Koyu yeşil/
Açık yeşil

Makine üretken
Koyu yeşil = Üretken(Beslme ve Hızlı Harkt OVR
>= %100)
Açık yeşil = Üretken(Besleme ve Hızlı Harkt OVR
< %100)

5
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5.3 Durum genel görünümü alt
menüsüDurum genel görünümü

Durum genel görünümü alt menüsünde StateMonitor, makine
durumlarını halka diyagramları şeklinde grafiksel olarak gösterir.
Durumlar StateMonitor tarafından aşağıdaki şekilde ayrılır:

Tüm makine parkı
Sık kullanılan makineler

Tüm makine parkı
Tüm makine parkı halka diyagramı, tüm etkin makinelerin makine
durumlarını makine parkında birleştirir. Ayrıca StateMonitor,
hesaplanan Availability ve Utilization rate rakamlarını makine
parkındaki tüm etkin makinelerin ortalaması olarak gösterir.

Sık kullanılan makineler
Sık kullanılan makineler halka diyagramı, sadece Sık
kullanılanlar özeti altında Sık kulln. olarak işaretlenmiş
makinelerin makine durumlarını içerir.

Sık kullanılanlar özeti
Sık kullanılanlar özeti tablosu, makine parkındaki tüm etkin
makineleri listeler ve aşağıdaki bilgileri içerir:

Güncel Durum
Makine (makine tanımı)
Makinede güncel olarak etkin durumdaki İşletim türü
Makineye güncel olarak yüklenmiş durumdaki Program
Program durumu
Tamamen uygulandı programlarının sayısı
Sık kulln. işaretiSık kulln.
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5.4 Makine durumuna genel bakış
Aşağıdaki genel bakış, etkin İşletim türü, Program durumu
ve Override ayarları ile hangi kombinasyonun hangi makine
durumunu tetiklediğini gösterir.

Makine durumu İşletim türü Program durumu Override ayarları

Koyu yeşil = Üretken(Besl-
me ve Hızlı Harkt OVR >=
%100)

Program akışı
tümce sırası

Sürüyor >= %100

Program akışı
tümce sırası

Sürüyor < %100Açık yeşil = Üretken(Bes-
leme ve Hızlı Harkt OVR <
%100)

Program akışı tekli
tümce

Sürüyor > %0

Program akışı
tümce sırası

Sürüyor = %0

Program akışı
tümce sırası

Program akışı tekli
tümce

Seçildi
Durduruldu
Duraklatıldı
Sonlandırıldı
Hata
Program
seçilmemiş

İstediğiniz kadar

Sarı = Düzgün ancak
üretken değil

Manuel işletim

Elektronik el çarkı

El girişiyle konum-
landırma

İstediğiniz kadar

5
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Makine durumu İşletim türü Program durumu Override ayarları

Kırmızı = İşletime hazır
değil

Program akışı
tümce sırası

Program akışı tekli
tümce

Hata İstediğiniz kadar

Açık gri = Bekleme süresi Bekleme süresi durumu makineden gelmez. Kullanıcılar Bekleme süresi
durumunu, sarı veya koyu gri durumu yerine kaydedebilir.

Koyu gri = Makine kulla-
nılmıyor

Makine kapatıldı veya
StateMonitor makine ile bağlantı kuramıyor

StateMonitor, makine durum renklerini makine durum çubuğunda
kronolojik sırayla listeler. Böylece makinenin durumunu ve çalışma
süresini bir bakışta görebilirsiniz.
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5.5 Makine durumu
Makine durumu görünümü aşağıdaki bilgileri içerir:

Makine durumu lambası
Makine ismi
Makinenin SIK numarası ve kumandası
Kumandanın NC yazılımı durumu
Override ayarları
İşletim türü
Güncel olarak makinede etkin olan Program
Güncel olarak makinede etkin olan Alt program
Güncel programın Program durumu, başlangıç süresi ve Süre
Etkin görev
Program istatistiği
Makine bildirimleri
Etkin Messenger durumu
Etkin görev (yazılım seçeneği)
Makine durum çubuğu ileMakine durumları (Makine durumu
kapsamından meydana gelir)
Utilization rate

Makine durumu görünümüne erişmek için aşağıdaki şekilde
hareket edin:

Makine parkı menüsüne geçiş yapın
İstenen makineye ait Makine durumu düğmesine
tıklayın
StateMonitor, Makine durumu görünümünü açar.

Makine durumu görünümünden diğer alt menülere ulaşabilirsiniz:
Makine durumlarını düzenle
Diğer bilgiler: "Makine durumlarını düzenle alt menüsü",
Sayfa 62
Son 3 günün detaylı görünümü
Diğer bilgiler: "Son 3 günün detaylı görünümü alt menüsü",
Sayfa 67
Makine alarmları
Diğer bilgiler: "Makine alarmları alt menüsü", Sayfa 68
Program akış süreleri
Diğer bilgiler: "Program akış süreleri alt menüsü", Sayfa 70
Görevler (yazılım seçeneği)
Diğer bilgiler: "Görev terminali alt menüsü (yazılım seçeneği)",
Sayfa 64

5
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Override ayarları
StateMonitor Mil (devir sayısı), Besleme ve Hızlı hareket ile ilgili
Override ayarları yüzde değeri olarak gösterir.
Gösterge, güncel işletim türünden bağımsız şekilde, kumandadaki
gerçek potansiyometre ayarına uygundur.
Makinenizde hızlı hareket ve besleme, bir potansiyometre üzerinde
bulunuyorsa StateMonitor her iki Override ayarları için aynı değeri
gösterir.
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İşletim türü
Makinede güncel olarak seçili olan İşletim türü StateMonitor
tarafından gösterilir.
Gösterge makine işletim türleri ve ilgili sembol ile sınırlı kalır.
StateMonitor, programlama işletim türlerini göstermez.

Makine işletim türleri

Sembol İşletim türü

Manuel işletim

Elektronik el çarkı

El girişiyle konumlandırma (MDI)

Program akışı tekli tümce

Program akışı tümce sırası

5
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Program durumu
Program durumu, makinedeki NC programının güncel durumu
hakkında bilgi verir.
Aşağıdaki program durumları meydana gelebilir:

Program durumu Anlamı

Sürüyor Makine bir NC programını işliyor.

Program seçilmemiş Makine, NC programlarını işlemeyen
işletim türünde bulunmuyor.

Etkin değil Makinedeki güncel İşletim türü;
Program akışı tümce sırası veya
Program akışı tekli tümce.

Güncel olarak herhangi bir NC
programı başlatılmamıştır veya
Program akışı bir hata nedeniyle
durdurulmuştur veya
Kullanıcı program akışını INTERN
DURDUR ile durdurmuştur

Hata Bir hata güncel NC programının işlemini
durdurmuştur.
Hata durumu kısaca gösterilir, ardından
durum Etkin değil olarak değişir.

Seçildi Makinedeki güncel İşletim türü;
Program akışı tümce sırası veya
Program akışı tekli tümce.
Kullanıcı bir program seçti ancak henüz
başlatmadı.

Durduruldu Makinedeki güncel İşletim
türüProgram akışı tekli tümce olup
kullanıcı bir sonraki NC tümceyi
henüz başlatmamıştır
NC programdaki bir M0 komutu
program akışını durdurmuştur

Duraklatıldı Kullanıcı program akışını NC durdur ile
durdurmuştur.

Sonlandırıldı Güncel NC programı uygulandı. M30
veya M2 komutu programı sonlandırdı.

Makine kapalı durumdaysa herhangi bir Program durumu
gösterilmez.
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Etkin görev (yazılım seçeneği)
Etkin görev alanında StateMonitor, makinede güncel olarak
işlenmekte olan göreve ilişkin bilgileri gösterir.
Koşullar:

Görev oluşturuldu
Görev makineye atandı
Görev işleniyor

Görevleri işlemeye başlamak için aşağıdaki işlemleri uygulayın:
Görev terminali düğmesine tıklayın
Görevler alt menüsü görüntülenir.
Diğer bilgiler: "Görev terminali alt menüsü (yazılım seçeneği)",
Sayfa 64

Program istatistiği
Program istatistiği alanında StateMonitor, tamamen uygulanan ve
durdurulan NC programlarının sayısını kaydeder.
Aşağıdakiler için küçükten büyüğe doğru sayılır:

Tüm programlar (Toplam)
Güncel program için (Güncel Pgm)

StateMonitor aşağıdaki durumlar arasında ayrım yapar:

Diyalog Anlamı

Tamamen uygulandı Komple uygulanan programların
sayısı

Kullanıcı tarafından
duraklatıldı

Kullanıcının durdurduğu programların
sayısı

Hata mesajı nedeniyle
duraklatıldı

Bir hata mesajı nedeniyle durdurulan
programların sayısı

5
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Makine bildirimleri
Makine bildirimleri alanında StateMonitor, makinenin son altı
mesajını gösterir.

Makine bildirimleri alanında hangi mesajların görüntüleneceği-
ni her kullanıcı kendisi belirleyebilir. Bunun için aşağıdaki işlemleri
uygulayın:

Dişli sembolüne tıklayın
Filtre seçiminin olduğu bir pencere görüntülenir.
Filtre kriterleri arasında hata sınıfları, hata
grupları ve bildirimler yer alır.
Diğer bilgiler: "Makine alarmları alt menüsü",
Sayfa 68
Filtre kriterlerini seçime dahil etmek için kriterin
üzerine fare ile tıklayarak önüne bir onay işareti
konmasını sağlayın
Kaydet düğmesine tıklayın
Makine bildirimleri alanında sadece seçilen
filtre kriterleri ile örtüşen mesajlar görüntülenir.
Filtreleme sadece Makine durumu alt
menüsündeki Makine bildirimleri bölümü için
geçerlidir.

Diğer makine mesajlarını görmek için yapmanız gerekenler:
diğer düğmesine tıklayın
Makine bildirimleri alt menüsü görüntülenir.
Diğer bilgiler: "Makine alarmları alt menüsü", Sayfa 68

Etkin Messenger durumu
Etkin Messenger durumu alanında StateMonitor tarafından etkin
durumdaki Bildirimler gösterilir.
Diğer bilgiler: "Bildirimler alt menüsü", Sayfa 81
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Makine durumları
Makine durumları alanında StateMonitor tarafından içinde
bulunulan günün makine durum çubuğu ve makinenin güncel
Kullanım derecesi gösterilir.
Belirli makine durumlarının yerini diğerleri ile değiştirmek ve
özelleştirmek için aşağıdaki şekilde hareket edin:

Makine durumlarını düzenle düğmesine tıklayın
Makine durumlarını düzenle alt menüsü görüntülenir.
Diğer bilgiler: "Makine durumlarını düzenle alt menüsü",
Sayfa 62

İnceleme süresinin belirlenmesi
Makine durum çubuğu standart olarak 0 - 24 saatlik süreyi gösterir.
Her bir kullanıcı inceleme süresini kendisine göre ayarlayabilir.
Maksimum inceleme süresi 24 saattir.

İnceleme süresini ayarlamak için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

Dişli sembolüne tıklayın
Makine durumlarının kullanıcıya özel olarak
uyarlanması penceresi görüntülenir.
İstediğiniz süreyi seçin (saat ... ile ... arası)
Kaydet düğmesine tıklayın
Seçilen süreye ait makine durum çubukları
gösterilir.

İnceleme süresini uyarlama seçeneği Makine
durumlarını düzenle ve Son 3 günün detaylı
görünümü alt menülerine de mevcuttur. Bu alt
menülerde de inceleme süresini uyarlayabilirsiniz.

Detaylı görünüm
Son 3 günün detaylı görünümü durumunu görmek için aşağıdaki
şekilde hareket edin:

Son günlerin makine durumlarını göster düğmesine tıklayın
Son 3 günün detaylı görünümü alt menüsü görüntülenir.
Diğer bilgiler: "Son 3 günün detaylı görünümü alt menüsü",
Sayfa 67

5
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5.6 Makine durumlarını düzenle alt menüsü
Makine durumlarının gösterilmesi
Makine durumlarını düzenle alt menüsünde StateMonitor
öncelikle içinde bulunulan günün makine durumlarını bir makine
durumu çubuğunda gösterir ve bunları bir tablo içerisinde kronolojik
sırayla listeler.
StateMonitor tarafından makine durumlarının gösterileceği günü
seçmek için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

Gösterge günü bölümünde takvim simgesine
tıklayın
Tarih seçin
Alternatif olarak gün şeklinde geri gidin

Alternatif olarak gün şeklinde ileri gidin

Tablodaki girişleri aşağıdakilere göre filtreleyebilirsiniz:
Makine durum renkleri (Filtre)
Münferit makine durumlarının süreleri
(Şu zamandan eski olan durumları göster:)

Diğer bilgiler: "Tablolardaki ve grafiklerdeki fonksiyonlar", Sayfa 42

Makine durumlarının değiştirilmesi ve özelleştirilmesi
Makine durumlarını düzenle alt menüsünde makine durumlarını
başka durumlar ile değiştirme ve bunları daha ayrıntılı şekilde
belirleme olanağınız mevcuttur.

Makine durumları ile ilgili ilave belirtimleri Ayarlar
menüsünden oluşturabilirsiniz.
Diğer bilgiler: "Makine/görev durumları alt menüsü",
Sayfa 117

Bir makine durumunu değiştirmek için aşağıdaki işlemleri uygula-
yın:

Makine parkı menüsüne geçiş yapın
İstenen makineye ait Makine durumu düğmesine
tıklayın
Makine durumlarını düzenle alt menüsünü
seçin
Tabloda Yeni durum satırına tıklayın
Açılan menüden istediğiniz durumu seçin
Satırı kaydet düğmesine tıklayın
Makine durum çubuğunda makine durumu
değiştirilir.

62 HEIDENHAIN | StateMonitor| Kullanım kılavuzu | 10/2018



Makine parkı menüsü | Makine durumlarını düzenle alt menüsü

Aşağıdaki tablo, hangi orijinal makine durumunu hangi özelleştirme
ile değiştirebileceğinizi gösterir:

Orijinal durum Yeni durum (özelleştirme)

Koyu yeşil Verimli Koyu yeşil, açık yeşil, sarı,
kırmızı veya gri

Açık yeşil Verimli, besle-
me < %100

Koyu yeşil, açık yeşil, sarı,
kırmızı veya gri

Sarı İyi durumda
ama verimli
değil

Sarı, kırmızı veya gri

Kırmızı İşletime hazır
değil

Kırmızı

Koyu gri Makine kulla-
nılmıyor

Koyu gri veya açık gri

Açık gri Bekleme süresi durumu orijinal olarak makineden gelmez
ve böylece bir orijinal durum değildir.
Açık gri durum, bir sarı orijinal durum veya koyu gri orijinal durumun
yerine geçebilir ve özelleştirebilir.
Örnek:
Bir makine bakım işleri için kapatılmışsa (koyu gri durum), bu
durumu StateMonitor'da sonradan bekleme süresine (açık gri
durum) getirebilirsiniz.

Ek bilgilerin kaydedilmesi
Makine durum çubuğu bölümünün üzerindeki mavi bir çizgi, bu
bölümle ilgili ek bilgilerin bulunduğunu gösterir.

Ek bilgiler kaydetmek için aşağıdaki adımları izleyin:
Makine parkı menüsüne geçiş yapın
İstenen makineye ait Makine durumu düğmesine
tıklayın
Makine durumlarını düzenle alt menüsünü
seçin
Yorum tablo satırına ek bilgileri girin
Satırı kaydet düğmesine tıklayın
StateMonitor, makine durum çubuğu üzerindeki
bölümde mavi bir çizgi gösterir.

Mavi çizginin olduğu bir bölüme tıkladığınızda StateMonitor
içerisinde yorum kaydedilmiş olan ve duruma göre değiştirilmiş
veya özelleştirilmiş makine durumları ile ilgili bilgiler içeren bir açılır
pencere görüntüler.

Makine durum çubuğu inceleme süresinin belirlenmesi
Makine durum çubuğu standart olarak 0 - 24 saatlik süreyi gösterir.
Her bir kullanıcı inceleme süresini kendisine göre ayarlayabilir.
Diğer bilgiler: "İnceleme süresinin belirlenmesi", Sayfa 61

5
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5.7 Görev terminali alt menüsü (yazılım
seçeneği)

Görev terminali alt menüsünde StateMonitor, makineye atanmış
ve açık durumda olan tüm görevleri gösterir. Makinedeki işlemeye
paralel olarak kullanıcı burada görev durumunu kaydedebilir ve
kayıtlar üzerinde daha sonra düzenleme yapabilir.
Görevlerin oluşturulması ve bir makineye atanması Görevler
menüsünde gerçekleştirilir. Burada görevlerin işlenme sırasını da
uyarlayabilirsiniz.
Diğer bilgiler: "Görevler menüsü (yazılım seçeneği)", Sayfa 86
Kaydedilen işleme süreleri ve adetler görev değerlendirmesinde
görüntülenir.
Diğer bilgiler: "Görev süreleri (yazılım seçeneği)", Sayfa 103
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Görev durumunu iste
Görev durumunu ve işleme sürelerini kaydetmek için aşağıdaki
işlemleri uygulayın:

Makine parkı menüsüne geçiş yapın
İstenen makineye ait Makine durumu düğmesine
tıklayın
Görev terminali alt menüsünü seçin
Makine için atanmış görevler tablosunda
istediğiniz görevin üzerine tıklayın
Görev bilgileri Geçerli olarak seçilen görev
bölümünde görüntülenir.
Görev durumunu iste bölümünde Görevi başlat
düğmesine tıklayın
Zaman kaydı başlatılır.
Makinedeki görev durumu ile örtüşen düğmelere
birbiri ardına tıklayın
StateMonitor her bir görev durumuna ilişkin
süreleri kaydeder.
İşlemeyi tamamlamak veya iptal etmek için
Görevi durdur düğmesine tıklayın
Zaman kaydı sona erdirilir.
Görevin yeniden başlatılması gerekebilir.
Gerçek miktar geribildirimi: Seçim alanından
Actual amount öğesini seçin
Giriş alanına tamamlanan parçaların sayısını
girin
Geri bildirme düğmesine tıklayın
Iskarta geribildirimi: Seçim alanından Scrap
öğesini seçin
Giriş alanına ıskarta parçaların sayısını girin
Geri bildirme düğmesine tıklayın
Gerçek miktar ve ıskarta parçaların sayısı göreve
kaydedilir.
Görevi tamamlamak için Görevi tamamla
düğmesine tıklayın
Görev artık Makine için atanmış görevler
tablosunda gösterilmez.
Kaydedilen süreler ve miktarlar
Değerlendirmeler menüsünde görülebilir.

5
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Kayıtların işlenmesi
Güncel göreve ilişkin kayıtları işlemek için aşağıdaki işlemleri
uygulayın:

En son tamamlanan görevi değiştirmek için En son tamamlanan
görevi geri al düğmesine tıklayın

veya
Makine için atanmış görevler tablosunda istediğiniz görevin
üzerine tıklayın
Görev bilgileri Geçerli olarak seçilen görev bölümünde
görüntülenir.
Görev kayıtları tablosu görüntülenir.
Gerekirse görevi yeniden başlatın
Gerekirse başka bir miktar geri bildirimi yapın
Görev kayıtları tablosunda istediğiniz satıra tıklayın
Gerekirse bir uyarı (özel görev durumu belirtimi) seçin

Görev durumlarına ilişkin ilave özel belirtimleri Ayarlar
menüsünde oluşturabilirsiniz.
Diğer bilgiler: "Makine/görev durumları alt menüsü",
Sayfa 117

Gerekirse yorum girin
Satırı kaydet düğmesine tıklayın
Görevi tamamlamak için Görevi tamamla düğmesine tıklayın

Teslimat tarihi belirtimi gösterimi
Teslimat tarihi belirtimi tabloda renkli olarak işaretlenir. Renk, ilgili
teslimat tarihine uyulup uyulmadığına ilişkin bilgi verir:

Yeşil: Teslimat tarihi 24 saatten fazla var
Turuncu: Teslimat tarihine 24 saatten az var
Kırmızı: Teslimat tarihi geçti
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5.8 Son 3 günün detaylı görünümü alt
menüsü

Son 3 günün detaylı görünümü alt menüsü aşağıdaki bilgileri
içerir:

Son 3 güne ait makine durum çubuğu
Makinenin son 3 güne ait Kullanılabilirlik durumu
Makinenin son 3 güne ait Kullanım derecesi

Diğer bilgiler: "Rakamlar alt menüsü", Sayfa 98

Makine durum çubuğu inceleme süresinin belirlenmesi
Makine durum çubuğu standart olarak 0 - 24 saatlik süreyi gösterir.
Her bir kullanıcı inceleme süresini kendisine göre ayarlayabilir.
Diğer bilgiler: "İnceleme süresinin belirlenmesi", Sayfa 61

5
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5.9 Makine alarmları alt menüsü
Makine alarmları alt menüsünde StateMonitor son dört haftaya ait
Makine bildirimleri listesini gösterir.
Kumandadaki hata mesajları Hata sınıfları ve Hata grupları olarak
ayrılmıştır:

Hata sınıfları hata mesajının sebebi hakkında bilgi verir.
Hata grupları hata mesajlarının kaynağı hakkında bilgi verir.

Kullanıcı, HEIDENHAIN kumandalarındaki NC programı
kapsamında FN 38 özel fonksiyonunun yardımıyla kendi mesajlarını
oluşturabilir.
Diğer bilgiler: "FN 38: NC programından mesaj gönderme",
Sayfa 82
Bu mesajlar StateMonitor tarafından Mesajlar olarak gösterilir.
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Mesajların filtrelenmesi
Belirli mesajları daha hızlı şekilde bulmak için Hata sınıfları, Hata
grupları ve Mesajlar arasında filtreleme uygulayabilirsiniz.
StateMonitor tarafından filtre seçiminde sadece son dört haftada
meydana gelmiş olan Hata sınıfları, Hata grupları ve Mesajlar
gösterilir.
Aşağıdaki Hata sınıfları ile ilgili filtreleme:

Emergency stop
Hata
Uyarı
Bilgi
Not
Program iptali
Program duraklaması
Besleme durduruldu
Sıfırlandı
Yok

Yok hata sınıfı, hiçbir hata sınıfına ait olmayan hata mesajlarını
içerir.
Aşağıdaki Hata grupları ile ilgili filtreleme:

İşletim
Programlama
PLC
Genel
Remote
Python
Yok

Yok hata grubu, hiçbir hata grubuna ait olmayan hata mesajlarını
içerir.
Mesajlar ile ilgili filtreleme:

FN 38
FN 38 iş
Program tamamen uygulandı
Program kullanıcı tarafından duraklatıldı
Program hata mesajı nedeniyle duraklatıldı

Listede belirli mesajları göstermek için ilgili filtre kriterlerinde fare ile
tıklayarak bir tik bırakın.
Filtrelenmiş mesajları listede göstermek için Güncelle düğmesine
tıklayın.
Diğer bilgiler: "Tablolardaki ve grafiklerdeki fonksiyonlar", Sayfa 42

5
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5.10 Program akış süreleri alt menüsü
Program akış süreleri alt menüsünde StateMonitor, seçilen süre
içerisinde makinede başlatılmış olan tüm NC programlarını bir
Program tablosu olarak kronolojik sırayla listeler.
Zaman dilimini sınırlamak için aşağıdaki seçimler mevcuttur:

Saat başlangıç ... bitiş ...
Gün sayısı (güncel gün itibariyle geriye dönük)

1 Gün
3 Gün
7 Gün

Tarih başlangıç ... bitiş ...
Tablo içindeki arama fonksiyonu (Ara: giriş alanı); Program, Alt
prog. ve Durum sütunlarını kapsar.
Diğer bilgiler: "Tablolardaki ve grafiklerdeki fonksiyonlar", Sayfa 42

Grafiksel gösterim
Program tablosu görünümüne ek olarak iki farklı grafik de
görüntüleyebilirsiniz:

{0} makinesinin program akış süresi grafiği: Tablodaki tüm
programların genel değerlendirmesi
Program analizi grafiği: Bir programın ayrıntılı değerlendirmesi

{0} makinesinin program akış süresi grafiği
Grafik, tablodaki tüm programlara ait program akış süresi ve
ortalama Override konumları ile ilgili bilgi verir.

Grafiği görüntülemek için tablonun altındaki Tabloyu grafik
olark görsllştr düğmesine tıklayın

Grafik aşağıdaki bilgileri içerir:
Izgaradaki her bir dikey çubuk bir programa karşılık gelir
Yatay eksendeki değer ise tablodaki program numarasına
karşılık gelir
Yeşil veri noktası ilgili programın çalışma süresini gösterir
(Program akış süresi eksenindeki değer)
Diğer veri noktaları ise ilgili programın Mil, Hızlı hareket
ve Besleme ile ilgili ortalama Override konumlarını gösterir
(Program akış süresi için Override ortalama değeri
eksenindeki değerler)
Bir programa ilişkin ayrıntılı bilgileri görüntülemek için fare
imlecini ilgili programa ait bir veri noktası üzerine getirin
Açılan pencerede grafik değerleri, program durumu ve makine
durumlarının yüzdesel değerlendirmeleri görüntülenir.
Grafiği bir programa göre filtrelemek için seçim alanından
istediğiniz programı seçin
Grafikte sadece seçilen programın değerleri gösterilir.

Diğer bilgiler: "Tabloya ait grafiğin gösterilmesi", Sayfa 42
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Program analizi grafiği
Grafik, program akış süresi boyunca görülen makine durumları ve
ortalama Override konumları ile ilgili bilgi verir.
Grafiği görüntülemek için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

Tablonun altındaki Tabloyu grafik olark görsllştr düğmesine
tıklayın
{0} makinesinin program akış süresi grafiği gösterilir
Programa ait dik çizgi üzerinde istediğiniz bir veri noktasına
tıklayın
Program analizi grafiği gösterilir

Grafik aşağıdaki bilgileri içerir:
Yatay eksen program akış süresini gösterir
Dikey eksen ortalama Override konumunu gösterir
Çizgiler ise, ilgili zamana ait Mil, Hızlı hareket ve Besleme için
Override konumlarını gösterir
FMAX durum çubuğunda, program akış süresi içerisindeki
Besleme ve Hızlı hareket (FMAX) gösterilir
Makine durum çubuğu, program akış süresi içerisindeki makine
durumlarını gösterir

FMAX durum çubuğu sadece PLC'ye erişime izin
verdiğinizde gösterilir.
Diğer bilgiler: "PLC parolası için olan ayarlarPLC
parolası", Sayfa 162

5
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6.1 Mesajlar menüsü
Mesajlar menüsünde, makinedeki hangi mesajlarda, hangi
kullanıcıya, ne zaman ve nasıl haber verileceği belirlenir.
Mesajlar menüsü aşağıdaki alt menüleri içerir:

Event yapılandırıcısı
Bildirim profilleri
Bildirimler

StateMonitor'un hangi alt menüleri ve fonksiyonları
göstereceği kullanıcının rolüne ve yetkilerine bağlıdır.

Aşağıdaki sıra ile devam edin:
Bildirim profilleri alt menüsünde bir bildirim profili oluşturun 
(Kim ne zaman bilgilendirilsin?)
Diğer bilgiler: "Bildirim profilleri alt menüsü", Sayfa 79
Event yapılandırıcısı alt menüsünde Event'leri (Olaylar)
yapılandırın 
(Makinede hangi mesajlar ortaya çıktığında birisine bildirim
yapılsın?)
Diğer bilgiler: "Event yapılandırıcısı alt menüsü", Sayfa 75
Bildirimler alt menüsünde, oluşturulan Event'leri ve bildirim
profillerini birbirlerine atayın 
(Hangi Event hangi bildirim profilini tetikler?)
Diğer bilgiler: "Bildirimler alt menüsü", Sayfa 81
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6.2 Event yapılandırıcısı alt menüsü
Bir Event, makinede meydana gelebilecek bir olaydır, örn.:

Bir uyarı mesajı
Bir hata mesajı ile birlikte makinenin durması
Bir servis mesajı/bakım mesajı
Bir alarm

StateMonitor, kumandada ortaya çıkan mesajları doğrudan alır ve
Makine parkı menüsündeki Makine durumu görünümünde listeler.
Kumanda mesajları Hata sınıfları ve Hata grupları olarak
ayrılmıştır. Event'lerin yapılandırılmasında tüm Hata sınıfları veya
Hata grupları seçime alma imkanına sahipsiniz.
Ayrıca Mesajlar  ve Makine durumları da bir Event seçiminin bir
parçası olabilir. Burada Mesajlar; HEIDENHAIN kumandalarındaki
NC programıyla (FN 38) veya StateMonitor tarafından kumandadaki
bilgilerle oluşturulur.

Hata sınıfları
Kumandada hata mesajları aşağıdaki Hata sınıfları atanmıştır:

Emergency stop
Hata
Uyarı
Bilgi
Not
Program iptali
Program duraklaması
Besleme durduruldu
Sıfırlandı
Yok

Yok hata sınıfı, hiçbir hata sınıfına ait olmayan hata mesajlarını
içerir.

Hata grupları
Hata grupları hata mesajlarının kaynağı hakkında bilgi verir.
Kumanda Hata grupları aşağıdaki gibi ayrılmıştır:

İşletim
Programlama
PLC
Genel
Remote
Python
Yok

Yok hata grubu, hiçbir hata grubuna ait olmayan hata mesajlarını
içerir.

6
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Mesajlar
Mesajlar altında aşağıdaki seçim olanakları kullanıma sunulur:

FN 38
HEIDENHAIN kumandalarında FN 38 özel fonksiyonunun
yardımı ile NC programında mesajlar oluşturabilirsiniz.
StateMonitor bu mesajları alabilir ve e-posta yoluyla bunları
kullanıcıya gönderebilir
FN 38 iş
HEIDENHAIN kumandalarında FN 38 özel fonksiyonunun
yardımı ile NC programında bir görev durumu bildirimi
yapabilirsiniz. StateMonitor bu durumları değerlendirebilir
Program tamamen uygulandı
StateMonitor bu mesajı, kumanda PGM END biçiminde bir
program sonu komutu okuduğunda oluşturur
Program kullanıcı tarafından duraklatıldı
StateMonitor bu mesajı, kullanıcı programı INTERN DURDUR
veya ACİL KAPAMA ile duraklatıldığında oluşturur
Program hata mesajı nedeniyle duraklatıldı
StateMonitor bu mesajı, program akışı bir hata mesajı nedeniyle
duraklatıldığında oluşturur

Makine el kitabını dikkate alın!
Kumandanın hangi bilgileri gönderdiği, makinenin
yapılandırılabilir ayarlarına bağlıdır.

Makine durumları
Makine durumları altında, ne kadar süre geçtikten sonra
StateMonitor tarafından bir Event tetiklenmesi gerektiğini
tanımlayabilirsiniz. Burada her bir makine durumu için özel bir
değer (dakika olarak) atayabilirsiniz.

Bireysel mesajlar
Tabloda şimdiye kadarki makine mesajlarına onay işareti koyarak
Event için bunları da seçime ekleyebilirsiniz.
Diğer bilgiler: "Tablolardaki ve grafiklerdeki fonksiyonlar", Sayfa 42
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Event oluşturma
Bir event oluşturacak mesajların seçimini çok dikkatli gerçekleştirin.

BILGI
Dikkat, veri kaybı yaşanabilir!
Seçime çok fazla mesaj eklerseniz alıcının e-posta kutusu
taşabilir. Böylece alıcıya daha fazla e-posta ulaşmaz.

StateMonitor için ayrı bir mesaj kutusu oluşturulmalıdır
Mesajların seçimi çok dikkatli şekilde gerçekleştirilmelidir

BILGI
Dikkat, veri kaybı yaşanabilir!
StateMonitor alıcılara çok fazla mesaj gönderiyorsa, e-posta
sağlayıcısı bu mesajları istenmeyen e-posta (spam) olarak
sınıflandırabilir. Bu durumda bildirimler artık alıcının gelen
kutusuna gelmez.

Mesajların seçimi çok dikkatli şekilde gerçekleştirilmelidir

Bir event oluşturma için şu şekilde hareket edin:

Mesajlar menüsüne geçin
Event yapılandırıcısı alt menüsünü seçin
Kendisine event oluşturmak istediğiniz Makine
seçin
Event'i tetikleyecek Hata sınıfları, Hata grupları,
Mesajlar, Makine durumları ve bireysel mesajlar
arasından seçim
Bu event'i ... adı altında kapsamında uygun bir
ad girin
Save düğmesine tıklayın

Seçim listesi yardımıyla hangi mesajların bir bildirim oluşturacağı
belirlenir.
Tablo A ve B sütunlarını içeriyor:

A = Sınıf/Grupların otomatik seçimi
B = Seçim otomatikten sapıyor

Seçim listesindeki sütun A, hata mesajlarının otomatik seçim ile
Hata sınıfları veya Hata grupları üzerinden bir event'i tetikleyip
tetiklemediği gösterir.
Seçtiğiniz hata sınıfı veya hata grubu için StateMonitor tarafından A
sütununa bir onay işareti konur.
Hata sınıfları ve Hata grupları üzerinden seçime dahil edilmiş
olan bazı mesajların seçimini tercihinize göre B sütunundan
kaldırabilirsiniz.
Sütun B kapsamında, bu hata sınıfına veya hata grubuna dahil
olan tüm mesajlar bir event'i tetiklemeyecekse münferit mesajlar da
seçilebilir.

Diğer bir tabloda StateMonitor tüm oluşturulmuş Event'leri listeler.
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Mevcut event içeriklerini görmek için yapmanız gerekenler:
Tablo içerisinde event üzerine tıklayın
StateMonitor; Hata sınıfları, Hata grupları, Mesajlar ve bireysel
mesajlar ile ilgili seçimi görünüme yükler.

Event silme
Bir event silmek için şu şekilde hareket edin:

Mesajlar menüsüne geçin
Event yapılandırıcısı alt menüsünü seçin
Kendisinde event silmek istediğiniz Makine seçin
Tablodaki çöp kutusu simgesine tıklayın
StateMonitor, Event'i siler ve tablodan kaldırır.
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6.3 Bildirim profilleri alt menüsü
Bildirim profilleri alt menüsünde oluşturulmuş bir kullanıcıda
bildirim bilgileri tayin edebilir ve bildirim profili olarak
kaydedebilirsiniz.
Bir bildirim profili aşağıdaki bilgileri içerir:

User'a yönlendirme
E-posta'nın gönderilmesi için aktarım bilgileri
(Bildirimlerin şekli...)
Aktarım zamanı (Gün, Zamanlar)
Bildirim aralığı

User seçim alanında, oluşturulan tüm kullanıcılar seçime sunulur.
Bildirimler sadece e-posta üzerinden gerçekleşir.

Aralık bildirimleri
Aktarım zamanı için aşağıdakileri belirtin:

StateMonitor'un kullanıcıya bildirim yaptığı hafta içi günler
StateMonitor'un kullanıcıya bildirimleri gönderdiği zaman dilimi
için başlangıç ve bitiş saati

Olası bildirim aralıkları:
hemen
Günde bir kez
Tümü toplandı (1 ila 60 dakika arasında ayar yapılabilir)

Bildirim profilleri oluşturma
Bir kullanıcı için birden fazla Bildirim profilleri oluşturabilirsiniz:
örn. çalışan işyerindeyse bir profil ve çalışan çalışmaya hazır
olduğunda bir profil.

Kullanıcı için bir bildirim profili oluşturmak için şu şekilde hareket
edin:

Mesajlar menüsüne geçin
Bildirim profilleri alt menüsünü seçin
Kendisi için Bildirim profilleri oluşturmak
istediğiniz kullanıcıyı seçin
İletişim yolunu e-posta ile seçin (tik işareti atın)
E-posta adresini girin
Kullanıcıya bildirim gönderilecek hafta günlerini
seçin
Saat için başlangıç ... bitiş ... seçin
Bildirim aralığı seçin
Bildirim profili için ismi girin
Save düğmesine tıklayın
StateMonitor, bildirim profilini kaydeder ve bir
tabloda listeler.
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Bildirim profilleri arama
StateMonitor, yukarıda seçilen kullanıcı için tüm profilleri tabloda
listeler.
Ara: giriş alanı üzerinden doğrudan belirli bildirim profillerini
arayabilirsiniz. Arama, tablonun tüm sütunlarını kapsar.
Diğer bilgiler: "Tablolardaki ve grafiklerdeki fonksiyonlar", Sayfa 42

Bildirim profilleri değiştirme
Mevcut bir bildirim profilini değiştirmek için aşağıdaki gibi hareket
edin:

Mesajlar menüsüne geçin
Bildirim profilleri alt menüsünü seçin
Kendisi için Bildirim profilleri oluşturmak
istediğiniz kullanıcıyı seçin
Değiştirilecek olan bildirim profilini tabloda seçin
StateMonitor, girişleri görünüme yükler.
İstediğiniz değişiklikleri uygulayın
Save düğmesine tıklayın
StateMonitor, değiştirilen bildirim profilini
kaydeder.

Bildirim profilleri silme
Bir bildirim profilini silmek için şu şekilde hareket edin:

Mesajlar menüsüne geçin
Bildirim profilleri alt menüsünü seçin
Kendisi için Bildirim profilleri oluşturmak
istediğiniz User'ı seçin
Tablodaki çöp kutusu simgesine tıklayın
StateMonitor, bildirim profilini tablodan siler.
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6.4 Bildirimler alt menüsü
Bildirimler alt menüsünde, hangi event'lerin hangi bildirimleri
tetikleyeceği belirlenir. Burada bildirimler oluşturabilir,
etkinleştirebilir ve silebilirsiniz.

Bildirimlerin oluşturulması
Bir Event için bir bildirim profili ataması yaparak yeni bildirimler
oluşturabilirsiniz.
Bir bildirim oluşturmak için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

Mesajlar menüsüne geçin
Bildirimler alt menüsünü seçin
Makine altından bir makine seçin
Makine için mevcut olan Event'lerin yer aldığı bir
tablo görüntülenir.
İstediğiniz Event'lerin önüne onay işareti koyun
User altından bir kullanıcı seçin
Kullanıcı için mevcut olan bildirim profillerinin yer
aldığı bir tablo görüntülenir.
İstediğiniz bildirim profillerinin önüne onay işareti
koyun
...atama düğmesine tıklayın
StateMonitor, Bildirimlerin listelenmesi
bölümüne yeni bildirimin yer aldığı bir satır ekler.

Bildirimleri aktifleştirme
Bir bildirimi listede aktifleştirmek için Etkin sütununa bir tik işareti
koyun.

StateMonitor sadece etkinleştirilmiş durumdaki
bildirimleri gönderir.

Sil
Bir bildirimi listede silmek için aşağıdaki şekilde hareket edin:

Mesajlar menüsüne geçin
Bildirimler alt menüsünü seçin
Tablodaki çöp kutusu simgesine tıklayın
StateMonitor, seçilen bildirimi tablodan siler.

Diğer bilgiler: "Tablolardaki ve grafiklerdeki fonksiyonlar", Sayfa 42
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6.5 FN 38: NC programından mesaj
gönderme

FN 38 kumanda fonksiyonuFN 38
HEIDENHAIN kumandalarında FN 38 kumanda fonksiyonunu
kullanarak StateMonitor içinde mesaj olarak işlenecek mesajlar
oluşturabilirsiniz.
FN 38 fonksiyonunu aşağıdaki HEIDENHAIN kumandalarında
kullanabilirsiniz:

Kumanda Aşağıdaki yazılım sürümü
itibariyle

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

FN 38 fonksiyonun kullanımı için, Q parametre
programlamada özel fonksiyonları etkinleştirmek
amacıyla 555343 kod numarasının girilmesi gerekir.
Yazılım sürümü 34059x-07 üzeri olan TNC'lerde
FN 38 programlaması kod numarası olmadan
gerçekleştirilebilir.

Programlama
FN 38 kumanda fonksiyonunu programlamak için aşağıdaki
işlemleri uygulayın:

Kumandada Q tuşuna basın

ÖZEL FONKS. yazılım tuşuna basın

FN38 GÖNDER yazılım tuşuna basın
Kumanda FN38: SEND /" satırını yazıyor.
Gönderilecek metni değişkenlerin çıktı formatı ile
yazın
Örnek:
FN 38: SEND /"Ölçülen çap: %+3f"/

+Q153

Formatlama talimatlarının sayısı, formatlanacak
değerlerin sayısıyla örtüşmelidir.

82 HEIDENHAIN | StateMonitor| Kullanım kılavuzu | 10/2018



Messenger menüsü | FN 38: NC programından mesaj gönderme

Çıktı formatı
Bir formatlama operatörü yardımı ile sayı değerlerinin çıktı formatını
belirleyebilirsiniz.
Bir yüzde işareti formatlama açıklamasını başlatır. Ardından ondalık
gösterimde kayan nokta sayıları için f seri kodu gelir.
Yüzde işareti ve seri kodu arasında başka girişler
gerçekleştirebilirsiniz:

Yüzde işaretinin ardında artı, sayı değerlerinde ön işaretin her
zaman beraberinde görüntülendiği anlamına gelir
Nokta ve bir sayı gösterilecek ondalık basamakların sayısını
belirler

Aşağıdaki tablo, değişkenlerin çıktı formatları için birkaç söz dizimi
örnekleri gösterir:

Çıktı formatları Anlamı

%f Orijinal formatta bir kayan nokta sayısının
çıktısı

%.0f Bir kayan nokta sayısının ondalık basamak-
ları olmadan çıktısı

%.1f Bir kayan nokta sayısının ondalık basamak-
ları ile çıktısı

%+.2f Ön işaretli bir kayan nokta sayısının ve
ondalık basamakların çıktısı

Kullanım örneği: Adet sayıcı
Hedef: Her bir program akışı ile adet sayısı bir artırılır.

Q1 = Q1 + 1 Adet sayıcı

Q2 = 1000 Toplam adet sayısı

Q3 = 0815 Sipariş

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

Mesajı gönder

6
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7.1 Görevler menüsü (yazılım seçeneği)
Görevlerin kaydedilmesi ve değerlendirilmesi ilave bir
fonksiyondur ve standart yazılım kapsamında mevcut
değildir.
Diğer bilgiler: "Yazılım seçenekleri ve lisanslar",
Sayfa 128

StateMonitor ile üretim görevlerine ilişkin işlemleri kaydedebilir
ve değerlendirebilirsiniz. Bunun için Görevler menüsünde yeni
görevler oluşturun ve bunları bir makineye atayın.
Görevler menüsü aşağıdaki alt menüleri içerir:

Sipariş oluştur
Görev atama
İşlem sırasını uyarla

Atanmış olan görevler makinenin Görev terminali alt menüsünde
gösterilir. Kullanıcı bu menüde bir göreve ilişkin işleme sürelerini
kaydedebilir ve tamamlanmış adetlerin geribildirimini yapabilir.
Diğer bilgiler: "Görev terminali alt menüsü (yazılım seçeneği)",
Sayfa 64
İşleme sürelerinin kaydedilmesi için kullanıcı önceden verilen görev
durumlarını kullanır. Görev durumlarını Ayarlar menüsünden daha
ayrıntılı şekilde belirleyebilirsiniz.
Diğer bilgiler: "Makine/görev durumları alt menüsü", Sayfa 117
Kaydedilen işleme süreleri ve adetler görev değerlendirmesinde
görüntülenir.
Diğer bilgiler: "Görev süreleri (yazılım seçeneği)", Sayfa 103

StateMonitor'un hangi alt menüleri ve fonksiyonları
göstereceği kullanıcının rolüne ve yetkilerine bağlıdır.
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7.2 Sipariş oluştur alt menüsü (yazılım
seçeneği)

Sipariş oluştur alt menüsünde aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:
Yeni görev oluşturma
Görev değiştirme
Görev silme

Görev oluşturma
Bir görev oluşturmak için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

Görevler menüsüne geçin
Sipariş oluştur alt menüsünü seçin
Görev numarası alanına görev numarasını girin
İş adımı alanına iş adımını girin
Varsa göreve ilişkin diğer bilgileri de girin
Sipariş oluştur düğmesine tıklayın
Oluşturulan görevler tablosunda ilgili görev
gösterilir.
Yeni görevi bir makineye atayabilirsiniz.
Diğer bilgiler: "Görev atama alt menüsü (yazılım
seçeneği)", Sayfa 89

Bir göreve ilişkin birçok iş adımını kolay ve hızlı bir
şekilde oluşturmak için:

İlgili iş adımını açıklanan şekilde oluşturun
Oluşturulan görevler tablosundan iş adımını seçin
Görev bilgileri Sipariş oluştur bölümüne devralınır.
Bilgileri uyarlayın
Sipariş oluştur düğmesine tıklayın
Yeni iş adımı eklenir.

Görevi değiştir
Koşul: Görev hiçbir makineye atanmadı.
Bir görevi değiştirmek için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

Oluşturulan görevler tablosunda değiştirmek istediğiniz göreve
tıklayın
Seçilen görev tabloda yeşil olarak işaretlenir.
Görev bilgileri Sipariş oluştur bölümüne devralınır.
Bilgileri uyarlayın
Görevi değiştir düğmesine tıklayın
Değişiklikler kabul edilir.
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Görevi sil
Koşul: Görev hiçbir makineye atanmadı.
Bir görevi silmek için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

Oluşturulan görevler tablosunda silmek istediğiniz göreve
tıklayın
Seçilen görev tabloda yeşil olarak işaretlenir.
Görevi sil düğmesine tıklayın
Görev tablodan silinir.
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7.3 Görev atama alt menüsü (yazılım
seçeneği)

Görev ata
Bir görevi bir makineye atamak ve işlenmesini onaylamak için
aşağıdaki işlemleri uygulayın:

Görevler menüsüne geçin
Görev atama alt menüsünü seçin
Oluşturulan görevler tablosunda ilgili göreve
tıklayın
Seçilen görev tabloda yeşil olarak işaretlenir.
Makine seçimi seçim alanından makine seçin
Gerekirse göreve ilişkin diğer bilgileri de girin
Görev ata düğmesine tıklayın
Görev Atanan görevler tablosunda görüntülenir.
Görevin işlenmesine başlayabilirsiniz.
Diğer bilgiler: "Görev terminali alt menüsü
(yazılım seçeneği)", Sayfa 64

Atamanın değiştirilmesi
Koşul: Görev henüz görev terminalinde başlatılmadı.
Atanmış bir görevi başka bir makineye atamak için aşağıdaki
işlemleri uygulayın:

Atanan görevler tablosunda başka bir makineye atamak
istediğiniz göreve tıklayın
Seçilen görev tabloda yeşil olarak işaretlenir.
Makine seçimi seçim alanından görevi atamak istediğiniz
makineyi seçin
Görev ata düğmesine tıklayın
Atama değiştirilir.

Görevi sil
Diğer bilgiler: "Görevi sil", Sayfa 88

7
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7.4 İşlem sırasını uyarla alt menüsü (yazılım
seçeneği)

Bir makineye ait görev terminalinde, StateMonitor atanan
görevleri kronolojik sırayla gösterir. Sıralamayı manuel olarak
uyarlayabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

Görevler menüsüne geçin
İşlem sırasını uyarla alt menüsünü seçin
Makine görevleri tablosunda, seçilen makineye
atanmış durumda olan tüm görevler gösterilir.
Fare tuşu basılıyken görevleri istediğiniz konuma
doğru çekin
Görevler Görev terminali  alt menüsünde
tanımlanan sırayla gösterilir.
Diğer bilgiler: "Görev terminali alt menüsü
(yazılım seçeneği)", Sayfa 64

90 HEIDENHAIN | StateMonitor| Kullanım kılavuzu | 10/2018



Görevler menüsü | FN 38: NC programındaki görev fonksiyonları

7.5 FN 38: NC programındaki görev
fonksiyonları

FN 38 kumanda fonksiyonuFN 38
HEIDENHAIN kumandalarında FN 38 kumanda fonksiyonunu
kullanarak StateMonitor içinde mesaj olarak işlenecek mesajlar
oluşturabilirsiniz.
FN 38 fonksiyonunu aşağıdaki HEIDENHAIN kumandalarında
kullanabilirsiniz:

Kumanda Aşağıdaki yazılım sürümü
itibariyle

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

FN 38 fonksiyonun kullanımı için, Q parametre
programlamada özel fonksiyonları etkinleştirmek
amacıyla 555343 kod numarasının girilmesi gerekir.
Yazılım sürümü 34059x-07 üzeri olan TNC'lerde
FN 38 programlaması kod numarası olmadan
gerçekleştirilebilir.

Görev durumunu iste
FN 38 mesajları aracılığıyla StateMonitor'a görev durumunu
bildirimi yapabilirsiniz.
FN 38 mesajında şu söz diziminin kullanılması gerekir:
FN 38: SEND /"JOB:görev

 numaras#_STEP:i#_ad#m#_durum"

Koşullar:
Kumanda FN 38 mesajları gönderebilir
Diğer bilgiler: "FN 38: NC programından mesaj gönderme",
Sayfa 82
Görev oluşturuldu
Görev makineye atandı

Örnek:
Görev numarası 1234 ve iş adımı 1 olan görev

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_START" Görevi başlat

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_PREPARATION" Donatma işlevini başlat

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

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

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_FINISH" Görevi tamamla
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Miktarların geri bildirilmesi
FN 38 mesajları aracılığıyla StateMonitor'a görev durumu
geribildiriminde bulunabilirsiniz. Burada miktar kademeli veya
mutlak olacak şekilde girilebilir:

Kademeli girişte miktar her seferinde belirtilen değer kadar
yükseltilir.
Mutlak girişte her seferinde eski değer yerine yeni değer yazılır.

FN 38 mesajında şu söz diziminin kullanılması gerekir:
FN 38: SEND /"JOB:görev

 numaras#_STEP:i#_ad#m#_kategori_miktar"

Koşullar:
Kumanda FN 38 mesajları gönderebilir
Diğer bilgiler: "FN 38: NC programından mesaj gönderme",
Sayfa 82
Görev oluşturuldu
Görev makineye atandı
Görev işleniyor

Örnek:
Görev numarası 1234 ve iş adımı 1 olan görev; ilave bilgiler gerçek
miktar 23, ıskarta 12 ve ek işlem 15

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_OK_A:23" Gerçek miktar (OK) mutlak

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_OK_I:1" Gerçek miktar (OK) kademeli

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_S_A:12" Iskarta (S) mutlak

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_S_I:1" Iskarta (S) kademeli

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_R_A:15" Ek işlem (R) mutlak

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_R_I:1" Ek işlem (R) kademeli

Görev oluşturma
StateMonitor ile oluşturmaya alternatif olarak, görevi bir FN 38
mesajı ile kumanda aracılığıyla da oluşturabilirsiniz.
FN 38 mesajında şu söz diziminin kullanılması gerekir:
FN 38: SEND /"JOB:görev

 numaras#_STEP:i#_ad#m#_CREATE"

Koşullar:
Kumanda FN 38 mesajları gönderebilir
Diğer bilgiler: "FN 38: NC programından mesaj gönderme",
Sayfa 82

Örnek:
Görev numarası 1234 ve iş adımı 1 olan görev

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_CREATE" yeni görev oluşturma
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8.1 Değerlendirmeler menüsü
Değerlendirmeler menüsünde StateMonitor, makineden alınan
verileri tablo ve grafik olarak gösterir.
Değerlendirmeler menüsü aşağıdaki alt menülere sahiptir:

Günlük görünüm
Makine durumları
Rakamlar
Program akış süreleri
Makine bildirimleri
Görev süreleri

Günlük görünüm ve Makine durumları alt menülerinde, makine
durumları StateMonitor tarafından makine durumu çubuğu
biçiminde kronolojik olarak gösterilir ve Kullanılabilirlik ve
Kullanım derecesi rakamları hesaplanır.
Rakamlar, Program akış süreleri ve Makine bildirimleri alt
menülerinde StateMonitor ilgili verileri bir tabloda listeler.
Görev süreleri alt menüsünde, StateMonitor her bir görev için
kaydedilen işleme sürelerini ve adetleri listeler.

StateMonitor'un hangi alt menüleri ve fonksiyonları
göstereceği kullanıcının rolüne ve yetkilerine bağlıdır.

Değerlendirmeler kaydet
Makine durumları, Rakamlar, Program akış süreleri, Makine
bildirimleri ve Görev süreleri alt menülerinde, güncel
değerlendirmeyi Değerlendirmelerim altına kaydedebilirsiniz.
Özel kapsamında bir tik işareti yerleştirirseniz bu değerlendirme
sadece sizin giriş bilgileriniz ile görünür. Diğer kullanıcılar bu
değerlendirmeyi görmez.
Özel kapsamında tik işaretini yerleştirmezseniz değerlendirme
Yetki durumu: Kullanıcı artı veya Yönetici olan tüm kullanıcılar
için görünür.
Değerlendirmeleri kayıt etmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Değerlendirme ismi girin
Gerekirse Özel üzerin tik atın
Kaydet düğmesine tıklayın
StateMonitor güncel değerlemeyi kaydeder ve Kaydedilmiş
değerlendirmeler tablosuna girer.

Kaydedilen değerlendirmeleri yükleme
Önceden değerlendirmeleri kaydettiyseniz aşağıdaki şekilde
hareket edin:

Kaydedilmiş değerlendirmeleri Değerlendirmelerim altında
seçin
StateMonitor, seçim verilerini kayıtlı değerlendirmeden
görünüme yükler.
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8.2 Günlük görünüm alt menüsü
Günlük görünüm alt menüsünde StateMonitor, her makine için
bulunulan gün içerisindeki makine durumlarını grafiksel olarak
gösterir.
Ayrıca Kullanılabilirlik ve Kullanım derecesi sayıları her bir
makine için gösterilmiştir.
Diğer bilgiler: "Rakamlar alt menüsü", Sayfa 98
Makine durumundan makine durum çubuğu meydana gelir.
Makine durum çubuğu bölümünün üzerindeki mavi bir çizgi, bu
bölümle ilgili ek bilgilerin bulunduğunu gösterir.
Diğer bilgiler: "Ek bilgilerin kaydedilmesi", Sayfa 63

Ayrıntılı bilgilerin görüntülenmesi
Her bir makine durum çubuğu bölümü için ayrıntılı bilgileri
görüntüleyebilirsiniz.
Ayrıntılı bilgileri görüntülemek için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

Makine durum çubuğunda bir bölüm üzerine tıklayın
StateMonitor, makine durumuna ilişkin ayrıntılı bilgilerin ve varsa
yorumların yer aldığı bir pencere görüntüler.
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8.3 Makine durumları alt menüsü
Makine durumları alt menüsü
Makine durumlarının değerlendirilmesi tanımlanmış bir zaman
dilimini içerir.
Aşağıdaki seçim olanakları kullanıma sunulur:

Saat başlangıç ... bitiş ...
Gün sayısı (güncel gün itibariyle geriye dönük)

1 Gün
3 Gün
7 Gün

Tarih başlangıç ... bitiş ...

Makine durumlarını belirli bir zaman aralığında görüntülemek için
şu şekilde hareket edin:

Değerlendirmeler menüsüne geçin
Machine statuses alt menüsünü seçin
Makineleri seçin (makine adının önüne onay
işareti koyun)
Saat için başlangıç ... bitiş ... seçin
Gün sayısını seçin (güncel gün itibariyle geriye
dönük)
Alternatif tarih için başlangıç ... bitiş ... seçin
Güncelle düğmesine tıklayın
StateMonitor, seçilen dönem için Availability ve
Utilization rate değerlerini ve makine durum
çubuğunu gösterir.
Diğer bilgiler: "Rakamlar alt menüsü",
Sayfa 98

Ayrıntılı bilgilerin görüntülenmesi
Her bir makine durum çubuğu bölümü için ayrıntılı bilgileri
görüntüleyebilirsiniz.
Diğer bilgiler: "Ayrıntılı bilgilerin görüntülenmesi", Sayfa 95

Çubuk grafiğin görüntülenmesi
Her bir makine durum çubuğu için bir çubuk grafik
görüntüleyebilirsiniz. Çubuk grafikte rakamların dökümü yer alır ve
makine durumlarının yüzde oranları verilir.
Bir çubuk grafiği görüntülemek için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

Makine durum çubuğunun yanındaki grafik
simgesine tıklayın
Çubuk grafik görüntülenir.
Makine durumu ile ilgili ayrıntılı belirtimler
mevcutsa StateMonitor çubuğu kalın şekilde
vurgulayarak gösterir.
Diğer bilgiler: "Makine durumlarının
değiştirilmesi ve özelleştirilmesi", Sayfa 62
Özelleştirmeleri (alt kategoriler) görüntülemek
için çubuğa tıklayın
Özelleştirmeler ayrı bir çubuk olarak gösterilir.

Diğer bilgiler: "Tablolardaki ve grafiklerdeki fonksiyonlar", Sayfa 42
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Değerlendirmenin kaydedilmesi
Değerlendirmelerim altında güncel değerlendirmeyi kayıt
edebilirsiniz.
Diğer bilgiler: "Değerlendirmeler kaydet", Sayfa 94

8
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8.4 Rakamlar alt menüsü
StateMonitor Availability ve Utilization rate rakamlarını gelen
makine durumlarından hesaplar.
Diğer bilgiler: "Kullanılabilirlik", Sayfa 99
Diğer bilgiler: "Kullanım derecesi", Sayfa 100

Seçilen makinede rakamları değerlendirme için şu şekilde hareket
edin:

Değerlendirmeler menüsüne geçin
Rakamlar alt menüsünü seçin
Makineleri seçin (makine adının önüne onay
işareti koyun)
Saat için başlangıç ... bitiş ... seçin
Gün sayısını seçin (güncel gün itibariyle geriye
dönük)
Alternatif tarih için başlangıç ... bitiş ... seçin
StateMonitor seçilen makineler için seçilen
zaman diliminde aşağıdaki rakamları tabloda
gösterir:

Kullanılabilirlik
Kullanım derecesi
Üretim süresi
Plan atama süresi
Atama süresi
Toplam kesilme süresi

Diğer bilgiler: "Tablolardaki ve grafiklerdeki fonksiyonlar", Sayfa 42

Graphically visualize a table
Seçilen her makine için StateMonitor rakamları ayrı bir grafik olarak
gösterir.
Değerlendirmelerim altında güncel değerlendirmeyi kayıt
edebilirsiniz.
Diğer bilgiler: "Değerlendirmeler kaydet", Sayfa 94
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Kullanılabilirlik
Genel olarak kullanılabilirlik, sistemin mevcut olduğu süredir.
Makinenin kullanılabilirliği, ana kullanım süresinin plan atama
süresine olan oranından hesaplanır.
Ana kullanım süresi, tüm kesilme süreleri çıkarılmış toplam süredir.

Toplam incele-
me süresi – Toplam kesil-

me süresiKullanılabilirlik =
Plan atama süresi

Plan atama süresi, toplam süreden makinenin kapalı olduğu
sürenin çıkarılmış süresidir.

Toplam inceleme süresi

– Makinenin kullanımda olmadığı süre

= Plan atama süresi (= Makinenin kullanımda olduğu
süre)

Toplam kesilme süresi aşağıdaki toplamdan oluşur:

Makinenin kullanımda olmadığı süre

+ Bekleme süresi

+ Makinenin işletime hazır olmadığı süre

= Toplam kesilme süresi

Böylece kullanılabilirlik için geçerli olan:

Toplam incele-
me süresi – – –

Kullanılabilirlik =
Toplam incele-

me süresi –

8
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Kullanım derecesi
Genel anlamda kullanım derecesi: Bir referans boyutunun, bu
referans boyutu ile ilgili olası maksimum değerine göre ulaşılabilir
gerçek değerinin oranıdır.
Makine kullanımı ile ilgili kullanım derecesi, üretim süresinden
makinenin atama süresine oranıdır.

Üretim süresi +
Kullanım derecesi =

Atama süresi

Atama süresi, bekleme süresi ve makinenin kullanımda olmadığı
süre çıkarılmış toplam süredir.

Toplam inceleme süresi

– Bekleme süresi

– Makinenin kullanımda olmadığı süre

= Atama süresi

Böylece kullanım derecesi için geçerli olan:

Üretim süresi +
Kullanım derecesi =

Toplam incele-
me süresi – –

Üretim süresi, program akış süresinden farklı olabilir.
Program akış süresi ancak Override değerleri en az %1
olduğunda üretim süresi olarak geçerli kabul edilebilir.
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8.5 Program akış menüleri alt menüsü
Program akış süreleri alt menüsünde birden fazla makinenin NC
programlarının akış süreleri değerlendirilebilir.

Program akış süreleri değerlendirmesi için aşağıdaki şekilde
hareket edilmelidir:

Değerlendirmeler menüsüne geçin
Program akış süreleri alt menüsünü seçin
Makineleri seçin (makine adının önüne onay
işareti koyun)
Saat için başlangıç ... bitiş ... seçin
Gün sayısını seçin (güncel gün itibariyle geriye
dönük)
Alternatif tarih için başlangıç ... bitiş ... seçin
StateMonitor, seçilen zaman diliminde
çalıştırılmış olan programları bir tabloda listeler.

Değerlendirmelerim altında güncel değerlendirmeyi kayıt
edebilirsiniz.
Diğer bilgiler: "Değerlendirmeler kaydet", Sayfa 94

Graphically visualize a table
Program tablosu ve ona ait grafiksel görselleştirmeler, işlevsellik
bakımından Makine durumu altında Makine parkı menüsündeki
Program akış süreleri alt menüsüne uygundur.
Diğer bilgiler: "Program akış süreleri alt menüsü", Sayfa 70

Makine parkı menüsünün aksine Değerlendirmeler
menüsünde birden çok makineye ait grafikleri aynı
anda görüntüleyebilir ve birbirleriyle kıyaslayabilirsiniz.
StateMonitor tüm grafikleri alt alta listeler.

8
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8.6 Makine bildirimleri alt menüsü
Makine bildirimleri alt menüsünde seçili makineler için belirlenmiş
bir süreye göre belirli mesajlar listelenebilir.

Makine bildirimleri listelemek için aşağıdakileri uygulayın:

Değerlendirmeler menüsüne geçin
Makine bildirimleri alt menüsünü seçin
Makineleri seçin (makine adının önüne onay
işareti koyun)
Saat için başlangıç ... bitiş ... seçin
Gün sayısını seçin (güncel gün itibariyle geriye
dönük)
Alternatif tarih için başlangıç ... bitiş ... seçin
Hata sınıfları, Hata grupları, Mesajlar seçin
Güncelle düğmesine tıklayın
StateMonitor; seçilen zaman dilimi için seçilen
makinede ortaya çıkan ve seçilen Hata sınıfları,
Hata grupları veya Mesajlar kapsamında olan
tüm makine mesajlarını bir tabloda listeler.

Diğer bilgiler: "Tablolardaki ve grafiklerdeki fonksiyonlar", Sayfa 42

Değerlendirmelerim altında güncel değerlendirmeyi kayıt
edebilirsiniz.
Diğer bilgiler: "Değerlendirmeler kaydet", Sayfa 94

102 HEIDENHAIN | StateMonitor| Kullanım kılavuzu | 10/2018



Değerlendirmeler  menüsü | Görev süreleri (yazılım seçeneği)

8.7 Görev süreleri (yazılım seçeneği)
Görev süreleri alt menüsünde, üretim görevleriniz için kaydedilen
verileri değerlendirebilirsiniz.
Değerlendirme için aşağıdaki formatlar kullanıma sunulmuştur:

Siparişler tablosunda, arama kriterleri ile örtüşen tüm görevler
toplam süreleri ile birlikte listelenir
Seçilen görevin iş adımları tablosu, seçilen göreve ait tüm iş
adımlarını içerir ve üretilen parçalara ilişkin işleme süresi, fiili
miktar ve ıskarta bilgilerinin yanı sıra iş adımının yürütüldüğü
makine ile ilgili bilgileri de verir.
Çubuk grafik, her bir iş adımına ilişkin olarak hazırlık süresini,
üretim süresini ve tanımlanmamış süreyi gösterir
İş adımı kayıtları tablosunda, seçilen iş adımı için geçilmiş olan
her bir görev durumuna ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alır

Kayıtlı verileri değerlendirmek için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

Değerlendirmeler menüsüne geçin
Görev süreleri alt menüsünü seçin
Makineleri seçin (makine adının önüne onay
işareti koyun)
Saat için başlangıç ... bitiş ... seçin
Gün sayısını seçin (güncel gün itibariyle geriye
dönük)
Alternatif tarih için başlangıç ... bitiş ... seçin
Varsa ilgili arama alanına Görev numarası, Parça
adı veya Part number girin
Aramayı işlenmiş görevler ile sınırlandırmak için
Yalnızca tamamlanan görevleri göster önüne
bir onay işareti koyun
Güncelle düğmesine tıklayın
StateMonitor, arama kriterleri ile örtüşen tüm
görevleri bir tabloda listeler.
Siparişler tablosunda bir göreve tıklayın
Seçilen görevin iş adımları tablosu görüntülenir.
Seçilen görevin iş adımları tablosunda bir iş
adımına tıklayın
İş adımı kayıtları tablosu görüntülenir.
Seçilen görevin iş adımları tablosuna ait çubuk
grafiği görüntülemek için Tabloyu grafik olark
görsllştr üzerine tıklayın

Diğer bilgiler: "Tablolardaki ve grafiklerdeki fonksiyonlar", Sayfa 42
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9.1 Ayarlar menüsü
Ayarlar menüsü aşağıdaki alt menülere sahiptir:

Kullanıcı ayarları
Kullanıcı
Makineler
Makine düzeni
Makine durumları
Messenger ayarları
Dosya yedekleme
Sistem dili
Harici raporlama DB
Bilgi

StateMonitor'un hangi alt menüleri ve fonksiyonları
göstereceği kullanıcının rolüne ve yetkilerine bağlıdır.
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9.2 Kullanıcı ayarları alt menüsü
Şifre değiştir

Her kullanıcı kendi kullanıcı parolasını değiştirebilir.

Kullanıcı şifresini değiştirmek için aşağıdaki gibi hareket edin:

Ayarlar menüsüne geçin
Kullanıcı ayarları alt menüsünü seçin
Kullanıcı adı alanında kullanıcı adınız
bulunmaktadır.
Eski parola alanına şimdiye kadarki parolayı girin
Yeni şifre alanına yeni parolanızı girin
alanında yeniden yeni parolanızı girin
Şifre değiştir düğmesine tıklayın
StateMonitor parolayı değiştirir.

Şifreyi mi unuttunuz?
Bir kullanıcı parolasını unuttuğunda parola sistem yöneticisi
tarafından sıfırlanabilir.
Diğer bilgiler: "Şifreyi sıfırlama", Sayfa 110

Kullanıcı dil ayarının değiştirilmesi
Her kullanıcı, StateMonitor içinde kullanacağı dili bireysel olarak
ayarlayabilir.

Kullanıcı dil ayarlarının değiştirilmesi için aşağıdaki gibi hareket
edin:

Ayarlar menüsüne geçin
Kullanıcı ayarları alt menüsünü seçin
Kullanıcı dilini seçme
Değişikliği kaydet düğmesine tıklayın
StateMonitor kullanıcı dilini değiştirir.

Diğer kullanıcıların dil ayarları bu ayardan etkilenmez.
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9.3 Kullanıcı yönetimi alt menüsü
Roller
StateMonitor kullanıcıları, üstlendikleri rollerle bağlantılı olarak farklı
erişim ve değişiklik yetkilerine sahip olur.
Kullanıcılara aşağıdaki rolleri atayabilirsiniz:

Menü Yetki

Makine parkı Değişiklik yetkisi olmadan
Sadece Makine durumu, Görev
terminali (yazılım seçeneği) ve
Son 3 günün detaylı görünümü
bölümlerine erişim

Mesajlar Erişim yok

Siparişler
(yazılım
seçeneği)

Erişim yok

Değerlendir-
meler

Erişim yok

Viewer

Ayarlar Sadece Kullanıcı ayarları ve
Bilgi bölümlerine erişim

Makine parkı Tüm yetkiler

Mesajlar Değişiklik yetkisi olmadan

Siparişler
(yazılım
seçeneği)

Erişim yok

Değerlendir-
meler

Makine durumlarının sadece
Günlük görünüm erişimi

Kullanıcı

Ayarlar Sadece Kullanıcı ayarları ve
Bilgi bölümlerine erişim

Makine parkı Tüm yetkiler

Mesajlar Tüm yetkiler

Siparişler
(yazılım
seçeneği)

Tüm yetkiler

Değerlendir-
meler

Tüm yetkiler

Kullanıcı
artı

Ayarlar Sadece Kullanıcı ayarları ve
Bilgi bölümlerine erişim

Yönetici Tüm menüler Tüm yetkiler

Kullanıcı verilerinin oluşturulması, değiştirilmesi ve
silinmesi sadece Yönetici yetkisine sahip kullanıcı
tarafından gerçekleştirilebilir.
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Kullanıcı oluştur
StateMonitor'da bir kullanıcı oluşturmak için aşağıdaki işlemleri
uygulayın:

Ayarlar menüsüne geçin
Kullanıcı alt menüsünde aşağıdaki verileri girin:

Ad
Soyadı
Kullanıcı adı
E-posta

Yetki durumu: tayin etme
Kaydet düğmesine tıklayın
StateMonitor, oluşturulan kullanıcıyı kullanıcı
listesine yazar.
StateMonitor, kullanıcıya e-posta aracılığıyla bir
parola gönderir.

Her kullanıcı istediği zaman şifresini değiştirebilir.
Diğer bilgiler: "Kullanıcı ayarları alt menüsü", Sayfa 107
Giriş yap için Kullanıcı adı ve beraberinde Şifre gereklidir.
Diğer bilgiler: "Ana sayfa menüsü", Sayfa 46
Kullanıcılar, Mesajlar menüsünden belirlendiği şekilde, belirtilen e-
posta adresi üzerinden bildirimleri alır.
Diğer bilgiler: "Mesajlar menüsü", Sayfa 74

Kullanıcı verilerini değiştirme
Kullanıcı verilerini sonradan değiştirmek için aşağıdaki işlemleri
uygulayın:

Ayarlar menüsüne geçin
Kullanıcı alt menüsünü seçin
Kullanıcı listesinde değiştirmek istediğiniz
kullanıcıyı seçin
StateMonitor, kullanıcıyı işaretler ve verileri giriş
alanlarına yükler.
Değişiklikleri yapın
Değişiklikleri kaydet düğmesine tıklayın
StateMonitor, değiştirilen verileri kullanıcı
listesine devralır.

Kullanıcının silinmesi
StateMonitor'da bir kullanıcıyı silmek için aşağıdaki işlemleri
uygulayın:

Ayarlar menüsüne geçin
Kullanıcı alt menüsünü seçin
Kullanıcı listesinde silmek istediğiniz kullanıcıyı
seçin
StateMonitor, kullanıcıyı işaretler ve verileri giriş
alanlarına yükler.
Kullanıcıyı sil düğmesine tıklayın
StateMonitor, kullanıcıyı listeden kaldırır.
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Şifreyi sıfırlama
Bir kullanıcı parolasını unuttuğunda parola sadece sistem yöneticisi
yetkisine sahip kullanıcı tarafından sıfırlanabilir.

Bir şifreyi sıfırlamak için aşağıdaki şekilde hareket edin:

Ayarlar menüsüne geçin
Kullanıcı alt menüsünü seçin
Kullanıcı listesinde şifresini sıfırlamak istediğiniz
kullanıcıyı seçin
StateMonitor, kullanıcıyı işaretler ve verileri giriş
alanlarına yükler.
Şifreyi sıfırlama düğmesine tıklayın
StateMonitor parolayı sıfırlar ve ilgili kullanıcıya
e-posta yoluyla yeni parolayı gönderir.
Kullanıcı şifresini tekrar değiştirebilir.

Şirketinizdeki StateMonitor yazılımında bildirim
fonksiyonu (Mesajlar) mevcut değilse, sıfırlanmış
parolanın yer aldığı bir e-posta StateMonitor tarafından
gönderilemez.
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9.4 Makineler alt menüsü
Makineyi oluştur

Bu fonksiyona sadece yönetici yetkisi olan kullanıcılar
tarafından erişim sağlanabilir.

StateMonitor'da yeni bir makine oluşturmak için aşağıdaki işlemleri
uygulayın:

Ayarlar menüsüne geçin
Makineler alt menüsünü seçin
Makine ismi alanına makinenin adını girin
Tip (kumanda) seçin
Seçimle bağlantılı olarak StateMonitor Makineye
özel ayarlar alanını gösterir.
Seçimle bağlantılı olarak diğer gerekli ayarları
yapın
Diğer bilgiler: "Kumandaya özel makine
parametreleri", Sayfa 160
IP adresi / DHCP bölümüne makinenin IP
adresini (eth0) veya ana bilgisayar adını girin
Kontrol et düğmesine tıklayın
StateMonitor makineye olan ağ bağlantısını
kontrol eder.
Diğer bilgiler: "Ağ bağlantısının kontrol
edilmesi", Sayfa 112
Makinenizin bir resmi mevcutsa Resim yükle
düğmesine tıklayın
Windows Explorer'da resim dosyasını seçin
StateMonitor seçtiğiniz resmi görünüme yükler.
Makineyi oluştur düğmesine tıklayın
Makine, makine listesinde kayıt edilir.
Etkin sütununa bir tik işaret yerleştirin
Oluşturulan makineleri makine listesinde seçin
StateMonitor makineyi işaretler.
Makineyi kaydet düğmesine tıklayın
Makine, Makine parkı menüsünde görülür.

Etkin sütununa bir onay işareti koymazsanız
StateMonitor Makine parkı menüsünde makineyi
göstermez.
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Ağ bağlantısının kontrol edilmesi

Ağ bağlantısı kontrolü başarısız olursa aşağıdaki hata
mesajı gösterilir:
"Geçersiz IP adresi"

Ağ bağlantısı kurulamıyorsa aşağıdakileri kontrol edin:
Makine IP adresinin doğru girilip girilmediği
StateMonitor'un kurulu olduğu bilgisayarın veya sunucunun yerel
şirket ağına bağlı olup olmadığı
Makinenin yerel şirket ağına bağlı olup olmadığı

Diğer bilgiler: "Ağ bağlantısı", Sayfa 133
Makine ile StateMonitor arasında bir ağ bağlantısı kurulduğu an,
SIK numarası ve NC yazılımı durumu kumanda tarafından hemen
StateMonitor'a aktarılır.
StateMonitor, kumandanın SIK numarasını ve NC yazılımı
durumunu genel bakış tablosunun ilgili sütunlarına girer.

Bağlantı durumu sütunu ile ilgili ayrıntılarBağlantı durumu
Bağlantı durumu sütununda, StateMonitor tarafından her bir
makine için makine listesinde güncel bağlantı durumu gösterilir.
Aşağıdaki bağlantı durumları söz konusu olabilir:

Bağlantı durumu Neden

Bağlantı başarıyla kuruldu Makine StateMonitor ile bağlıdır

Otomatik bağlantı kurma Bağlantı kurma devam ediyor

Bağlantı yok - etkinleştirme gereklidir Bağlantı kesildi
Beş dakika içerisinde üç defa bağlantı kesilirse tekrar bağlantı
kurmak için yeni bir deneme yapılmaz (dengesiz ağ)

Bağlantı kesildi Makine ile StateMonitor arasında bağlantı yok
Makine, StateMonitor'da devre dışı bırakıldı
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Bağlantı durumunun devamında StateMonitor köşeli parantezler
içinde DNC durum mesajını da gösterir.
Aşağıdaki DNC durum mesajları söz konusu olabilir:

DNC durum mesajı Anlamı Neden

DNC STATE NOT INITIALIZED Makine çalışma konumunda bulun-
maktadır
Makine henüz başlatılamadı

Henüz bir bağlantı kurulmadı

DNC STATE HOST IS NOT AVAILAB-
LE

Makineye PING vasıtasıyla erişile-
miyor

Makine ya kapalı ya da ağ bağlantı-
sı yok

DNC STATE HOST IS AVAILABLE Makineye PING vasıtasıyla erişili-
yor

Makine çalışmaya başlıyor, NC
çalışmaya başlıyor, DNC önceden
mevcut

DNC STATE DNC IS AVAILABLE DNC mevcut Makine başlar, NC ve DNC henüz
başlamadı

DNC STATE WAITING PERMISSION Yetki bekleniyor İstemci Harici erişim için yetki bekli-
yorHarici erişim

DNC STATE MACHINE IS BOOTED Makine başlatıldı
NC yazılımı yüklendi, PLC henüz
dönüştürülmedi

Makine başlatıldı ve elektrik kesinti-
sinin CE ile onaylanmasını bekliyor

DNC STATE MACHINE IS INITIALI-
ZING

Makine başlatılıyor PLC dönüştürülüyor

DNC STATE MACHINE IS AVAILABLE Makine tamamen başlatıldı ve
işletime hazır

Makine işletime hazır, tüm DNC
fonksiyonları mevcuttur

DNC STATE MACHINE IS SHUTTING
DOWN

Makine kapatılıyor Makinenin kapatılması başlatıldı

DNC STATE DNC IS STOPPED Makine kapatılıyor, DNC durdurul-
du

Kapatma işlemi esnasında DNC
sonlandırıldı

DNC STATE HOST IS STOPPED Makine kapatıldı Bağlantı kayboldu
Makine kapatıldı ve artık erişilemiyor

DNC STATE NO PERMISSION Yetki yok Harici erişim kilitli (MOD fonksiyo-
nu)
Harici erişim için yetki talebi redde-
dildi
Harici erişim için yetki talebi bekle-
niyor ancak onaylanmıyor
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Bağlantı sorunların giderilmesi
5 dakika içerisinde bağlantının 3 kez kopması dengesiz bir ağın
mevcut olduğuna işarettir. Bu durumda başka bağlantı denemesi
gerçekleştirilmez. StateMonitor tarafından
Bağlantı yok - etkinleştirme gereklidir
bağlantı durumu gösterilir.
Yeni bir bağlantı kurma denemesi için aşağıdaki gibi hareket edin:

Makineyi devre dışı bırakın
Makineyi kaydet düğmesine tıklayın
Makineyi tekrar etkinleştirin
Makineyi kaydet düğmesine tıklayın
StateMonitor tekrar bağlantı kurmaya çalışır.

Bir istemci Harici erişim için bir yetki talebinde bulunursa
kumandada yandaki açılır pencere görüntülenir.

Hata mesajı sütunu ile ilgili ayrıntılarHata mesajı
Makine listesinin Hata mesajı sütununda StateMonitor tarafından
bağlantı sorunları olduğunda bir DNC hata mesajı görüntülenir.
Aşağıdaki DNC hata mesajları söz konusu olabilir:

DNC hata mesajı Anlamı Neden

DNC_E_DNC_PROHIBITED DNC bloke edildi Harici erişim kilitli (MOD fonksiyo-
nu)
Harici erişim için yetki talebi redde-
dildi

DNC_E_FAIL DNC başarısız Güvenlik duvarı kilitli

DNC_E_OPTION_NOT_AVAILABLE DNC opsiyonu mevcut değil Seçenek no. 18 HEIDENHAIN DNC
mevcut değil

DNC_E_NOT_POS_NOW DNC şu anda mümkün değil DNC bağlantısı şu anda mümkün
değil (örn. makine tam kapanıyorsa)

DNC32_E_NOT_CONN Makineye bağlantı mevcut değil Makine kapalı veya ağa bağlı değil

TIMEOUT Ağda zaman aşımı StateMonitor bir talep gönderdi
ancak kumanda cevap vermiyor
(bağlantıyı kontrol edin)

Makineyi düzenle
StateMonitor yazılımında bir makinenin verilerini değiştirmek için
aşağıdaki işlemleri uygulayın:

Ayarlar menüsüne geçin
Makineler alt menüsünü seçin
Makine listesinden makineyi seçin
StateMonitor, verileri giriş alanlarına yükler.
Verileri değiştir
Makineyi kaydet düğmesine tıklayın
StateMonitor, makineyi değiştirilen veriler ile
kaydeder.
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Makineyi sil
StateMonitor yazılımında bir makine silmek için aşağıdaki işlemleri
uygulayın:

Ayarlar menüsüne geçin
Makineler alt menüsünü seçin
Makine listesinden makineyi seçin
Makineyi sil düğmesine tıklayın
StateMonitor, seçilen makineyi listeden siler.
Makine, Makine parkı menüsünde artık
görülmüyor.
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9.5 Makine düzeni alt menüsü
Makine düzeni alt menüsünde, münferit kullanıcılara onlar için
görünür olacak makineleri atayabilirsiniz.

Bu fonksiyona sadece yönetici yetkisi olan kullanıcılar
tarafından erişim sağlanabilir.

Seçili makineleri bir kullanıcıya atamak için aşağıdaki şekilde
hareket edin:

Ayarlar menüsüne geçin
Makine düzeni alt menüsünü seçin
Kullanıcı makine düzeninin etkinleştirilmesi
alanına bir tik işareti yerleştirin
Açılan menüden Kullanıcı seçin
tüm makineler altında seçili kullanıcıya
atanacak makineleri seçin
Alternatif olarak çoklu seçim durumunda Ctrl'a
basın ve makineleri seçin
Sağ ok düğmesine tıklayın
StateMonitor, seçilen kullanıcıya makineleri atar
ve bunları atanan makineler altına kaydeder.
Kaydet düğmesine tıklayın

Bir atamayı kaldırmak için aşağıdakileri uygulayın:

Tayin edilen makineyi seçin
Sol ok düğmesine tıklayın
StateMonitor, seçili makineyi tekrar tüm
makineler altına geri alır.
Kaydet düğmesine tıklayın

Bir kullanıcıya tüm makineleri geri atamak için aşağıdaki şekilde
hareket edin:

Sağ iki ok düğmesine tıklayın
StateMonitor, tüm makineleri atanan makineler
altına kaydırır.
Kaydet düğmesine tıklayın

Kullanıcı makine düzeninin etkinleştirilmesi
kapsamında bir tik işareti yerleştirilmemişse tüm
kullanıcılar bütün etkin makineleri görebilir.
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9.6 Makine/görev durumları alt menüsü
Makine/görev durumları alt menüsünde, bir durumu daha ayrıntılı
şekilde açıklayacak özel belirtimler (alt kategoriler) oluşturabilirsiniz.
Bu özel belirtimleri Makine parkı menüsünde bir makineye veya
göreve atayabilirsiniz. Atanan özel belirtimler  Değerlendirmeler
menüsünde gösterilir.

Makine durumları
Aşağıdaki makine durumları meydana gelebilir:

Renk
tanımı

Durum Açıklama

Koyu yeşil

Üretken
(Besleme
ve Hızlı
Hareket OVR
>= %100)

Makine üretken durumda. Besle-
me ve hızlı hareket için potansi-
yometreler %100 veya daha fazla
olarak ayarlı.

Açık yeşil

Üretken
(Besleme ve
Hızlı Hareket
OVR < %100)

Makine üretken durumda. Besle-
me ve hızlı hareket için potansi-
yometreler %100'den daha düşük
olarak ayarlı.

Sarı

Düzgün
ancak
üretken değil

Makine işletime hazır ancak
üretken değil

Kırmızı

İşletime
hazır değil

Makine işletime hazır değil
Acil durdurma tetiklendi
Hata mesajları mevcut

Açık gri

Bekleme
süresi

Sarı veya koyu gri makine
durumunun yerine geçebilir ve
daha ayrıntılı belirtim yapılabilir

Koyu gri

Makine kulla-
nılmıyor

Makine kapatıldı

Görev durumları (yazılım seçeneği)
Aşağıdaki görev durumları söz konusu olabilir:

Oluşturuldu
Atandı
Kilitli/değişiklik
Başlatıldı
Donatma
Oluştur
Duraklatıldı
Sonlandırıldı
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Durumların özelleştirilmesi
Makine için özel bir durum belirtimi yapmak veya ilave bir belirtim
eklemek için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

Ayarlar menüsüne geçin
Makine/görev durumları alt menüsünü seçin
Özelleştirilecek makine durumuna tıklayın
StateMonitor, seçili durumun altına bir giriş
penceresi açar.
İlave tanımlar (özellikler) girin
Yeni düğmesine tıklayın
StateMonitor, yeni özel belirtimi giriş
penceresinin üzerinde bir liste ile gösterir.

Yeni özel belirtimleri Makine parkı menüsünde bir makine
durumuna veya görev durumuna atayabilirsiniz.
Diğer bilgiler: "Makine durumlarını düzenle alt menüsü", Sayfa 62
Diğer bilgiler: "Görev terminali alt menüsü (yazılım seçeneği)",
Sayfa 64

Özelleştirme sırasının değiştirilmesi
Ok simgeli tuşlara tıklayarak özelleştirmelerin sırasını değiştirebi-
lirsiniz.

Yukarı ok düğmesine tıklayın
StateMonitor, özelleştirmeyi listede bir konum
yukarı kaydırır.
Aşağı ok düğmesine tıklayın
StateMonitor, özelleştirmeyi listede bir konum
aşağı kaydırır.

Özelliğin silinmesi
Bir özelliği silmek aşağıdaki şekilde hareket edin:

Çöp kutusu simgesine tıklayın
StateMonitor, özelleştirmeyi listeden siler.
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9.7 Messenger ayarları alt menüsü
Messenger ayarları alt menüsünde, StateMonitor mesajlarını
kullanıcıya gönderen e-posta sunucusunun bağlantı verilerini girin.
Koşul: E-posta sunucusu
Messenger ayarları gerçekleştirmek için aşağıdaki şekilde hareket
edin:

Ayarlar menüsüne geçin
Messenger ayarları alt menüsünü seçin
Bağlantı parametrelerinin girilmesi
Kaydet düğmesine tıklayın
StateMonitor, SMTP sunucusuna olan bağlantı
yapılandırmasını kaydeder.

Aşağıdaki parametreler mevcuttur:

Parametre Açıklama

Sunucu E-posta sunucusunun sunucu adı

User SMTP kullanıcısının kullanıcı adı
Gerekirse e-posta sağlayıcısından sorgulan-
malı

Password SMTP kullanıcısının parolası
Gerekirse e-posta sağlayıcısından sorgulan-
malı

Bağlantı güvenliği İletişimdeki şifreleme yöntemi, e-posta
sağlayıcısının talimatlarına bağlıdır:

None:
Şifrelemesiz iletişim
STARTTLS:
İletişim, e-posta sunucusu bir aktarım
şifrelemesi sununcaya kadar şifrelemesiz
şekilde başlar. Ancak bundan sonra
şifrelemeli bir iletişim oluşturulur
SSL/TLS:
İletişim tümüyle şifrelemelidir

Port İletişim için SMTP portu, seçilen Bağlantı
güvenliği ile bağlantılıdır:

None için 25
STARTTLS için 587
SSL/TLS için 465

HEIDENHAIN, gönderilen verilerin gizliliğini sağlamak
amacıyla şifreli bir bağlantının kullanılmasını önerir.
Gerekirse bir IT uzmanına danışın.

9

HEIDENHAIN | StateMonitor| Kullanım kılavuzu | 10/2018 119



Ayarlar menüsü | Dosya yedekleme alt menüsü9

9.8 Dosya yedekleme alt menüsü
Verilerin otomatik kaydedilmesi ve silinmesi
StateMonitor standart olarak tüm verileri bellek dolana kadar sürekli
şekilde kaydeder. Bellek dolduğunda yöneticiye duruma ilişkin bir
mesaj gönderilir.
Bellekte düzenli olarak yer açmak için, geçmiş verilerin ne kadar
süreyle kayıtlı kalmasını istediğinizi belirleyebilirsiniz. Bunun için
istediğiniz gün sayısını girin. Daha eski olan veriler StateMonitor
tarafından otomatik olarak silinir.
Verilerin otomatik olarak silinmesini yapılandırmak için aşağıdaki
işlemleri uygulayın:

Ayarlar menüsüne geçin
Dosya yedekleme alt menüsünü seçin
Gün sayısı ... giriş alanında standart olarak 0
değeri bulunur: StateMonitor bellek dolana kadar
verileri sürekli şekilde kaydeder.
Gün sayısı ... giriş alanına, kayıtların tutulmasını
istediğiniz gün sayısını girin, örn. 365 (1 yıl)
Kaydet düğmesine tıklayın

StateMonitor 365 günden eski olan tüm verileri
düzenli olarak siler.

HEIDENHAIN, otomatik kayıt işlemlerinden bağımsız
olarak, sunucuda veya bilgisayarda günlük bir veri
yedeklemesi yapılmasını tavsiye eder. Bu şekilde
fonksiyon arızası durumunda büyük veri kayıpları
önlenir.

StateMonitor verilerini CSV formatında sunucuya veya bilgisayara
yedeklemek için iki seçeneğiniz vardır:

Otomatik (örn. her gün saat 10:00)
Manuel

Otomatik veri yedeklemesi
StateMonitor tarafından düzenli olarak otomatik veri yedeklemesi
gerçekleştirilmesini sağlamak için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

Ayarlar menüsüne geçin
Dosya yedekleme alt menüsünü seçin
Yedeğin kaydedileceği yol giriş alanına
StateMonitor'un yedeklemeyi kaydetmesini
istediğiniz yolu girin, örn. bir sunucu sürücüsü: 
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor
\backup
Yedeğin kaydedileceği saat seçilmelidir,
örn. 10:00
Oluştur düğmesine tıklayın
StateMonitor, verileri her gün saat 10:00'da
belirtilen yoldaki konuma kaydeder.
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Manuel veri yedeklemesi
Manuel bir veri yedeklemesi gerçekleştirmek için yapmanız
gerekenler:

Ayarlar menüsüne geçin
Dosya yedekleme alt menüsünü seçin
CSV dosyalarını dışa aktar düğmesine tıklayın
Ekranda kayıt yerini seçmek için bir pencere
görüntülenir.
Kayıt yerini seçin
Kaydet düğmesine tıklayın
StateMonitor, yedekleme dosyasını seçilen kayıt
yerine kaydeder.

Yedekleme verisi iki adet CSV dosyasını içeren bir Zip dosyasıdır:
MachineDate.csv
MachineStateHistory.csv

İki CSV dosyasının adı değiştirilmemeli!

Veri tabanının manuel olarak yeniden oluşturulması
StateMonitor veri tabanı tahrip olursa, veri tabanını manuel olarak
geri yüklemeniz gerekir.
Veri tabanını manuel olarak geri yüklemek için aşağıdaki işlemleri
uygulayın:

C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat\backups
altında istediğiniz tarihin olduğu klasöründen altından tncsmdb
klasörünü kopyalayın
tncsmdb klasörünü C:\ProgramData\HEIDENHAIN
\StateMonitor\dat klasörüne yapıştırın (gerekirse mevcut
klasörün üzerine yazın)

Verilerin geri yüklenmesinden sonra gerekirse
StateMonitor'u yeniden başlatın.

tncsmdb klasörünü C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor
\dat dizininden silerseniz, yeniden başlatma durumunda
StateMonitor yeni ve boş bir veri tabanı oluşturur.

BILGI
Dikkat, veri kaybı yaşanabilir!
Veri tabanının bir yedeklemesini (Backup) oluşturmadan güncel
veri tabanını C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat
klasöründen silerseniz, örneğin makine verileri, kullanıcı verileri
vs. gibi tüm veriler kaybolur.

Veri tabanının düzenli olarak yedeklenmesi
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Log dosyasının indirilmesi
HEIDENHAIN servisine başvurduğunuzda StateMonitor'un Log
dosyasına ihtiyacınız olabilir.
Log dosyasını oluşturmak için aşağıdaki gibi hareket edin:

Ayarlar menüsüne geçin
Dosya yedekleme alt menüsünü seçin
Log dosyasını indir düğmesine tıklayın
Ekranda kayıt yerini seçmek için bir pencere
görüntülenir.
Kayıt yerini seçin
Kaydet düğmesine tıklayın
StateMonitor, Log dosyasını seçilen kayıt yerine
kaydeder.
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9.9 Sistem dili alt menüsü
Sistem dili alt menüsünde StateMonitor için global dil seçimi
gerçekleştirebilirsiniz.

Bu fonksiyona sadece yönetici yetkisi olan kullanıcılar
tarafından erişim sağlanabilir.

StateMonitor'da sistem dilini ayarlamak için aşağıdaki işlemleri
uygulayın:

Ayarlar menüsüne geçin
Sistem dili alt menüsünü seçin
Ekranda dil ayarını değiştirmek için bir açılır
pencere belirir.
İstenen dil listeden seçilmelidir
Değişikliği kaydet düğmesine tıklayın

Uyarılar:
StateMonitor'da sistem dili değişikliği için yazılımın
yeniden başlatılması gerekmez
Kullanıcı ayarları alt menüsünde, her kullanıcı
sistem dili ayarına etki etmeden kendisi için değişiklik
yaparak bireysel bir dil tercihinde bulunabilir.
Kullanıcı ayarları alt menüsündeki dil ayarı, sistem
dilinden öncelikli olarak gösterilir
Yeni oluşturulan bir kullanıcı için, kullanıcı başka bir
dil seçene kadar dil ayarı ile sistem dili aynı olur.
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9.10 Harici raporlama DB alt menüsü
Harici bir raporlama VT (veri tabanı), kaydedilen StateMonitor
verilerini okuyarak bunları şirket içi bir raporlama sistemi ile
değerlendirebilir. StateMonitor, veri tabanı sistemleri olarak Apache
Derby ve Microsoft SQL Server'ı destekler.

StateMonitor, StateMonitor veri tabanındaki geçmiş
verileri harici bir veri tabanına yazmaz.

Bu şekilde StateMonitor'daki makine verilerini aşağıdaki amaçlar
doğrultusunda kullanabilirsiniz:

ERP ve MES sistemlerindeki veriler arasında bağlantı kurmak
Verileri OEE yazılımları için hazır etmek
Makine durumlarını kendi yazılımında görselleştirmek

Bu fonksiyona sadece yönetici yetkisi olan kullanıcılar
tarafından erişim sağlanabilir.

Koşul: Veri tabanı sistemi olan sunucu (Apache Derby veya
Microsoft SQL Server)

Harici bir veri tabanını bağlamak için aşağıdaki işlemleri uygula-
yın:

Ayarlar menüsüne geçin
Harici raporlama DB alt menüsünü seçin
Veri tabanı açılan menüsünden kullanılan veri
tabanı sistemini seçin
Kullanılan veri tabanı sistemine bağlı olarak
bağlantı parametrelerini girin
Harici veri tabanına olan bağlantıyı test etmek
için gerekirse Test düğmesine tıklayın
Kaydet düğmesine tıklayın
StateMonitor, harici veri tabanına olan bağlantı
yapılandırmasını kaydeder.

StateMonitor, bağlantı ilk kez kurulduğunda veri tabanında
aşağıdaki tabloları oluşturur:

MACHINE
MACHINE_ALARM
MACHINE_MESSAGE
MACHINE_STATE_HISTORY
PROGRAM_HISTORY
JOB
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Apache Derby için olan parametreler
Derby veri tabanı sistemini seçerseniz aşağıdaki parametreler
mevcut olur:

Parametre Açıklama

Veri tabanı host Veri tabanı sunucusunun IP adresi
veya Domain adı

Veri tabanı port Port numarası, 0'dan 65536'ya kadar
Giriş zorunlu olarak gerekli değildir

Veri tabanı adı Bireysel giriş

Veri tabanı kullanıcı Bireysel giriş

Veri tabanı parola Bireysel giriş

Microsoft SQL sunucusu için olan parametreler
Microsoft SQL sunucusu veri tabanı sistemini seçerseniz aşağıdaki
parametreler mevcut olur:

Parametre Açıklama

Veri tabanı host Veri tabanı sunucusunun IP adresi
veya Domain adı

Veri tabanı port Port numarası, 0'dan 65536'ya kadar
Giriş zorunlu olarak gerekli değildir

Yetki adı Bireysel giriş

Veri tabanı adı Bireysel giriş

Windows kimlik
doğrulaması

Etkinleştirme/devreden çıkarma

Veri tabanı kullanıcı Sadece Windows kimlik doğrulaması
devre dışı bırakılmışsa giriş yapılması
gerekir

Veri tabanı parola Sadece Windows kimlik doğrulaması
devre dışı bırakılmışsa giriş yapılması
gerekir

9
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9.11 Bilgi alt menüsü
Bilgi alt menüsünde Lisans bilgileri ve yazılım ile ilgili yasal
uyarılar bulunur.
StateMonitor aşağıdaki bilgileri görüntüler:

StateMonitor versiyonu
HEIDENHAIN-DNC versiyonu
StateMonitor lisansı
Lisans koşulları
Open Source lisans bilgilerinin yer aldığı tablo
Diğer bilgiler: "Tablolardaki ve grafiklerdeki fonksiyonlar",
Sayfa 42

Bilgi alt menüsüne erişmek için aşağıdaki şekilde hareket edin:
Ayarlar menüsüne geçin
Bilgi alt menüsünü seçin
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10.1 Yazılım seçenekleri ve lisanslar
StateMonitor fonksiyonlarını ilave yazılım seçenekleri ile
genişletebilirsiniz.
Yazılım seçeneklerine yönelik lisansları HEIDENHAIN
Satış Departmanından temin edebilirsiniz. İlgili yazılım
seçeneğini alacağınız lisans anahtarı ile yazılım kilidi üzerinde
etkinleştirebilirsiniz.
Aşağıdaki yazılım seçenekleri mevcuttur:

Opsiyon Fonksiyon genişletme Kimlik

1 5 ilave makine kumandası 1220884-01

2 Modbus arabirimi 1268670-01

3 OPC UA arabirimi 1268673-01

4 JobTerminal 1268674-01

5 MTConnect arabirimi 1268675-01
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10.2 Lisansın talep edilmesi
Seri numarasını belirterek HEIDENHAIN şirketinden lisans satın
alabilirsiniz. Seri numarasını Bilgi alt menüsünde bulabilirsiniz.

Bilgi alt menüsüne erişmek için aşağıdaki şekilde hareket edin:
Ayarlar menüsüne geçin
Bilgi alt menüsünü seçin
Bir genel bakış görüntülenir
Program sürümü ve seri numarası gösterilir
HEIDENHAIN servis şubesiyle iletişime geçin ve
görüntülenen seri numarasını belirterek bir lisans
talep edin
Lisans HEIDENHAIN servis şubesi tarafından
oluşturulur ve e-posta ile iletilir

10
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10.3 Lisansın etkinleştirilmesi
Lisansın kullanılmaya başlanması için yeni lisansın yazılım kilidinde
etkinleştirilmesi gerekir.
Etkinleştirme işlemi sisteminizin yapılandırmasına göre değişir.

Çevrimiçi: StateMonitor uygulamasının kurulu olduğu sunucuda
veya bilgisayarda internet erişimi mevcut.
Lisansı yazılım kilidinizde doğrudan etkinleştirebilirsiniz.
Diğer bilgiler: "Lisansın etkinleştirilmesi (çevrimiçi)",
Sayfa 130
Çevrimdışı: StateMonitor uygulamasının kurulu olduğu
sunucuda veya bilgisayarda internet erişimi mevcut değil.
Öncelikle bir talep dosyası oluşturmanız ve internet erişimi
olan bir bilgisayara aktarmanız gereklidir. Daha sonra bu talep
dosyasını lisansınızı kullanarak etkinleştirebilirsiniz. Devamında
lisans ile oluşturulan güncelleme dosyasını, tekrar StateMonitor
uygulamasının kurulu olduğu sunucuya veya bilgisayara
aktarmanız ve lisansı orada etkinleştirmeniz gerekir.
Diğer bilgiler: "Lisansın etkinleştirilmesi (çevrimdışı)",
Sayfa 131

Lisansın etkinleştirilmesi (çevrimiçi)
Lisansı yazılım kilidinizde online olarak etkinleştirmek için aşağıdaki
işlemleri uygulayın:

StateMonitor'un kurulu olduğu bilgisayarda veya sunucuda şu
URL'yi yazarak ilgili web sitesini açın: 
www.lc.codemeter.com/54077-02/depot

veya
Lisans etkinleştirme düğmesine tıklayın
StateMonitor lisanslama portalı görüntülenir.
Lisans anahtarını (WIBU-Ticket) e-postadan WIBU-Ticket
alanına kopyalayın
Devam düğmesine tıklayın
Lisansa genel bakış sayfası görüntülenir.
Lisans etkinleştirme düğmesine tıklayın
Available Licenses sayfası görüntülenir.
Activate Selected Licenses Now düğmesine tıklayın ve
sayfadaki talimatları izleyin
İlave beş makine kumandası için yazılım kilidinizde lisans
etkinleştirmesi gerçekleştirilir.
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Lisansın etkinleştirilmesi (çevrimdışı)
Lisans talep dosyasını oluşturmak için aşağıdaki işlemleri
uygulayın:

StateMonitor'un kurulu olduğu bilgisayarda veya sunucuda
CodeMeter kontrol merkezini açın
Lisans etkinleştirme düğmesine tıklayın
CmFAS asistanı görüntülenir.
Lisans talebi oluştur seçeneğine ve ardından Devam düğmesine
tıklayın
Mevcut lisansı genişlet seçeneğine ve ardından Devam
düğmesine tıklayın
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH seçeneğine ve ardından
Devam düğmesine tıklayın
İstediğiniz dosya adını yol bilgisi ile birlikte girin ve Uygula
düğmesine tıklayın
Girmiş olduğunuz kayıt yerinde lisans talep dosyası oluşturulur.
Lisans talep dosyasını internet erişimi olan bir bilgisayara
aktarın (örn. USB çubuk ile)

Lisans güncelleme dosyasını oluşturmak için aşağıdaki işlemleri
uygulayın:

Şu URL'yi yazarak ilgili web sitesini açın:
www.lc.codemeter.com/54077-02/depot
StateMonitor lisanslama portalı görüntülenir.
Lisans anahtarını (WIBU-Ticket) e-postadan WIBU-Ticket
alanına kopyalayın
Devam düğmesine tıklayın
Lisansa genel bakış sayfası görüntülenir.
Lisans etkinleştirme düğmesine tıklayın
Offline license transfer düğmesine tıklayın ve sayfadaki
talimatları izleyin
Lisans güncelleme dosyası oluşturulur.
Lisans güncelleme dosyasını StateMonitor'un kurulu olduğu
bilgisayara veya sunucuya aktarın (örn. USB çubuk ile)

Lisans güncelleme dosyasını etkinleştirmek için aşağıdaki işlemleri
uygulayın:

StateMonitor'un kurulu olduğu bilgisayarda veya sunucuda
CodeMeter kontrol merkezini açın
Lisans etkinleştirme düğmesine tıklayın
CmFAS asistanı görüntülenir.
Lisans güncellemesini içe aktar seçeneğine ve ardından Devam
düğmesine tıklayın
Dosya adını yol bilgisi ile birlikte girin ve Uygula düğmesine
tıklayın
Lisans güncelleme dosyası içe aktarılır.
İlave beş makine kumandası için yazılım kilidinizde lisans
etkinleştirmesi gerçekleştirilir.
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11.1 SIK menüsü
SIK (System Identification Key) ayar döngülerinin ve yazılım
seçeneklerinin etkinleştirilmesi için NC yazılım lisansını içerir.
SIK numarası ile kumanda belirgin bir tanıma sahip olur.
Öncelikle kumandanızın SIK menüsünde seçenek no. 18'in etkin
olup olmadığına bakın.

Yöntem iTNC 530:
Program kaydetme/düzenleme işletim türünü
seçin

MOD tuşuna basın
SIK anahtar sayısını girin
ENT tuşuna basın
TNC ekranda SIK menüsünü gösterir.

Tik işareti seçenek no. 18'deyse HEIDENHAIN-DNC arabirimi
kumandanızda serbest bırakılır.
Tik işareti seçenek no. 18'de işaretlenmediyse seçenek no. 18'i
serbest bırakmalısınız.
Diğer bilgiler: "Seçenek no. 18'in etkinleştirmesi", Sayfa 136

Bir seçeneği etkinleştirmek için kumandanızın SIK
numarası gereklidir. SIK numarasını SIK menüsünde
SIK bilgi altında Identifier (SIK-ID) alanında
bulabilirsiniz.

Yöntem TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128:
Programlama işletim türünü seçin

MOD tuşuna basın
SIK anahtar sayısını girin
ENT tuşuna basın
TNC ekranda SIK menüsünü gösterir.

Tik işareti seçenek no. 18'deyse HEIDENHAIN-DNC arabirimi
kumandanızda serbest bırakılır.
Tik işareti seçenek no. 18'de işaretlenmediyse seçenek no. 18'i
serbest bırakmalısınız.
Diğer bilgiler: "Seçenek no. 18'in etkinleştirmesi", Sayfa 136

Bir seçeneği etkinleştirmek için kumandanızın SIK
numarası gereklidir. SIK numarasını SIK menüsünde
SIK bilgi altında Serial No. alanında bulabilirsiniz. (SN).
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Yöntem CNC PILOT 640 / MANUALplus 620:
Organi zasyon işletim türünü seçin

Anahtar yazılım tuşuna basın
SIK anahtar sayısını girin
OK ile onaylayın
Kumanda Makine par. kaydetme alt işletim
türünü değiştirir ve SIK menüsünü gösterir.

Tik işareti seçenek no. 18'deyse HEIDENHAIN-DNC arabirimi
kumandanızda serbest bırakılır.
Tik işareti seçenek no. 18'de işaretlenmediyse seçenek no. 18'i
serbest bırakmalısınız.
Diğer bilgiler: "Seçenek no. 18'in etkinleştirmesi", Sayfa 136

Bir seçeneği etkinleştirmek için kumandanızın SIK
numarası gereklidir. SIK numarasını SIK menüsünde
SIK bilgi altında Serial No. alanında bulabilirsiniz. (SN).
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11.2 Seçenek no. 18'in etkinleştirmesi
Seçenek 18, HEIDENHAIN kumandalarında aşağıdaki yazılım
sürümlerinden itibaren mevcuttur:

Kumanda Aşağıdaki yazılım sürümü
itibariyle

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

Seçenek no. 18 ile HEIDENHAIN-DNC arabirimi serbest bırakılır.
DNC, Distributed Numerical Control demektir ve bilgisayar
kumandalı takım tezgahlarının (CNC makineleri) bir bilgisayar ağına
bağlanması anlamına gelir.

Deneme için 90 günlük etkinleştirme
Seçenek no. 18'i deneme amaçlı 90 günlük etkinleştirmek için
aşağıdaki şekilde hareket edin:

Kumandanın SIK numarasını not edin
Diğer bilgiler: "SIK menüsü", Sayfa 134
HEIDENHAIN servisi ile iletişime geçin:

E-posta vasıtasıyla service.nc-pgm@heidenhain.de
alternatif olarak telefonla +49 8669 31-3103 numarasından

SIK numaranızı belirterek istenen seçeneği 90 günlük deneme
amaçlı etkinleştirmek için gerekli anahtar sayıyı elde edersiniz.

Uyarılar:
Deneme amaçlı münferit seçeneklerin bir defalık 90
gün için etkinleştirilmesi mümkündür, ardından bu
etkinleştirme ücretlidir
Seçenek no. 18'in deneme amaçlı ücretsiz
etkinleştirilmesi iTNC 530 kapsamında 34049x-04
yazılım sürümünden itibaren mümkündür
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Ücretli etkinleştirme (sınırsız)
Seçenek no. 18'i ücretli şekilde temin etmek ve sınırsız
etkinleştirmek için aşağıdaki şekilde hareket edin:

HEIDENHAIN ile iletişime geçin:
E-posta ile info@heidenhain.de
alternatif olarak ana sayfada bulunan iletişim formu:
www.heidenhain.de
alternatif olarak HEIDENHAIN açık metin portalı:
www.klartext-portal.de

Her zaman bildirilmesi gereken:
Kumandanızın SIK numarası
İletişim bilgileriniz
Muhtemel sorular için telefon numaranız

İlgili bölüm en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.
5 haneli bir onay kodu alacaksınız.

Uygulama şekli
Onay kodunu aldığınızda, aşağıdaki şekilde hareket edin:

SIK menüsünü açın 
Diğer bilgiler: "SIK menüsü", Sayfa 134
İmleci seçenek no. 18 üzerine konumlandırın

SET OPTION yazılım tuşuna basın
Onay kodunun girişi için açılır pencere görünür.
Onay kodunu girin
OK ile onaylayın
Seçenek no. 18 kumanda üzerinde onaylandı ve
SIK menüsünde aktifleştirildi.
Gerekirse kumandayı yeniden başlatın
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11.3 Ağ bağlantısı
StateMonitor'u kullanabilmek için makine kumandalarının ağa
bağlanmış olması gerekir.
HEIDENHAIN kumandaları standart olarak bir ethernet kartı
ile donatılmıştır. Bu şekilde kumandayı kullanıcı olarak ağınıza
bağlayabilirsiniz.

Kumandaların bir ağ uzmanı tarafından
yapılandırılmasını sağlayın.

34049x-05öncesi yazılım sürümlü iTNC 530
durumunda:
TNC IP adresini değiştirirseniz kumanda otomatik bir
yeniden başlatma gerçekleştirir.

Sabit IP adresleri üzerinden ağ bağlantısı
IP adreslerini dinamik olarak bir DHCP sunucusu üzerinden elde
etmiyorsanız IP adreslerini bir alt ağ kapsamında kumandanın
arabirim konfigürasyonlarına girin.
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iTNC 530, yazılım sürümü 34049x-04'den itibaren
(HEROS 4)
Kumandayı sabit bir IP adresi üzerinden şirket ağına bağlamak
için aşağıdaki gibi hareket edin:

Program kaydetme/düzenleme işletim türünü
seçin

MOD tuşuna basın
NET123 anahtar sayısını girin
ENT tuşuna basın

DEFINE NET yazılım tuşuna basın
Kumanda ana ekranda ağ konfigürasyonu
gösterir.
Aşağıdaki bilgileri sütunlara girin:

Ayar Anlamı Giriş

ADRES Kumandanın IP adresini girin Nokta ile ayrılmış dört sayı değeri
örn. 160.1.180.20

MASK SUBNET MASK ağ bağlantısı içindeki ağ
ve Host-ID farkını anlamak içindir.

Nokta ile ayrılmış dört sayı değeri, değeri
ağ bağlantısı uzmanınızdan sorgulayın
örn. 255.255.0.0

BROADCAST Kontrolün Broadcast adresine, standart
ayarlardan sapma görülürse ihtiyaç
duyulur. Standart ayarlar, ağ ID ve Host
ID'den oluşur, burada tüm bit'ler 1'e getiril-
miştir.

örn. 160.1.255.255

ROUTER Varsayılan yönlendiricinizin internet adresi.
Bu giriş sadece ağınız birden çok ağ
bölümlerinden oluşuyorsa gereklidir.

Nokta ile ayrılmış dört sayı değeri, değeri
ağ bağlantısı uzmanınızdan sorgulayın
örn. 160.1.0.2

HOST TNC'in ağ içinde kayıt olduğu ismi örn. iTNC530_Maschine1

DOMAIN Firma ağınızın etki alan adı Gerekirse ağ uzmanına sorulmalıdır

NAMESERVER
server adı

Domain sunucusunun ağ adresi Gerekirse ağ uzmanına sorulmalıdır

Diğer bilgiler: Kullanıcı el kitabı HEIDENHAIN açık
metin diyaloğu iTNC 530
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iTNC 530, yazılım sürümü 34049x-05'den itibaren
(HEROS 4)
Kumandayı sabit bir IP adresi üzerinden şirket ağına bağlamak
için aşağıdaki gibi hareket edin:

Program kaydetme/düzenleme işletim türünü
seçin

MOD tuşuna basın
NET123 anahtar sayısını girin
ENT tuşuna basın

DEFINE NET yazılım tuşuna basın
Kumanda ağ ayarları için açılır pencereyi
görüntüler.
Konfigürasyon düğmesine basın
Kumanda arabirim konfigürasyonu için açılır
pencereyi görüntüler.
Aşağıdaki tablodaki bilgileri açılır pencereye girin
OK butonuna basın

Ayar Anlamı Giriş

Durum Arabirim aktif Tik işaret konulmuş olmalı

Ad: Arabirimin adı (değiştirmeyin)

Ek bağlantısı: Soket bağlantısı tanımı: X26 (değiştirmeyin)

IP adresi Kumandanın IP adresi IP adresini manuel ayarla opsiyonunu
etkinleştirin

Adres: Kumandanın IP adresini girin Noktayla ayrılmış dört sayısal değer örn.
160.1.180.20

Alt ağ maskesi Alt ağ maskesi ağ bağlantısı içindeki ağ ve
Host ID farkını anlamak içindir.
Alt ağ maskesi girin

Noktayla ayrılmış dört sayısal değer örn.
255.255.0.0
Gerekirse ağ uzmanınıza değeri sorun

Diğer bilgiler: Kullanıcı el kitabı HEIDENHAIN açık
metin diyaloğu iTNC 530
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iTNC 530, yazılım sürümü 60642x-04 itibariyle (HEROS
5) HSCI ile
Kumandayı sabit bir IP adresi üzerinden şirket ağına bağlamak için
aşağıdaki gibi hareket edin:

Kumandayı ağ kablosu üzerinden lokal şirket ağı ile bağlayın

Program kaydetme/düzenleme işletim türünü
seçin

MOD tuşuna basın
NET123 anahtar sayısını girin
ENT tuşuna basın

DEFINE NET yazılım tuşuna basın
Kumanda ağ ayarları için açılır pencereyi
görüntüler.
Bilgisayar adı sekmesine şirket ağında
kumandanın gösterilmesine neden olan
bilgisayar adını girin
Arabirimler sekmesine geçiş yapın
Arabirimi seçin (eth0)
Konfigürasyon düğmesine basın
Kumanda arabirim konfigürasyonu için açılır
pencereyi görüntüler.
Ayarlar sekmesinde aşağıdaki tablonun bilgilerini
açılır pencereye girin
OK butonuna basın

Ayar Anlamı Giriş

Durum Arabirim aktif Tik işaret konulmuş olmalı

Ad: Arabirimin adı (değiştirmeyin)

Ek bağlantısı: Soket bağlantısı tanımı: X26 (değiştirmeyin)

IP adresi Kumandanın IP adresi IP adresini manuel ayarla opsiyonunu
etkinleştirin

Adres: Kumandanın IP adresini girin Noktayla ayrılmış dört sayısal değer örn.
160.1.180.20

Alt ağ maskesi Alt ağ maskesi ağ bağlantısı içindeki ağ ve
Host ID farkını anlamak içindir.
Alt ağ maskesi girin

Noktayla ayrılmış dört sayısal değer örn.
255.255.0.0
Gerekirse ağ uzmanınıza değeri sorun

Kumanda iki ağ arabirimine sahip olabilir. Her bir ağ arabiriminin
kendi IP adresi mevcuttur.
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İki ağ arabiriminin mevcut olması halinde, bu arabirimlerin kullanımı
HEIDENHAIN kumandalarında aşağıdaki şekilde belirlenir:

Yerel şirket ağına bağlanmak için X26 (StateMonitor bağlantısı)
Makine içinde dahili kullanım için X116

Makine el kitabını dikkate alın!
Makine üreticisi, ağ arabirimleri için HEIDENHAIN
tarafından gerçekleştirilen bu kullanım
görevlendirmesinden farklı tercihlerde bulunabilir.

BILGI
Dikkat, fonksiyon arızası!
Makine dahili arabiriminin IP adresini değiştirmek istiyorsanız
diğer makine bileşenlerine iletişimi kesin ve kumandayı devre
dışı bırakın.

Makine dahili kullanılan arabirimin ayarları değiştirilmemelidir

Diğer bilgiler: Kullanıcı el kitabı HEIDENHAIN açık
metin diyaloğu iTNC 530
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TNC 620 Yazılım sürümü 34056x (HEROS 4) ve
TNC 320 Yazılım sürümü 34055x (HEROS 4)
Kumandayı sabit bir IP adresi üzerinden şirket ağına bağlamak için
aşağıdaki gibi hareket edin:

Kumandayı ağ kablosu üzerinden lokal şirket ağı ile bağlayın

Programlama işletim türünü seçin

MOD tuşuna basın
NET123 anahtar sayısını girin
OK yazılım tuşuna basın

Program Yönetimi tuşuna basın

Ağ yazılım tuşuna basın

Ağı yapılandırma yazılım tuşuna basın
Kumanda, ağ ayarı için açılır pencereyi
görüntüler.
Ana bilgisayar adı sekmesine şirket ağında
kumandanın gösterilmesine neden olan
bilgisayar adını girin
DHCP desteği olduğunda HAYIR seçin
ENT tuşuna basın
Kumanda Ağ ayarları için açılır pencereyi
gösterir.
Aşağıdaki tablodaki bilgileri açılır pencereye girin
OK butonuna basın

Ayar Anlamı Giriş

IP adresi Kumandanın IP adresi Noktayla ayrılmış dört sayısal değer örn.
160.1.180.20

Alt ağ maskesi Alt ağ maskesi ağ bağlantısı içindeki ağ ve
Host ID farkını anlamak içindir.
Alt ağ maskesi girin

Noktayla ayrılmış dört sayısal değer örn.
255.255.0.0
Gerekirse ağ uzmanınıza değeri sorun

Yayın Kontrolün Broadcast adresine, standart
ayarlardan sapma görülürse ihtiyaç
duyulur. Standart ayarlar, ağ ID ve Host
ID'den oluşur, burada tüm bit'ler 1'e getiril-
miştir.

örn. 160.1.255.255

Yöneltici Varsayılan yönlendiricinizin internet adresi.
Bu giriş sadece ağınız birden çok ağ
bölümlerinden oluşuyorsa gereklidir.

Noktayla ayrılmış dört sayısal değer örn.
160.1.0.2
Gerekirse ağ uzmanınıza değeri sorun

Ağ ayarlarında değişiklik kumandanın yeniden
başlatılmasına neden olur.

11

HEIDENHAIN | StateMonitor| Kullanım kılavuzu | 10/2018 143



Ağ bağlantısı | Ağ bağlantısı11

TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128 (HEROS 5)
Kumandayı sabit bir IP adresi üzerinden şirket ağına bağlamak için
aşağıdaki gibi hareket edin:

Kumandayı ağ kablosu üzerinden lokal şirket ağı ile bağlayın

Programlama işletim türünü seçin

MOD tuşuna basın
NET123 anahtar sayısını girin
OK yazılım tuşuna basın

Program Yönetimi tuşuna basın

AĞ yazılım tuşuna basın

AĞ KONFİGÜRE ETM yazılım tuşuna basın
Kumanda ağ ayarları için açılır pencereyi
görüntüler.
Bilgisayar adı sekmesine şirket ağında
kumandanın gösterilmesine neden olan
bilgisayar adını girin
Arabirimler sekmesine geçiş yapın
Arabirimi seçin (eth0)
Konfigürasyon düğmesine basın
Kumanda arabirim konfigürasyonu için açılır
pencereyi görüntüler.
Aşağıdaki tablodaki bilgileri açılır pencereye girin
OK butonuna basın

Ayar Anlamı Giriş

Durum Arabirim aktif Tik işaret konulmuş olmalı

Ad: Arabirimin adı (değiştirmeyin)

Ek bağlantısı: Soket bağlantısı tanımı: X26 (değiştirmeyin)

IP adresi Kumandanın IP adresi IP adresini manuel ayarla opsiyonunu
etkinleştirin

Adres: Kumandanın IP adresini girin Noktayla ayrılmış dört sayısal değer örn.
160.1.180.20

Alt ağ maskesi Alt ağ maskesi ağ bağlantısı içindeki ağ ve
Host ID farkını anlamak içindir.
Alt ağ maskesi girin

Noktayla ayrılmış dört sayısal değer örn.
255.255.0.0
Gerekirse ağ uzmanınıza değeri sorun
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Kumanda iki ağ arabirimine sahip olabilir. Her bir ağ arabiriminin
kendi IP adresi mevcuttur.
İki ağ arabiriminin mevcut olması halinde, bu arabirimlerin kullanımı
HEIDENHAIN kumandalarında aşağıdaki şekilde belirlenir:

Yerel şirket ağına bağlanmak için X26 (StateMonitor bağlantısı)
Makine içinde dahili kullanım için X116

Makine el kitabını dikkate alın!
Makine üreticisi, ağ arabirimleri için HEIDENHAIN
tarafından gerçekleştirilen bu kullanım
görevlendirmesinden farklı tercihlerde bulunabilir.

BILGI
Dikkat, fonksiyon arızası!
Makine dahili arabiriminin IP adresini değiştirmek istiyorsanız
diğer makine bileşenlerine iletişimi kesin ve kumandayı devre
dışı bırakın.

Makine dahili kullanılan arabirimin ayarları değiştirilmemelidir

Diğer bilgiler: Açık metin programlaması kullanıcı el
kitabı TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128
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CNC PILOT 640 yazılım sürümü 688946-01'den itibaren
(HEROS 5)
Kumandayı sabit bir IP adresi üzerinden şirket ağına bağlamak için
aşağıdaki gibi hareket edin:

Kumandayı ağ kablosu üzerinden lokal şirket ağı ile bağlayın

Organi zasyon işletim türüne geçin

Anahtar yazılım tuşuna basın
NET123 anahtar sayısını girin
OK butonuna basın
Aktarım yazılım tuşuna basın

Bağ lantılar yazılım tuşuna basın

Ağ Konfig. yazılım tuşuna basın
Kumanda ağ ayarları için açılır pencereyi
görüntüler.
Bilgisayar adı sekmesine şirket ağında
kumandanın gösterilmesine neden olan
bilgisayar adını girin
Arabirimler sekmesine geçiş yapın
Arabirimi seçin (eth0)
Konfigürasyon düğmesine basın
Kumanda arabirim konfigürasyonu için açılır
pencereyi görüntüler.
Aşağıdaki tablodaki bilgileri açılır pencereye girin
OK butonuna basın

Ayar Anlamı Giriş

Durum Arabirim aktif Tik işaret konulmuş olmalı

Ad: Arabirimin adı (değiştirmeyin)

Ek bağlantısı: Soket bağlantısı tanımı: X26 (değiştirmeyin)

IP adresi Kumandanın IP adresi IP adresini manuel ayarla opsiyonunu
etkinleştirin

Adres: Kumandanın IP adresini girin Noktayla ayrılmış dört sayısal değer örn.
160.1.180.20

Alt ağ maskesi Alt ağ maskesi ağ bağlantısı içindeki ağ ve
Host ID farkını anlamak içindir.
Alt ağ maskesi girin

Noktayla ayrılmış dört sayısal değer örn.
255.255.0.0
Gerekirse ağ uzmanınıza değeri sorun

Kumanda iki ağ arabirimine sahip olabilir. Her bir ağ arabiriminin
kendi IP adresi mevcuttur.
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İki ağ arabiriminin mevcut olması halinde, bu arabirimlerin kullanımı
HEIDENHAIN kumandalarında aşağıdaki şekilde belirlenir:

Yerel şirket ağına bağlanmak için X26 (StateMonitor bağlantısı)
Makine içinde dahili kullanım için X116

Makine el kitabını dikkate alın!
Makine üreticisi, ağ arabirimleri için HEIDENHAIN
tarafından gerçekleştirilen bu kullanım
görevlendirmesinden farklı tercihlerde bulunabilir.

BILGI
Dikkat, fonksiyon arızası!
Makine dahili arabiriminin IP adresini değiştirmek istiyorsanız
diğer makine bileşenlerine iletişimi kesin ve kumandayı devre
dışı bırakın.

Makine dahili kullanılan arabirimin ayarları değiştirilmemelidir

Diğer bilgiler: Kullanıcı el kitabı CNC PILOT 640
yazılım sürümü 68894x-04'den itibaren
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MANUALplus 620 yazılım sürümü 548328-05 ve
54843x-01 (HEROS 5) itibaren
Kumandayı sabit bir IP adresi üzerinden şirket ağına bağlamak için
aşağıdaki gibi hareket edin:

Kumandayı ağ kablosu üzerinden lokal şirket ağı ile bağlayın

Organi zasyon işletim türüne geçin

Anahtar yazılım tuşuna basın
NET123 anahtar sayısını girin
OK butonuna basın
Aktarım yazılım tuşuna basın

Bağ lantılar yazılım tuşuna basın

Ağ yazılım tuşuna basın
Kumanda Ağ başlantısı için açılır pencereyi
gösterir.
Konfig. yazılım tuşuna basın
Kumanda Ağ konfigürasyonu için açılır
pencereyi gösterir.
Aşağıdaki tablodaki bilgileri açılır pencereye girin
Kaydet  yazılım tuşuna basın

Ayar Anlamı Giriş

Kontrol adı Ağda görülür olduğunuz kumandanın adı örn. MANUALplus620

DHCP OFF: Kumanda ağda sabit bir IP adresine
sahiptir.
ON: Kumanda DHCP sunucusunda
otomatik olarak aşağıdakileri elde eder:

IP adresi
Subnet-Maske
Broadcast
Ağ geçidi

OFF

IP adresi Kumandanın IP adresi Noktayla ayrılmış dört sayısal değer örn.
192.168.000.000

Alt ağ maskesi Alt ağ maskesi ağ bağlantısı içindeki ağ ve
Host ID farkını anlamak içindir.
Alt ağ maskesi girin

Noktayla ayrılmış dört sayısal değer örn.
255.255.255.0
Gerekirse ağ uzmanınıza değeri sorun

Yayın Kontrolün Broadcast adresine, standart
ayarlardan sapma görülürse ihtiyaç
duyulur. Standart ayarlar, ağ ID ve Host
ID'den oluşur, burada tüm bit'ler 1'e getiril-
miştir.

Noktayla ayrılmış dört sayısal değer örn.
255.255.255.0
Gerekirse ağ uzmanınıza değeri sorun

Ağ geçidi Varsayılan ağ geçidinin IP adresi sadece
birden fazla ağ ile çalıştığınızda gereklidir.

Noktayla ayrılmış dört sayısal değer örn.
192.168.000.254
Gerekirse ağ uzmanınıza değeri sorun
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Diğer bilgiler: Kullanıcı el kitabı MANUALplus 620
yazılım sürümü 548328-05 ve 54843x-01 itibariyle

DHCP üzerinden ağ bağlantısı
Büyük ağlarda kullanıcıların bağlanması DHCP ile gerçekleşir.
DHCP açılımı, Dynamic Host Configuration Protocol.
Kullanıcılara sunucu üzerinden ağ konfigürasyonu atamasını
mümkün kılan bir iletişim protokolüne veya internet protokolüne
DHCP denir. Kullanıcılar IP adreslerini ve diğer parametreleri
otomatik olarak bir DHCP sunucusundan alır.
Bir kullanıcı, bir ağ üzerinden sunucunun hizmetlerini kullanan bir
son cihazdır.
Tüm kullanıcılar aynı anda ağda giriş yapmadığı için mevcut
IP adresten daha çok kullanıcısı olan bir ağ DHCP bağlantısı
yardımıyla daha az IP adres ile yetinir. Böylece giriş yapmayan
kullanıcılar IP adresleri bloke etmez. Mevcut IP adresleri dinamik
şekilde ağda oturum açmış kullanıcılara verilir.

DHCP bağlantısı bir FCL-2 fonksiyonudur.
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iTNC 530, yazılım sürümü 34049x-04'den itibaren
(HEROS 4)
Kumandayı DHCP üzerinden şirket ağına bağlamak için aşağıdaki
gibi hareket edin:

Program kaydetme/düzenleme işletim türünü
seçin

MOD tuşuna basın
NET123 anahtar sayısını girin
ENT tuşuna basın

DEFINE NET yazılım tuşuna basın
Kumanda ana ekranda ağ konfigürasyonu
gösterir.
Aşağıdaki bilgileri sütunlara girin:

Ayar Anlamı Giriş

ADRES Kumanda, IP adresini bir DHCP sunucu-
sundan alır.

DHCP

MASK Kumanda, SUBNET MASK'ı bir DHCP
sunucusundan alır.

(giriş yapmayın)

BROADCAST Kumanda, Broadcast adresini bir DHCP
sunucusundan alır.

(giriş yapmayın)

ROUTER Varsayılan yönlendiricinizin internet adresi Bu giriş sadece ağınız birden çok ağ
bölümlerinden oluşuyorsa gereklidir.

HOST TNC'in ağ içinde kayıt olduğu ismi Bilgisayar isminin girilmesi

DOMAIN Firma ağınızın etki alan adı DHCP
NAMESERVER
server adı

Alan sunucusu ağ adresinin dinamik
ataması

(giriş yapmayın)

Diğer bilgiler: Kullanıcı el kitabı HEIDENHAIN açık
metin diyaloğu iTNC 530
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iTNC 530, yazılım sürümü 34049x-05'den itibaren
(HEROS 4)
Kumandayı DHCP üzerinden şirket ağına bağlamak için aşağıdaki
gibi hareket edin:

Program kaydetme/düzenleme işletim türünü
seçin

MOD tuşuna basın
NET123 anahtar sayısını girin
ENT tuşuna basın

DEFINE NET yazılım tuşuna basın
Kumanda ağ ayarları için açılır pencereyi
görüntüler.
Bilgisayar adı sekmesine şirket ağında
kumandanın gösterilmesine neden olan
bilgisayar adını belirtin
Arabirimler sekmesinde Konfigürasyon
düğmesine basın
Kumanda arabirim konfigürasyonu için açılır
pencereyi görüntüler.
Aşağıdaki bilgileri açılır pencereye girin:

Ayar Anlamı Giriş

Durum Arabirim aktif Tik işaret konulmuş olmalı

Ad: Arabirimin adı (değiştirmeyin)

Ek bağlantısı: Soket bağlantısı tanımı: X26 (değiştirmeyin)

IP adresi Kumandanın IP adresi IP adresini otomatik olarak al (DHCP)
opsiyonunu aktifleştirin

Adres: Kumanda, IP adresini otomatik olarak bir DHCP sunucusundan alır.

Alt ağ maskesi: Kumanda, alt ağ maskesini otomatik olarak bir DHCP sunucusundan alır.

Diğer bilgiler: Kullanıcı el kitabı HEIDENHAIN açık
metin diyaloğu iTNC 530
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iTNC 530, yazılım sürümü 60642x-04 itibariyle
(HEROS 5) HSCI ile
Kumandayı DHCP üzerinden şirket ağına bağlamak için aşağıdaki
gibi hareket edin:

Kumandayı ağ kablosu üzerinden lokal şirket ağı ile bağlayın

Program kaydetme/düzenleme işletim türünü
seçin

MOD tuşuna basın
NET123 anahtar sayısını girin
ENT tuşuna basın

DEFINE NET yazılım tuşuna basın
Kumanda ağ ayarları için açılır pencereyi
görüntüler.
Bilgisayar adı sekmesine şirket ağında
kumandanın gösterilmesine neden olan
bilgisayar adını girin
Arabirimler sekmesine geçiş yapın
Arabirimi seçin (eth0)
Konfigürasyon düğmesine basın
Kumanda arabirim konfigürasyonu için açılır
pencereyi görüntüler.
Ayarlar sekmesinde aşağıdaki bilgileri açılır
pencereye girin:

Ayar Anlamı Giriş

Durum Arabirim aktif Tik işaret konulmuş olmalı

Ad: Arabirimin adı (değiştirmeyin)

Ek bağlantısı: Soket bağlantısı tanımı: X26 (değiştirmeyin)

IP adresi Kumandanın IP adresi IP adresini otomatik olarak al (DHCP)
opsiyonunu aktifleştirin

Adres: Kumanda, IP adresini otomatik olarak bir DHCP sunucusundan alır.
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Ayar Anlamı Giriş

Alt ağ maskesi: Alt ağ maskesi, ağ bağlantısı içindeki ağ ve Host ID farkını anlamak içindir.
Kumanda, alt ağ maskesini otomatik olarak alır.

Alan Adı Sunucusu
(DNS)

DNS otomatik al opsiyonu:
TNC, alan adı sunucusunun IP adresini otomatik alır.
DNS manuel konfigüre et opsiyonu:
Sunucunun IP adresini ve alan adını manuel şekilde girin.

Varsayılan ağ geçidi Varsayılan ağ geçidini otomatik al opsiyonu:
TNC, varsayılan ağ geçidinin IP adresini otomatik alır.
Varsayılan ağ geçidini manuel konfigüre et opsiyonu:
Varsayılan ağ geçidinin IP adresini manuel girin.

Değişiklikleri OK düğmesi ile devralın veya İptal et düğmesi ile
iptal edin

Kumanda iki ağ arabirimine sahip olabilir. Her bir ağ arabiriminin
kendi IP adresi mevcuttur.
İki ağ arabiriminin mevcut olması halinde, bu arabirimlerin kullanımı
HEIDENHAIN kumandalarında aşağıdaki şekilde belirlenir:

Yerel şirket ağına bağlanmak için X26 (StateMonitor bağlantısı)
Makine içinde dahili kullanım için X116

Makine el kitabını dikkate alın!
Makine üreticisi, ağ arabirimleri için HEIDENHAIN
tarafından gerçekleştirilen bu kullanım
görevlendirmesinden farklı tercihlerde bulunabilir.

BILGI
Dikkat, fonksiyon arızası!
Makine dahili arabiriminin IP adresini değiştirmek istiyorsanız
diğer makine bileşenlerine iletişimi kesin ve kumandayı devre
dışı bırakın.

Makine dahili kullanılan arabirimin ayarları değiştirilmemelidir

Diğer bilgiler: Kullanıcı el kitabı HEIDENHAIN açık
metin diyaloğu iTNC 530
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TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128
Kumandayı DHCP üzerinden şirket ağına bağlamak için aşağıdaki
gibi hareket edin:

Kumandayı ağ kablosu üzerinden lokal şirket ağı ile bağlayın

Programlama işletim türünü seçin

MOD tuşuna basın
NET123 anahtar sayısını girin
OK yazılım tuşuna basın

Program Yönetimi tuşuna basın
Ağ yazılım tuşuna basın

Ağı yapılandırma yazılım tuşuna basın
Kumanda ağ ayarları için açılır pencereyi
gösterir.
Bilgisayar adı sekmesine şirket ağında
kumandanın gösterilmesine neden olan
bilgisayar adını girin
Arabirimler sekmesine geçiş yapın
Arabirimi seçin (eth0)
Konfigürasyon düğmesine basın
Kumanda arabirim yapılandırması için açılır
pencereyi gösterir.
Aşağıdaki bilgileri açılır pencereye girin:

Ayar Anlamı Giriş

Durum Arabirim aktif Tik işaret konulmuş olmalı

Ad: Arabirimin adı (değiştirmeyin)

Ek bağlantısı: Soket bağlantısı tanımı: X26 (değiştirmeyin)

IP adresi Kumandanın IP adresi IP adresini otomatik olarak al (DHCP)
opsiyonunu aktifleştirin

Adres: Kumanda, IP adresini otomatik olarak bir DHCP sunucusundan alır.
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Ayar Anlamı Giriş

Alt ağ maskesi: Alt ağ maskesi, ağ bağlantısı içindeki ağ ve Host ID farkını anlamak içindir.
Kumanda, alt ağ maskesini otomatik olarak alır.

Alan Adı Sunucusu
(DNS)

DNS otomatik al opsiyonu:
TNC, alan adı sunucusunun IP adresini otomatik alır.
DNS manuel konfigüre et opsiyonu:
Sunucunun IP adresini ve alan adını manuel şekilde girin.

Varsayılan ağ geçidi Varsayılan ağ geçidini otomatik al opsiyonu:
TNC, varsayılan ağ geçidini otomatik alır.
Varsayılan ağ geçidini manuel konfigüre et opsiyonu:
Varsayılan ağ geçidinin IP adresini manuel girin.

Değişiklikleri OK düğmesi ile devralın veya İptal et düğmesi ile
iptal edin

Kumanda iki ağ arabirimine sahip olabilir. Her bir ağ arabiriminin
kendi IP adresi mevcuttur.
İki ağ arabiriminin mevcut olması halinde, bu arabirimlerin kullanımı
HEIDENHAIN kumandalarında aşağıdaki şekilde belirlenir:

Yerel şirket ağına bağlanmak için X26 (StateMonitor bağlantısı)
Makine içinde dahili kullanım için X116

Makine el kitabını dikkate alın!
Makine üreticisi, ağ arabirimleri için HEIDENHAIN
tarafından gerçekleştirilen bu kullanım
görevlendirmesinden farklı tercihlerde bulunabilir.

BILGI
Dikkat, fonksiyon arızası!
Makine dahili arabiriminin IP adresini değiştirmek istiyorsanız
diğer makine bileşenlerine iletişimi kesin ve kumandayı devre
dışı bırakın.

Makine dahili kullanılan arabirimin ayarları değiştirilmemelidir

Diğer bilgiler: Açık metin programlaması kullanıcı el
kitabı TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128 yazılım
sürümü 34059x-06'dan itibaren

11
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CNC PILOT 640 yazılım sürümü 688946-01'den itibaren
(HEROS 5)
Kumandayı DHCP üzerinden şirket ağına bağlamak için aşağıdaki
gibi hareket edin:

Kumandayı ağ kablosu üzerinden lokal şirket ağı ile bağlayın

Organi zasyon işletim türüne geçin

Anahtar yazılım tuşuna basın
NET123 anahtar sayısını girin
OK butonuna basın
Transfer yazılım tuşuna basın

Bağlantılar yazılım tuşuna basın

Ağ konfig. yazılım tuşuna basın
Kumanda ağ ayarları için açılır pencereyi
görüntüler.
Bilgisayar adı sekmesine şirket ağında
kumandanın gösterilmesine neden olan
bilgisayar adını girin
Arabirimler sekmesine geçiş yapın
Arabirimi seçin (eth0)
Konfigürasyon düğmesine basın
Kumanda arabirim konfigürasyonu için açılır
pencereyi görüntüler.
Aşağıdaki bilgileri açılır pencereye girin:

Ayar Anlamı Giriş

Durum Arabirim aktif Tik işaret konulmuş olmalı

Ad: Arabirimin adı (değiştirmeyin)

Ek bağlantısı: Soket bağlantısı tanımı: X26 (değiştirmeyin)

IP adresi Kumandanın IP adresi IP adresini otomatik olarak al (DHCP)
opsiyonunu aktifleştirin

Adres: Kumanda, IP adresini otomatik olarak bir DHCP sunucusundan alır.

Alt ağ maskesi: Alt ağ maskesi, ağ bağlantısı içindeki ağ ve Host ID farkını anlamak içindir.
Kumanda, alt ağ maskesini otomatik olarak alır.

Değişiklikleri OK düğmesi ile devralın veya İptal et düğmesi ile
iptal edin

Kumanda iki ağ arabirimine sahip olabilir. Her bir ağ arabiriminin
kendi IP adresi mevcuttur.
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İki ağ arabiriminin mevcut olması halinde, bu arabirimlerin kullanımı
HEIDENHAIN kumandalarında aşağıdaki şekilde belirlenir:

Yerel şirket ağına bağlanmak için X26 (StateMonitor bağlantısı)
Makine içinde dahili kullanım için X116

Makine el kitabını dikkate alın!
Makine üreticisi, ağ arabirimleri için HEIDENHAIN
tarafından gerçekleştirilen bu kullanım
görevlendirmesinden farklı tercihlerde bulunabilir.

BILGI
Dikkat, fonksiyon arızası!
Makine dahili arabiriminin IP adresini değiştirmek istiyorsanız
diğer makine bileşenlerine iletişimi kesin ve kumandayı devre
dışı bırakın.

Makine dahili kullanılan arabirimin ayarları değiştirilmemelidir

Diğer bilgiler: Kullanıcı el kitabı CNC PILOT 640
yazılım sürümü 68894x-04'den itibaren

11
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MANUALplus 620 yazılım sürümü 548328-05 ve
54843x-01 (HEROS 5) itibaren
Kumandayı DHCP üzerinden şirket ağına bağlamak için aşağıdaki
gibi hareket edin:

Kumandayı ağ kablosu üzerinden lokal şirket ağı ile bağlayın

Organi zasyon işletim türüne geçin

Anahtar yazılım tuşuna basın
NET123 anahtar sayısını girin
OK butonuna basın
Transfer yazılım tuşuna basın

Bağlantılar yazılım tuşuna basın

Ağ yazılım tuşuna basın
Kumanda Ağ başlantısı için açılır pencereyi
gösterir.
Konfig. yazılım tuşuna basın
Kumanda Ağ konfigürasyonu için açılır
pencereyi gösterir.
Aşağıdaki tablodaki bilgileri açılır pencereye girin
Kaydet  yazılım tuşuna basın

Ayar Anlamı Giriş

Kontrol adı Ağda görülür olduğunuz kumandanın adı örn. MANUALplus620

DHCP OFF: Kumanda ağda sabit bir IP adresine
sahiptir.
ON: Kumanda DHCP sunucusunda
otomatik olarak aşağıdakileri elde eder:

IP adresi
Subnet-Maske
Broadcast
Ağ geçidi

ON

Diğer bilgiler: Kullanıcı el kitabı MANUALplus 620
yazılım sürümü 548328-05 ve 54843x-01 itibariyle
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12.1 Kumandaya özel makine parametreleri
StateMonitor hem HEIDENHAIN kumandalarının hem de başka
kumandaların bağlanmasını destekler.
StateMonitor'da yeni bir makine oluşturduğunuzda, Makineye özel
ayarlar bölümünde bağlantı için gerekli olan makine parametrelerini
ayarlamanız gerekir. Burada mevcut olacak parametreler seçilen
kumanda tipine göre değişiklik gösterir.
Diğer bilgiler: "Makineyi oluştur", Sayfa 111
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12.2 HEIDENHAIN kumandaları için olan
parametreler

Makine kumandaları
StateMonitor yazılımına aşağıdaki HEIDENHAIN kumandalarını
bağlayabilirsiniz:

Kumanda Aşağıdaki yazılım sürümü
itibariyle

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

HEIDENHAIN kumandası olan yeni bir makine oluşturduğunuzda,
Makineye özel ayarlar bölümünde aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:

PLC parolası
Override belirlemesi (sadece iTNC 530 için)

12
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PLC parolası için olan ayarlarPLC parolası
PLC'ye erişim için PLC parolası gereklidir: PLC'ye erişim izni
verdiğinizde StateMonitor hızlı hareket Override durumunu okur ve
Beslemeli NC tümceleri ile Hızlı hareketli NC tümceleri arasında
ayrım yapabilir.

PLC'ye erişim izni verdiğinizde Program analizi 
grafiğinde FMAX durum çubuğu gösterilir.
Diğer bilgiler: "Program analizi grafiği", Sayfa 71

StateMonitor'un sadece makine verilerini
değerlendirmek amacıyla PLC'ye bir okuma erişimi
mevcuttur.

Tip bölümünden iTNC 530 dışındaki kumandalardan birini
seçtiğinizde Makineye özel ayarlar altında PLC parolası için
aşağıdaki seçenekler sunulur:

Opsiyon Anlamı

PLC standardı PLC, standart PLC parolası ile korunmuştur
Erişim otomatik gerçekleşir

PLC yok PLC'ye erişim yok

Makine üreticisi bir günlük PLC
parolası kullanıyorsa PLC yok
seçin.

OEM PLC Makine üreticisinin kendisine ait bir PLC
parolası mevcuttur (iTNC 530 hariç)
Gerekirse makine üreticisine sorun ve giriş
alanına girin

PLC standardı veya OEM PLC seçeneğiOEM PLC
PLC standardı veya OEM PLC seçeneği tercih edildiğinde
StateMonitor makine durumları göstergesinde güncel tümce için
aşağıdaki seçenekler arasında ayrım yapar:

Beslemeli NC tümcesi
Hızlı hareketli NC tümcesi
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Beslemeli NC tümcesi etkin
Beslemeli bir NC tümcesi etkinse makine durumu göstergesi hızlı
hareket Override konumundan bağımsızdır.
Besleme Override = %0 ise StateMonitor makine durumunu sarı
olarak gösterir. Besleme Override > %0 ve < %100 ise makine
durumu açık yeşil olur. Besleme Override ≥ %100 ise makine
durumu koyu yeşildir.

Hızlı hareket Override
FMAX

Besleme Override
F = %0

Besleme Override
%0 < F < %100

Besleme Override
F ≥ %100

FMAX = %0 Makine durumu:
Sarı

Makine durumu:
Açık yeşil

Makine durumu:
Koyu yeşil

%0 < FMAX < %100 Makine durumu:
Sarı

Makine durumu:
Açık yeşil

Makine durumu:
Koyu yeşil

FMAX ≥ %100 Makine durumu:
Sarı

Makine durumu:
Açık yeşil

Makine durumu:
Koyu yeşil

Hızlı hareketli NC tümcesi etkin
Hızlı hareketli bir NC tümcesi etkinse makine durumu göstergesi
besleme Override konumundan bağımsızdır.
Hızlı hareketli Override = %0 ise StateMonitor makine durumunu
sarı olarak gösterir. Hızlı hareket Override > %0 ve < %100 ise
makine durumu açık yeşil olur. Hızlı hareket Override ≥ %100 ise
makine durumu koyu yeşildir.

Hızlı hareket Override
FMAX

Besleme Override
F = %0

Besleme Override
%0 < F < %100

Besleme Override
F ≥ %100

FMAX = %0 Makine durumu:
Sarı

Makine durumu:
Sarı

Makine durumu:
Sarı

%0 < FMAX < %100 Makine durumu:
Açık yeşil

Makine durumu:
Açık yeşil

Makine durumu:
Açık yeşil

FMAX ≥ %100 Makine durumu:
Koyu yeşil

Makine durumu:
Koyu yeşil

Makine durumu:
Koyu yeşil

12
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PLC yok seçeneği
PLC yok seçeneği tercih edildiğinde StateMonitor makine
durumlarını aşağıdaki şekilde gösterir:

Program akışı tümce sırası bölümünde besleme için Override
= %0 ise makine durumu sarı olur
Besleme Override > %0 ise makine durumu açık yeşil olur
Besleme ve Hızlı hareket için Override değerleri ≥ %100
olduğunda makine durumunu koyu yeşil olur

Örnek:
FMAX ile bir NC tümcesi etkin, Hızlı hareket Override = %0
ve Besleme Override > %0. Bu durumda makine durur ancak
StateMonitor buna rağmen makine durumunu yeşil gösterir.
Aşağıdaki tabloda hangi Besleme Override ve Hızlı hareket
Override kombinasyonu için hangi makine durumunun meydana
geldiği gösterilmiştir:

Hızlı hareket Override
FMAX

Besleme Override
F = %0

Besleme Override
%0 < F < %100

Besleme Override
F ≥ %100

FMAX = %0 Makine durumu:
Sarı

Makine durumu:
Açık yeşil

Makine durumu:
Açık yeşil

%0 < FMAX < %100 Makine durumu:
Sarı

Makine durumu:
Açık yeşil

Makine durumu:
Açık yeşil

FMAX ≥ %100 Makine durumu:
Sarı

Makine durumu:
Açık yeşil

Makine durumu:
Koyu yeşil

Override belirlemesi ayarları (sadece iTNC 530 için)
Tip bölümünden iTNC 530 seçerseniz Makineye özel ayarlar
altında Override belirlemesi için aşağıdaki seçenekler sunulur:

Opsiyon Anlamı

Standart HEIDEN-
HAIN DNC

Bir makineyi ilk kez oluşturuyorsanız
standart olarak seçin

PLC kelimelerinin
okunması

Ancak makineye ait Override ayarları
StateMonitor'da doğru gösterilmiyorsa seçil-
melidir
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12.3 Diğer kumandalar için olan parametreler
Yazılım seçeneğinize bağlı olarak aşağıdaki arabirimler üzerinden
StateMonitor yazılımına başka kumandalar bağlamanız da
mümkündür:

Arabirim Aşağıdaki yazılım sürümü
itibariyle

Modbus Connect/Read

OPC UA 1.02.x

MTConnect 1.2

Başka kumandaların bağlanması durumunda, kumanda
sinyallerinin ilgili makine durumuna atanması manuel olarak
gerçekleştirilmelidir. Bunun için StateMonitor, belirli kumanda
sinyalleri için ayrı birer makine durumunun atandığı bir tanımlama
tablosu kullanır.
Yeni bir makine oluşturduğunuzda, Makineye özel ayarlar
bölümünde bu tanımlama tablosunu ilgili parametreler ile
tanımlamanız gerekir.

İletişim
Başka kumandalar ait kumanda sinyalleri StateMonitor tarafından
periyodik olarak sorgulanır. Bu sorgulamanın süresi 1 saniyedir.

Sinyal parametreleri

Açık Modbus, OPC UA ve MTConnect standartları
mevcut olmasına rağmen, desteklenen kumandalar
arasında birçok farklılık söz konusudur.
Adresler, karşılaştırma değerleri ve veri tipleri ile ilgili
gerekli bilgileri kumanda veya makine üreticisinin
dokümanlarından edinebilirsiniz.

StateMonitor tarafından değerlendirilen sinyal parametreleri
HEIDENHAIN olmayan tüm kumandalar için aynıdır. StateMonitor,
aktarılan sinyal parametrelerinden ilgili makine için bir durum modeli
oluşturur.

12
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Durum modeli için temel sinyal parametreleri:

Sinyal parametreleri Anlamı

Program çalışıyor
(PGM STARTED / PGM
RUNNING)

Program başlatıldı veya şu anda
çalışıyor

Program, hata nedeniy-
le duraklatıldı (ERROR)

Hata ortaya çıktı veya mevcut.
Program, kullanıcı tarafından
duraklatıldı (PGM CANCELED)
tanımlanmadıysa, güncel program
Program, hata nedeniyle durakla-
tıldı (ERROR) ile sona erdirilir. Hata
mesajı nedeniyle duraklatıldı sayacı
devreye sokulur ve bir bildirim oluştu-
rulur

Program tamamen
uygulandı (PGM
COMPLETED / END PGM)

Program başarıyla tamamlanarak
sona erdirildi. Tamamen uygulandı
program sayacı sayılır ve bir bildirim
oluşturulur

Durum lambası ve basit makine durumu çubuğu gibi temel
fonksiyonların desteklenebilmesi için bu üç sinyal parametresinin
her zaman mevcut olması gerekir.

Durum modeli için ilave sinyal parametreleri:

Sinyal parametreleri Anlamı

Program durduruldu
(PGM STOPPED)

Program duraklatıldı ancak hala aktif
durumda ve devam ettirilebilir

Program, kullanıcı
tarafından duraklatıldı
(PGM CANCELED)

Program iptal edildi ve devam ettiri-
lemez. Program sayacı devreye girer
ve Program kullanıcı tarafından
duraklatıldı bildirimi oluşturulur

Hata onaylandı (ERROR
CLEARED)

Program, hata nedeniyle duraklatıl-
dı (ERROR) ile tetiklenmiş olan hata
tekrar onaylanır. Program Duraklatıl-
dı durumuna geçer.
Program Program çalışıyor (PGM
STARTED / PGM RUNNING) durumu
ile devam ettirilebilir veya Program,
kullanıcı tarafından duraklatıldı
(PGM CANCELED) ile iptal edilebilir

%(0 - 100) olarak üzeri-
ne yazma konumu hızlı
hareketi

Değer %

%(0 - 150) olarak üzeri-
ne yazma konumu
beslemesi

Değer %

%(0 - 150) olarak üzeri-
ne yazma konumu mili

Değer %

Hızlı hareket (FMAX)
etkin

Değer, program devam ederken
durumun belirlenmesi için Hızlı
hareketli Override (FMAX = false)
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Sinyal parametreleri Anlamı
veya Besleme Override (FMAX =
true) değerlendirmesi yapılmasını
belirler

İşletim türü: otomatik
işletim

Değer sadece ayrıntılı görünüm için
değerlendirilir

İşletim türü: manuel
işletim

Değer sadece ayrıntılı görünüm için
değerlendirilir

İşletim türü: el çarkı Değer sadece ayrıntılı görünüm için
değerlendirilir

Program adı veya
program numarası

Değer program akışı sürelerin-
de değerlendirilebilir. Bir program
değişikliği sonrasında sistem çalıştı-
rıldığında güncel program için olan
program sayacı 0 değerine geri alınır.
Parametre etkin değilse varsayılan
"Program" kullanılır

Her bir sinyal için aşağıdaki bilgiler gereklidir:
(Bellek) adresi
Adres, StateMonitor arabiriminin ilgili değere erişmesine olanak
sağlar

Modbus tipindeki kumandalar için ilave olarak
adres tipi de değerlendirmeye alınır. Bu bilgi,
bellek adresinin kumandanın hangi adres alanında
olduğunu gösterir.

Sinyal veri tipi
Veri tipi, diğerlerinin yanı sıra öncelikli olarak değer
karşılaştırmasının nasıl yapılacağını tanımlar. StateMonitor'da
değer parametreleri (Text (string) ve Number (number) veri
tipi) ve boole parametreler (Boolean value (0 or 1) veri tipi)
mevcuttur
Karşılaştırma değeri
Karşılaştırma değerleri doğrudan kumandanın durum
modeline dahil edilen sinyaller için gereklidir. Bunların istisnası
karşılaştırılmasına gerek olmayan Override konumları gibi
rakam değerleri veya program adı gibi metinlerdir

12
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Doğrulama
Makineye özel ayarlar bölümünde tanımlama tablosunu Makineyi
oluştur düğmesi ile kaydettiğinizde girişler doğrulanır. Bu sayede
örneğin yazım hataları gibi nedenlerle atamanın geçersiz olmaması
garanti edilmiş olur.
Aşağıdaki durumlarda bir hata mesajı görüntülenir:

Adres girişi eksik (boole parametre ve değer parametresi)
Boole parametreler

İki boole değeri aynı adrese sahip
İki sinyal parametresi aynı veri tipine, aynı adrese ve aynı
değere sahip

Değer parametreleri
Text (string) veya Number (number) veri tipindeki sinyal
parametreleri değer içermiyor
İki sinyal parametresi aynı adrese sahip
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12.4 Modbus bağlantı parametreleri
Bağlantı
Tanımlama tablosunda Modbus için aşağıdaki bağlantı
parametreleri sunulur:

Bağlantı noktası
Modbus kumandası aracılığıyla erişilebilecek ağ portu numarası.

Kumanda veya makine üreticisinin
dokümantasyonunu dikkate alın.

SIK:
Manuel giriş
NC yazılımı
Manuel giriş

Adresleme
Modbus için adres rakam değeri olarak belirtilir. Adres aşağıdaki
öğelerden oluşur:

Adres tipi, seçilen bellek alanını (adres alanı) belirtir
Adres, değerin seçilen bellek alanındaki hangi noktadan
okunacağını belirtir
Veri tipi, değerin hangi formata sahip olduğunu ve okunması ve
işlenmesi gereken bit sayısını belirtir

COIL_OUTPUT ve DIGITAL_INPUT adres tipi için
genellikle boole değerler (0, 1) kaydedilir.

12
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12.5 Modbus aracılığıyla kumanda bağlantısı
örneği

Sinyallerin okunması
Modbus ile StateMonitor sinyalleri doğrudan kumandanın giriş
terminallerinden okuyabilir. Analog girişlerde genellikle 0 V ile 10 V
arasında bir gerilim ölçülür. Override değerleri için kumandanın
gerilimi 0 ile 150 arasında bir rakam değerine dönüştürmesi
gerekir. Bu dönüştürmenin sonucu, işaret belleğindeki bir adresten
okunabilir.
Giriş terminallerinde aşağıdaki sinyaller mevcuttur:

Giriş terminallerinin eşleştirilmesi

Tip Adres Anlamı

Dijital giriş 1 Makine çalışıyor

Dijital giriş 2 Görev hata nedeniyle durakla-
tıldı

Dijital giriş 3 Görev tamamen uygulandı

Dijital giriş 4 Makine durduruldu

Analog giriş 23 Besleme hızı potansiyometresi

Analog giriş 25 Mil potansiyometre

İşaret belleğindeki adresler

Tip Adres Anlamı

Besleme Override 42 Besleme Override için dönüş-
türülen değer

Mil Override 43 Mil Override için dönüştürülen
değer

Durum modeli
Aşağıdaki tabloda Modbus aracılığıyla kumanda ile ilgili bir durum
modeli bulabilirsinizModbus

Parametre Adres tipi Veri tipi Adres Değer

Program çalışıyor (PGM STARTED / PGM RUNNING) DIGITAL_INPUT BIT 1 1

Program, hata nedeniyle duraklatıldı (ERROR) DIGITAL_INPUT BIT 2 1

Program tamamen uygulandı (PGM COMPLETED /
END PGM)

DIGITAL_INPUT BIT 3 1

Program durduruldu (PGM STOPPED) DIGITAL_INPUT BIT 4 1

%(0 - 150) olarak üzerine yazma konumu besleme-
si

HOLDING_REGIS-
TER

INT_16 42

%(0 - 150) olarak üzerine yazma konumu mili HOLDING_REGIS-
TER

INT_16 43
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12.6 OPC UA bağlantı parametreleri
Bağlantı
Tanımlama tablosu OPC UA için aşağıdaki bağlantı parametrelerini
sunar:

Bağlantı noktası
Makinedeki OPC UA sunucusundan erişilebilecek ağ portu
numarası.

Kumanda veya makine üreticisinin
dokümantasyonunu dikkate alın.

Default Namespace
Adres için kullanılacak olan varsayılan ad alanını tanımlar
Security Mode
Kimlik doğrula için manuel giriş, sunucuya bağlı
Kullanıcı
Kimlik doğrula için manuel giriş
Şifre
Kimlik doğrula için manuel giriş
SIK:
Manuel giriş
NC yazılımı
Manuel giriş

Adresleme
OPC UA adres bilgisinde, asıl adres ile birlikte ad alanı da yer alır.
Buradaki tanımlama tablosunda her bir sinyal parametresi için
ayrı bir Ad alanı parametresi tanımlanabilir. Parametreye özel bir
değer girmezseniz StateMonitor ad alanı için Default Namespace
altındaki değeri kullanır.

12
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12.7 MTConnect bağlantı parametreleri
Bağlantı
Tanımlama tablosunda MTConnect için aşağıdaki bağlantı
parametreleri sunulur:

Bağlantı noktası
Kumandadaki MTConnect hizmetinden erişilebilecek ağ portu
numarası.

Kumanda veya makine üreticisinin
dokümantasyonunu dikkate alın.

Ön ek (http veya https)
Kumandanın makine verilerini şifrelemeli olarak kullanıma sunup
sunmayacağını tanımlar. Şifreli bağlantı için "https" değerini girin
DeviceStream name
XML verileri arasında doğru makine verilerinin bulunmasını
sağlayan benzersiz tanımdır. MTConnect, birden çok makine
için bilgilerin bir talebe aktarılmasına olanak sağlar. Bu nedenle
ayrım yapılabilmesi için benzersiz bir tanımlamanın olması
gereklidir.

StateMonitor, MT Connect Schemata 1.2 üzeri
sürümleri destekler.

SIK:
Manuel giriş
NC yazılımı
Manuel giriş

Test
Current-Request düğmesi ile, IP adresi / DHCP, Bağlantı noktası
ve Ön ek (http veya https) girdikten sonra bağlantıyı test
edebilirsiniz.
Bağlantı parametreleri doğruysa StateMonitor web tarayıcısında
MTConnect tarafından bildirilen XML verilerinin yer aldığı yeni bir
sekme açar.
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12.8 MTConnect aracılığıyla kumanda
bağlantısı örneği

Makine parametrelerinin oluşturulması
Testlerin gerçekleştirilmesi amacıyla MAZAK şirketi
tarafından MTConnect ile bir makineye olan bağlantıların test
edilebildiği bir sunucu kullanıma sunulmuştur. Ayrıntılı bilgileri
http://mtconnect.mazakcorp.com adresinde bulabilirsiniz.
MTConnectmakine parametrelerinin oluşturulması bu test sunucusu
baz alınarak gösterilmiştir.
Test sunucusu URL'sinin altında parametrelerin oluşturulması ile
ilgili iki adres mevcuttur:

MTConnect veri tipi ile adres eşleştirmesi
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/probe
Güncel kumanda değerleri
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/current

Durum bilgilerini görüntülemek için MTConnect tarafından başka
alt tiplere de ayrılmış olan EVENT veri tipi kullanılır. Program
yürütme durumu için EXECUTION alt tipi mevcuttur, işletim türleri ise
CONTROLLER_MODE alt tipinde bulunur. Standarda göre her iki tip
için de belirli değerler önceden tanımlanmıştır.
EXECUTION (program yürütme) alt tipi için değerler:

READY

ACTIVE

INTERRUPTED

FEED_HOLD

STOPPED

OPTIONAL_STOP

PROGRAM_STOPPED

PROGRAM_COMPLETED

CONTROLLER_MODE (işletim türü) alt tipi için değerler:
AUTOMATIC

MANUAL

MANUAL_DATA_INPUT

SEMI_AUTOMATIC

DÜZENLE

http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/probe altındaki XML
dosyasını kullanarak bu tipteki adreslere kumandada ne ad
verildiğini öğrenebilirsiniz.
"execution" metin araması ile XML dosyasında şu değişken tanımı
bulunur:
<DataItem category="EVENT" id="exec" name="execution" type="EXECUTION"/>

Burada exec adresi ile EXEKUTION tipinde bir değişken
tanımlanmıştır. Bu durumda örnek için işletim türü tanımı aşağıdaki
şekilde olur:
<DataItem category="EVENT" id="mode" name="mode" type="CONTROLLER_MODE"/>

Bu bilgilerden durum modeli oluşturulur. Override konumu ve
Program adı parametreleri de benzer şekilde bulunabilir. Program
adı için PROGRAM veri tipi tanımlanmıştır.

12
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"program" metin araması ile XML dosyasında bu veri tipinde iki
tanım bulunur:
<DataItem category="EVENT" id="pgm" name="program" type="PROGRAM"/>
<DataItem category="EVENT" id="spgm" name="subprogram" subType="x:SUB" type="PROGRAM"/>

Ad bilgisinden, asıl program adının veya alt program adının söz
konusu olup olmadığı anlaşılabilir. Örnek için pgm ID'li paramatre
kullanılacaktır.
Besleme potansiyometresinde Hızlı hareket ve Besleme
için PATH_FEEDRATE_OVERRIDE veri tipi ile birlikte RAPID
ve PROGRAMMED alt tipleri tanımlanmıştır. Mil Override
ROTARY_VELOCITY_OVERRIDE veri tipini kullanır.

Makine verilerin tanımlanması
MTConnect, birden çok makine için bilgilerin bir talebe
aktarılmasına olanak sağlar. Bu nedenle makine verileri için
benzersiz bir tanımlamanın olması gereklidir.
İlgili değeri aşağıdaki şekilde çağırabileceğiniz XML verilerinde
bulabilirsiniz:

IP adresi / DHCP, Bağlantı noktası ve Ön ek (http veya https)
girdikten sonra Current-Request düğmesine tıklayın
Doğrudan web tarayıcısının adres çubuğuna yazın:
http:\\IP adresi / DHCP:Bağlantı noktası\current

Bağlantı parametreleri doğruysa StateMonitor web tarayıcısında
MTConnect tarafından bildirilen XML verilerinin yer aldığı yeni bir
sekme açar.
"DeviceStream" ile metin araması yaptığınızda aşağıdaki satıra
benzer bir giriş bulursunuz:
<DeviceStream name="CUT" uuid="002">

DeviceStream öğesinin name özelliği, MTConnect sunucusunda
hangi makinenin sorgulanacağını belirtir.

Durum modeli
Aşağıdaki tabloda MTConnect aracılığıyla gerçekleştirilen kumanda
için bir durum modeli bulabilirsiniz.

Parametre Veri tipi Adres Değer

Program çalışıyor (PGM STARTED / PGM RUNNING) Metin exec ACTIVE

Program, hata nedeniyle duraklatıldı (ERROR) Metin exec INTERRUPTED

Program tamamen uygulandı (PGM COMPLETED /
END PGM)

Metin exec PROGRAM_COMPLETED

Program durduruldu (PGM STOPPED) Metin exec PROGRAM_STOPPED

Program, kullanıcı tarafından duraklatıldı (PGM
CANCELED)

Metin exec OPTIONAL_STOP

%(0 - 100) olarak üzerine yazma konumu hızlı
hareketi

Rakam pfr

%(0 - 150) olarak üzerine yazma konumu
beslemesi

Rakam pfo

%(0 - 150) olarak üzerine yazma konumu mili Rakam sovr

İşletim türü: otomatik işletim Metin mode AUTOMATIC

İşletim türü: manuel işletim Metin mode MANUAL

Program adı veya program numarası Metin pgm
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13.1 Özel durumlar
Bazı kumandalarda belirli yazılım sürümlerinde özel durumlar veya
özel olaylar meydana gelir.

Kumanda Yazılım sürümü Özellik Çözüm

iTNC 530 340492-06
340492-07

Makinenin Override konumları State-
Monitor'a ayrıntılı şekilde aktarılmaz.
StateMonitor, besleme Override
değerinin %100 veya üzerinde ya
da altında olmasından bağımsız
olarak Üretken makine durumunu her
zaman açık yeşil olarak gösterir.

Ayarlar menüsü, Makineler
alt menüsü Makineye
özel ayarlar altına
PLC kelimelerinin okunması
kapsamında bir tik işareti
yerleştirin

TNC 620 340560-01
ila
340560-04

İşletim türleri StateMonitor içinde
doğru şekilde gösterilmez.

Kumanda yazılımını
340560-05 sürümüne
güncelleyin
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13.2 Sorular?
StateMonitor yazılımının kurulumu veya kullanımı ile ilgili sorularınız
varsa:

Öncelikle yazılım ile ilgili kurulum ve kullanım kılavuzunu okuyun
HEIDENHAIN NC programlama yardım hattı ile iletişime geçin:

E-posta ile şu adres service.nc-pgm@heidenhain.de
telefonla iletişim şu numara ile +49 8669 31-3103
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service.nc-pgm@heidenhain.de


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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6.3	Kontur anfahren und verlassen

Übersicht: Bahnformen zum Anfahren  und Verlassen der Kontur

Die Funktionen APPR (engl. approach = Anfahrt) und DEP (engl. departure = Verlassen) werden mit der APPR/DEP-Taste aktiviert. Danach lassen sich folgende Bahnformen über Softkeys wählen:

Funktion

Anfahren

Verlassen

Gerade mit tangentialem Anschluss	

Gerade senkrecht zum Konturpunkt

Kreisbahn mit tangentialem Anschluss

Kreisbahn mit tangentialem Anschluss an die Kontur, An- und Wegfahren zu einem Hilfspunkt außerhalb der Kontur auf tangential anschließendem Geradenstück

Schraubenlinie anfahren und verlassen

Beim Anfahren und Verlassen einer Schraubenlinie (Helix) fährt das Werkzeug in der Verlängerung der Schraubenlinie und schließt so auf einer tangentialen Kreisbahn an die Kontur an. Verwenden Sie dazu die Funktion APPR CT bzw. DEP CT. 

Wichtige Positionen beim An- und Wegfahren

Startpunkt P

S

 

Diese Position programmieren Sie unmittelbar vor dem APPR-Satz.  P

S

 liegt außerhalb der Kontur und wird ohne Radiuskorrektur (R0) angefahren.

Hilfspunkt P

H

 

Das An- und Wegfahren führt bei einigen Bahnformen über einen Hilfspunkt P

H

, den die TNC aus Angaben im APPR- und DEP-Satz errechnet. Die TNC fährt von der aktuellen Position zum Hilfspunkt P

H

 im zuletzt programmierten Vorschub. Wenn Sie im letzten Positioniersatz vor der Anfahrfunktion FMAX (positionieren mit Eilgang) programmiert haben, dann fährt die TNC auch den Hilfspunkt P

H

 im Eilgang an

Erster Konturpunkt P

A

 und letzter Konturpunkt P

E

 

Den ersten Konturpunkt P

A

 programmieren Sie im APPR-Satz, den letzten Konturpunkt P

E

 mit einer beliebigen Bahnfunktion. Enthält der APPR-Satz auch die Z-Koordinate, fährt die TNC das Werkzeug erst in der Bearbeitungsebene auf P

H

 und dort in der Werkzeug-Achse auf die eingegebene Tiefe.

Endpunkt P

N

  

Die Position P

N

 liegt außerhalb der Kontur und ergibt sich aus Ihren Angaben im DEP-Satz. Enthält der DEP-Satz auch die Z-Koordinate, fährt die TNC das Werkzeug erst in der Bearbeitungsebene auf P

H

 und dort in der Werkzeug-Achse auf die eingegebene Höhe.

6.3

  

Kontur anfahren und verlassen

Anfahren auf einer Geraden mit tangentialem Anschluss: APPR LT

Die TNC fährt das Werkzeug auf einer Geraden vom Startpunkt P

S

 auf einen Hilfspunkt P

H

. Von dort aus fährt es den ersten Konturpunkt P

A

 auf einer Geraden tangential an. Der Hilfspunkt PH hat den Abstand LEN zum ersten Konturpunkt P

A

.

Beliebige Bahnfunktion: Startpunkt P

S

 anfahren

Dialog mit Taste APPR/DEP und Softkey APPR LT eröffnen:

Koordinaten des ersten Konturpunkts P

A

LEN: Abstand des Hilfspunkts P

H

 zum ersten Konturpunkt P

A

Radiuskorrektur RR/RL für die Bearbeitung

NC-Beispielsätze

7	L X+40 Y+10 R0 FMAX M3 

	P

S

 ohne Radiuskorrektur anfahren

8	APPR LT X+20 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100

	P

A

 mit Radiuskorr. RR, Abstand P

H

 zu P

A

: LEN=15

9	L x+35 Y+35

	Endpunkt erstes Konturelement

10	L ...

	Nächstes Konturelement

Anfahren auf einer Geraden senkrecht zum ersten Konturpunkt: APPR LN 

Die TNC fährt das Werkzeug auf einer Geraden vom Startpunkt PS auf einen Hilfspunkt PH. Von dort aus fährt es den ersten Konturpunkt PA auf einer Geraden senkrecht an. Der Hilfspunkt PH hat den Abstand LEN + Werkzeug-Radius zum ersten Konturpunkt PA. 

Beliebige Bahnfunktion: Startpunkt PS anfahren

Dialog mit Taste APPR/DEP und Softkey APPR LN eröffnen:

Koordinaten des ersten Konturpunkts P

A

Länge: Abstand des Hilfspunkts P

H

. LEN immer positiv eingeben!

Radiuskorrektur RR/RL für die Bearbeitung

NC-Beispielsätze

7	L X+40 Y+10 R0 FMAX M3 

	P

S 

ohne Radiuskorrektur anfahren

8	APPR LN X+10 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100 

	P

A

 mit Radiuskorr. RR

9	L X+20 Y+35 	

Endpunkt erstes Konturelement

10	L ... 

	Nächstes Konturelement

Anfahren auf einer Kreisbahn mit tangentialem Anschluss: APPR CT

Die TNC fährt das Werkzeug auf einer Geraden vom Startpunkt PS auf einen Hilfspunkt PH. Von dort fährt es auf einer Kreisbahn, die tangential in das erste Konturelement übergeht, den ersten Konturpunkt PA an. 

Die Kreisbahn von PH nach PA ist festgelegt durch den Radius R und den Mittelpunktswinkel CCA. Der Drehsinn der Kreisbahn ist durch den Verlauf des ersten Konturelements gegeben. 

Beliebige Bahnfunktion: Startpunkt PS anfahren

Dialog mit Taste APPR/DEP und Softkey APPR CT eröffnen:

Koordinaten des ersten Konturpunkts PA

	Radius R der Kreisbahn

Anfahren auf der Seite des Werkstücks, die durch die Radiuskorrektur definiert ist: R positiv eingeben

Von der Werkstück-Seite aus anfahren: 

R negativ eingeben

Mittelpunktswinkel CCA der Kreisbahn

	CCA nur positiv eingeben

Maximaler Eingabewert 360°

Radiuskorrektur RR/RL für die Bearbeitung

NC-Beispielsätze

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3 	PS ohne Radiuskorrektur anfahren

8 APPR CT X+10 Y+20 Z-10 CCA180 R+10 RR F100 	PA mit Radiuskorr. RR, Radius R=10

9 L X+20 Y+35 	Endpunkt erstes Konturelement

10 L ... 	Nächstes Konturelement

Anfahren auf einer Kreisbahn mit tangentialem Anschluss an die Kontur und Geradenstück: APPR LCT

Die TNC fährt das Werkzeug auf einer Geraden vom Startpunkt PS auf einen Hilfspunkt PH. Von dort aus fährt es auf einer Kreisbahn den ersten Konturpunkt PA an. Der im APPR-Satz programmierte Vorschub ist wirksam für die gesamte Strecke, die die TNC im Anfahrsatz verfährt (Strecke PS – PA).

Wenn Sie im Anfahrsatz alle drei Hauptachs-Koordinaten X, Y und Z programmiert haben, dann fährt die TNC von der vor dem APPR-Satz definierten Position in allen drei Achsen gleichzeitig auf den Hilfspunkt PH und daran anschließend von PH nach PA nur in der Bearbeitungsebene.

Die Kreisbahn schließt sowohl an die Gerade PS – PH als auch an das erste Konturelement tangential an. Damit ist sie durch den Radius R eindeutig festgelegt.

Beliebige Bahnfunktion: Startpunkt PS anfahren

Dialog mit Taste APPR/DEP und Softkey APPR LCT eröffnen:

Koordinaten des ersten Konturpunkts PA

Radius R der Kreisbahn. R positiv angeben

Radiuskorrektur RR/RL für die Bearbeitung

NC-Beispielsätze

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3 	PS ohne Radiuskorrektur anfahren

8 APPR LCT X+10 Y+20 Z-10 R10 RR F100 	PA mit Radiuskorr. RR, Radius R=10

9 L X+20 Y+35 	Endpunkt erstes Konturelement

10 L ... 	Nächstes Konturelement

Wegfahren auf einer Geraden mit tangentialem Anschluss: DEP LT

Die TNC fährt das Werkzeug auf einer Geraden vom letzten Konturpunkt PE zum Endpunkt PN. Die Gerade liegt in der Verlängerung des letzten Konturelements. PN befindet sich im Abstand LEN von PE.

	Letztes Konturelement mit Endpunkt PE und Radiuskorrektur programmieren

Dialog mit Taste APPR/DEP und Softkey DEP LT eröffnen:

LEN: Abstand des Endpunkts PN vom letzten Konturelement PE eingeben

NC-Beispielsätze

23 L Y+20 RR F100 	Letztes Konturelement: PE mit Radiuskorrektur

24 DEP LT LEN12.5 F100 	Um LEN=12,5 mm wegfahren

25 L Z+100 FMAX M2 	Z freifahren, Rücksprung, Programm-Ende

Wegfahren auf einer Geraden senkrecht zum letzten Konturpunkt: DEP LN

Die TNC fährt das Werkzeug auf einer Geraden vom letzten Konturpunkt PE zum Endpunkt PN. Die Gerade führt senkrecht vom letzten Konturpunkt PE weg. PN befindet sich von PE im Abstand LEN + Werkzeug-Radius.

	Letztes Konturelement mit Endpunkt PE und Radiuskorrektur programmieren

Dialog mit Taste APPR/DEP und Softkey DEP LN eröffnen:

LEN: Abstand des Endpunkts PN eingeben

Wichtig: LEN positiv eingeben!

NC-Beispielsätze

23 L Y+20 RR F100 	Letztes Konturelement: PE mit Radiuskorrektur

24 DEP LN LEN+20 F100  	Um LEN=20 mm senkrecht von Kontur wegfahren

25 L Z+100 FMAX M2 	Z freifahren, Rücksprung, Programm-Ende

Wegfahren auf einer Kreisbahn mit tangentialem Anschluss: DEP CT

Die TNC fährt das Werkzeug auf einer Kreisbahn vom letzten Konturpunkt PE zum Endpunkt PN. Die Kreisbahn schließt tangential an das letzte Konturelement an.

	Letztes Konturelement mit Endpunkt PE und Radiuskorrektur programmieren

Dialog mit Taste APPR/DEP und Softkey DEP CT eröffnen:

Mittelpunktswinkel CCA der Kreisbahn

Radius R der Kreisbahn

Das Werkzeug soll zu der Seite das Werkstück verlassen, die durch die Radiuskorrektur festgelegt ist: R positiv eingeben

Das Werkzeug soll zu der entgegengesetzten Seite das Werkstück verlassen, die durch die Radiuskorrektur festgelegt ist: R negativ eingeben

NC-Beispielsätze

23 L Y+20 RR F100 	Letztes Konturelement: PE mit Radiuskorrektur

24 DEP CT CCA 180 R+8 F100 	Mittelpunktswinkel=180°, 

	Kreisbahn-Radius=8 mm

25 L Z+100 FMAX M2 	Z freifahren, Rücksprung, Programm-Ende

Wegfahren auf einer Kreisbahn mit tangentialem Anschluss an Kontur und Geradenstück: DEP LCT

Die TNC fährt das Werkzeug auf einer Kreisbahn vom letzten Konturpunkt PE auf einen Hilfspunkt PH. Von dort fährt es auf einer Geraden zum Endpunkt PN. Das letzte Konturelement und die Gerade von PH – PN haben mit der Kreisbahn tangentiale Übergänge. Damit ist die Kreisbahn durch den Radius R eindeutig festgelegt.

	Letztes Konturelement mit Endpunkt PE und Radiuskorrektur programmieren

Dialog mit Taste APPR/DEP und Softkey DEP LCT eröffnen:

Koordinaten des Endpunkts PN eingeben

	Radius R der Kreisbahn. R positiv eingeben

NC-Beispielsätze

23 L Y+20 RR F100 	Letztes Konturelement: PE mit Radiuskorrektur

24 DEP LCT X+10 Y+12 R+8 F100 	Koordinaten PN, Kreisbahn-Radius=8 mm

25 L Z+100 FMAX M2 	Z freifahren, Rücksprung, Programm-Ende

	Kontur anfahren und verlassen

Start- und Endpunkt

Das Werkzeug fährt vom Startpunkt aus den ersten Konturpunkt an. Anforderungen an den Startpunkt:

Ohne Radiuskorrektur programmiert

Kollisionsfrei anfahrbar

Nahe am ersten Konturpunkt

Beispiel

Bild rechts oben: Wenn Sie den Startpunkt im dunkelgrauen Bereich festlegen, dann wird die Kontur beim Anfahren des ersten Konturpunkts beschädigt.

Erster Konturpunkt

Für die Werkzeugbewegung auf den ersten Konturpunkt programmieren Sie eine Radiuskorrektur.

Startpunkt in der Spindelachse anfahren

Beim Anfahren des Startpunkts muss das Werkzeug in der Spindelachse auf Arbeitstiefe fahren. Bei Kollisionsgefahr den Startpunkt in der Spindelachse separat anfahren.

NC-Beispielsätze

N30 G00 G40 X+20 Y+30 * 

N40 Z-10 * 

Endpunkt

Voraussetzungen für die Wahl des Endpunkts:

Kollisionsfrei anfahrbar

Nahe am letzten Konturpunkt

Konturbeschädigung ausschließen: Der optimale Endpunkt liegt in der Verlängerung der Werkzeugbahn für die Bearbeitung des letzten Konturelements

Beispiel

Bild rechts oben: Wenn Sie den Endpunkt im dunkelgrauen Bereich festlegen, dann wird die Kontur beim Anfahren des Endpunkts beschädigt.

Endpunkt in der Spindelachse verlassen:

Beim Verlassen des Endpunkts programmieren Sie die Spindelachse separat. Siehe Bild rechts Mitte.

NC-Beispielsätze

N50 G00 G40 X+60 Y+70 * 

N60 Z+250 * 

Gemeinsamer Start- und Endpunkt

Für einen gemeinsamen Start- und Endpunkt programmieren Sie keine Radiuskorrektur.

Konturbeschädigung ausschließen: Der optimale Startpunkt liegt zwischen den Verlängerungen der Werkzeugbahnen für die Bearbeitung des ersten und letzten Konturelements.

Beispiel

Bild rechts oben: Wenn Sie den Endpunkt im schraffierten Bereich festlegen, dann wird die Kontur beim Anfahren des ersten Konturpunktes beschädigt.

Tangential An- und Wegfahren

Mit G26 (Bild rechts Mitte) können Sie an das Werkstück tangential anfahren und mit G27 (Bild rechts unten) vom Werkstück tangential wegfahren. Dadurch vermeiden Sie Freischneidemarkierungen.

Start- und Endpunkt

Start- und Endpunkt liegen nahe am ersten bzw. letzten Konturpunkt außerhalb des Werkstücks und sind ohne Radiuskorrektur zu programmieren.

Anfahren

G26 nach dem Satz eingeben, in dem der erste Konturpunkt programmiert ist: Das ist der erste Satz mit Radiuskorrektur G41/G42

Wegfahren

G27 nach dem Satz eingeben, in dem der letzte Konturpunkt programmiert ist: Das ist der letzte Satz mit Radiuskorrektur G41/G42

	Den Radius für G26 und G27 müssen Sie so wählen, dass die TNC die Kreisbahn zwischen Startpunkt und erstem Konturpunkt sowie letztem Konturpunkt und Endpunkt ausführen kann.

NC-Beispielsätze

n50 g00 g40 g90 x-30 y+50 * 	Startpunkt

n60 g01 g41 x+0 y+50 f350 * 	Erster Konturpunkt

n70 g26 r5 * 	Tangential anfahren mir Radius R = 5 mm

. . .	

konturelemente programmieren	

. . .	Letzter Konturpunkt

n210 g27 r5 * 	Tangential Wegfahren mit Radius R = 5 mm

n220 g00 g40 x-30 y+50 * 	Endpunkt

	Bahnbewegungen - rechtwinklige Koordinaten

Übersicht der Bahnfunktionen

Funktion	Bahnfunktionstaste	Werkzeug-Bewegung	Erforderliche Eingaben	Seite

Gerade L

engl.: Line		Gerade	Koordinaten des Geraden-Endpunkts	Seite 189

Fase: CHF

engl.: CHamFer		Fase zwischen zwei Geraden	Fasenlänge	Seite 190

Kreismittelpunkt CC;

engl.: Circle Center		Keine	Koordinaten des Kreismittelpunkts bzw. Pols	Seite 192

Kreisbogen C

engl.: Circle		Kreisbahn um Kreismittelpunkt CC zum Kreisbogen-Endpunkt	Koordinaten des Kreis-Endpunkts, Drehrichtung	Seite 193

Kreisbogen CR

engl.: Circle by Radius		Kreisbahn mit bestimmten Radius	Koordinaten des Kreis-Endpunkts, Kreisradius, Drehrichtung	Seite 194

Kreisbogen CT

engl.: Circle Tangential		Kreisbahn mit tangentialem Anschluss an vorheriges und nachfolgendes Konturelement	Koordinaten des Kreis-Endpunkts	Seite 196

Ecken-Runden RND

engl.: RouNDing of Corner		Kreisbahn mit tangentialem Anschluss an vorheriges und nachfolgendes Konturelement	Eckenradius R	Seite 191

Freie Kontur-Programmierung FK		Gerade oder Kreisbahn mit beliebigem Anschluss an vorheriges Konturelement	siehe „Bahnbewegungen – Freie Kontur-Programmierung FK”, Seite 209	Seite 212

Bahnfunktionen programmieren

Bahnfunktionen können Sie komfortabel über die grauen Bahnfunktions-Tasten programmieren. Die TNC frägt in weiteren Dialogen nach den erforderlichen Eingaben.

	Falls Sie die DIN/ISO-Funktionen mit einer angeschlossene USB-Tastatur eingeben,  achten Sie darauf, dass die Großschreibung aktiv ist.

Gerade LGerade im Eilgang G00

Gerade mit Vorschub G01 F

Die TNC fährt das Werkzeug auf einer Geraden von seiner aktuellen Position zum Endpunkt der Geraden. Der Startpunkt ist der Endpunkt des vorangegangenen Satzes.

Koordinaten des Endpunkts der Geraden, falls nötig

	Radiuskorrektur RL/RR/R0 G40/G41/G42

	Vorschub F

Zusatz-Funktion M

Eilgangbewegung

Einen Geraden-Satz für eine Eilgangbewegung (G00-Satz) können Sie auch mit der Taste L eröffnen:

Drücken Sie die Taste L zum eröffnen eines Programmsatzes für eine Geradenbewegung

Wechseln Sie mit der Pfeil-Taste nach links in den Eingabebereich für die G-Funktionen

Wählen Sie den Softkey G00 für eine Verfahrbewegung im Eilgang

NC-Beispielsätze

7 L X+10 Y+40 RL F200 M3 

8 L IX+20 IY-15  

9 L X+60 IY-10  

N70 G01 G41 X+10 Y+40 F200 M3 * 

N80 G91 X+20 Y-15  * 

N90 G90 X+60 G91 Y-10 * 

Ist-Position übernehmen

Einen Geraden-Satz (LG01-Satz) können Sie auch mit der Taste „Ist-Position-übernehmen“ generieren:

Fahren Sie das Werkzeug in der Betriebsart Manueller Betrieb auf die Position, die übernommen werden soll

Bildschirm-Anzeige auf Programm-Einspeichern/Editieren wechseln

Programm-Satz wählen, hinter dem der L-Satz eingefügt werden soll

	Taste „Ist-Position-übernehmen“ drücken: Die TNC generiert einen L-Satz mit den Koordinaten der Ist-Position

Fase zwischen zwei Geraden einfügen

Konturecken, die durch den Schnitt zweier Geraden entstehen, können Sie mit einer Fase versehen.

In den Geradensätzen vor und nach dem CHFg24-Satz programmieren Sie jeweils beide Koordinaten der Ebene, in der die Fase ausgeführt wird

Die Radiuskorrektur vor und nach CHFg24-Satz muss gleich sein

Die Fase muss mit dem aktuellen Werkzeug ausführbar sein

Fasen-Abschnitt: Länge der Fase, falls nötig:

Vorschub F (wirkt nur im CHFg24-Satz)

NC-Beispielsätze

7 L X+0 Y+30 RL F300 M3 

8 L X+40 IY+5 

9 CHF 12 F250 

10 L IX+5 Y+0 

N70 G01 G41 X+0 Y+30 F300 M3 * 

N80 X+40 G91 Y+5 * 

N90 G24 R12 F250 * 

N100 G91 X+5 G90 Y+0 * 

	Eine Kontur nicht mit einem CHFg24-Satz beginnen.

Eine Fase wird nur in der Bearbeitungsebene ausgeführt.

Der von der Fase abgeschnittene Eckpunkt wird nicht angefahren.

Ein im CHF-Satz programmierter Vorschub wirkt nur in diesem CHF-Satz. Danach ist wieder der vor dem CHFg24-Satz programmierte Vorschub gültig.

Ecken-Runden RNDG25

Die Funktion RNDg25 rundet Kontur-Ecken ab.

Das Werkzeug fährt auf einer Kreisbahn, die sowohl an das vorhergegangene als auch an das nachfolgende Konturelement tangential anschließt.

Der Rundungskreis muss mit dem aufgerufenen Werkzeug ausführbar sein.

Rundungs-Radius: Radius des Kreisbogens, falls nötig: 

Vorschub F (wirkt nur im RNDg25-Satz)

NC-Beispielsätze

5 L X+10 Y+40 RL F300 M3 

6 L X+40 Y+25 

7 RND R5 F100 

8 L X+10 Y+5 

	Das vorhergehende und nachfolgende Konturelement sollte beide Koordinaten der Ebene enthalten, in der das Ecken-Runden ausgeführt wird. Wenn Sie die Kontur ohne Werkzeug-Radiuskorrektur bearbeiten, dann müssen Sie beide Koordinaten der Bearbeitungsebene programmieren.

Der Eckpunkt wird nicht angefahren.

Ein im RNDg25-Satz programmierter Vorschub wirkt nur in diesem RNDg25-Satz. Danach ist wieder der vor dem RNDg25-Satz programmierte Vorschub gültig.

Ein RND-Satz lässt sich auch zum weichen Anfahren an die Kontur nutzen.

Kreismittelpunkt CCI, J

Den Kreismittelpunkt legen Sie für Kreisbahnen fest, die Sie mit der C-Taste (Kreisbahn C) programmierendie Sie mit den Funktionen G02, G03 oder G05 programmieren. Dazu

geben Sie die rechtwinkligen Koordinaten des Kreismittelpunkts in der Bearbeitungsebene ein oder

übernehmen die zuletzt programmierte Position oder

	übernehmen die Koordinaten mit der Taste „Ist-Positionen-übernehmen“

Kreismittelpunkt programmieren: Taste SPEC FCT drücken.

	Softkey PROGRAMM FUNKTIONEN wählen

	Softkey DIN/ISO wählen

	Softkey I oder J wählen

Koordinaten für den Kreismittelpunkt eingeben oder

Um die zuletzt programmierte Position zu übernehmen: Keine KoordinatenG29 eingeben

NC-Beispielsätze

5 CC X+25 Y+25 

N50 I+25 J+25 * 

oder

10 L X+25 Y+25 

11 CC 

N10 G00 G40 X+25 Y+25 * 

N20 G29 * 

Die Programmzeilen 10 und 11 beziehen sich nicht auf das Bild.

	Gültigkeit

Der Kreismittelpunkt bleibt solange festgelegt, bis Sie einen neuen Kreismittelpunkt programmieren. Einen Kreismittelpunkt können Sie auch für die Zusatzachsen U, V und W festlegen.

Kreismittelpunkt inkremental eingeben

Eine inkremental eingegebene Koordinate für den Kreismittelpunkt bezieht sich immer auf die zuletzt programmierte Werkzeug-Position.

	Mit CC kennzeichnen Sie eine Position als Kreismittelpunkt: Das Werkzeug fährt nicht auf diese Position.

Der Kreismittelpunkt ist gleichzeitig Pol für Polarkoordinaten.

Kreisbahn C um Kreismittelpunkt CC

Legen Sie den Kreismittelpunkt CCI, J fest, bevor Sie die Kreisbahn programmieren. Die zuletzt programmierte Werkzeug-Position vor der Kreisbahn der Startpunkt der Kreisbahn.

Drehsinn

Im Uhrzeigersinn: G02

Im Gegen-Uhrzeigersinn: G03

Ohne Drehrichtungs-Angabe: G05. Die TNC fährt die Kreisbahn mit der zuletzt programmierten Drehrichtung

Werkzeug auf den Startpunkt der Kreisbahn fahren

Koordinaten des Kreismittelpunkts eingeben

Koordinaten des Kreisbogen-Endpunkts eingeben, falls nötig:

Drehsinn DR

Vorschub F

Zusatz-Funktion M

	Die TNC verfährt Kreisbewegungen normalerweise in der aktiven Bearbeitungsebene. Wenn Sie Kreise programmieren, die nicht in der aktiven Bearbeitungseben liegen, z.B. C Z... X... DR+g2 Z... X... bei Werkzeug-Achse Z, und gleichzeitig diese Bewegung rotieren, dann verfährt die TNC einen Raumkreis, also einen Kreis in 3 Achsen.

NC-Beispielsätze

5 CC X+25 Y+25 

6 L X+45 Y+25 RR F200 M3 

7 C X+45 Y+25 DR+ 

N50 I+25 J+25 * 

N60 G01 G42 X+45 Y+25 F200 M3 * 

N70 G03 X+45 Y+25 * 

Vollkreis

Programmieren Sie für den Endpunkt die gleichen Koordinaten wie für den Startpunkt.

	Start- und Endpunkt der Kreisbewegung müssen auf der Kreisbahn liegen.

Eingabe-Toleranz: bis 0.016 mm (über Maschinen-Parameter circleDeviation wählbar).

Kleinstmöglicher Kreis, den die TNC verfahren kann: 0.0016 µm.

Kreisbahn CRG02/G03/G05 mit festgelegtem Radius

Das Werkzeug fährt auf einer Kreisbahn mit dem Radius R.

Drehsinn

Im Uhrzeigersinn: G02

Im Gegen-Uhrzeigersinn: G03

Ohne Drehrichtungs-Angabe: G05. Die TNC fährt die Kreisbahn mit der zuletzt programmierten Drehrichtung

Koordinaten des Kreisbogen-Endpunkts

Radius R

Achtung: Das Vorzeichen legt die Größe des Kreisbogens fest!

Drehsinn DR

Achtung: Das Vorzeichen legt konkave oder konvexe Wölbung fest!

Zusatz-Funktion M

Vorschub F

Vollkreis

Für einen Vollkreis programmieren Sie zwei Kreissätze hintereinander:

Der Endpunkt des ersten Halbkreises ist Startpunkt des zweiten. Endpunkt des zweiten Halbkreises ist Startpunkt des ersten.

Zentriwinkel CCA und Kreisbogen-Radius R

Startpunkt und Endpunkt auf der Kontur lassen sich durch vier verschiedene Kreisbögen mit gleichem Radius miteinander verbinden:

Kleinerer Kreisbogen: CCA<180° 

Radius hat positives Vorzeichen R>0

Größerer Kreisbogen: CCA>180° 

Radius hat negatives Vorzeichen R<0

Über den Drehsinn legen Sie fest, ob der Kreisbogen außen (konvex) oder nach innen (konkav) gewölbt ist:

Konvex: Drehsinn DR–G02 (mit Radiuskorrektur RLG41)

Konkav: Drehsinn DR+G03 (mit Radiuskorrektur RLG41)

NC-Beispielsätze

10 L X+40 Y+40 RL F200 M3 

11 CR X+70 Y+40 R+20 DR- (Bogen 1) 

N100 G01 G41 X+40 Y+40 F200 M3 * 

N110 G02 X+70 Y+40 R+20 * (Bogen 1) 

oder

11 CR X+70 Y+40 R+20 DR+ (Bogen 2) 

N110 G03 X+70 Y+40 R+20 * (Bogen 2) 

oder

11 CR X+70 Y+40 R-20 DR- (Bogen 3) 

N110 G02 X+70 Y+40 R-20 * (Bogen 3) 

oder

11 CR X+70 Y+40 R-20 DR+ (Bogen 4) 

N110 G03 X+70 Y+40 R-20 * (Bogen 4) 

	Der Abstand von Start- und Endpunkt des Kreisdurchmessers darf nicht größer als der Kreisdurchmesser sein.

Der maximale Radius beträgt 99,9999 m.

Winkelachsen A, B und C werden unterstützt.

Kreisbahn CTG06 mit tangentialem Anschluss

Das Werkzeug fährt auf einem Kreisbogen, der tangential an das zuvor programmierte Konturelement anschließt.

Ein Übergang ist „tangential“, wenn am Schnittpunkt der Konturelemente kein Knick- oder Eckpunkt entsteht, die Konturelemente also stetig ineinander übergehen.

Das Konturelement, an das der Kreisbogen tangential anschließt, programmieren Sie direkt vor dem CTG06-Satz. Dazu sind mindestens zwei Positionier-Sätze erforderlich

Koordinaten des Kreisbogen-Endpunkts, falls nötig:

	Vorschub F

Zusatz-Funktion M

NC-Beispielsätze

7 L X+0 Y+25 RL F300 M3 

8 L X+25 Y+30 

9 CT X+45 Y+20 

10 L Y+0 

N70 G01 G41 X+0 Y+25 F300 M3 * 

N80 X+25 Y+30 * 

N90 G06 X+45 Y+20 * 

G01 Y+0 * 

	Der CTG06-Satz und das zuvor programmierte Konturelement sollten beide Koordinaten der Ebene enthalten, in der der Kreisbogen ausgeführt wird!

Beispiel: Geradenbewegung und Fasen kartesisch

	

0 BEGIN PGM LINEAR MM 	

1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 	Rohteil-Definition für grafische Simulation der Bearbeitung

2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 	

3 TOOL CALL 1 Z S4000 	Werkzeug-Aufruf mit Spindelachse und Spindeldrehzahl

4 L Z+250 R0 FMAX 	Werkzeug freifahren in der Spindelachse mit Eilgang FMAX

5 L X-10 Y-10 R0 FMAX 	Werkzeug vorpositionieren

6 L Z-5 R0 F1000 M3 	Auf Bearbeitungstiefe fahren mit Vorschub F = 1000 mm/min

7 APPR LT X+5 y+5 LEN10 RL F300 	Kontur an Punkt 1 anfahren auf einer Geraden mit 

	tangentialem Anschluss

8 L Y+95 	Punkt 2 anfahren

9 L X+95 	Punkt 3: erste Gerade für Ecke 3

10 CHF 10 	Fase mit Länge 10 mm programmieren

11 L Y+5 	Punkt 4: zweite Gerade für Ecke 3, erste Gerade für Ecke 4

12 CHF 20 	Fase mit Länge 20 mm programmieren

13 L X+5 	Letzten Konturpunkt 1 anfahren, zweite Gerade für Ecke 4

14 DEP LT LEN10 F1000 	Kontur verlassen auf einer Geraden mit tangentialem Anschluss

15 L Z+250 R0 FMAX M2 	Werkzeug freifahren, Programm-Ende

16 END PGM LINEAR MM 	

%linear g71 * 	

n10 g30 g17 x+0 y+0 z-20 * 	Rohteil-Definition für grafische Simulation der Bearbeitung

n20 g31 g90 x+100 y+100 z+0 * 	

n30 t1 g17 s4000 * 	Werkzeug-Aufruf mit Spindelachse und Spindeldrehzahl

n40 g00 g40 g90 z+250 * 	Werkzeug freifahren in der Spindelachse mit Eilgang

n50 x-10 y-10 * 	Werkzeug vorpositionieren

n60 g01 z-5 f1000 m3 * 	Auf Bearbeitungstiefe fahren mit Vorschub F = 1000 mm/min

n70 g01 g41 x+5 y+5 f300 * 	Kontur an Punkt 1 anfahren, Radiuskorrektur G41 aktivieren 

n80 g26 r5 f150 * 	Tangentiales Anfahren

n90 y+95 * 	Punkt 2 anfahren

n100 x+95 * 	Punkt 3: erste Gerade für Ecke 3

n110 g24 r10 * 	Fase mit Länge 10 mm programmieren

n120 y+5 * 	Punkt 4: zweite Gerade für Ecke 3, erste Gerade für Ecke 4

n130 g24 r20 * 	Fase mit Länge 20 mm programmieren

n140 x+5 * 	Letzten Konturpunkt 1 anfahren, zweite Gerade für Ecke 4

n150 g27 r5 f500 * 	Tangentiales Wegfahren

n160 g40 x-20 y-20 f1000 * 	Freifahren in der Bearbeitungsebene, Radiuskorrektur aufheben

n170 g00 z+250 m2 * 	Werkzeug freifahren, Programm-Ende

n99999999 %linear g71 * 	

Beispiel: Kreisbewegung kartesisch

	

0 BEGIN PGM CIRCULAR MM 	

1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 	Rohteil-Definition für grafische Simulation der Bearbeitung

2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 	

3 TOOL CALL 1 Z s4000 	Werkzeug-Aufruf mit Spindelachse und Spindeldrehzahl

4 L Z+250 R0 FMAX 	Werkzeug freifahren in der Spindelachse mit Eilgang FMAX

5 L X-10 Y-10 R0 FMAX 	Werkzeug vorpositionieren

6 L Z-5 R0 F1000 M3 	Auf Bearbeitungstiefe fahren mit Vorschub F = 1000 mm/min

7 APPR LCT X+5 Y+5 R5 RL F300 	Kontur an Punkt 1 anfahren auf einer Kreisbahn mit 

	tangentialem Anschluss

8 L X+5 Y+85 	Punkt 2: erste Gerade für Ecke 2

9 RND R10 F150 	Radius mit R = 10 mm einfügen, Vorschub: 150 mm/min

10 L X+30 Y+85 	Punkt 3 anfahren: Startpunkt des Kreises mit CR

11 CR X+70 Y+95 R+30 DR- 	Punkt 4 anfahren: Endpunkt des Kreises mit CR, Radius 30 mm

12 L X+95 	Punkt 5 anfahren

13 L X+95 Y+40 	Punkt 6 anfahren

14 CT X+40 Y+5 	Punkt 7 anfahren: Endpunkt des Kreises, Kreisbogen mit tangentia-

	lem Anschluss an Punkt 6, TNC berechnet den Radius selbst

15 L X+5 	Letzten Konturpunkt 1 anfahren

16 DEP LCT X-20 Y-20 R5 F1000 	Kontur verlassen auf einer Kreisbahn mit tangentialem Anschluss

17 L Z+250 R0 FMAX M2 	Werkzeug freifahren, Programm-Ende

18 END PGM CIRCULAR MM 	

%circular g71 * 	

n10 g30 g17 x+0 y+0 z-20 * 	Rohteil-Definition für grafische Simulation der Bearbeitung

n20 g31 g90 x+100 y+100 z+0 * 	

n30 t1 g17 s4000 * 	Werkzeug-Aufruf mit Spindelachse und Spindeldrehzahl

n40 g00 g40 g90 z+250 * 	Werkzeug freifahren in der Spindelachse mit Eilgang

n50 x-10 y-10 * 	Werkzeug vorpositionieren

n60 g01 z-5 f1000 m3 * 	Auf Bearbeitungstiefe fahren mit Vorschub F = 1000 mm/min

n70 g01 g41 x+5 y+5 f300 * 	Kontur an Punkt 1 anfahren, Radiuskorrektur G41 aktivieren 

n80 g26 r5 f150 * 	Tangentiales Anfahren

n90 y+85 * 	Punkt 2: erste Gerade für Ecke 2

n100 g25 r10 * 	Radius mit R = 10 mm einfügen, Vorschub: 150 mm/min

n110 x+30 * 	Punkt 3 anfahren: Startpunkt des Kreises

n120 g02 x+70 y+95 r+30 * 	Punkt 4 anfahren: Endpunkt des Kreises mit G02, Radius 30 mm

n130 g01 x+95 * 	Punkt 5 anfahren

n140 y+40 * 	Punkt 6 anfahren

n150 g06 x+40 y+5 * 	Punkt 7 anfahren: Endpunkt des Kreises, Kreisbogen mit tangentia-

	lem Anschluss an Punkt 6, TNC berechnet den Radius selbst

n160 g01 x+5 * 	Letzten Konturpunkt 1 anfahren

n170 g27 r5 f500 * 	Kontur verlassen auf einer Kreisbahn mit tangentialem Anschluss

n180 g40 x-20 y-20 f1000 * 	Freifahren in der Bearbeitungsebene, Radiuskorrektur aufheben

n190 g00 z+250 m2 * 	Werkzeug freifahren in der Werkzeug-Achse, Programm-Ende

n99999999 %circular g71 * 	

Beispiel: Vollkreis kartesisch

	

0 BEGIN PGM C-CC MM 	

1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 	Rohteil-Definition

2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 	

3 TOOL CALL 1 Z S3150 	Werkzeug-Aufruf

4 CC X+50 Y+50 	Kreismittelpunkt definieren

5 L Z+250 R0 FMAX 	Werkzeug freifahren

6 L X-40 Y+50 R0 FMAX 	Werkzeug vorpositionieren

7 L Z-5 R0 F1000 M3 	Auf Bearbeitungstiefe fahren

8 APPR LCT X+0 Y+50 R5 RL F300 	Kreisstartpunkt anfahren auf einer Kreisbahn mit tangentialem

	Anschluss

9 C X+0 DR- 	Kreisendpunkt (=Kreisstartpunkt) anfahren

10 DEP LCT X-40 Y+50 R5 F1000 	Kontur verlassen auf einer Kreisbahn mit tangentialem

	Anschluss

11 L Z+250 R0 FMAX M2 	Werkzeug freifahren, Programm-Ende

12 END PGM C-CC MM 	

%c-cc g71 * 	

n10 g30 g17 x+0 y+0 z-20 * 	Rohteil-Definition

n20 g31 g90 x+100 y+100 z+0 * 	

n30 t1 g17 s3150 * 	Werkzeug-Aufruf

n40 g00 g40 g90 z+250 * 	Werkzeug freifahren

n50 i+50 j+50 * 	Kreismittelpunkt definieren

n60 x-40 y+50 * 	Werkzeug vorpositionieren

n70 g01 z-5 f1000 m3 * 	Auf Bearbeitungstiefe fahren

n80 g41 x+0 y+50 f300 * 	Kreisstartpunkt anfahren, Radiuskorrektur G41

n90 g26 r5 f150 * 	Tangentiales Anfahren

n100 g02 x+0 * 	Kreisendpunkt (=Kreisstartpunkt) anfahren

n110 g27 r5 f500 * 	Tangentiales Wegfahren

n120 g01 g40 x-40 y-50 f1000 * 	Freifahren in der Bearbeitungsebene, Radiuskorrektur aufheben

n130 g00 z+250 m2 * 	Werkzeug freifahren in der Werkzeug-Achse, Programm-Ende

n99999999 %c-cc g71 * 	

Bahnbewegungen – Polarkoordinaten

Übersicht

Mit Polarkoordinaten legen Sie eine Position über einen Winkel PAH und einen Abstand PRR zu einem zuvor definierten Pol CCI, J fest.

Polarkoordinaten setzen Sie vorteilhaft ein bei:

Positionen auf Kreisbögen

Werkstück-Zeichnungen mit Winkelangaben, z.B. bei Lochkreisen

Übersicht der Bahnfunktion mit Polarkoordinaten

Funktion	Bahnfunktionstaste	Werkzeug-Bewegung	Erforderliche Eingaben	Seite

Gerade LPG10, G11	 + 	Gerade	Polarradius, Polarwinkel des Geraden-Endpunkts	Seite 202

Kreisbogen CPG12, G13	 + 	Kreisbahn um Kreismittelpunkt/ Pol zum Kreisbogen-Endpunkt	Polarwinkel des Kreisendpunkts, Drehrichtung	Seite 203

Kreisbogen G15	 + 	Kreisbahn entsprechend aktiver Drehrichtung	Polarwinkel des Kreisendpunkts	Seite 212

Kreisbogen CTPG16	 + 	Kreisbahn mit tangentialem Anschluss an vorheriges Konturelement	Polarradius, Polarwinkel des Kreisendpunkts	Seite 204

Schraubenlinie (Helix)	 + 	Überlagerung einer Kreisbahn mit einer Geraden	Polarradius, Polarwinkel des Kreisendpunkts, Koordinate des Endpunkts in der Werkzeugachse	Seite 205

Polarkoordinaten-Ursprung: Pol CCI, J

Den Pol CC können Sie an beliebigen Stellen im Bearbeitungs-Programm festlegen, bevor Sie Positionen durch Polarkoordinaten angeben. Gehen Sie beim Festlegen des Pols vor, wie beim Programmieren des Kreismittelpunkts.

Pol programmieren: Taste SPEC FCT drücken.

	Softkey PROGRAMM FUNKTIONEN wählen

	Softkey DIN/ISO wählen

	Softkey I oder J wählen

	Koordinaten: Rechtwinklige Koordinaten für den Pol eingeben oder um die zuletzt programmierte Position zu übernehmen: G29 eingeben. Den Pol festlegen, bevor Sie Polarkoordinaten programmieren. Pol nur in rechtwinkligen Koordinaten programmieren. Der Pol ist solange wirksam, bis Sie einen neuen Pol festlegen.

	Koordinaten: Rechtwinklige Koordinaten für den Pol eingeben oder um die zuletzt programmierte Position zu übernehmen: Keine Koordinaten eingeben. Den Pol festlegen, bevor Sie Polarkoordinaten programmieren. Pol nur in rechtwinkligen Koordinaten programmieren. Der Pol ist solange wirksam, bis Sie einen neuen Pol festlegen.

NC-Beispielsätze

12 CC X+45 Y+25 

N120 I+45 j+45 * 

Gerade LPim Eilgang G10

Gerade mit Vorschub G11 F

Das Werkzeug fährt auf einer Geraden von seiner aktuellen Position zum Endpunkt der Geraden. Der Startpunkt ist der Endpunkt des vorangegangenen Satzes.

Polarkoordinaten-Radius PRR: Abstand des Geraden-Endpunkts zum Pol CC eingeben

Polarkoordinaten-Winkel PAH: Winkelposition des Geraden-Endpunkts zwischen –360° und +360°

Das Vorzeichen von PAH ist durch die Winkel-Bezugsachse festgelegt:

Winkel von der Winkel-Bezugsachse zu PRR gegen den Uhrzeigersinn: PAH>0

Winkel von der Winkel-Bezugsachse zu PRR im Uhrzeigersinn: PAH<0

NC-Beispielsätze

12 CC X+45 Y+25 

13 LP PR+30 PA+0 RR F300 M3 

14 LP PA+60 

15 LP IPA+60 

16 LP PA+180 

N120 I+45 J+45 * 

N130 G11 G42 R+30 h+0 F300 M3 * 

N140 H+60 * 

N150 G91 H+60 * 

N160 G90 H+180 * 

Kreisbahn CPG12/G13/G15 um Pol CCI, J

Der Polarkoordinaten-Radius PRR ist gleichzeitig Radius des Kreisbogens. PRR ist durch den Abstand des Startpunkts zum Pol CCI, J festgelegt. Die zuletzt programmierte Werkzeug-Position vor der Kreisbahn ist der Startpunkt der Kreisbahn.

Drehsinn

Im Uhrzeigersinn: G12

Im Gegen-Uhrzeigersinn: G13

Ohne Drehrichtungs-Angabe: G15. Die TNC fährt die Kreisbahn mit der zuletzt programmierten Drehrichtung

Polarkoordinaten-Winkel PAH: Winkelposition des Kreisbahn-Endpunkts zwischen –99999,9999° und +99999,9999°

Drehsinn DR

NC-Beispielsätze

18 CC X+25 Y+25 

19 LP PR+20 PA+0 RR F250 M3 

20 CP PA+180 DR+ 

N180 I+25 J+25 * 

N190 G11 G42 R+20 h+0 F250 M3 * 

N200 G13 H+180 * 

	Bei inkrementalen Koordinaten gleiches Vorzeichen für DR und PA eingeben.	

Kreisbahn CTPG16 mit tangentialem Anschluss

Das Werkzeug fährt auf einer Kreisbahn, die tangential an ein vorangegangenes Konturelement anschließt.

Polarkoordinaten-Radius PRR: Abstand des Kreisbahn-Endpunkts zum Pol CCI, J

Polarkoordinaten-Winkel PAH: Winkelposition des Kreisbahn-Endpunkts

NC-Beispielsätze

12 CC X+40 Y+35 

13 L X+0 Y+35 RL F250 M3 

14 LP PR+25 PA+120 

15 CTP PR+30 PA+30 

16 L Y+0 

N120 I+40 J+35 * 

N130 G01 G42 X+0 Y+35 F250 M3 * 

N140 G11 R+25 H+120 * 

N150 G16 R+30 H+30 * 

N160 G01 Y+0 * 

	Der Pol ist nicht Mittelpunkt des Konturkreises!

Schraubenlinie (Helix)

Eine Schraubenlinie entsteht aus der Überlagerung einer Kreisbewegung und einer Geradenbewegung senkrecht dazu. Die Kreisbahn programmieren Sie in einer Hauptebene.

Die Bahnbewegungen für die Schraubenlinie können Sie nur in Polarkoordinaten programmieren.

Einsatz

Innen- und Außengewinde mit größeren Durchmessern

Schmiernuten

Berechnung der Schraubenlinie

Zum Programmieren benötigen Sie die inkrementale Angabe des Gesamtwinkels, den das Werkzeug auf der Schraubenlinie fährt und die Gesamthöhe der Schraubenlinie.

Für die Berechnung in Fräsrichtung von unten nach oben gilt:

Anzahl Gänge n	Gewindegänge + Gangüberlauf am 

Gewinde-Anfang und -ende

Gesamthöhe h	Steigung P x Anzahl der Gänge n

Inkrementaler Gesamtwinkel IPAh	Anzahl der Gänge x 360° + Winkel für 

Gewinde-Anfang + Winkel für Gangüberlauf

Anfangskoordinate Z	Steigung P x (Gewindegänge + Gangüberlauf am Gewinde-Anfang)

Form der Schraubenlinie

Die Tabelle zeigt die Beziehung zwischen Arbeitsrichtung, Drehsinn und Radiuskorrektur für bestimmte Bahnformen.

Innengewinde	Arbeitsrichtung	Drehsinn	Radiuskorrektur

rechtsgängig

linksgängig	Z+

Z+	DR+G13

DR–G12 	RLG41

RRG42

rechtsgängig

linksgängig	Z–

Z–	DR–G12 

DR+G13	RRG42

RLG41

Außengewinde			

rechtsgängig

linksgängig	Z+

Z+	DR+G13

DR–G12 	RRG42

RLG41

rechtsgängig

linksgängig	Z–

Z–	DR–G12 

DR+G13 	RLG41

RRG42

Schraubenlinie programmieren

	Geben Sie Drehsinn und den inkrementalen Gesamtwinkel IPAG91 h mit gleichem Vorzeichen ein, sonst kann das Werkzeug in einer falschen Bahn fahren.

Für den Gesamtwinkel IPAG91 h ist ein Wert von -99 999,9999° bis +99 999,9999° eingebbar.

Polarkoordinaten-Winkel: Gesamtwinkel inkremental eingeben, den das Werkzeug auf der Schraubenlinie fährt. Nach der Eingabe des Winkels wählen Sie die Werkzeug-Achse mit einer Achswahltaste.

Koordinate für die Höhe der Schraubenlinie inkremental eingeben

Drehsinn DR 

Schraubenlinie im Uhrzeigersinn: DR–

Schraubenlinie gegen den Uhrzeigersinn: DR+

Radiuskorrektur gemäß Tabelle eingeben

NC-Beispielsätze: Gewinde M6 x 1 mm mit 5 Gängen

12 CC X+40 Y+25 

13 L Z+0 F100 M3 

14 LP PR+3 PA+270 RL F50 

15 CP IPA-1800 IZ+5 DR- 

N120 I+40 J+25 * 

N130 G01 Z+0 F100 M3 * 

N140 G11 G41 R+3 h+270 * 

N150 G12 G91 h-1800 Z+5 * 

Beispiel: Geradenbewegung polar

	

0 BEGIN PGM LINEARPO MM 	

1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 	Rohteil-Definition

2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 	

3 TOOL CALL 1 Z S4000 	Werkzeug-Aufruf

4 CC X+50 Y+50 	Bezugspunkt für Polarkoordinaten definieren

5 L Z+250 R0 FMAX 	Werkzeug freifahren

6 LP PR+60 PA+180 R0 FMAX 	Werkzeug vorpositionieren

7 L Z-5 R0 F1000 M3 	Auf Bearbeitungstiefe fahren

8 APPR PLCT PR+45 PA+180 R5 RL F250 	Kontur an Punkt 1 anfahren auf einem Kreis mit tangentialem Anschluss

9 LP PA+120 	Punkt 2 anfahren

10 LP PA+60 	Punkt 3 anfahren

11 LP PA+0 	Punkt 4 anfahren

12 LP PA-60 	Punkt 5 anfahren

13 LP PA-120 	Punkt 6 anfahren

14 LP PA+180 	Punkt 1 anfahren

15 DEP PLCT PR+60 PA+180 R5 F1000 	Kontur verlassen auf einem Kreis mit tangentialem Anschluss

16 L Z+250 R0 FMAX M2 	Werkzeug freifahren, Programm-Ende

17 END PGM LINEARPO MM 	

%linearpo g71 * 	

n10 g30 g17 x+0 y+0 z-20 * 	Rohteil-Definition

n20 g31 g90 x+100 y+100 z+0 * 	

n30 t1 g17 s4000 * 	Werkzeug-Aufruf

n40 g00 g40 g90 z+250 * 	Bezugspunkt für Polarkoordinaten definieren

n50 i+50 j+50 * 	Werkzeug freifahren

n60 g10 r+60 h+180 * 	Werkzeug vorpositionieren

n70 g01 z-5 f1000 m3 * 	Auf Bearbeitungstiefe fahren

n80 g11 g41 r+45 h+180 f250 * 	Kontur an Punkt 1 anfahren

n90 g26 r5 * 	Kontur an Punkt 1 anfahren

n100 h+120 * 	Punkt 2 anfahren

n110 h+60 * 	Punkt 3 anfahren

n120 h+0 * 	Punkt 4 anfahren

n130 h-60 * 	Punkt 5 anfahren

n140 h-120 * 	Punkt 6 anfahren

n150 h+180 * 	Punkt 1 anfahren

n160 g27 r5 f500 * 	Tangentiales Wegfahren

n170 g40 r+60 h+180 f1000 * 	Freifahren in der Bearbeitungsebene, Radiuskorrektur aufheben

n180 g00 z+250 m2 * 	Freifahren in der Spindelachse, Programm-Ende

n99999999 %linearpo g71 * 	

Beispiel: Helix

	

0 BEGIN PGM HELIX MM 	

1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 	Rohteil-Definition

2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 	

3 TOOL CALL 1 Z S1400 	Werkzeug-Aufruf

4 L Z+250 R0 FMAX 	Werkzeug freifahren

5 L X+50 Y+50 R0 FMAX 	Werkzeug vorpositionieren

6 CC 	Letzte programmierte Position als Pol übernehmen

7 L Z-12,75 R0 F1000 M3 	Auf Bearbeitungstiefe fahren

8 APPR PCT PR+32 PA-182 CCA180 R+2 RL F100 	Kontur anfahren auf einem Kreis mit tangentialem Anschluss

9 CP IPA+3240 IZ+13.5 DR+ F200 	Helix fahren

10 DEP CT CCA180 R+2 	Kontur verlassen auf einem Kreis mit tangentialem Anschluss

11 L Z+250 R0 FMAX M2 	Werkzeug freifahren, Programm-Ende

12 END PGM HELIX MM 	

%helix g71 * 	

n10 g30 g17 x+0 y+0 z-20 * 	Rohteil-Definition

n20 g31 g90 x+100 y+100 z+0 * 	

n30 t1 g17 s1400 * 	Werkzeug-Aufruf

n40 g00 g40 g90 z+250 * 	Werkzeug freifahren

n50 x+50 y+50 * 	Werkzeug vorpositionieren

n60 g29 * 	Letzte programmierte Position als Pol übernehmen

n70 g01 z-12,75 f1000 m3 * 	Auf Bearbeitungstiefe fahren

n80 g11 g41 r+32 h+180 f250 * 	Ersten Konturpunkt anfahren

n90 g26 r2 * 	Anschluss

n100 g13 g91 h+3240 z+13,5 f200 * 	Helix fahren

n110 g27 r2 f500 * 	Tangentiales Wegfahren

n120 g01 g40 g90 x+50 y+50 f1000 * 	Werkzeug freifahren, Programm-Ende

n130 g00 z+250 m2 * 	

Bahnbewegungen – Freie Kontur-Programmierung FK

Grundlagen

Werkstückzeichnungen, die nicht NC-gerecht bemaßt sind, enthalten oft Koordinaten-Angaben, die Sie nicht über die grauen Dialog-Tasten eingeben können. So können z.B.

bekannte Koordinaten auf dem Konturelement oder in der Nähe liegen,

Koordinaten-Angaben sich auf ein anderes Konturelement beziehen oder 

Richtungsangaben und Angaben zum Konturverlauf bekannt sein.

Solche Angaben programmieren Sie direkt mit der Freien Kontur-Programmierung FK. Die TNC errechnet die Kontur aus den bekannten Koordinaten-Angaben und unterstützt den Programmier-Dialog mit der interaktiven FK-Grafik. Das Bild rechts oben zeigt eine Bemaßung, die Sie am einfachsten über die FK-Programmierung eingeben.

	Beachten Sie folgende Voraussetzungen für die FK-Programmierung

Konturelemente können Sie mit der Freien Kontur-Programmierung nur in der Bearbeitungsebene programmieren. Die Bearbeitungsebene legen Sie im ersten BLK FORM-Satz des Bearbeitungs-Programms fest.

Geben Sie für jedes Konturelement alle verfügbaren Daten ein. Programmieren Sie auch Angaben in jedem Satz, die sich nicht ändern: Nicht programmierte Daten gelten als nicht bekannt!

Q-Parameter sind in allen FK-Elementen zulässig, außer in Elementen mit Relativ-Bezügen (z.B RX oder RAN), also Elementen, die sich auf andere NC-Sätze beziehen.

Wenn Sie im Programm konventionelle und Freie Kontur-Programmierung mischen, dann muss jeder FK-Abschnitt eindeutig bestimmt sein.

Die TNC benötigt einen festen Punkt, von dem aus die Berechnungen durchgeführt werden. Programmieren Sie direkt vor dem FK-Abschnitt mit den grauen Dialogtasten eine Position, die beide Koordinaten der Bearbeitungsebene enthält. In diesem Satz keine Q-Parameter programmieren.

Wenn der erste Satz im FK-Abschnitt ein FCT- oder FLT-Satz ist, müssen Sie davor mindestens zwei NC-Sätze über die grauen Dialog-Tasten programmieren, damit die Anfahrrichtung eindeutig bestimmt ist.

Ein FK-Abschnitt darf nicht direkt hinter einer Marke LBL beginnen.

Grafik der FK-Programmierung

	Um die Grafik bei der FK-Programmierung nutzen zu können, wählen Sie die Bildschirm-Aufteilung PROGRAMM + GRAFIK (siehe „Programm-Einspeichern/Editieren” auf Seite 63)

Mit unvollständigen Koordinaten-Angaben lässt sich eine Werkstück-Kontur oft nicht eindeutig festlegen. In diesem Fall zeigt die TNC die verschiedenen Lösungen in der FK-Grafik an und Sie wählen die richtige aus. Die FK-Grafik stellt die Werkstück-Kontur mit verschiedenen Farben dar:

blau	Das Konturelement ist eindeutig bestimmt

grün			Die eingegebenen Daten lassen mehrere Lösungen zu; Sie wählen die richtige aus

rot			Die eingegebenen Daten legen das Konturelement noch nicht ausreichend fest; Sie geben weitere Angaben ein

Wenn die Daten auf mehrere Lösungen führen und das Konturelement grün angezeigt wird, dann wählen Sie die richtige Kontur wie folgt:

Softkey ZEIGE LÖSUNG so oft drücken, bis das Konturelement richtig angezeigt wird. Benutzen Sie die Zoom-Funktion (2. Softkey-Leiste), wenn mögliche Lösungen in der Standard-Darstellung nicht unterscheidbar sind 

Das angezeigte Konturelement entspricht der Zeichnung: Mit Softkey LÖSUNG WÄHLEN festlegen

	Wenn Sie eine grün dargestellte Kontur noch nicht festlegen wollen, dann drücken Sie den Softkey AUSWAHL BEENDEN, um den FK-Dialog fortzuführen.

	Die grün dargestellten Konturelemente sollten Sie so früh wie möglich mit LÖSUNG WÄHLEN festlegen, um die Mehrdeutigkeit für die nachfolgenden Konturelemente einzuschränken.

Ihr Maschinenhersteller kann für die FK-Grafik andere Farben festlegen.

NC-Sätze aus einem Programm, das mit PGM CALL aufgerufen wird, zeigt die TNC mit einer weiteren Farbe.

Satznummern im Grafikfenster anzeigen

Um Satznummern im Grafikfenster anzuzeigen: 

Softkey anzeigen ausblend. satz-nr. auf anzeigen stellen (Softkey-Leiste 3)

FK-Dialog eröffnen

Wenn Sie die graue Bahnfunktionstaste FK drücken, zeigt die TNC Softkeys an, mit denen Sie den FK-Dialog eröffnen: Siehe nachfolgende Tabelle. Um die Softkeys wieder abzuwählen, drücken Sie die Taste FK erneut.

Wenn Sie den FK-Dialog mit einem dieser Softkeys eröffnen, dann zeigt die TNC weitere Softkey-Leisten, mit denen Sie bekannte Koordinaten eingeben, Richtungsangaben und Angaben zum Konturverlauf machen können.

FK-Element	Softkey

Gerade mit tangentialem Anschluss	

Gerade ohne tangentialen Anschluss	

Kreisbogen mit tangentialem Anschluss	

Kreisbogen ohne tangentialen Anschluss	

Pol für FK-Programmierung				

Pol für FK-Programmierung

Softkeys zur Freien Kontur-Programmierung anzeigen: Taste FK drücken

Dialog zur Definition des Pols eröffnen: Softkey FpoL drücken. Die TNC zeigt die Achs-Softkeys der aktiven Bearbeitungsebene

Über diese Softkeys die Pol-Koordinaten eingeben

	Der Pol für die FK-Programmierung bleibt solange aktiv, bis Sie über FPOL einen neuen definieren.

Geraden frei programmieren

Gerade ohne tangentialem Anschluss

Softkeys zur Freien Kontur-Programmierung anzeigen: Taste FK drücken

Dialog für freie Gerade eröffnen: Softkey FL drücken. Die TNC zeigt weitere Softkeys

Über diese Softkeys alle bekannten Angaben in den Satz eingeben. Die FK-Grafik zeigt die programmierte Kontur rot, bis die Angaben ausreichen. Mehrere Lösungen zeigt die Grafik grün (siehe „Grafik der FK-Programmierung”, Seite 211)

Gerade mit tangentialem Anschluss

Wenn die Gerade tangential an ein anderes Konturelement anschließt, eröffnen Sie den Dialog mit dem Softkey FLT:

Softkeys zur Freien Kontur-Programmierung anzeigen: Taste FK drücken

Dialog eröffnen: Softkey FLT drücken

Über die Softkeys alle bekannten Angaben in den Satz eingeben

Kreisbahnen frei programmieren

Kreisbahn ohne tangentialem Anschluss

Softkeys zur Freien Kontur-Programmierung anzeigen: Taste FK drücken

Dialog für freien Kreisbogen eröffnen: Softkey FC drücken; die TNC zeigt Softkeys für direkte Angaben zur Kreisbahn oder Angaben zum Kreismittelpunkt

Über diese Softkeys alle bekannten Angaben in den Satz eingeben: Die FK-Grafik zeigt die programmierte Kontur rot, bis die Angaben ausreichen. Mehrere Lösungen zeigt die Grafik grün (siehe „Grafik der FK-Programmierung”, Seite 211)

Kreisbahn mit tangentialem Anschluss

Wenn die Kreisbahn tangential an ein anderes Konturelement anschließt, eröffnen Sie den Dialog mit dem Softkey FCT:

Softkeys zur Freien Kontur-Programmierung anzeigen: Taste FK drücken

	Dialog eröffnen: Softkey FCT drücken

Über die Softkeys alle bekannten Angaben in den Satz eingeben

Eingabemöglichkeiten

Endpunkt-Koordinaten

Bekannte Angaben	Softkeys	

Rechtwinklige Koordinaten X und Y					

Polarkoordinaten bezogen auf FPOL					

NC-Beispielsätze

7 FPOL X+20 Y+30 

8 FL IX+10 Y+20 rr F100 

9 fct PR+15 IPA+30 Dr+ R15 

Richtung und Länge von Konturelementen

Bekannte Angaben	Softkeys

Länge der Geraden				

Anstiegswinkel der Geraden				

Sehnenlänge LEN des Kreisbogenabschnitts				

Anstiegswinkel AN der Eintrittstangente	

Mittelpunktswinkel des Kreisbogenabschnitts				

	Achtung Gefahr für Werkstück und Werkzeug!

Anstiegswinkel die Sie inkremental (IAN) definiert haben, bezieht die TNC auf die Richtung des letzten Verfahrsatzes. Programme die inkrementale Anstiegswinkel enthalten und auf einer iTNC 530 oder älteren TNC´s erstellt wurden, sind nicht kompatibel. 

NC-Beispielsätze

27 Flt X+25 len 12.5 an+35 rl f200 

28 Fc dr+ r6 len 10 aN-45 

29 fct dr- r15 len 15 

Kreismittelpunkt CC, Radius und Drehsinn im FC-/FCT-Satz

Für frei programmierte Kreisbahnen berechnet die TNC aus Ihren Angaben einen Kreismittelpunkt. Damit können Sie auch mit der FK-Programmierung einen Vollkreis in einem Satz programmieren.

Wenn Sie den Kreismittelpunkt in Polarkoordinaten definieren wollen, müssen Sie den Pol anstelle mit CC mit der Funktion FPOL definieren. FPOL bleibt bis zum nächsten Satz mit FPOL wirksam und wird in rechtwinkligen Koordinaten festgelegt.

	Ein konventionell programmierter oder ein errechneter Kreismittelpunkt ist in einem neuen FK-Abschnitt nicht mehr als Pol oder Kreismittelpunkt wirksam: Wenn sich konventionell programmierte Polarkoordinaten auf einen Pol beziehen, den Sie zuvor in einem CC-Satz festgelegt haben, dann legen Sie diesen Pol nach dem FK-Abschnitt erneut mit einem CC-Satz fest.

Bekannte Angaben	Softkeys	

Mittelpunkt in rechtwinkligen Koordinaten					

Mittelpunkt in Polarkoordinaten					

Drehsinn der Kreisbahn					

Radius der Kreisbahn		

NC-Beispielsätze

10 Fc ccx+20 ccy+15 dr+ r15 

11 Fpol x+20 y+15 

12 fl an+40 

13 fc dr+ r15 ccpr+35 ccpa+40 

Geschlossene Konturen

Mit dem Softkey CLSD kennzeichnen Sie Beginn und Ende einer geschlossenen Kontur. Dadurch reduziert sich für das letzte Konturelement die Anzahl der möglichen Lösungen.

CLSD geben Sie zusätzlich zu einer anderen Konturangabe im ersten und letzten Satz eines FK-Abschnitts ein.

			Konturanfang:		CLSD+

	Konturende:			CLSD–

NC-Beispielsätze

12 l x+5 y+35 rl f500 m3 

13 Fc dr- r15 clsd+ ccx+20 ccy+35 

...

17 fct dr- r+15 clsd- 

Hilfspunkte

Sowohl für freie Geraden als auch für freie Kreisbahnen können Sie Koordinaten für Hilfspunkte auf oder neben der Kontur eingeben.

Hilfspunkte auf einer Kontur

Die Hilfspunkte befinden sich direkt auf der Geraden bzw. auf der Verlängerung der Geraden oder direkt auf der Kreisbahn.

Bekannte Angaben	Softkeys		

X-Koordinate eines Hilfspunkts

P1 oder P2 einer Geraden			

Y-Koordinate eines Hilfspunkts		

P1 oder P2 einer Geraden			

X-Koordinate eines Hilfspunkts 			

P1, P2 oder P3 einer Kreisbahn			

Y-Koordinate eines Hilfspunkts 			

P1, P2 oder P3 einer Kreisbahn			

Hilfspunkte neben einer Kontur

Bekannte Angaben		Softkeys	

X- und Y- Koordinate des Hilfspunkts neben		einer Geraden		

Abstand des Hilfspunkts zur Geraden		

X- und Y-Koordinate eines Hilfspunkts neben einer Kreisbahn		

Abstand des Hilfspunkts zur Kreisbahn		

NC-Beispielsätze

13 fc dr- r10 p1x+42.929 p1y+60.071 

14 FLT An-70 PDX+50 PDY+53 D10 

Relativ-Bezüge

Relativ-Bezüge sind Angaben, die sich auf ein anderes Konturelement beziehen. Softkeys und Programm-Wörter für Relativ-Bezüge beginnen mit einem „R“. Das Bild rechts zeigt Maßangaben, die Sie als Relativ-Bezüge programmieren sollten.

	Koordinaten mit Relativbezug immer inkremental eingeben. Zusätzlich Satz-Nummer des Konturelements eingeben, auf das Sie sich beziehen.

Das Konturelement, dessen Satz-Nummer Sie angeben, darf nicht mehr als 64 Positionier-Sätze vor dem Satz stehen, in dem Sie den Bezug programmieren.

Wenn Sie einen Satz löschen, auf den Sie sich bezogen haben, dann gibt die TNC eine Fehlermeldung aus. Ändern Sie das Programm, bevor Sie diesen Satz löschen.

Relativbezug auf Satz N: Endpunkt-Koordinaten

Bekannte Angaben	Softkeys	

Rechtwinklige Koordinaten 

bezogen auf Satz N		

Polarkoordinaten bezogen auf Satz N		

NC-Beispielsätze

12 FPOL X+10 Y+10 

13 FL PR+20 PA+20 

14 FL An+45 

15 FCT IX+20 DR- R20 CCA+90 RX 13 

16 FL IPR+35 PA+0 RPR 13 

Relativbezug auf Satz N: Richtung und Abstand des Konturelements

Bekannte Angaben	Softkey

Winkel zwischen Gerade und anderem Konturelement bzw. zwischen Kreisbogen-Eintrittstangente und anderem Konturelement	

Gerade parallel zu anderem Konturelement	

Abstand der Geraden zu parallelem Konturelement	

NC-Beispielsätze

17 FL LEN 20 An+15 

18 FL AN+105 LEN 12.5 

19 FL PAR 17 DP 12.5 

20 FSELECT 2 

21 FL LEN 20 IAn+95 

22 FL IAn+220 RAN 18 

Relativbezug auf Satz N: Kreismittelpunkt CC

Bekannte Angaben	Softkey	

Rechtwinklige Koordinaten des Kreismittelpunktes bezogen auf Satz N		

Polarkoordinaten des Kreismittelpunktes bezogen auf Satz N		

NC-Beispielsätze

12 FL X+10 Y+10 RL 

13 FL ... 

14 FL X+18 Y+35 

15 FL ... 

16 FL ... 

17 FC DR- R10 CCA+0 ICCX+20 ICCY-15 RCCX12 RCCY14 

Beispiel: FK-Programmierung 1

	

0 BEGIN PGM FK1 MM 	

1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 	Rohteil-Definition

2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 	

3 TOOL CALL 1 Z S500 	Werkzeug-Aufruf

4 L Z+250 R0 FMAX 	Werkzeug freifahren

5 L X-20 Y+30 R0 FMAX 	Werkzeug vorpositionieren

6 L Z-10 R0 F1000 M3 	Auf Bearbeitungstiefe fahren

7 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 RL F250 	Kontur anfahren auf einem Kreis mit tangentialem Anschluss

8 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30 	FK- Abschnitt: 

9 FLT 	Zu jedem Konturelement bekannte Angaben programmieren

10 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75 	

11 FLT 	

12 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20 	

13 FLT 	

14 FCT DR- R18 CLSD- CCX+20 CCY+30 	

15 DEP CT CCA90 R+5 F1000 	Kontur verlassen auf einem Kreis mit tangentialem Anschluss

16 L X-30 Y+0 R0 FMAX 	

17 L Z+250 R0 FMAX M2 	Werkzeug freifahren, Programm-Ende

18 END PGM FK1 MM 	

Beispiel: FK-Programmierung 2

	

0 BEGIN PGM FK2 MM 	

1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 	Rohteil-Definition

2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 	

3 TOOL CALL 1 Z S4000 	Werkzeug-Aufruf

4 L Z+250 R0 FMAX 	Werkzeug freifahren

5 L X+30 Y+30 R0 FMAX 	Werkzeug vorpositionieren

6 L Z+5 R0 FMAX M3 	Werkzeug-Achse vorpositionieren

7 L Z-5 R0 F100 	Auf Bearbeitungstiefe fahren

8 APPR LCT X+0 Y+30 R5 RR F350 	Kontur anfahren auf einem Kreis mit tangentialem Anschluss

9 FPOL X+30 Y+30 	FK- Abschnitt: 

10 FC DR- R30 CCX+30 CCY+30 	Zu jedem Konturelement bekannte Angaben programmieren

11 FL AN+60 PDX+30 PDY+30 D10 	

12 FSELECT 3 	

13 FC DR- R20 CCPR+55 CCPA+60 	

14 FSELECT 2 	

15 FL AN-120 PDX+30 PDY+30 D10 	

16 FSELECT 3 	

17 FC X+0 DR- R30 CCX+30 CCY+30 	

18 FSELECT 2 	

19 DEP LCT X+30 Y+30 R5 	Kontur verlassen auf einem Kreis mit tangentialem Anschluss

20 L Z+250 R0 FMAX M2 	Werkzeug freifahren, Programm-Ende

21 END PGM FK2 MM 	

Beispiel: FK-Programmierung 3

	

0 BEGIN PGM FK3 MM 	

1 BLK FORM 0.1 Z X-45 Y-45 Z-20 	Rohteil-Definition

2 BLK FORM 0.2 X+120 Y+70 Z+0 	

3 TOOL CALL 1 Z S4500 	Werkzeug-Aufruf

4 L Z+250 R0 FMAX 	Werkzeug freifahren

5 L X-70 Y+0 R0 FMAX 	Werkzeug vorpositionieren

6 L Z-5 R0 F1000 M3 	Auf Bearbeitungstiefe fahren

7 APPR CT X-40 Y+0 CCA90 R+5 RL F250 	Kontur anfahren auf einem Kreis mit tangentialem Anschluss

8 FC DR- R40 CCX+0 CCY+0 	FK- Abschnitt: 

9 FLT 	Zu jedem Konturelement bekannte Angaben programmieren

10 FCT DR- R10 CCX+0 CCY+50 	

11 FLT 	

12 FCT DR+ R6 CCX+0 CCY+0 	

13 FCT DR+ R24 	

14 FCT DR+ R6 CCX+12 CCY+0 	

15 FSELECT 2 	

16 FCT DR- R1.5 	

17 FCT DR- R36 CCX+44 CCY-10 	

18 FSELECT 2 	

19 FCT dr+ R5 	

20 FLT X+110 Y+15 AN+0 	

21 FL AN-90 	

22 FL X+65 AN+180 PAR21 DP30 	

23 RND R5 	

24 FL X+65 Y-25 AN-90 	

25 FC DR+ R50 CCX+65 CCY-75 	

26 FCT DR- R65 	

27 FSELECT 1 	

28 FCT Y+0 DR- R40 CCX+0 CCY+0 	

29 FSELECT 4 	

30 DEP CT CCA90 R+5 F1000 	Kontur verlassen auf einem Kreis mit tangentialem Anschluss

31 L X-70 R0 FMAX 	

32 L Z+250 R0 FMAX M2 	Werkzeug freifahren, Programm-Ende

33 END PGM FK3 MM 	

12

Kontur anfahren und verlassen
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