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Grunnleggende

Grunnleggende | Om denne håndboken

Om denne håndboken
Denne bruksanvisningen gjelder StateMonitor versjon 1.2.x.
Ønsker du endringer, eller har du oppdaget en feil?
Vi arbeider stadig for å forbedre dokumentasjonen vår. Du kan bidra
til dette arbeidet ved å skrive til oss med endringer du ønsker, på
følgende e-postadresse:
tnc-userdoc@heidenhain.de
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Grunnleggende | Tekstformatering

Tekstformatering
I denne veiledningen blir det brukt følgende tekstformatering:
Visning

Beskrivelse

...

Angir et handlingstrinn
Eksempel:
Klikk på knappen LAGRE

...

Angir resultatet av en handling
Eksempel:
StateMonitor viser alle tillagte brukere i en
tabell.

...

Angir en opptelling
Eksempel:
Feilgrupper:
Bearbeiding
programmering
PLS
Generelt

Fet

Merket
Menyer
Faner
Knapper
Funksjoner
Eksempel:
Veksle til menyen Innstillinger
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Grunnleggende | Juridisk informasjon

Juridisk informasjon
Lisensbetingelsene til DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH gjelder
for bruk av programvaren StateMonitor.
StateMonitor inneholder komponenter som znt Zentren für Neue
Technologien GmbH, Lena-Christ-Straße 2, 82031 Grünwald har
opphavsretten til. Disse er opphavsrettslig beskyttet over hele
verden. Uberettiget kopiering, bruk eller drift av komponentene
eller deler av disse er ikke tillatt og kan føre til kriminell eller sivil
straffeforfølgelse.
© znt Zentren für Neue Technologien GmbH
StateMonitor inneholder programvare med åpen kilde, og
bruken av denne er underlagt spesielle bruksbetingelser. Disse
bruksbetingelsene har prioritet fremfor lisensbetingelsene til
StateMonitor.
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Sikkerhet og personvern | Merknader som blir brukt

Merknader som blir brukt
Sikkerhetsmerknad:
Vær oppmerksom på alle sikkerhetsmerknadene i denne
veiledningen og i dokumentasjonen til maskinprodusenten.
Sikkerhetsmerknader advarer mot farer som kan oppstå ved
håndtering av programvare og enheter, og gir anvisninger
om hvordan disse farene kan unngås. De er klassifisert etter
alvorlighetsgraden til faren og er delt inn i følgende grupper:

FARE
Fare signaliserer farer for personer. Hvis du ikke følger
anvisningene for unngåelse av faren, fører faren til dødsfall
eller alvorlige personskader.

ADVARSEL
Advarsel signaliserer farer for personer. Hvis du ikke følger
anvisningene for unngåelse av faren, kan faren føre til dødsfall
eller alvorlige personskader.

FORSIKTIG
Forsiktig signaliserer farer for personer. Hvis du ikke følger
anvisningene for unngåelse av faren, kan faren føre til lette
personskader.

MERKNAD
Merknad signaliserer farer for gjenstander eller data. Hvis du
ikke følger anvisningene for unngåelse av faren, kan faren føre
til materielle skader.
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Sikkerhet og personvern | Merknader som blir brukt

Informasjonsmerknader
Følg informasjonsmerknadene i denne veiledningen for å sikre en
feilfri og effektiv bruk av programvaren.
I denne veiledningen finner du følgende informasjonsmerknader:
Informasjonssymbolet står for et tips.
Et tips inneholder ytterligere eller supplerende viktig
informasjon.
Tannhjulsymbolet indikerer at funksjonen som beskrives,
er maskinavhengig, f.eks.:
Maskinen må ha et nødvendig programvare- eller
maskinvarealternativ
Funksjonenes virkemåte avhenger av de
konfigurerbare innstillingene til maskinen
Boksymbolet står for en kryssreferanse til ekstern
dokumentasjon, f.eks. dokumentasjonen til
maskinprodusenten eller en tredjepartsleverandør.
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Sikkerhet og personvern | Tiltenkt bruk

1.1

Tiltenkt bruk

StateMonitor må bare brukes til det tiltenkte formålet.
Det tiltenkte formålet er evaluering av maskindata med mål om å
finne feil raskere og utnytte kapasiteten mer effektivt.
Det er ansvaret til bedriften der StateMonitor brukes å sikre at den
brukes til formålet den er beregnet på.
Personopplysninger og kommunikasjonskanalene er underlagt
personvern. De må ikke brukes til andre formål eller gjøres
tilgjengelige for tredjeparter.
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Sikkerhet og personvern | Datasikkerhet

1.2

Datasikkerhet

Tilgangsrettigheter
Bare de som har tilgang til serveren eller datamaskinen der
StateMonitor er installert, har tilgang til dataene i StateMonitor.
I StateMonitor kan databruken begrenses ved hjelp av ulike
tillatelser. Bare brukerne med administrator-tillatelse har tilgang til
alle dataene.
For å kunne bruke StateMonitor må enheter som smarttelefoner og
nettbrett logges på serveren som klienter.
Siden StateMonitor er et lokalt klient-server-program, er det ikke
behov for å installere ytterligere programvare eller apper på de
respektive enhetene.
Mer informasjon: "Undermenyen Brukeradministrasjon",
Side 108
Sending av meldinger
Forutsetninger:
Frigivelse av TCP-portene 19000 til 19034 og 28001 i
brannmuren
Forbindelse til en SMTP-server
Mer informasjon: "Forutsetninger", Side 22
Hvis IT-avdelingen ikke tillater meldingsfunksjonen
(Nyheter) av hensyn til IT-sikkerheten, er automatisk
sending av meldinger på e-post via StateMonitor til
brukerne ikke mulig.
I menyen Nyheter konfigurerer du hendelsene som fører til en
melding, og tilordner den en meldingsprofil.
Mer informasjon: "Menyen Nyheter", Side 74

MERKNAD
OBS! Fare for tap av data!
Hvis du tar med for mange meldinger i utvalget, kan innboksen
til mottakeren bli overfylt. Mottakeren får da ikke ytterligere eposter.
Opprett en separat innboks for StateMonitor
Velg meldingene svært nøye

MERKNAD
OBS! Fare for tap av data!
Hvis StateMonitor sender for mange meldinger til mottakeren,
vil e-postleverandøren kanskje klassifisere dem som SPAM.
Mottakeren får da ikke meldinger i innboksen lenger.
Velg meldingene svært nøye
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Sikkerhet og personvern | Sikkerhet ved nettverksforbindelsen

1.3

Sikkerhet ved nettverksforbindelsen
Få en IT-spesialist til å utføre nettverksforbindelsen til
styringene.

Styringen kan ha to nettverksgrensesnitt. Hvert
nettverksgrensesnitt har en egen IP-adresse.
Hvis to nettverksgrensesnitt er tilgjengelige, er disse
forhåndstilordnet av HEIDENHAIN som følger:
X26: for integrering i det lokale firmanettverket (integrering i
StateMonitor)
X116: bare for maskinintern bruk
Følg maskinhåndboken.
Maskinprodusenten kan avvike fra tilordningen til
HEIDENHAIN av nettverksgrensesnittene.

MERKNAD
OBS! Funksjonsfeil!
Hvis du endrer IP-adressen til det maskininterne grensesnittet,
avbryter du kommunikasjonen med andre maskinkomponenter
og setter styringen ut av funksjon.
Ikke endre innstillinger for grensesnittet som brukes internt i
maskinen

20
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Installasjon | Forutsetninger

2.1

Forutsetninger

Maskinstyringer
Du kan integrere følgende HEIDENHAIN-styringer i StateMonitor:
Styring

Fra programvareversjon

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

Avhengig av programvarealternativ kan du integrere andre styringer
i StateMonitor via følgende grensesnitt:
Grensesnitt

Fra programvareversjon

Modbus

Connect/Read

OPC UA

1.02.x

MTConnect

1.2

Mer informasjon: "Undermeny Maskiner", Side 111
For bruk av StateMonitor er følgende forutsetninger nødvendig:
Integrering av maskinstyringene i det lokale firmanettverket
Mer informasjon: "Nettverksforbindelse", Side 138
Frikobling av alternativ #18 (HEIDENHAIN-DNC-grensesnitt) på
HEIDENHAINstyringen
Mer informasjon: "Frikobling av alternativ #18", Side 136
eller
Frikobling av tilsvarende alternativ til andre styringer
Maskinvare
For drift av StateMonitor trenger du en datamaskin eller server med
følgende minimumsforutsetninger:
Dual-Core-Prozessor
USB-grensesnitt (maskinvarelås for fullversjon)
Arbeidsminne på 2 GB og harddiskminne på 10 GB for
StateMonitor (basisversjon for fem maskinstyringer)
For hver ekstra maskinstyring trenger du:
0,25 GB arbeidsminne
2 GB harddiskminne
Ønsker du f.eks. å integrere 15 maskinstyringer, må datamaskinen
eller serveren ha et ledig harddiskminne på 30 GB og et
arbeidsminne på 3,5 GB
Ved 20 eller flere maskinstyringer anbefaler
HEIDENHAIN å benytte en datamaskin eller server med
Quad-Core-prosessor.

22
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Programvare
Bruk av StateMonitor krever en datamaskin eller server med
Windows-operativsystem fra Windows 7 eller Windows Server
2008 R2.
Kommunikasjon forutsetter følgende innstillinger i brannmuren:
Frigivelse av TCP-portene 19000 til 19034 for kommunikasjon
med maskinstyringer
Frigivelse av TCP-portene 28001 for kommunikasjon med
datamaskin, nettbrett eller smarttelefon
La en IT-spesialist frigi TCP-portene i brannmuren.

SMTP-server
For at du skal kunne bruke varslingsfunksjonen (Nyheter) i
StateMonitor, må du koble til en SMTP-server som e-postutgangsserver. Påloggingsinformasjon for tilgang til SMTP-serveren
får du fra din e-postleverandør.
Opprett en egen e-postadresse for StateMonitor.

Mer informasjon: "Undermenyen Messenger-innstillinger",
Side 119
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2.2

Installasjon

Last ned installasjonsfil
Før du kan installere StateMonitor, må du laste ned
en installasjonsfil fra hjemmesiden til HEIDENHAIN
www.heidenhain.de.
Last ned aktuell versjon fra:
www.heidenhain.de
Gå til mappen Nedlastinger i nettleseren
Pakk ut nedlastet fil med filendelse .zip i en temporær
lagringsmappe
Installasjonsfilen StateMonitor.exe pakkes ut i den temporære
lagringsmappen.
StateMonitor er beskyttet av en maskinvarelås. Du
mottar maskinvarelåsen per post sammen med
installasjonsveiledningen.
Mer informasjon: "Lisensiering", Side 28
Installer StateMonitor i Microsoft Windows
For at du skal kunne utføre installasjonen, må du være
logget inn som administrator i Microsoft Windows.
Når du skal installere StateMonitor på datamaskinen eller serveren,
gjør du følgende:
Start installasjonsfilen StateMonitor.exe ved å dobbeltklikke på
filen
Installasjonsveiviseren blir vist.
Velg språk for installasjonsprogrammet
Følg anvisningene til installasjonsprogrammet
Godta lisensbetingelsene
Når du skal avslutte installasjonen, trykker du på knappen
Fullfør.
StateMonitor er installert.
Under installeringen blir følgende skrivebordsikoner generert:
Activate StateMonitor 90 Days Trial
Start StateMonitor
StateMonitor Website

24
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Endre, reparere, fjerne StateMonitor
Hvis du starter StateMonitor.exe enda en gang, har du følgende
muligheter:
Endre
Hvis du vil endre programfunksjonene som skal bli installert,
velger du Endre.
Reparering
Hvis StateMonitor ikke fungerer som den skal, fordi noe gikk
galt under installeringen, velger du Reparer.
Fjern
Hvis du vil avinstallere StateMonitor, velger du Fjerne.
Mer informasjon: "Avinstallere", Side 27
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2.3

Filstrukturer

Installasjonen av StateMonitor inneholder følgende komponenter:
StateMonitor (program)
ControlCenter
HEIDENHAIN DNC
WIBU CodeMeter
OpenJDK (Java)
Filene er strukturert på følgende måte:
StateMonitor og OpenJDK legges i mappen \Programmer
(x86)\HEIDENHAIN\StateMonitor
I denne mappen ligger også dataene som bare brukere med
administratorrettigheter kan få tilgang til.
I mappen \Programdata\HEIDENHAIN\StateMonitor legges
følgende data:
Database
Maskinbilder
Loggfiler
Også brukere uten administratorrettigheter har tilgang til disse
dataene.
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2.4

Avinstallere

Avinstallering av StateMonitor
Når du skal avinstallere StateMonitor, gjør du følgende:
Start installasjonsfilen StateMonitor.exe ved å dobbeltklikke på
filen
Installasjonsveiviseren blir vist.
Trykk på knappen Fjerne.
Følg anvisningene til avinstalleringsprogrammet.
StateMonitor avinstalleres
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2.5

Lisensiering

Demoversjon (uten maskinvarelås)
Du kan teste demoversjonen av StateMonitor gratis i 90 dager.
Demoversjonen omfatter hele funksjonsomfanget til programvaren
og har en begrensning for antall maskiner som kan kobles til, på
fem maskiner.
Gyldighetstiden begynner med installeringen av programvaren.
Hvis du vil fortsette å bruke StateMonitor etter at tidsperioden for
demoversjonen har utløpt, må du kjøpe programvaren.
StateMonitor er beskyttet av en maskinvarelås.
Når tidsperioden for demoversjonen er utløpt,
kan StateMonitor bare brukes med en gyldig
maskinvarelås.
Demoversjonen kan ikke installeres på en virtuell
server.
Under installeringen blir det opprettet en lisens for demoversjonen.
Denne lisensen kan vises via CodeMeter-kontrollsenteret.

Fullversjon (med maskinvarelås)
Når du kjøper fullversjonen, blir demoversjonen aktivert som
fullversjon. Fem maskiner er automatisk frigitt. Det er mulig å
utvide dette til fem maskiner til.
Dataene som har blitt lagret med demoversjonen, blir
bevart i fullversjonen.
For å kunne kjøre fullversjonen må datamaskinen/serveren hat et
USB-grensesnitt for maskinvarelås.
Hvis StateMonitor installeres på en virtuell server, må
maskinvarelåsen integreres med en egnet USB-server.

28

HEIDENHAIN | StateMonitor| Bruksanvisning | 10/2018

2

Installasjon | Lisensiering

Aktivering
Aktivering av demoversjon på datamaskin/server
Når du skal aktivere demoversjonen av StateMonitor på
datamaskinen/serveren som den er installert på, gjør du følgende:
Dobbeltklikk på ikonet Activate StateMonitor 90
dagers prøveversjon på skrivebordet.
CodeMeter-kontrollsenteret vises.
CodeMeter-kontrollsenteret oppdaterer
importen.
Klikk på knappen OK:
Demoversjonen er aktivert for 90 dager.
Lukk CodeMeter-kontrollsenteret.

Demoversjonen av StateMonitor kan bare aktiveres én
gang.
Hvis du trykker én gang til på ikonet Activate
StateMonitor, vises en feilmelding.
Aktivering av fullversjon på datamaskin/server
Når du skal aktivere fullversjonen av StateMonitor på
datamaskinen/serveren som den er installert på, gjør du følgende:
Koble til USB-maskinlåsen på en ledig USB-tilkobling.
Start StateMonitor på nytt.
StateMonitor blir aktivert som fullversjon.
Hvis StateMonitor installeres på en virtuell server, må
maskinvarelåsen integreres med en egnet USB-server.
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2.6

Starte og avslutte

Start program
Når du skal starte StateMonitor på datamaskinen/serveren som
den er installert på, gjør du følgende:
Dobbeltklikk på ikonet Start StateMonitor på
skrivebordet.
eller
start ControlCenter fra oppgavelinjen og trykk på
Restart
Mer informasjon: "ControlCenter", Side 32
Hvis du vil ha tilgang til StateMonitor fra andre
datamaskiner, nettbrett eller smarttelefoner, må
StateMonitor være startet på datamaskinen/serveren.
Hvis du også vil åpne programmet til StateMonitor på
datamaskinen/serveren som den er installert på, gjør du følgende:
Dobbeltklikk på ikonet StateMonitor Website på
skrivebordet
Nettleseren som er angitt som standard, åpner
StateMonitor.
Åpning av klient-program på datamaskin, nettbrett eller
smarttelefon
Hvis du vil åpne StateMonitor-klient-programmet på en datamaskin,
et nettbrett eller en annen smarttelefon, gjør du følgende:
Åpne en nettleser, f.eks.
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Skriv følgende i adresselinjen: http:\\Servernavn:28001
I stedet for Servernavn skriver du inn vertsnavnene eller IPadressen til datamaskinen eller serveren som StateMonitor er
installert på.
Trykk på tasten Enter.
StateMonitor åpnes.
Hvis du ønsker å åpne StateMonitor raskere i fremtiden,
kan du lagre adressen som en favoritt eller som et
bokmerke i nettleseren.
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Avslutt program
Når du skal avslutte StateMonitor på datamaskinen/serveren, gjør
du følgende:
Logg ut via menyen Logg ut
Klikk på ikonet i ControlCenter
ControlCenter-vinduet blir vist.
Klikk på Slå av
Serverforbindelsen til alle klientene avbrytes.

MERKNAD
OBS! Fare for tap av data!
Hvis du avslutter StateMonitor på serveren samtidig som
andre brukere fortsatt har tilgang til StateMonitor fra andre
datamaskiner, nettbrett eller smarttelefoner, blir forbindelsen
mellom klientene og serveren umiddelbart avbrutt. Inndata i
StateMonitor som brukerne enda ikke har lagret, går tapt.
Forsikre deg om at alle brukere er logget ut før du avslutter
programmet.
Lukk klient-programmet
Når du skal lukke klient-programmet i StateMonitor, gjør du
følgende:
Logg ut via menyen Logg ut
Lukk nettleservinduet.

Når du avslutter StateMonitor, viser StateMonitor ved omstart
maskinene med den siste maskinstatusen i databasen.
StateMonitor viser en ny maskintilstand først når den registrerer
denne aktuelle tilstanden.
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2.7

ControlCenter

ControlCenter blir automatisk installert når StateMonitor blir
installert og kjennetegnes i oppgavelinjen av ikonet StateMonitor.
Klikk på ikonet i ControlCenter
ControlCenter-vinduet blir vist.
Følgende funksjoner og informasjon er tilgjengelige i ControlCenter:
Restart: Start StateMonitor på nytt
Shutdown: Avslutt StateMonitor
State: Vis statusinformasjon til StateMonitor
Logfile: Lagre aktuelle StateMonitor-loggfiler som ZIP-filer
Database: Lagre aktuell StateMonitor-database som ZIP-fil
Port: Endre GUI-nettserverporten og start StateMonitor på nytt
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3.1

Målgruppe

StateMonitor brukes for evaluering av maskindata og effektiv
utnyttelse av maskinkapasiteten.
StateMonitor har følgende målgrupper:
maskinoperatører (f.eks. Ved maskinbetjening,
beredskapstjeneste, helgedrift)
medarbeidere på mesterkontor og ved produksjonsplanlegging
controller og ledelse
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3.2

Åpne og lukke

Åpning av klient-program på datamaskin, nettbrett eller
smarttelefon
Hvis du vil åpne StateMonitor-klient-programmet på en datamaskin,
et nettbrett eller en annen smarttelefon, gjør du følgende:
Åpne en nettleser, f.eks.
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Skriv følgende i adresselinjen: http:\\Servernavn:28001
I stedet for Servernavn skriver du inn vertsnavnene eller IPadressen til datamaskinen eller serveren som StateMonitor er
installert på.
Trykk på tasten Enter.
StateMonitor åpnes.
Hvis du ønsker å åpne StateMonitor raskere i fremtiden,
kan du lagre adressen som en favoritt eller som et
bokmerke i nettleseren.
Åpning av klient-program på styringen
For å kunne bruke StateMonitor på styringen også uten
berøringsskjerm må du ha en mus eller en styreplate.
Hvis du vil åpne StateMonitor-klient-programmet på en
HEIDENHAIN-styring, gjør du følgende:
Før musepekeren langs den nedre skjermkanten
på styringen
HEROS-oppgavelinjen vises.
Trykk på Diadur-symbolet
Velg menypunktet Web Browser
Mozilla Firefox åpnes.
Skriv følgende i adresselinjen:
http:\\Servernavn:28001
I stedet for Servernavn skriver du inn
vertsnavnene eller IP-adressen til datamaskinen
eller serveren som StateMonitor er installert på.
StateMonitor vises på skjermen.
Still inn visningen på fullt bilde
Du kan veksle mellom styringsskjermbildet og
StateMonitor med skjermvekslingsknappen.
For å sikre at kommunikasjonen mellom StateMonitor
og en styringen slipper gjennom en brannmur, må du
frigi TCP-porten 28001 i brannmuren.
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Lukk klient-programmet
Når du skal lukke klient-programmet i StateMonitor, gjør du
følgende:
Logg ut via menyen Logg ut
Lukk nettleservinduet.

Når du avslutter StateMonitor, viser StateMonitor ved omstart
maskinene med den siste maskinstatusen i databasen.
StateMonitor viser en ny maskintilstand først når den registrerer
denne aktuelle tilstanden.
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3.3

Logg inn / Logout

Innlogging
Etter start av StateMonitor må brukerne logge seg på med
brukernavn og passord.
Flere brukere kan være pålogget samtidig.

Hvis du logger deg inn på StateMonitor for første gang etter at
programmet har blitt installert og du ikke har opprettet noen bruker
enda, logger du deg helt enkelt inn med standardpassordet.
Mer informasjon: "Standardpassord", Side 38
Logout
Før du lukker StateMonitor, må alle brukere logge seg ut.
Når du skal logge ut, gjør du følgende:
Logg ut via menyen Logg ut
Det tomme Logg inn-vinduet blir vist.
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3.4

Standardpassord

Følgende standardpassord er tilgjengelig for førstegangsinnlogging
etter at StateMonitor har blitt installert:
Bruker

Admin

Passord

Admin

StateMonitor viser den innloggede brukeren som Default
Administrator.
Tips:
For at du skal kunne logge inn for første gang
med standardpassordet, må du være logget inn i
Windows som administrator.
For å unngå at standardpassordet blir misbrukt, må
du endre standardpassordet etter første innlogging.
Det er bare administratoren som skal kjenne til det
endrede standardpassordet.
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3.5

Generelle innstillinger

Visning
StateMonitor er et nettbasert program som du kan bruke på ulike
enheter, som datamaskin, nettbrett og smarttelefon.
Visningen tilpasses automatisk til enheten.
Språk
Bare brukere med administrator-tillatelse kan endre den globale
språkinnstillingen.
Mer informasjon: "Undermeny Systemspråk", Side 123
I undermenyen Brukerinnstillinger kan hver bruker stille om
språket individuelt for seg uten at det påvirker den globale
språkinnstillingen.
Mer informasjon: "Endre språkinnstilling for bruker", Side 107
Tidssone
StateMonitor beregner det gjeldende klokkeslettet for
maskindatavisningen ut fra tidssonen.
Derfor må riktig tidssone være innstilt på serveren som
StateMonitor er installert på:
I tillegg må korrekt klokkeslett være stilt inn på maskinene slik at
StateMonitor bearbeider og viser klokkeslettene riktig.
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3.6

Oversikt over menyene
Tilgjengeligheten til de enkelte menyene og
undermenyene er avhengig av:
de aktiverte alternativene
rollene til de ulike brukerne
Mer informasjon: "Roller", Side 108

I StateMonitor er følgende menyer og undermenyer tilgjengelige:
Symbol

Menyer og undermenyer
Home

Maskinpark
Miniatyrbildevisning
Maskinstatus
Rediger maskintilstander
Detaljvisning siste 3 dager
Maskinalarmer
Programmeringskjøretider
Statusoversikt
Nyheter
Hendelseskonfigurator
Meldingsprofiler
Meldinger
Oppdrag (programvarealternativ)
Opprett oppdrag
Tildel oppdrag
Tilpass bearbeidingsrekkefølge
Evalueringer
Dagsvisning
Maskintilstander
Nøkkeltall
Programmeringskjøretider
Maskinalarmer
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Symbol

Menyer og undermenyer
Innstillinger
Brukerinnstillinger
Bruker
Maskiner
Maskintilordning
Maskintilstander/oppdragsstatuser
(programvarealternativ)
Messenger-innstillinger
Datasikring
Systemspråk
Ekstern rapportering DB
Info
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3.7

Funksjoner i tabeller og diagrammer

I tabeller og diagrammer er ulike funksjoner tilgjengelige. Hvilke
funksjoner og knapper som er tilgjengelige avhenger av hvilken
undermeny du befinner deg i.
Let i tabell
Via inntastingsfeltet Søk: kan du søke etter en hvilken som helst
tegnsekvens. Slik går du frem:
Skriv søkeordet inn i inntastingsfeltet Søk:
Tabellen viser bare linjene der den søkte teksten finnes.
Søkeordet kan bestå av bokstaver, tall og spesialtegn.
Du kan koble sammen flere søkeord med AND eller OR.
Sammenkobling

Beskrivelse

Eksempel

AND

Og-kobling

Tabellen viser alle linjene der begge ordene finnes.

TNC 640 AND 100.0 %

OR

Eller-kobling

Tabellen viser alle linjene der enten det ene eller det
andre ordet finnes.

TNC 640 OR iTNC 530

Sorter tabell
Du kan sortere kolonnene i tabellen. Slik går du frem:
Klikk på toppen av den respektive kolonnen
StateMonitor sorterer innføringene i denne kolonnen i synkende
rekkefølge.
Med hvert påfølgende klikk på toppen av en
tabellkolonne veksler StateMonitor mellom synkende og
stigende sortering.
Tilpassing av kolonnebredde
For å tilpasse kolonnebredden holder du nede museknappen og
drar kolonnelinjen til ønsket posisjon
Oppretting av diagram ut fra tabell
På mange områder kan du også lage et diagram som viser
tabellinnholdet.
Klikk på diagramsymbolet eller på
knappenGraphically visualize a table
StateMonitor viser et diagram under tabellen.
Ønsker du å vise detaljinformasjon om et
spesielt punkt, et felt eller et avsnitt klikker du på
aktuelt element (hvis tilgjengelig)
Tilpass visning med avkrysningsbokser eller
nedtrekkslister (hvis tilgjengelig)
Lagring av tabelldata eller diagramdata som CSV-fil
I mange tilfeller kan du lagre innholdet i en tabell eller i et diagram
som CSV-fil. CSV-filene kan du f.eks. importere til Microsoft Excel
og bearbeide dem videre der.
Klikk på knappen Eksporter tabellen
Velg ønsket lagringssted
Klikk på Lagre
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3.8

Funksjonsutvidelse med
programvarealternativer

Funksjonaliteten til StateMonitor kan utvides med ekstra
programvarealternativer.
Lisensene til programvarealternativene fås du hos
HEIDENHAIN. Da vil da motta en lisensnøkkel for å aktivere
programvarealternativer med på maskinlåsen.
Følgende programvarealternativer er tilgjengelig:
Alternativ

Funksjonsutvidelse

ID

1

5 ekstra maskinstyringer

1220884-01

2

Modbus Interface

1268670-01

3

OPC UA Interface

1268673-01

4

JobTerminal

1268674-01

5

MTConnect Interface

1268675-01

Mer informasjon: "Programvarealternativer og lisenser",
Side 127
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4.1

Menyen Home

I menyen Home skriver du inn brukernavnet og passordet ditt.
Mer informasjon: "Logg inn / logg ut ", Side 47

Hvis en bruker er pålogget, viser StateMonitor Tillatelsesstatus for
den påloggede brukeren og klokkeslettet for den siste påloggingen.
Firmaspesifikk startside
Hvis du vil legge til firmalogoen eller en annen bildefil i menyen
Home, gjør du som følger:
Kopier den ønskede bildefilen til katalogen C:\ProgramData
\HEIDENHAIN\StateMonitor\homeImage
StateMonitor viser bildet i menyen Home.
StateMonitor kan bare vise ett bilde. Kopier derfor bare
en bildefil til katalogen C:\ProgramData\HEIDENHAIN
\StateMonitor\homeImage

46

HEIDENHAIN | StateMonitor| Bruksanvisning | 10/2018

4

Menyen Home | Logg inn / logg ut

4.2

Logg inn / logg ut

Innlogging
Etter start av StateMonitor må brukerne logge seg på med
brukernavn og passord.
Flere brukere kan være pålogget samtidig.

Hvis du logger deg inn på StateMonitor for første gang etter at
programmet har blitt installert og du ikke har opprettet noen bruker
enda, logger du deg helt enkelt inn med standardpassordet.
Mer informasjon: "Standardpassord", Side 38
Automatisk innlogging
Brukere med Viewer-tilgang kan logge seg inn automatisk med en
spesiell nettadresse i nettleseren.
Åpne en nettleser, f.eks.
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
På adresselinjen skriver du:
http:\\Servername:28001/jh-tnc-sm-app/operator#!login/Username/passord
I stedet for Servername skriver du inn vertsnavnet eller IPadressen til datamaskinen eller serveren som StateMonitor
er installert på.
I stedet for Username og passord skal du angi brukernavnet
og passordet ditt
Trykk på tasten Enter.
StateMonitor åpnes uten innloggingsvindu.
Hvis du ønsker å åpne StateMonitor raskere i fremtiden,
kan du lagre adressen som en favoritt eller som et
bokmerke i nettleseren.
Logout
Før du lukker StateMonitor, må alle brukere logge seg ut.
Når du skal logge ut, gjør du følgende:
Logg ut via menyen Logg ut
Det tomme Logg inn-vinduet blir vist.
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5.1

Menyen Maskinpark

I menyen Maskinpark vises alle maskinene som er opprettet og
aktivert i menyen Innstillinger.
Mer informasjon: "Undermeny Maskiner", Side 111
Menyen Maskinpark omfatter følgende undermenyer:
Miniatyrbildevisning
Statusoversikt
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5.2

Undermenyen Miniatyrbildevisning

I undermenyen Miniatyrbildevisning viser StateMonitor hver
aktivert maskin som maskinstatuskort.
Maskinstatuskortet inneholder følgende informasjon:
Informasjon

Beskrivelse

Bilde av
maskinen

Hvis du har lastet opp et bilde av maskinen
ved opprettelse av maskinen, viser StateMonitor bildet her.

Statuslampe

Aktuell status på maskinen

Oppdragsnummer

Nummer på aktuelt utført oppdrag (programvarealternativ)

Part number

Nummer på produsert del (programvarealternativ)

Programnavn

Navn på NC-programmet som før øyeblikket
er lastet i Programkjøring blokkrekke eller
Programkjøring enkeltblokk

Fullst. utført

Antall ganger det aktuelle programmet er
fullstendig utført

Statuslampe
Fargene til statuslampen har følgende betydning:
Farge

Beskrivelse

Grå

Maskinen er ikke slått på eller ikke tilkoblet

Rød

Maskinen er ikke driftsklar

Gul

Maskinen er driftsklar, men ikke produktiv

Mørkegrønn/
Lysegrønn

Maskinen er produktiv
Mørkegrønn = Produktiv (mating og hu.gang
OVR > 100 %)
Lysegrønn = Produktiv (mating og hu.gang OVR <
100 %)
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5.3

Undermeny Statusoversikt

I undermenyen Statusoversikt viser StateMonitor maskinstatusene
grafisk i hjuldiagrammer.
StateMonitor skiller mellom:
Samlet maskinpark
Favoriserte maskiner

Samlet maskinpark
Hjuldiagrammet Samlet maskinpark sammenfatter
maskinstatusene til alle aktiverte maskiner i maskinparken. I tillegg
viser StateMonitor de beregnede nøkkeltallene Availability og
Utilization rate som gjennomsnitt av alle aktiverte maskiner i
maskinparken.
Favoriserte maskiner
Hjuldiagrammet Favoriserte maskiner inneholder bare
maskinstatusene til maskinene som er merket som
Favorittoversikt i Favoritt.
Favorittoversikt
Tabellen Favorittoversikt viser en liste over alle aktiverte maskiner
i maskinparken og inneholder følgende informasjon:
aktuell Status
Maskin (maskinbetegnelse)
aktiv Modus på maskinen for øyeblikketModus
Åpne som er lastet på maskinenÅpne
Programstatus
antall programmer som er Fullstendig utført
merkingen som Favoritt
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5.4

Oversikt over maskinstatus

Den følgende oversikten viser hvilken kombinasjon av aktiv Modus,
Programstatus og Override-stillinger som utløser de ulike
maskinstatusene.
Maskinstatus

Modus

Programstatus

Override-stillinger

Mørkegrønn = Produktiv
(mating og hu.gang OVR >
100 %)

Programkjøring
blokkrekke

Kjører

>= 100 %

Lysegrønn = Produktiv
(mating og hu.gang OVR <
100 %)

Programkjøring
blokkrekke

Kjører

< 100 %

Programkjøring
enkeltblokk

Kjører

>0%

Programkjøring
blokkrekke

Kjører

=0%

Gul = OK, men ikke
produktiv

Programkjøring
blokkrekke

Valgt

Hvilken som helst

Stoppet
Avbrutt

Programkjøring
enkeltblokk

Avsluttet
Feil
Ingen program
valgt

Manuell drift

Hvilken som helst

Elektronisk
håndratt
Posisjonering med
manuell inntasting
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Maskinstatus
Rød = ikke driftsklar

Modus

Programstatus
Programkjøring
blokkrekke

Feil

Override-stillinger
Hvilken som helst

Programkjøring
enkeltblokk
Lysegrå = Ventetid
Mørkegrå = Maskin ikke i
drift

Tilstanden Ventetid kommer ikke fra maskinen. Brukerne kan opprette tilstanden Ventetid i stedet for en gul eller mørkegrå tilstand.
Maskinen er slått av eller
StateMonitor kan ikke opprette en forbindelse med maskinen

StateMonitor plasserer maskinstatusfargene i
maskintilstandsstolper i kronologisk rekkefølge. Slik får du
umiddelbar oversikt over tilstanden og driftstiden til maskinen.
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5.5

Maskinstatus

Visningen Maskinstatus inneholder følgende informasjon:
Maskinstatuslampe
Maskinnavn
SIK-nummer og styringen til maskinen
NC-programvare-statusen til styringen
Override-stillinger
Modus
Åpne som er aktiv på maskinen
Underprogram som er aktivt på maskinen
Programstatus, Starttid og Varighet for det aktuelle
programmet
Aktivt oppdrag
Programstatistikk
Maskinmeldinger
Aktiv Messenger-status
Aktivt oppdrag (programvarealternativ)
Maskintilstander med Maskintilstandsstolpe (resultat av
Maskinstatus)
Utilization rate
For å komme til visningen Maskinstatus gjør du som følger:
Veksle til menyen Maskinpark
Trykk på knappen Maskinstatus for den ønskede
maskinen
StateMonitor åpner visningen Maskinstatus.
Fra visningen Maskinstatus når du til flere undermenyer:
Rediger maskintilstander
Mer informasjon: "Undermenyen Rediger maskintilstander",
Side 62
Detaljvisning siste 3 dager
Mer informasjon: "Undermeny Detaljvisning siste 3 dager",
Side 67
Maskinalarmer
Mer informasjon: "Undermenyen Maskinalarmer", Side 68
Programmeringskjøretider
Mer informasjon: "Undermenyen Programmeringskjøretider",
Side 70
Oppdrag (programvarealternativ)
Mer informasjon: "Undermeny Oppdragsterminal
(programvarealternativ)", Side 64
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Override-stillinger
StateMonitor viser grafisk Override-stillinger for spindel (turtall),
Mating og Hurtiggang i prosent.
Visningen tilsvarer den faktiske potensiometerposisjonen på
styringen uavhengig av den aktuelle driftsmodusen.
Hvis det er ilgang og mating på et potensiometer for maskinen din,
viser StateMonitor samme verdier for begge Override-stillinger.
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Modus
StateMonitor viser Modus som er valgt på maskinen for øyeblikket.
Visningen begrenser seg til maskindriftsmoduser og det respektive
symbolet. StateMonitor viser ikke programmeringsdriftsmodusene.
Driftsmoduser for maskinen
Symbol

Modus
Manuell drift

Elektronisk håndratt

Posisjonering med manuell inntasting
(MDI)
Programkjøring enkeltblokk

Programkjøring blokkrekke
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Programstatus
Programstatus gir informasjon om den aktuelle tilstanden til NCprogrammet på maskinen.
Følgende programstatuser kan oppstå:
Programstatus

Beskrivelse

Kjører

Maskinen bearbeider et NC-program.

Ingen program valgt

Maskinen er ikke i en driftsmodus som
bearbeider NC-programmene.

Inaktiv

Aktuell Modus på maskinen er Programkjøring blokkrekke eller Programkjøring enkeltblokk.
Det er ikke startet noe NC-program
for øyeblikket, eller
Programkjøringen ble stoppet av en
feil, eller
Operatøren har avbrutt
programkjøringen med INTERN
STOPP

Feil

En feil har avbrutt bearbeidingen av det
aktuelle NC-programmet.
Statusen Feil vises bare en kort stund,
så veksler statusen til Inaktiv.

Valgt

Aktuell Modus på maskinen er Programkjøring blokkrekke eller Programkjøring enkeltblokk.
Operatøren har valgt et program, men
ikke startet det ennå.

Stoppet

Aktuell Modus på maskinen er
Programkjøring enkeltblokk, og
operatøren har ikke startet NCblokken ennå
En M0-kommando i NC-programmet
har stoppet programkjøringen

Avbrutt

Operatøren har avbrutt programkjøringen
med NC-Stopp.

Avsluttet

Det aktuelle NC-programmet er utført.
Kommandoen M30 eller M2 har avsluttet
programmet.

Når maskinen er slått av, vises ingen Programstatus.
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Aktivt oppdrag (programvarealternativ)
I området Aktivt oppdrag viser StateMonitor informasjon om
aktuelt oppdrag som utføres p maskinen akkurat nå.
Forutsetninger:
Oppdrag er opprettet
Oppdrag er tilordnet maskinen
Oppdrag behandles
Når du skal starte med bearbeiding av oppdrag, gjør du følgende:
Klikk på knappen Oppdragsterminal
Undermenyen Oppdrag vises.
Mer informasjon: "Undermeny Oppdragsterminal
(programvarealternativ)", Side 64

Programstatistikk
I området Programstatistikk registrerer StateMonitor antall
fullstendig utførte og avbrutte NC-programmer.
Tellingen omfatter:
alle programmer (Totalt)
for det aktuelle programmet (Akt. Pgm)
StateMonitor skiller mellom følgende tilfeller:
Dialog

Beskrivelse

Fullstendig utført

Antall fullstendig utførte programmer

Avbrutt av bruker

antall programmer som brukeren har
avbrutt

Avbrutt av feilmelding

Antall programmer som ble stoppet på
grunn av en feilmelding

HEIDENHAIN | StateMonitor| Bruksanvisning | 10/2018

59

5

Menyen Maskinpark | Maskinstatus

Maskinmeldinger
I området Maskinmeldinger viser StateMonitor de seks siste
meldingene for maskinen.
Hver bruker kan bestemme individuelt hvilke meldinger i området
Maskinmeldinger som skal vises. Slik går du frem:
Trykk på tannhjul-symbolet
Et vindu med filterutvalg blir vist. Filterkriteriene
omfatter feilklasse, feilgrupper og nyheter.
Mer informasjon: "Undermenyen
Maskinalarmer", Side 68
For å bruke filterkriterier i utvalget setter du en
hake foran ved hjelp av et museklikk
Klikk på knappen Lagre
I området Maskinmeldinger vises kun meldinger
som oppfyller valgte filterkriterier.
Filtreringen gjelder kun for avsnittet
Maskinmeldinger i undermenyen Maskinstatus
For å se flere maskinmeldinger gjør du som følger:
Klikk på knappen flere
Undermenyen Maskinmeldinger vises.
Mer informasjon: "Undermenyen Maskinalarmer", Side 68

Aktiv Messenger-status
I området Aktiv Messenger-status viser StateMonitor aktive
Meldinger.
Mer informasjon: "Undermenyen Meldinger", Side 81
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Maskintilstander
I området Maskintilstander viser StateMonitor
maskintilstandsstolpen for den aktuelle dagen og aktuell Bruksgrad
for maskinen.
For å erstatte bestemte maskintilstander med andre og spesifisere
dem mer nøyaktig går du frem på følgende måte:
Klikk på knappen Rediger maskintilstander
Undermenyen Rediger maskintilstander blir vist.
Mer informasjon: "Undermenyen Rediger maskintilstander",
Side 62

Fastsetting av visningstid
Maskintilstandsstolpen viser tidsrommet 0 til 24 som standard.
Hver bruker kan endre visningstid. Visningstiden kan være
maksimalt 24 timer.
Når du skal endre visningstiden, gjør du følgende:
Trykk på tannhjul-symbolet
Vinduet Brukerspesifikk tilpassing av
maskintilstander blir vist.
Velg ønsket tidsrom (klokkeslett fra ...til ...)
Klikk på knappen Lagre
Maskintilstandsbjelken viser valgt tidsrom.
Tilpasning av visningstiden virker også inn på
undermenyene Rediger maskintilstander og
Detaljvisning siste 3 dager. Også der kan du tilpasse
visningstidsrommet.
Detaljvisning
Hvis du vil se Detaljvisning siste 3 dager, gjør du som følger:
Trykk på knappen viser maskintilstandene de siste dagene
Undermenyen Detaljvisning siste 3 dager blir vist.
Mer informasjon: "Undermeny Detaljvisning siste 3 dager",
Side 67
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5.6

Undermenyen Rediger maskintilstander

Vis maskintilstander
I undermenyen Rediger maskintilstander viser
StateMonitor maskintilstandene for den aktuelle dagen i en
maskintilstandsstolpe og lister dem opp i en tabell i kronologisk
rekkefølge.
For å velge en dag som StateMonitor skal vise maskintilstandene
for, gjør du som følger:
Trykk på kalendersymbolet ved Visningsdag
Velg dato
Bla alternativt bakover én dag om gangen
Bla alternativt forover én dag om gangen

Du kan filtrere oppføringene i tabellene etter:
maskintilstandsfargene (Filter)
varigheten til de enkelte maskintilstandene
(Vis tilstander som er lengre enn ...)
Mer informasjon: "Funksjoner i tabeller og diagrammer", Side 42
Erstatte og spesifisere maskintilstander
I undermenyen Rediger maskintilstander har du muligheten til å
erstatte bestemte maskintilstander med andre og spesifisere dem
mer nøyaktig.
Legg inn spesifiseringene i menyen Innstillinger.
Mer informasjon: "Undermeny Maskintilstander/
oppdragsstatuser", Side 117
For å endre en maskintilstand, gjør du som følger:
Veksle til menyen Maskinpark
Trykk på knappen Maskinstatus for den ønskede
maskinen
Velg undermenyen Rediger maskintilstander
Klikk i tabellen i kolonnen Ny tilstand
I rullegardinmenyen velger du ønsket tilstand
Klikk på knappen Lagre linjer
Maskintilstanden endres i
maskintilstandsstolpen.
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Den følgende tabellen viser hvilken originalmaskintilstand du kan
erstatte med hvilken spesifisering:
Originaltilstand

Ny tilstand (spesifisering)

Mørkegrønn

Produktiv

Mørkegrønn, Lysegrønn,
Gul, Rød eller Grå

Lysegrønn

Produktiv,
mating < 100 %

Mørkegrønn, Lysegrønn,
Gul, Rød eller Grå

Gul

OK, men ikke
produktiv

Gul, rød eller grå

Rød

Ikke driftsklar

Rød

Mørkegrå

Maskin ikke i
drift

Mørkegrå eller lysegrå

Den lysegrå tilstanden Ventetid kommer ikke opprinnelig fra
maskinen og er derfor ikke en originaltilstand.
Den lysegrå tilstanden kan erstatte en gul originaltilstand eller en
mørkegrå originaltilstand og spesifisere den mer nøyaktig.
Eksempel:
Hvis en maskin er slått av for vedlikeholdsarbeid (mørkegrå
tilstand), kan du etterpå sette denne tilstanden til ventetid (lysegrå
tilstand) i StateMonitor.
Legge til tilleggsinformasjon
En blå linje over et avsnitt på maskintilstandsstolpen viser at
avsnittet inneholder tilleggsinformasjon.
For å legge til tilleggsinformasjon gjør du som følger:
Veksle til menyen Maskinpark
Trykk på knappen Maskinstatus for den ønskede
maskinen
Velg undermenyen Rediger maskintilstander
I tabellkolonnen Kommentar skriver du inn
tilleggsinformasjon
Klikk på knappen Lagre linjer
StateMonitor viser en blå linje over avsnittet i
maskintilstandsstolpen.
Hvis du klikker på et avsnitt med en blå linje, viser StateMonitor et
overlappingsvindu med kommentaren som er lagt til og eventuelt
informasjon om endrede eller spesifiserte maskintilstander.
Fastsetting av visningstidsrom for maskintilstandsbjelken
Maskintilstandsstolpen viser tidsrommet 0 til 24 som standard.
Hver bruker kan endre visningstid.
Mer informasjon: "Fastsetting av visningstid", Side 61
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5.7

Undermeny Oppdragsterminal
(programvarealternativ)

I undermenyen Oppdragsterminal viser StateMonitor alle åpne
oppdrag som er tilordnet maskinen. Samtidig med bearbeidingen
på maskinen kan brukeren bokføre oppdragsstatus og behandle
bokføringer i ettertid.
Oppretting av oppdrag og tilordning til en maskin utføres
i menyen Oppdrag Her kan du også tilpasse oppdragenes
bearbeidingsrekkefølge.
Mer informasjon: "Meny Oppdrag (programvarealternativ)",
Side 86
Bokførte bearbeidingstider og stykktall blir vist i
oppdragsevalueringen.
Mer informasjon: "Oppdragstider (programvarealternativ)",
Side 103
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Bokfør oppdragsstatus
Gå frem på følgende måte for å bokføre oppdragsstatus og registrere bearbeidingstider:
Veksle til menyen Maskinpark
Trykk på knappen Maskinstatus for den ønskede
maskinen
Velg undermenyen Oppdragsterminal
Klikk på ønsket oppdrag i tabellen Tildelte
oppdrag for maskin
Oppdragsinformasjonen vises i avsnittet Aktuelt
valgt oppdrag
Klikk på knappen Bokfør oppdragsstatus i
avsnittet Start oppdrag
Tidsregistreringen starter
Klikk flere ganger etter hverandre på knappene
som hører til maskinens aktuelle oppdragsstatus
StateMonitor registrerer tidene for hver
oppdragsstatus.
Når du skal avslutte eller avbryte bearbeidingen,
trykker du på knappen Stopp oppdrag.
Tidsregistreringen er avsluttet.
Oppdraget kan eventuelt startes på nytt.
Rapportering av faktisk mengde: Velg Actual
amounti feltet utvalg
Skriv inn antall ferdige deler i inntastingsfeltet
Klikk på knappen Tilbakemelde
Rapportering av kassering: Velg Scrapi feltet
utvalg
Skriv inn antall kasserte deler i inntastingsfeltet
Klikk på knappen Tilbakemelde
Faktisk mengde og antall kasserte deler er lagret
i oppdrag.
Når du skal avslutte oppdrag, trykker du på
knappen Avslutt oppdrag.
Oppdraget vises ikke lenger i tabellen Tildelte
oppdrag for maskin
Registrerte tider og mengder finner du i menyen
Evalueringer
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Bearbeiding av bokføringer
Når du skal bearbeide bokføringen av aktuelt oppdrag, gjør du som
følger:
Når du skal endre oppdraget som ble avsluttet sist, trykker du
på knappen Hent tilbake sist avsluttede oppdrag.
eller
Klikk på ønsket oppdrag i tabellen Tildelte oppdrag for maskin
Oppdragsinformasjonen vises i avsnittet Aktuelt valgt oppdrag
Tabellen Bokføringer til oppdrag vises.
Start eventuelt oppdrag på nytt.
Rapporter ev annen mengde
Klikk på ønsket linje i tabellen Bokføringer til oppdrag
Velg ev. merknad (spesifisering av oppdragstilstand)
Ekstra spesifiseringer av oppdragstilstander legger du i
menyen Innstillinger.
Mer informasjon: "Undermeny Maskintilstander/
oppdragsstatuser", Side 117
Angi eventuelt kommentar
Klikk på knappen Lagre linjer
Når du skal avslutte oppdrag, trykker du på knappen Avslutt
oppdrag.
Visning av terminangivelse
Terminangivelse er uthevet med en annen farge i tabellen. Fargen
gir informasjon om hvordan tidsfristen overholdes:
Grønn: tidsfristen er mer enn 24 timer fram i tid
Oransje: tidsfristen er kortere enn 24 timer
Rød: tidsfristen er overskredet
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5.8

Undermeny Detaljvisning siste 3 dager

Undermenyen Detaljvisning siste 3 dager inneholder følgende
informasjon:
maskintilstandsstolpe de tre siste dagene
Tilgjengelighet for maskinen de tre siste dagene
Bruksgrad for maskinen de tre siste dagene
Mer informasjon: "Undermenyen Nøkkeltall", Side 98

Fastsetting av visningstidsrom for maskintilstandsbjelken
Maskintilstandsstolpen viser tidsrommet 0 til 24 som standard.
Hver bruker kan endre visningstid.
Mer informasjon: "Fastsetting av visningstid", Side 61
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5.9

Undermenyen Maskinalarmer

I undermenyen Maskinalarmer viser StateMonitor
Maskinmeldinger for de fire siste ukene.
Feilmeldingene på styringen er delt inn i Feilklasser og
Feilgrupper.
Feilklasser gjør det mulig å finne årsaken til feilmeldingen.
Feilgrupper gir informasjon om opprinnelsen til feilmeldingene.
Brukeren kan generere egne meldinger på HEIDENHAIN-styringene
i NC-programmet ved hjelp av spesialfunksjonen FN38.
Mer informasjon: "FN38: Send meldinger fra NC-programmet",
Side 82
Disse meldingene viser StateMonitor som Nyheter.
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Filtrere meldinger
For å finne bestemte meldinger raskere kan du filtrere etter
Feilklasser, Feilgrupper og Nyheter.
StateMonitor viser bare Feilklasser, Feilgrupper og Nyheter som
har forekommet i løpet av de fire siste ukene, i filterutvalget.
Filtrering etter følgende Feilklasser:
Emergency stop
Feil
Advarsel
Info
Merknad
Programavbrudd
Programstopp
Mating stoppet
Tilbakestilt
Ingen
Feilklassen Ingen inneholder alle feilmeldinger som ikke tilhører
noen annen feilklasse.
Filtrering etter følgende Feilgrupper:
Drift
Programmering
PLS
Generelt
Remote
Python
Ingen
Feilgruppen Ingen inneholder alle feilmeldinger som ikke tilhører
noen annen feilgruppe.
Filtrering etter Nyheter:
FN38
FN 38 Job
Program komplett utført
Program avbrutt av bruker
Program avbrutt av feilmelding
For å vise bestemte meldinger i listen setter du en hake ved de
relevante filterkriteriene med museklikk.
For å vise de filtrerte meldingene i listen klikker du på knappen
Oppdater.
Mer informasjon: "Funksjoner i tabeller og diagrammer", Side 42
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5.10 Undermenyen Programmeringskjøretider
I undermenyen Programmeringskjøretider viser StateMonitor en
Programtabell med en kronologisk oversikt over alle NC-program
som er startet på maskinen i et valgt tidsrom.
For å avgrense tidsvinduet er følgende valgmuligheter tilgjengelige:
Klokkeslett fra ... til ...
Antall dager (tilbakevirkende fra den aktuelle dagen)
1 dag
3 dager
7 dager
Dato fra ... til ...
Tabellens søkefunksjon (inntastingsfelt Søk:) omfatter kolonnene
Åpne, Underprogr. og Underprogr..
Mer informasjon: "Funksjoner i tabeller og diagrammer", Side 42
Grafisk fremstilling
I tillegg til Programtabell kan du vise to diagrammer:
Diagram Programløpetid til maskin {0} Samlet evaluering av
alle programmer i tabellen
Diagram Programanalyse: detaljevaluering av et program
DiagramProgramløpetid til maskin {0}
Diagrammet gir informasjon om programløpetid og gjennomsnittlig
overstyringsinnstilling av alle programmer i tabellen.
Når du vil vise diagrammet, klikker du på knappen Visualiser
tabellen grafisk under tabellen.
Diagrammet inneholder følgende informasjon:
Hver av de loddrette linjene i gitteret står for et program
Verdien på den horisontale aksen tilsvarer programnummeret i
tabellen
Det grønne punktet visualiserer programmets kjøretid (verdien
på aksen Programkjøretid)
De neste punktene visualiserer programmets gjennomsnittlige
overstyringsinnstillinger for spindel, Hurtiggang og
Mating (verdier på aksen Middelverdi overstyring over
programløpetid)
Når du vil vise detaljert informasjon om et program, fører du
musepekeren til et punkt i programmet
Et overlappingsvindu viser diagramverdiene, statusen til
programmet og en prosentvis evaluering av maskintilstandene.
Ønsker du å filtrere diagrammet med et program, velger du
ønsket program i feltet utvalg
Diagrammet viser bare verdiene for det valgte programmet.
Mer informasjon: "Oppretting av diagram ut fra tabell", Side 42
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Diagram Programanalyse
Diagrammet gir informasjon om gjennomsnittlige
overstyringsinnstillinger og maskintilstandene når programmet
kjøres.
Ønsker du å vise diagrammet, gjør du følgende:
Klikk på knappen Visualiser tabellen grafisk under tabellen.
Diagrammet Programløpetid til maskin {0} blir vist
Klikk på et vilkårlig punkt på den loddrette linjen i programmet.
Diagrammet Programanalyse blir vist
Diagrammet inneholder følgende informasjon:
Den horisontale aksen viser programmets kjøretid
Den vertikale aksen viser gjennomsnittlig overstyringsinnstilling
Linjene visualiserer overstyringsinnstillingene til spindel,
Hurtiggang og Mating ved aktuelt tidspunkt
Tilstandsstolpene FMAX visualiserer mating og ilgang (FMAX)
under programkjøringen
Maskinens tilstandsstolper visualiserer maskintilstandene under
programkjøringen
Tilstandsstolpen FMAX blir kun vist hvis du tillater tilgang
til PLC.
Mer informasjon: "Innstillinger for PLS-passord",
Side 161
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6.1

Menyen Nyheter

I menyen Nyheter fastsetter du ved hvilke brukere som varsles når
og hvordan ved hvilke meldinger på maskinen.
Menyen Nyheter omfatter følgende undermenyer:
Hendelseskonfigurator
Meldingsprofiler
Meldinger
Hvilke undermenyer og funksjoner StateMonitor viser er
avhengig av brukerens tilgang.
Gå frem i følgende rekkefølge:
I undermenyen Meldingsprofiler oppretter du en meldingsprofil
(Hvem skal varsles når?)
Mer informasjon: "Undermenyen Meldingsprofiler", Side 79
I undermenyen Hendelseskonfigurator konfigurerer du
hendelser
(Ved hvilke meldinger på maskinen skal noen varsles?)
Mer informasjon: "Undermenyen Hendelseskonfigurator",
Side 75
I undermenyen Meldinger tilordnes opprettede hendelser og
meldingsprofiler til hverandre
(Hvilken hendelse utløser hvilken meldingsprofil?)
Mer informasjon: "Undermenyen Meldinger", Side 81
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6.2

Undermenyen Hendelseskonfigurator

En hendelse er noe som kan skje på maskinen, f.eks.:
en advarsel
maskinstopp med feilmelding
en servicemelding/vedlikeholdsmelding
en alarm
StateMonitor henter meldingene som forekommer på styringen,
direkte og lister dem opp i visningen Maskinstatus i menyen
Maskinpark.
Styringsmeldingene er delt inn i Feilklasser og Feilgrupper.
Ved konfigurasjon av hendelser har du mulighet til å ta med hele
Feilklasser eller Feilgrupper i utvalget.
I tillegg kan Nyheter og Maskintilstander være en del av utvalget
for en hendelse: Nyheter genereres enten på HEIDENHAINstyringen i NC-programmet (FN38) eller de genereres av
StateMonitor ut fra styringens informasjon.
Feilklasser
På styringen er feilmeldingene tilordnet følgende Feilklasser:
Emergency stop
Feil
Advarsel
Info
Merknad
Programavbrudd
Programstopp
Mating stoppet
Tilbakestilt
Ingen
Feilklassen Ingen inneholder alle feilmeldinger som ikke tilhører
noen annen feilklasse.
Feilgrupper
Feilgrupper gir informasjon om opprinnelsen til feilmeldingene.
Styringen skiller mellom følgende Feilgrupper:
Drift
Programmering
PLS
Generelt
Remote
Python
Ingen
Feilgruppen Ingen inneholder alle feilmeldinger som ikke tilhører
noen annen feilgruppe.
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Nyheter
Under Nyheter er følgende valgmuligheter tilgjengelige:
FN38
På HEIDENHAIN-styringene kan du ved hjelp av
spesialfunksjonen FN38 generere nyheter i NC-programmet.
StateMonitor kan motta disse nyhetene og sende dem på epost til brukeren
FN 38 Job
På HEIDENHAIN-styringene kan du ved hjelp av
spesialfunksjonen FN38 rapportere oppdragsstatus i NCprogrammet. StateMonitor kan evaluere disse statusene
Program komplett utført
StateMonitor genererer denne nyheten hvis styringen leser
programslutt PGM END
Program avbrutt av bruker
StateMonitor genererer denne nyheten hvis operatøren avbryter
programmet med INTERN STOPP eller NØDSTOPP
Program avbrutt av feilmelding
StateMonitor genererer denne nyheten hvis en feilmelding
avbryter programkjøringen
Følg maskinhåndboken!
Hvilken informasjon styringen sender avhenger av de
konfigurerbare innstillingene til maskinen.
Maskintilstander
Under Maskintilstander kan du definere etter hvilket tidsrom
StateMonitor skal utløse en hendelse. Her kan du tilordne en
spesifikk verdi (i minutter) til her enkelt maskintilstand.
Individuelle meldinger
Du kan merke av tidligere maskinmeldinger i tabellen og dermed
legge til utvalget for hendelsen.
Mer informasjon: "Funksjoner i tabeller og diagrammer", Side 42
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Opprette hendelse
Foreta valget av meldinger som skal føre til en hendelse, svært
nøye.

MERKNAD
OBS! Fare for tap av data!
Hvis du tar med for mange meldinger i utvalget, kan innboksen
til mottakeren bli overfylt. Mottakeren får da ikke ytterligere eposter.
Opprett en separat innboks for StateMonitor
Velg meldingene svært nøye

MERKNAD
OBS! Fare for tap av data!
Hvis StateMonitor sender for mange meldinger til mottakeren,
vil e-postleverandøren kanskje klassifisere dem som SPAM.
Mottakeren får da ikke meldinger i innboksen lenger.
Velg meldingene svært nøye
For å opprette en hendelse gjør du som følger:
Veksle til menyen Nyheter
Velg undermenyen Hendelseskonfigurator
Velg Maskin som du vil opprette hendelsen for
Foreta valg av Feilklasser, Feilgrupper, Nyheter,
Maskintilstander og individuelle meldinger som
skal utløse hendelsen
Skriv inn et passende navn ved Denne
hendelsen med navnet ...
Klikk på knappen Save
Ved hjelp av valglisten bestemmer du hvilke maskinmeldinger som
skal føre til en nyhet.
Tabellen inneholder kolonnene A og B:
A = Automatisk utvalg av klasser/grupper
B = Valg avviker fra automatikken
Kolonne A i valglisten viser om feilmeldingen utløser en hendelse
gjennom automatisk valg via Feilklasser eller Feilgrupper.
StateMonitor setter hakene i kolonne A når du har valgt tilsvarende
feilklasse eller feilgruppe.
I kolonne B kan du velge bort enkeltmeldinger som er inkludert i
utvalget via Feilklasser og Feilgrupper.
I kolonne B kan du imidlertid også velge enkeltmeldinger hvis ikke
alle meldingene som tilhører denne feilklassen eller feilgruppen,
skal utløse hendelsen.
I en annen tabell viser StateMonitor alle opprettede hendelser.
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For å se innholdet til eksisterende hendelser gjør du som følger:
I tabellen klikker du på hendelsen
StateMonitor laster utvalget av Feilklasser, Feilgrupper,
Nyheter og individuelle meldinger inn i visningen.
Slette hendelse
For å slette en hendelse gjør du som følger:
Veksle til menyen Nyheter
Velg undermenyen Hendelseskonfigurator
Velg Maskin som du vil slette hendelsen for
I tabellen klikker du på symbolet for papirkurv
StateMonitor sletter hendelsen og fjerner den fra
tabellen.
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6.3

Undermenyen Meldingsprofiler

I undermenyen Meldingsprofiler kan du tilordne
meldingsinformasjon til en opprettet bruker og lagre det som en
meldingsprofil.
En meldingsprofil inneholder følgende informasjon:
henvising til User
sendingsinformasjon for sending av e-posten (Melding via ...)
sendingsperioden (Dager, Timer)
Meldingsintervall
I valgmenyen User kan man velge mellom alle opprettede brukere.
Meldingene sendes utelukkende på e-post.
Intervallmeldinger
For sendingsperioden angir du:
ukedagene StateMonitor skal varsle brukeren
tidsrommene StateMonitor skal sende meldingen til brukeren
Mulige meldingsintervaller:
umiddelbart
daglig
Alle samlet (justerbart fra 1 til 60 min))
Oppretting av Meldingsprofiler
For en bruker kan du opprette flere Meldingsprofiler: f.eks. en
profil når medarbeideren er i huset og en profil når medarbeideren
har beredskap.
For å opprette en meldingsprofil for en bruker gjør du som følger:
Veksle til menyen Nyheter
Velg undermenyen Meldingsprofiler
Velg brukeren som du vil opprette
Meldingsprofiler for
Velg kommunikasjonskanal på e-post (sett hake)
Skriv inn e-postadressen
Velg ukedagene som brukeren skal varsles på
Velg klokkeslett fra ... til ...
Velg Meldingsintervall
Gi meldingsprofilen et navn
Klikk på knappen Save
StateMonitor lagrer meldingsprofilen og viser
den i en tabell.
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Søk etter Meldingsprofiler
StateMonitor viser alle profiler for brukeren som er valgt ovenfor, i
tabellen.
Via inntastingsfeltet Søk: kan du søke målrettet etter bestemte
meldingsprofiler. Søket omfatter alle kolonnene i tabellen.
Mer informasjon: "Funksjoner i tabeller og diagrammer", Side 42
Endre Meldingsprofiler
Når du skal endre en eksisterende meldingsprofil, gjør du som
følger:
Veksle til menyen Nyheter
Velg undermenyen Meldingsprofiler
Velg brukeren som du vil opprette
Meldingsprofiler for
Velg meldingsprofilen som skal endres, i tabellen
StateMonitor laster angivelsene inn i visningen.
Utfør ønskede endringer
Klikk på knappen Save
StateMonitor lagrer den endrede
meldingsprofilen.
Sletting av Meldingsprofiler
For å slette en meldingsprofil gjør du som følger:
Veksling til menyen Nyheter
Velg undermenyen Meldingsprofiler
Velg User som du vil opprette Meldingsprofiler
for
I tabellen klikker du på symbolet for papirkurv
StateMonitor sletter meldingsprofilen fra
tabellen.
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6.4

Undermenyen Meldinger

I undermenyen Meldinger fastsetter du hvilke hendelser som skal
utløse hvilke meldinger. Du kan du opprette, aktivere og slette
meldinger.
Oppretting av melding
Du kan legge til meldinger ved å tilordne en meldingsprofil til en
hendelse.
Når du skal opprette en melding, gjør du følgende:
Veksle til menyen Nyheter
Velg undermenyen Meldinger
Velg en maskin under Maskin
En tabell med tilgjengelige hendelser for
maskinen blir vist.
Sett haker foran ønskede hendelser
Velg en bruker under User
En tabell med tilgjengelige meldingsprofiler for
brukeren blir vist.
Sett haker foran ønskede meldingsprofiler
Klikk på knappen ...datagrensesnitt
StateMonitor legger til en linje med den nye
meldingen i Opplisting av meldinger.
Aktivere melding
For å aktivere en melding i listen setter du haken i kolonnen Aktiv.
StateMonitor sender meldingene først når de er aktivert.

verktøy
For å slette en melding fra listen gjør du som følger:
Veksle til menyen Nyheter
Velg undermenyen Meldinger
I tabellen klikker du på symbolet for papirkurv
StateMonitor sletter den valgte meldingen fra
tabellen.
Mer informasjon: "Funksjoner i tabeller og diagrammer", Side 42

HEIDENHAIN | StateMonitor| Bruksanvisning | 10/2018

81

6

Menyen Messenger | FN38: Send meldinger fra NC-programmet

6.5

FN38: Send meldinger fra NCprogrammet

Styringsfunksjon FN38
Styringsfunksjonen FN38 i FN38-styringene kan generere
meldinger som blir behandlet som nyheter i StateMonitor.
Du kan benytte FN38 med følgende HEIDENHAIN-styringer:
Styring

Fra programvareversjon

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

For bruk av FN38 må nøkkeltallet 555343
skrives inn for å frigi spesialfunksjoner ved Qparameterprogrammeringen.
Fra programvareversjon 34059x-07 for TNC kan FN38
programmeres uten nøkkeltall.
programmering
For å programmere styringsfunksjonen FN38 gjør du som følger:
Trykk på tasten Q på styringen
Trykk på funksjonstasten SPESIALFUNK.
Trykk på funksjonstasten SEND FN38
Styringen skriver linjen FN38: SEND /".
Skriv teksten som skal sendes med
utdataformater for variabler
Eksempel:
FN 38: SEND /"Målt diameter: %+3f"/
+Q153

Antall formateringsanvisninger må stemme overens
med antall verdier som skal formateres.
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Utdataformat
Ved hjelp av en formateringsoperator kan du fastsette
utdataformatet til tallverdier.
Et prosenttegn innleder formateringsbeskrivelsene. Deretter følger
kjenningsbokstaven f for flytende komma-tall i desimalskrivemåte.
Mellom prosenttegnet og kjenningsbokstaven kan du gi flere
angivelser:
Pluss etter prosenttegnet betyr at fortegnet alltid tas med ved
tallverdier
Punktum og tall bestemmer antall desimaler som vises
Den følgende tabellen viser enkelte syntakseksempler for
utdataformater for variabler:
Utdataformater

Beskrivelse

%f

Visning av et flytende komma-tall i originalformatet

%.0f

Visning av et flytende komma-tall uten
desimaler

%.1f

Visning av et flytende komma-tall med én
desimal

%+.2f

Visning av et flytende komma-tall med
fortegn og to desimaler

Eksempel på bruk: stykktall
Mål: Med hver programutførelse øker stykktallet med 1.
Q1 = Q1 + 1

Stykktall

Q2 = 1000

Totalt stykktall

Q3 = 0815

Oppdrag

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

Send melding
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7.1

Meny Oppdrag (programvarealternativ)
Registrering og evaluering av oppdrag er en
tilleggsfunksjon og følger ikke med i standardleveringen
av programvaren.
Mer informasjon: "Programvarealternativer og lisenser",
Side 128

Med StateMonitor kan du registrere og evaluere
produksjonsordrene. For å gjøre dette legger du nye oppdrag til
menyen Oppdrag og tilordner dem til en maskin.
Menyen Oppdrag omfatter følgende undermenyer:
Opprett oppdrag
Tildel oppdrag
Tilpass bearbeidingsrekkefølge
Tilordnede oppdrag vises på maskinen i undermenyen
Oppdragsterminal. Her kan operatøren bokføre bearbeidingstidene
til et oppdrag og melde fra om stykktall.
Mer informasjon: "Undermeny Oppdragsterminal
(programvarealternativ)", Side 64
Operatøren benytter definerte oppdragsstatuser for bokføring
av bearbeidingstidene. Du kan spesifisere oppdragsstatusene
nærmere i menyen Innstillinger.
Mer informasjon: "Undermeny Maskintilstander/
oppdragsstatuser", Side 117
Bokførte bearbeidingstider og stykktall blir vist i
oppdragsevalueringen.
Mer informasjon: "Oppdragstider (programvarealternativ)",
Side 103
Hvilke undermenyer og funksjoner StateMonitor viser er
avhengig av brukerens tilgang.
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7.2

Undermeny Opprett oppdrag
(programvarealternativ)

I undermenyen Opprett oppdrag kan du:
opprette nye oppdrag
endre oppdrag
slette oppdrag
Opprett oppdrag
Når du skal legge til et oppdrag, gjør du følgende:
Veksle til menyen Oppdrag
Velg undermenyen Opprett oppdrag
Skriv inn oppdragsnummeret i feltet
Oppdragsnummer
Angi arbeidstrinn i feltet Arbeidstrinn
Angi eventuelt ytterligere informasjon om
oppdraget
Klikk på knappen Opprett oppdrag
Oppdraget vises i tabellen Opprettede oppdrag.
Du kan tilordne det nye oppdraget til en maskin.
Mer informasjon: "Undermeny Tildel oppdrag
(programvarealternativ)", Side 89
Slik legger du raskt og enkelt til flere arbeidstrinn til et
oppdrag:
Legg til et arbeidstrinn som beskrevet
Velg arbeidstrinn i tabellen Opprettede oppdrag.
Verdiene til oppdraget blir overført til avsnittet
Opprett oppdrag.
Tilpassing av verdier
Klikk på knappen Opprett oppdrag
Det nye arbeidstrinnet legges til.
Endre oppdrag
Forutsetning: Oppdraget er ikke tilordnet noen maskin.
Når du skal endre et oppdrag, gjør du følgende:
Gå inn i tabellen Opprettede oppdrag og klikk på det oppdraget
som du ønsker å endre
Valgt oppdrag er markert med grønn farge i tabellen.
Verdiene til oppdraget blir overført til avsnittet Opprett oppdrag.
Tilpassing av verdier
Klikk på knappen Endre oppdrag
Endringene blir tatt i bruk.
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Slett oppdrag
Forutsetning: Oppdraget er ikke tilordnet noen maskin.
For å slette et oppdrag gjør du følgende:
Gå inn i tabellen Opprettede oppdrag og klikk på det oppdraget
som du ønsker å slette
Valgt oppdrag er markert med grønn farge i tabellen.
Klikk på knappen Slett oppdrag
Oppdraget slettes fra tabellen.
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7.3

Undermeny Tildel oppdrag
(programvarealternativ)

Tilordning av oppdrag
Når du skal tilordne et oppdrag til en maskin og frigi den for
bearbeiding, gjør du som følger:
Veksle til menyen Oppdrag
Velg undermenyen Tildel oppdrag
Gå inn i tabellen Opprettede oppdrag og klikk på
oppdraget.
Valgt oppdrag er markert med grønn farge i
tabellen.
Velg en maskin i valgfeltetVelg maskin
Angi ytterligere informasjon om oppdraget ved
behov
Klikk på knappen Tildel oppdrag
Oppdraget vises i tabellen Tildelte oppdrag.
De kan begynne å bearbeide oppdraget.
Mer informasjon: "Undermeny
Oppdragsterminal (programvarealternativ)",
Side 64
Endre tilordning
Forutsetning: Oppdraget er enda ikke satt i gang i
oppdragsterminalen.
For å tilordne et verktøy til en annen maskin gjør du følgende:
Gå inn i tabellen Tildelte oppdrag og klikk på det oppdraget
som du ønsker å tildele til en annen maskin
Valgt oppdrag er markert med grønn farge i tabellen.
I valgfeltetVelg maskin velger du maskinen som du vil tilordne
oppdraget til.
Klikk på knappen Tildel oppdrag
Tilordningen blir endret.
Slett oppdrag
Mer informasjon: "Slett oppdrag", Side 88
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7.4

Undermeny Tilpass
bearbeidingsrekkefølge
(programvarealternativ)

I oppdragsterminalen til en maskin viser StateMonitor de tilordnede
oppdragene i kronologisk rekkefølge. Du kan tilpasse rekkefølgen
manuelt. Slik går du frem:
Veksle til menyen Oppdrag
Undermeny Tilpass bearbeidingsrekkefølge
Tabellen Oppdrag for maskin viser alle oppdrag
som er tilordnet den valgte maskinen.
Trekk oppdragene til ønsket posisjon ved å holde
nede museknappen.
Oppdragene vises i undermenyen
Oppdragsterminal i definert rekkefølge.
Mer informasjon: "Undermeny
Oppdragsterminal (programvarealternativ)",
Side 64
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7.5

FN38: Oppdragsfunksjoner i NCprogrammet

Styringsfunksjon FN38
Styringsfunksjonen FN38 i FN38-styringene kan generere
meldinger som blir behandlet som nyheter i StateMonitor.
Du kan benytte FN38 med følgende HEIDENHAIN-styringer:
Styring

Fra programvareversjon

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

For bruk av FN38 må nøkkeltallet 555343
skrives inn for å frigi spesialfunksjoner ved Qparameterprogrammeringen.
Fra programvareversjon 34059x-07 for TNC kan FN38
programmeres uten nøkkeltall.
Bokfør oppdragsstatus
Via FN38 Meldinger kan du melde fra om oppdragsstatus til
StateMonitor.
I FN38 Melding må følgende syntaks benyttes:
FN 38:
SEND /"JOB:oppdragsnummer_STEP:arbeidsskritt_status"

Forutsetninger:
Styring kan sende FN38 Meldinger
Mer informasjon: "FN38: Send meldinger fra NC-programmet",
Side 82
Oppdrag er opprettet
Oppdrag er tilordnet maskinen
Eksempel:
Oppdrag med oppdragsnummer 1234 og arbeidsskritt 1
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_START"

Start oppdrag

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

Start forberedelse

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

Produksjon

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

Stopp oppdrag

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

Avslutt oppdrag
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Tilbakemelding av mengde
Via FN38 Meldinger kan du melde fra om oppdragsmengder til
StateMonitor. Mengden kan oppgis trinnvis eller absolutt:
Ved trinnvis angivelse økes mengden med angitt verdi.
Ved absolutt angivelse overskrives den gamle verdien av den
nye verdien
I FN38 Melding må følgende syntaks benyttes:
FN 38:
SEND /"JOB:oppdragsnummer_STEP:arbeidsskritt_kategori_mengde"

Forutsetninger:
Styring kan sende FN38 Meldinger
Mer informasjon: "FN38: Send meldinger fra NC-programmet",
Side 82
Oppdrag er opprettet
Oppdrag er tilordnet maskinen
Oppdrag behandles
Eksempel:
Oppdrag med oppdragsnummer 1234 og arbeidsskritt 1, i tillegg
angivelse av faktisk mengde 23, kassering 12 og etterarbeid 15
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_OK_A:23"

Faktisk mengde (OK) absolutt

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

Faktisk mengde (OK) trinnvis

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

Kassering (S) absolutt

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

Kassering (S) trinnvis

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

Etterarbeiding (R) absolutt

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

Etterarbeiding (R) trinnvis

Opprett oppdrag
I stedet for å opprette med StateMonitor kan du legge til et
oppdrag med styringen med en FN38 Melding.
I FN38 Meldingen må følgende syntaks benyttes:
FN 38:
SEND /"JOB:oppdragsnummer_STEP:arbeidsskritt_CREATE"

Forutsetninger:
Styring kan sende FN38 Meldinger
Mer informasjon: "FN38: Send meldinger fra NC-programmet",
Side 82
Eksempel:
Oppdrag med oppdragsnummer 1234 og arbeidsskritt 1
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_CREATE"
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8.1

Meny Evalueringer

I menyen Evalueringer viser StateMonitor dataene fra maskinene i
tabellform og grafisk.
Menyen Evalueringer omfatter følgende undermenyer:
Dagsvisning
Maskintilstander
Nøkkeltall
Programmeringskjøretider
Maskinmeldinger
Oppdragstider
I undermenyene Dagsvisning og Maskintilstander
viser StateMonitor maskintilstandene kronologisk i
maskintilstandsstolper og beregner nøkkeltallene Tilgjengelighet
og Bruksgrad.
I undermenyene Nøkkeltall, Programmeringskjøretider og
Maskinmeldinger viser StateMonitor de tilsvarende dataene i
tabeller.
I undermenyen Oppdragstider lister StateMonitor opp
bearbeidingstidene og stykktallene som bokføres til hvert enkelt
oppdrag.
Hvilke undermenyer og funksjoner StateMonitor viser er
avhengig av brukerens tilgang.
Lagring av Evalueringer
I undermenyene Maskintilstander, Nøkkeltall,
Programmeringskjøretider, Maskinmeldinger og Oppdragstider
kan du lagre den aktuelle evalueringen under Mine evalueringer.
Hvis du setter en hake ved Privat, er denne evalueringen bare
synlig med påloggingsinformasjonen din. Andre brukere ser ikke
denne evalueringen.
Hvis du ikke setter en hake ved Privat, er evalueringen synlig
for alle brukere med Berettigelsesstatus: Bruker pluss eller
Administrator.
For å lagre evalueringen din gjør du som følger:
Skriv inn Evalueringens navn
Sett eventuelt hake ved Privat
Trykk på knappen Lagre
StateMonitor lagrer den aktuelle evalueringen og fører den inn i
tabellen Lagrede evalueringer.
Laste inn lagrede evalueringer
Hvis du alt har lagret evalueringer, går du frem på følgende måte:
Velg en lagret evaluering under Mine evalueringer
StateMonitor laster utvalgsdataene fra den lagrede evalueringen
inn i visningen.
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8.2

Undermenyen Dagsvisning

I undermenyen Dagsvisning viser StateMonitor maskintilstandene
for den aktuelle dagen grafisk for hver maskin.
I tillegg er nøkkeltallene Tilgjengelighet og Bruksgrad avbildet for
hver maskin.
Mer informasjon: "Undermenyen Nøkkeltall", Side 98
Maskinstatusen gir maskintilstandsstolpen.
En blå linje over et avsnitt på maskintilstandsstolpen viser at
avsnittet inneholder tilleggsinformasjon.
Mer informasjon: "Legge til tilleggsinformasjon", Side 63

Visning av detaljinformasjon
For hvert avsnitt for maskintilstandsstolpen kan du vise
detaljinformasjon.
Når du skal vise detaljinformasjonen, gjør du følgende:
Klikk på et avsnitt i maskintilstandsbjelken
StateMonitor viser et vindu som inneholder detaljinformasjon
om maskintilstanden og eventuelle kommentarer.
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8.3

Undermenyen Maskintilstander

Undermenyen Maskintilstander omfatter
Evaluering av maskintilstander for et definert tidsrom.
Følgende valgmuligheter er tilgjengelige:
Klokkeslett fra ... til ...
Antall dager (tilbakevirkende fra den aktuelle dagen)
1 dag
3 dager
7 dager
Dato fra ... til ...
For å vise maskintilstandene for et bestemt tidsrom gjør du som
følger:
Veksle til menyen Evalueringer
Velg undermenyen Machine statuses
Velg maskiner (sett hake foran maskinnavnet)
Velg klokkeslett fra ... til ...
Velg antall dager (tilbakevirkende fra den aktuelle
dagen)
Velg alternativet Dato fra ... til ...
Trykk på knappen Oppdater
StateMonitor viser maskintilstandsstolpen samt
Availability og Utilization rate for det valgte
tidsrommet.
Mer informasjon: "Undermenyen Nøkkeltall",
Side 98
Visning av detaljinformasjon
For hvert avsnitt for maskintilstandsstolpen kan du vise
detaljinformasjon.
Mer informasjon: "Visning av detaljinformasjon", Side 95
Visning av stolpediagram
For hver maskintilstandsbjelke kan du vise et stolpediagram:
Stolpediagrammet er forklart med nøkkeltall og viser
maskintilstandene i prosent.
Når du skal vise et bjelkediagram, gjør du følgende:
Klikk på diagramsymbolet ved siden av
maskintilstandsstolpen
Stolpediagram blir vist.
Når en maskintilstand spesifiseres, fremhever
StateMonitor stolpen med fet skrift.
Mer informasjon: "Erstatte og spesifisere
maskintilstander", Side 62
Klikk på stolpen for å vise spesifiseringer
(underkategorier)
Spesifiseringene vises som egne stolper.
Mer informasjon: "Funksjoner i tabeller og diagrammer", Side 42
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Lagring av evaluering
Under Mine evalueringer kan du lagre den aktuelle evalueringen.
Mer informasjon: "Lagring av Evalueringer", Side 94
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8.4

Undermenyen Nøkkeltall

StateMonitor beregner nøkkeltallene Availability og Utilization
rate fra de innkommende maskintilstandene.
Mer informasjon: "Tilgjengelighet", Side 99
Mer informasjon: "Bruksgrad", Side 100
For å evaluere nøkkeltallene for utvalgte maskiner gjør du som
følger:
Veksle til menyen Evalueringer
Velg undermenyen Nøkkeltall
Velg maskiner (sett hake foran maskinnavnet)
Velg klokkeslett fra ... til ...
Velg antall dager (tilbakevirkende fra den aktuelle
dagen)
Velg alternativet Dato fra ... til ...
StateMonitor viser følgende nøkkeltall i tabellen
for de valgte maskinene i det valgte tidsrommet:
Tilgjengelighet
Bruksgrad
Produktiv tid
Opptattidplan
Opptattid
Total nedetid
Mer informasjon: "Funksjoner i tabeller og diagrammer", Side 42
Graphically visualize a table
For hver maskin som er valgt, viser StateMonitor nøkkeltallene i en
separat grafikk.
Under Mine evalueringer kan du lagre den aktuelle evalueringen.
Mer informasjon: "Lagring av Evalueringer", Side 94
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Tilgjengelighet
Generelt er tilgjengeligheten tiden et system er tilgjengelig.
Tilgjengeligheten til en maskin beregnes fra forholdet mellom
hovedbrukstid og opptattidplan.
Hovedbrukstiden er total tid minus all nedetid.

Tilgjengelighet =

Samlet betraktningstidsrom

–

Total nedetid

Opptattidplan
Opptattidplan er total tid minus tiden maskinen er slått av.
Samlet betraktningstidsrom
–

Tiden maskinen ikke er i drift

=

Opptattidplan (= tiden maskinen er i drift)

Total nedetid beregnes med følgende sum:
Tiden maskinen ikke er i drift
+

Ventetid

+

Tiden maskinen ikke er driftsklar

=

Total nedetid

Dermed gjelder følgende for tilgjengelighet:

Tilgjengelighet =

Samlet betraktningstidsrom

–

Samlet betraktningstidsrom

–
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Bruksgrad
Generelt er bruksgraden forholdet mellom den faktisk oppnåelige
verdien for en referansestørrelse og den maksimale mulige verdien
for denne referansestørrelsen.
Med referanse til maskinbruken er bruksgraden forholdet mellom
produktiv tid og opptattiden til maskinen.

Bruksgrad =

Produktiv tid

+

Opptattid
Opptattiden er total tid minus ventetiden og minus tiden maskinen
ikke er i drift.
Samlet betraktningstidsrom
–

Ventetid

–

Tiden maskinen ikke er i drift

=

Opptattid

Dermed gjelder følgende for bruksgrad:
Produktiv tid
Bruksgrad =

Samlet betraktningstidsrom

+
–

–

Produktiv tid kan avvike fra programmets kjøretid.
Programmets kjøretid gjelder som produktiv tid først når
overstyringsverdiene er på minst 1 %
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8.5

Undermenyen
Programmeringskjøretider

I undermenyen Programmeringskjøretider kan du evaluere
kjøretidene til NC-programmene til flere maskiner.
For å evaluere Programmeringskjøretider gjør du som følger:
Veksle til menyen Evalueringer
Velg undermenyen Programmeringskjøretider
Velg maskiner (sett hake foran maskinnavnet)
Velg klokkeslett fra ... til ...
Velg antall dager (tilbakevirkende fra den aktuelle
dagen)
Velg alternativet Dato fra ... til ...
StateMonitor viser programmene som er kjørt i
det valgte tidsrommet, i tabellen:
Under Mine evalueringer kan du lagre den aktuelle evalueringen.
Mer informasjon: "Lagring av Evalueringer", Side 94
Graphically visualize a table
Funksjonaliteten til programtabellen og dens grafiske visualisering
tilsvarer undermenyen Programmeringskjøretider i menyen
Maskinpark under Maskinstatus.
Mer informasjon: "Undermenyen Programmeringskjøretider",
Side 70
I motsetning til menyen Maskinpark kan du i menyen
Evalueringer foreta visualisering for flere maskiner
samtidig og sammenligne dem med hverandre.
StateMonitor lister opp alle diagrammer under
hverandre.
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8.6

Undermenyen Maskinmeldinger

I undermenyen Maskinmeldinger kan du liste opp bestemte
meldinger i et definert tidsrom for utvalgte maskiner.
For å liste opp Maskinmeldinger gjør du som følger:
Veksle til menyen Evalueringer
Velg undermenyen Maskinmeldinger
Velg maskiner (sett hake foran maskinnavnet)
Velg klokkeslett fra ... til ...
Velg antall dager (tilbakevirkende fra den aktuelle
dagen)
Velg alternativet Dato fra ... til ...
Velg Feilklasser, Feilgrupper, Nyheter
Klikk på knappen Oppdater
I en tabell lister StateMonitor opp alle
maskinmeldinger som har oppstått i det valgte
tidsrommet på den valgte maskinen, og som
tilhører valgte Feilklasser, Feilgrupper eller
Nyheter.
Mer informasjon: "Funksjoner i tabeller og diagrammer", Side 42
Under Mine evalueringer kan du lagre den aktuelle evalueringen.
Mer informasjon: "Lagring av Evalueringer", Side 94
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8.7

Oppdragstider (programvarealternativ)

I undermenyen Oppdragstider kan du evaluere kjøretidene til
produksjonsordrene.
Følgende formater er tilgjengelige for evaluering:
Tabellen Oppdrag lister opp alle oppdrag som oppfyller
søkekriteriene og den totale varigheten av disse
Tabellen Arbeidstrinn til valgte oppdrag inneholder
alle arbeidstrinn til valgt oppdrag og gir informasjon om
bearbeidingssentre, faktisk verdi og kassering av de ferdige
delene samt maskinen som arbeidstrinnet er utført på.
Stolpediagrammet visualiserer oppsettingstiden,
produksjonstiden og ikke definert tid for hvert arbeidstrinn.
Tabell Bokføringer til arbeidstrinn inneholder detaljert
informasjon for hver oppdragsstatus til valgt arbeidstrinn
Når du skal evaluere registrerte data, gjør du som følger:
Veksle til menyen Evalueringer
Velg undermenyen Oppdragstider
Velg maskiner (sett hake foran maskinnavnet)
Velg klokkeslett fra ... til ...
Velg antall dager (tilbakevirkende fra den aktuelle
dagen)
Velg alternativet Dato fra ... til ...
Skriv eventuelt inn Oppdragsnummer, Delenavn
eller Part number i tilhørende søkefelt
Når du vil begrense søket til å gjelde
bearbeidede oppdrag, setter du en hake foran Vis
kun avsluttede oppdrag
Klikk på knappen Oppdater
StateMonitor lister opp alle oppdrag i tabellen
som oppfyller søkekriteriene.
Klikk på et oppdrag i tabellen Oppdrag
Tabellen Arbeidstrinn til valgte oppdrag vises.
Klikk på et arbeidstrinn i tabellen Arbeidstrinn til
valgte oppdrag
Tabellen Bokføringer til arbeidstrinn vises.
Klikk på Arbeidstrinn til valgte oppdrag for å
vise et stolpediagram for tabellen Visualiser
tabellen grafisk
Mer informasjon: "Funksjoner i tabeller og diagrammer", Side 42
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Menyen Innstillinger | Meny Innstillinger

9.1

Meny Innstillinger

Menyen Innstillinger omfatter følgende undermenyer:
Brukerinnstillinger
Bruker
Maskiner
Maskintilordning
Maskintilstander
Messenger-innstillinger
Datasikring
Systemspråk
Ekstern rapportering DB
info
Hvilke undermenyer og funksjoner StateMonitor viser er
avhengig av brukerens tilgang.
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9.2

Undermenyen Brukerinnstillinger

Endre passord
Hver bruker kan endre passordet sitt.

For å endre brukerpassordet gjør du som følger:
Veksle til menyen Innstillinger
Velg undermenyen Brukerinnstillinger
I feltet Brukernavn står brukernavnet ditt.
I feltet Gammelt passord skriver du inn det
nåværende passordet ditt
I feltet Nytt passord skriver du inn det nye
passordet
I feltet skriver du inn det nye passordet på nytt
Klikk på knappen Endre passord
StateMonitor endrer passordet.
Glemt passord?
Hvis en bruker har glemt passordet sitt, kan Administrator
tilbakestille passordet.
Mer informasjon: "Tilbakestille passord", Side 110
Endre språkinnstilling for bruker
Hver bruker kan stille inn språket individuelt i StateMonitor.
Når du skal endre språkinnstillingen for bruker, gjør du som følger:
Veksle til menyen Innstillinger
Velg undermenyen Brukerinnstillinger
Velg brukerspråk
Klikk på knappen Lagre endringen
StateMonitor endrer brukerspråket.
Språkinnstillingen til alle andre brukere påvirkes ikke av
denne innstillingen.
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9.3

Undermenyen Brukeradministrasjon

Roller
Brukerne av StateMonitor har forskjellige tilgangsrettigheter og
endringsrettigheter avhengig av rolle.
Du kan tilordne brukerne følgende roller:

Viewer

Bruker

Bruker
pluss

Administrator

Meny

Tillatelse

Maskinpark

Uten endringstillatelse
Bare tilgang til Maskinstatus,
Oppdragsterminal (programvarealternativ) og Detaljvisning siste 3
dager

Nyheter

ingen tilgang

Oppdrag
(programvarealternativ)

ingen tilgang

Evalueringer

ingen tilgang

Innstillinger

Bare tilgang til Brukerinnstillinger
og info

Maskinpark

Alle tillatelser

Nyheter

Uten endringstillatelse

Oppdrag
(programvarealternativ)

ingen tilgang

Evalueringer

Bare tilgang til Dagsvisning for
maskintilstandene

Innstillinger

Bare tilgang til Brukerinnstillinger
og info

Maskinpark

Alle tillatelser

Nyheter

Alle tillatelser

Oppdrag
(programvarealternativ)

Alle tillatelser

Evalueringer

Alle tillatelser

Innstillinger

Bare tilgang til Brukerinnstillinger
og info

Alle menyer

Alle tillatelser

Bare brukere med administrator-tillatelse kan opprette,
endre og slette brukerdata.
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Opprett bruker
For å opprette en bruker i StateMonitor gjør du som følger:
Veksle til menyen Innstillinger
Skriv inn følgende data i undermenyen Bruker:
Fornavn
Etternavn
Brukernavn
E-post
Tilordning av Berettigelsesstatus:
Klikk på knappen Lagre
StateMonitor skriver den opprettede brukeren
inn i brukerlisten.
StateMonitor sender passordet til brukeren på epost.
Hver bruker kan endre passordet sitt når som helst.
Mer informasjon: "Undermenyen Brukerinnstillinger", Side 107
Brukernavn sammen med Passord er nødvendig for Innlogging.
Mer informasjon: "Menyen Home", Side 46
Brukerne mottar tillatelsene på den angitte e-postadressen som
definert i menyen Nyheter.
Mer informasjon: "Menyen Nyheter", Side 74
Endre brukerdata
Når du skal redigere brukerdata i etterkant, går du frem som
følger:
Veksle til menyen Innstillinger
Velg undermenyen Bruker
Velg brukeren du vil endre i brukerlisten
StateMonitor markerer brukeren og laster
dataene inn i inntastingsfeltene.
Utfør endringer
Klikk på knappen Lagre endringer
StateMonitor overtar de endrede dataene i
brukerlisten.
Slett bruker
For å slette en bruker i StateMonitor gjør du som følger:
Veksle til menyen Innstillinger
Velg undermenyen Bruker
Velg brukeren du vil slette i brukerlisten
StateMonitor markerer brukeren og laster
dataene inn i inntastingsfeltene.
Klikk på knappen Slett bruker
StateMonitor fjerner brukeren fra listen.
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Tilbakestille passord
Hvis en bruker har glemt passordet sitt, er det kun brukere med
administrator-tillatelse som kan tilbakestille passordet.
For å tilbakestille et passord gjør du som følger:
Veksle til menyen Innstillinger
Velg undermenyen Bruker
Velg brukeren du vil tilbakestille passordet for, i
brukerlisten
StateMonitor markerer brukeren og laster
dataene inn i inntastingsfeltene.
Klikk på knappen Tilbakestille passord
StateMonitor tilbakestiller passordet og sender
en e-post med det nye passordet til den aktuelle
brukeren.
Brukeren kan endre passordet igjen.
Hvis meldingsfunksjonen (Nyheter) til StateMonitor ikke
er integrert i bedriften din, kan ikke StateMonitor sende
en e-post med det tilbakestilte passordet.
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9.4

Undermeny Maskiner

Opprett maskin
Denne funksjonen er kun tilgjengelig for brukere med
administrator-tillatelse.
For å opprette en ny maskin i StateMonitor gjør du som følger:
Veksle til menyen Innstillinger
Velg undermenyen Maskiner
Skriv navnet på maskinen inn i feltet Maskinnavn
Velg Type (styring)
StateMonitor viser området Maskinspesifikke
innstillingeravhengig av utvalget.
Gjør nødvendige innstillinger avhengig av
utvalget.
Mer informasjon: "Styringsspesifikke
maskinparametere", Side 160
Ved IP-adresse / DHCP skriver du inn IPadressen (eth0) eller vertsnavnet til maskinen
Klikk på knappen Kontroller
StateMonitor kontrollerer nettverksforbindelsen
til maskinen.
Mer informasjon: "Kontroll av
nettverksforbindelse", Side 112
Hvis du har et bilde av maskinen, trykker du på
knappen Last bilde
Velg bildefilen i Windows Explorer
StateMonitor laster det valgte bildet inn i
visningen.
Klikk på knappen Opprett maskin
Maskinen lagres i maskinlisten.
Sett hake i kolonnen Aktiv
Velg den opprettede maskinen i maskinlisten
StateMonitor markerer maskinen.
Klikk på knappen Lagre maskin
Maskinen vises i menyen Maskinpark.
Hvis du ikke setter en hake i kolonnen Aktiv, viser ikke
StateMonitor maskinen i menyen Maskinpark.
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Kontroll av nettverksforbindelse
Når nettverksforbindelsen ikke er god, får du følgende
feilmelding:
«Ugyldig IP-adresse»
Når du ikke har nettverksforbindelse, må du kontrollere om:
riktig IP-adresse for maskinen er angitt
serveren eller datamaskinen som StateMonitor er installert på,
er forbundet med det lokale firmanettverket
maskinen er forbundet med det lokale firmanettverket
Mer informasjon: "Nettverksforbindelse", Side 133
Så snart det er nettverksforbindelse mellom maskinen
og StateMonitor, sender styringen SIK-nummeret og
programvareversjonen av NC-programvare til StateMonitor.
StateMonitor fører SIK-nummeret og programvareversjonen av NCprogramvare inn i de aktuelle kolonnene i oversiktstabellen.
Detaljer om kolonnen Tilkoblingsstatus
I kolonnen Tilkoblingsstatus i maskinlisten viser StateMonitor
aktuell tilkoblingsstatus for hver maskin.
Følgende tilkoblingsstatuser er mulige:
Tilkoblingsstatus

Årsak

Forbindelse ble opprettet

Maskinen er koblet til StateMonitor

Automatisk koblingsoppbygning

Forbindelsesoppsett pågår

Ingen forbindelse – aktivering nødvendig

Forbindelse avbrutt
Etter tre tilkoblingsavbrudd innen fem minutter gjøres det ikke noe
nytt forsøk på å opprette forbindelse (ustabilt nettverk)

Forbindelse avbrutt

Ingen forbindelse mellom maskinen og StateMonitor
Maskinen er deaktivert i StateMonitor
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Bak forbindelsesstatusen viser StateMonitor den tilhørende DNCstatusmeldingen i hakeparentes.
Følgende DNC-statusmeldinger er mulige:
DNC-statusmelding

Beskrivelse

Årsak

DNC STATE NOT INITIALIZED

Maskinen er i starttilstand
Maskinen er ennå ikke initialisert

Ingen forbindelse opprettet ennå

DNC STATE HOST IS NOT AVAILABLE

Maskinen kan ikke nås med PING

Maskinen er slått av eller koblet fra
nettverket

DNC STATE HOST IS AVAILABLE

Maskinen kan nås med PING

Maskinen starter, NC starter, DNC
er allerede tilgjengelig

DNC STATE DNC IS AVAILABLE

DNC er tilgjengelig

Maskinen starter, NC og DNC er
ikke startet ennå

DNC STATE WAITING PERMISSION

Venter på tillatelse

Klient venter på tillatelse for Ekstern
tilgang

DNC STATE MACHINE IS BOOTED

Maskinen er startet opp
NC-er lastet, PLS er ikke konvertert
ennå

Maskinen er startet opp og venter
på kvittering for strømbruddet med
CE

DNC STATE MACHINE IS
INITIALIZING

Maskinen initialiseres

PLS blir konvertert

DNC STATE MACHINE IS AVAILABLE

Maskinen er startet helt opp og
driftsklar

Maskinen er driftsklar, alle DNCfunksjoner er tilgjengelige

DNC STATE MACHINE IS SHUTTING
DOWN

Maskinen slås av

Avslåing av maskinen er startet

DNC STATE DNC IS STOPPED

Maskinen slås av, DNC er stoppet

DNC er avsluttet i løpet av avslåingen

DNC STATE HOST IS STOPPED

Maskinen er slått av

Forbindelse tapt
maskinen er slått av og kan ikke nås
lenger

DNC STATE NO PERMISSION

Ingen tillatelse

Ekstern tilgang er sperret (MODfunksjon)
Forespørsel om tillatelse for Ekstern
tilgang er avslått
Forespørsel om tillatelse for Ekstern
tilgang er aktiv, men bekreftes ikke
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Utbedring av tilkoblingsproblemer
Hvis det oppstår tre tilkoblingsavbrudd innen fem minutter,
tyder det på ustabilt nettverk. I så fall finner det ikke sted flere
forbindelsesforsøk. StateMonitor viser forbindelsesstatusen
Ingen forbindelse – aktivering nødvendig
.
For å starte en ny opprettelse av forbindelse gjør du som følger:
Deaktiver maskinen
Klikk på knappen Lagre maskin
Aktiver maskinen på nytt
Klikk på knappen Lagre maskin
StateMonitor prøver på nytt å opprette forbindelse.
Hvis en klient sender en forespørsel om tillatelse for Ekstern
tilgang, vises neste vindu på styringen.
Detaljer om kolonnen Feilmelding
I kolonnen Feilmelding i maskinlisten viser StateMonitor en DNCfeilmelding ved forbindelsesproblemer.
Følgende DNC-feilmeldinger er mulige:
DNC-feilmelding

Beskrivelse

Årsak

DNC_E_DNC_PROHIBITED

DNC sperret

Ekstern tilgang er sperret (MODfunksjon)
Forespørsel om tillatelse for Ekstern
tilgang er avslått

DNC_E_FAIL

DNC mislykket

Brannmur er sperret

DNC_E_OPTION_NOT_AVAILABLE

DNC-alternativ ikke tilgjengelig

Alternativ #18 HEIDENHAIN DNC
er ikke tilgjengelig

DNC_E_NOT_POS_NOW

DNC er ikke mulig for øyeblikket

DNC-forbindelse er ikke mulig for
øyeblikket (f.eks. hvis en maskin er i
ferd med å slås av)

DNC32_E_NOT_CONN

Ingen forbindelse med maskinen

Maskinen er slått av eller er ikke
koblet til nettverket

TIMEOUT

Tidsoverskridelse i nettverket

StateMonitor har sendt en forespørsel, men styringen svarer ikke
(kontroller forbindelsen)

Rediger maskin
For å endre dataene til en maskin i StateMonitor gjør du som
følger:
Veksle til menyen Innstillinger
Velg undermenyen Maskiner
Velg maskinen i maskinlisten
StateMonitor laster dataene inn i
inntastingsfeltene.
Endre data
Klikk på knappen Lagre maskin
StateMonitor lagrer maskinen med de endrede
dataene.
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Slett maskin
For å slette en maskin i StateMonitor gjør du som følger:
Veksle til menyen Innstillinger
Velg undermenyen Maskiner
Velg maskinen i maskinlisten
Klikk på knappen Slett maskin
StateMonitor sletter den valgte maskinen fra
listen.
Maskinen vises ikke i menyen Maskinpark
lenger.
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9.5

Undermenyen Maskintilordning

I undermenyen Maskintilordning kan du tilordne maskinene til de
enkelte brukerne som de skal være synlige for.
Denne funksjonen er kun tilgjengelig for brukere med
administrator-tillatelse.
For å tilordne utvalgte maskiner til en bruker gjør du som følger:
Veksle til menyen Innstillinger
Velg undermenyen Maskintilordning
Sett en hake ved Aktiver bruker
maskintilordning
I rullegardinmenyen Velg bruker
Under alle maskiner velger du den maskinen
som du vil tilordne den valgte brukeren
Alternativt kan du trykke på tasten Ctrl ved
flervalg og velge maskiner
Klikk på knappen Pil mot høyre
StateMonitor tilordner maskinene til den
valgte brukeren og fører den inn under tildelte
maskiner.
Klikk på knappen Lagre
For å oppheve en tilordning gjør du som følger:
Velg tilordnede maskiner
Klikk på knappen Pil mot venstre
StateMonitor flytter den valgte maskinen tilbake
tilalle maskiner.
Klikk på knappen Lagre
For å tilordne alle maskinene til en bruker gjør du som følger:
Klikk på knappen to piler mot høyre
StateMonitor flytter alle maskinene til tildelte
maskiner.
Klikk på knappen Lagre
Hvis det ikke er satt en hake ved Aktiver bruker
maskintilordning, ser alle brukerne alle aktiverte
maskiner.
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9.6

Undermeny Maskintilstander/
oppdragsstatuser

I undermenyen Maskintilstander/oppdragsstatuser kan du
opprette spesifiseringer (underkategorier) som beskriver en tilstand
nærmere. Du kan tilordne spesifiseringene til en maskin eller til et
oppdrag i menyen Maskinpark. Tilordnede spesifiseringer vises i
menyen Evalueringer
Maskintilstander
Følgende maskintilstander kan oppstå:
Fargemerking

Mørkegrønn

Lysegrønn

Tilstand

Forklaring

Produktiv
(mating og
hurtiggang
OVR > 100 %)

Maskinen er produktiv. Potensiometrene for mating og
ilgang er stilt inn på 100 %
eller mer.

Produktiv
(mating og
hurtiggang
OVR < 100 %)

Maskinen er produktiv. Potensiometrene for mating og
ilgang er stilt inn på mindre
enn 100 %.

OK, men ikke
produktiv

Maskinen er driftsklar, men
ikke produktiv

Gul
Ikke driftsklar
Rød

Maskinen er ikke driftsklar
Nødstopp er utløst.
Feilmeldinger vises

Ventetid

Kan erstatte en gul eller
mørkegrå maskintilstand og
spesifisere den mer nøyaktig.

Maskin ikke i
drift

Maskinen er slått av

Lysegrå

Mørkegrå
Oppdragstilstander (programvarealternativ)
Følgende oppdragstilstander kan oppstå:
Opprettet
Tildelt
Sperret/endring
Startet
Forberedelse
Oppretting
Avbrutt
Avsluttet
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Spesifisering av tilstander
For å spesifisere en maskintilstand eller legge til enda en
spesifisering gjør du som følger:
Veksle til menyen Innstillinger
Velg undermenyen Maskintilstander/
oppdragsstatuser
Klikk på tilstanden som skal spesifiseres
StateMonitor åpner et inntastingsvindu for den
valgte tilstanden.
Skriv inn ekstra betegnelse (spesifisering)
Klikk på knappen Ny
StateMonitor fører den nye spesifiseringen opp i
en liste over inntastingsvinduet.
Du kan tilordne nye spesifiseringer til en maskintilstand eller til et
oppdrag i menyen Maskinpark.
Mer informasjon: "Undermenyen Rediger maskintilstander",
Side 62
Mer informasjon: "Undermeny Oppdragsterminal
(programvarealternativ)", Side 64
Endre rekkefølgen til de ulike spesifiseringene.
Ved å trykke på pilsymbolknappene kan du endre rekkefølgen til
spesifiseringene.
Klikk på knappen Pil oppover
StateMonitor flytter spesifiseringen én plass
oppover i listen.
Klikk på knappen Pil nedover
StateMonitor flytter spesifiseringen én plass
nedover i listen.

Slett spesifisering
For å slette en spesifisering gjør du som følger:
Klikk på symbolet papirkurv
StateMonitor sletter spesifiseringen fra listen.

118

HEIDENHAIN | StateMonitor| Bruksanvisning | 10/2018

9

Menyen Innstillinger | Undermenyen Messenger-innstillinger

9.7

Undermenyen Messenger-innstillinger

I undermenyen Messenger-innstillinger skriver du inn
tilkoblingsinformasjonen til e-postserveren som sender nyhetene
fra StateMonitor og til brukerne.
Krav: e-postserver
For å utføre Messenger-innstillinger går du frem som følger:
Veksle til menyen Innstillinger
Velg undermenyen Messenger-innstillinger
Angi forbindelsesparameter
Klikk på knappen Lagre
StateMonitor lagrer konfigurasjonen for
forbindelsen til SMTP-sereren.
Du har tilgang til følgende parametre:
Parameter

Forklaring

Server

Servernavnet til e-postserveren

User

Brukernavnet til SMTP-brukeren
Spør eventuelt e-postleverandøren

Password

Passordet til SMTP-brukeren
Spør eventuelt e-postleverandøren

Tilkoblingssikkerhet

Type kryptering, avhengig av angivelser fra
e-postleverandøren:
None
ukryptert kommunikasjon
STARTTLS:
Kommunikasjonen foregår ukryptert
helt til e-postserveren tilbyr en
transportkryptering. Først da opprettes
kryptert kommunikasjon
SSL/TLS
Helt kryptert kommunikasjon

Port

SMTP-port for kommunikasjon, avhengig av
valgt Tilkoblingssikkerhet
25 for None
587 for STARTTLS
465 for SSL/TLS
HEIDENHAIN anbefaler å velge en kryptert forbindelse
for å beskytte de overførte dataene.
Rådfør deg eventuelt med en IT-spesialist.
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9.8

Undermeny Datasikring

Automatisk lagring og sletting av data
StateMonitor lagrer alltid alle data fortløpende til minnet er fullt.
Administrator vil da motta en melding om dette.
Hvis du vil frigi lagringskapasitet regelmessig, kan du bestemme
hvor lenge data skal lagres. Du må da angi ønsket antall dager.
StateMonitor vil da automatisk slette data som er eldre enn dette.
Når du skal konfigurere automatisk sletting a data, gjør du følgende:
Veksle til menyen Innstillinger
Velg undermenyen Datasikring
I inntastingsfeltet Antall dager ... stå verdien
0 oppført som standard: StateMonitor lagrer
dataene fortløpende til minnet er fullt.
Skriv ønsket antall dager som skal lagres inn i
inntastingsfeltet Antall dager ..., f.eks. 365 (1 år)
Klikk på knappen Lagre
StateMonitor sletter automatisk alle data som er
eldre enn 365 dager.
HEIDENHAIN anbefaler å gjennomføre en daglig
datasikring på serveren eller datamaskinen uavhengig av
de automatiske lagringene til StateMonitor. Slik kan du
unngå større datatap i tilfelle funksjonsfeil.
Du har to muligheter for å foreta sikring av StateMonitor-dataene i
CSV-format på serveren eller datamaskinen:
Automatisk (f.eks. daglig, kl. 10:00)
Manuell
Automatisk datasikring
For at StateMonitor skal utføre den automatiske datasikringen av
seg selv gjør du som følger:
Veksle til menyen Innstillinger
Velg undermenyen Datasikring
I inntastingsfeltet Bane for lagring av
sikkerhetskopi skriver du inn den ønskede
banen der StateMonitor skal lagre sikringen,
f.eks. serverstasjon:
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor
\backup
Velg Klokkeslett for lagring av sikkerhetskopi,
f.eks. 10:00
Klikk på knappen Opprett
StateMonitor lagrer dataene hver dag kl. 10:00 i
den angitte banen.
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Manuell datasikring
For å gjennomføre en manuell datasikring gjør du som følger:
Veksle til menyen Innstillinger
Velg undermenyen Datasikring
Klikk på knappen Eksporter CSV-filer
På skjermen vises et vindu for valg av
lagringssted.
Velg lagringssted
Klikk på knappen Lagre:
StateMonitor lagrer sikringsfilen på det valgte
lagringsstedet.
Sikringsfilen er en Zip-fil som inneholder to CSV-filer:
MachineDate.csv
MachineStateHistory.csv
Ikke gi de to CSV-filene nytt navn!

Gjenopprette database manuelt
Hvis databasen til StateMonitor er ødelagt, må du gjenopprette
databasen manuelt.
Når du skal sette opp databasen, gjør du følgende:
Kopier mappen tncsmdbfra mappen med ønsket dato tilC:
\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat\backups
Lim mappen tncsmdb inn i katalogen
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat (skriv
eventuelt over eksisterende mappe)
Etter gjenoppretting av dataene må StateMonitor
eventuelt startes på nytt.
Hvis du sletter mappen tncsmdb i katalogen
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat, oppretter
StateMonitor en ny, tom database ved neste omstart.

MERKNAD
OBS! Fare for tap av data!
Hvis du ikke har opprettet en sikring (Backup) av
databasen og sletter den aktuelle databasen i mappen
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat, går alle
eksisterende data, f.eks. Maskindata, brukerdata osv., tapt.
Sikre databasen regelmessig
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Laste ned loggfil
Hvis du tar kontakt med HEIDENHAIN-service, trenger du eventuelt
loggfilen til StateMonitor.
Når du skal opprette loggfilen, gjør du som følger:
Veksle til menyen Innstillinger
Velg undermenyen Datasikring
Klikk på knappen Last ned loggfil
På skjermen vises et vindu for valg av
lagringssted.
Velg lagringssted
Klikk på knappen Lagre:
StateMonitor lagrer loggfilen på det valgte
lagringsstedet.
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9.9

Undermeny Systemspråk

I undermenyen Systemspråk kan du foreta det globale språkvalget
for StateMonitor.
Denne funksjonen er kun tilgjengelig for brukere med
administrator-tillatelse.
Når du skal stille om systemspråket i StateMonitor, gjør du som
følger:
Veksle til menyen Innstillinger
Velg undermenyen Systemspråk
På skjermen vises vinduet for endring av
språkinnstillingene.
Velg ønsket språk fra listen
Klikk på knappen Lagre endringen
Tips:
Det er ikke nødvendig med omstart av programvaren
for å endre språk i StateMonitor
I undermenyen Brukerinnstillinger kan hver bruker
stille om språket individuelt for seg uten at det
påvirker innstillingen av systemspråket.
Språkinnstillingen i undermenyen Brukerinnstillinger
har prioritet foran systemspråket i visningen
For en ny bruker vil språkinnstillingen være den
samme som systemspråket hvis brukeren ikke velger
et annet språk.
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9.10 Undermenyen Ekstern rapportering DB
En ekstern Reporting DB (database) kan lese lagrede StateMonitordata og evaluere dem for et driftsrapporteringssystem.
StateMonitor støtter databasesystemene Apache Cerby og
Microsoft SQL-servere.
StateMonitor overfører ingen lagrede data fra
StateMonitor-databasen over til den eksterne databasen.
Slik kan du bruke maskindataene fra StateMonitor til følgende
formål:
Korrelasjon med data fra ERP- og MES-systemer
Klargjøring av data for OEE-programvare
Visualisering av maskintilstander i egen programvare
Denne funksjonen er kun tilgjengelig for brukere med
administrator-tillatelse.
Forutsetning: server med databasesystem (Apache Derby oder
Microsoft SQL Server)
Når du skal sette opp en ekstern database, gjør du følgende:
Veksle til menyen Innstillinger
Velg undermeny Ekstern rapportering DB
I rullegardinmenyen Database velger du anvendt
databasesystem
Angi forbindelsesparametre avhengig av anvendt
databasesystem
Klikk eventuelt på knappen Test for å teste
tilkoblingen til den eksterne databasen
Klikk på knappen Lagre
StateMonitor lagrer konfigurasjonen for
forbindelsen til den eksterne databasen.
Ved første forbindelsesoppsett legger StateMonitor til følgende
tabeller i databasen:
MACHINE
MACHINE_ALARM
MACHINE_MESSAGE
MACHINE_STATE_HISTORY
PROGRAM_HISTORY
JOB

124

HEIDENHAIN | StateMonitor| Bruksanvisning | 10/2018

9

Menyen Innstillinger | Undermenyen Ekstern rapportering DB

Parametere for Apache Derby
Hvis du velger Derby som databasesystem, er følgende
parametere tilgjengelige:
Parameter

Forklaring

Databasevertsmaskin

IP-adressen eller domenenavnet til
databaseserveren

Databaseport

Portnummer, 0 til 65536
Angivelse ikke obligatorisk

Databasenavn

Individuell angivelse

Databasebruker

Individuell angivelse

Databasepassord

Individuell angivelse

Parametere til Microsoft SQL Server
Hvis du velger Microsoft SQL Server som database, er følgende
parametere tilgjengelige:
Parameter

Forklaring

Databasevertsmaskin

IP-adressen eller domenenavnet til
databaseserveren

Databaseport

Portnummer, 0 til 65536
Angivelse ikke obligatorisk

Instansnavn

Individuell angivelse

Databasenavn

Individuell angivelse

Windows-autentifisering

Aktiver/deaktiver

Databasebruker

Angivelse bare nødvendig hvis
Windows-autentifisering er deaktivert

Databasepassord

Angivelse bare nødvendig hvis
Windows-autentifisering er deaktivert
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9.11 Undermeny Info
I undermenyen Info finner du Lisensopplysninger og de juridiske
merknadene om programvaren.
StateMonitor viser følgende informasjon:
StateMonitor-versjon
HEIDENHAIN-DNC-versjon
StateMonitor-lisens
Lisensbetingelser
Tabell med Open-Source-lisensmerknader
Mer informasjon: "Funksjoner i tabeller og diagrammer",
Side 42
For å komme til undermenyen Info gjør du som følger:
Veksle til menyen Innstillinger
Velg undermenyen Info
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10.1 Programvarealternativer og lisenser
Funksjonaliteten til StateMonitor kan utvides med ekstra
programvarealternativer.
Lisensene til programvarealternativene fås du hos
HEIDENHAIN. Da vil da motta en lisensnøkkel for å aktivere
programvarealternativer med på maskinlåsen.
Følgende programvarealternativer er tilgjengelig:
Alternativ

Funksjonsutvidelse

ID

1

5 ekstra maskinstyringer

1220884-01

2

Modbus Interface

1268670-01

3

OPC UA Interface

1268673-01

4

JobTerminal

1268674-01

5

MTConnect Interface

1268675-01
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10.2 Be om lisens
Du kan skaffe deg en lisens ved å angi serienummeret til
HEIDENHAIN Dette serienummeret finner du i undermenyen Info
For å komme til undermenyen Info gjør du som følger:
Veksle til menyen Innstillinger
Velg undermenyen Info
En oversikt blir vist
Programversjon og serienummer blir vist
Ta kontakt med HEIDENHAIN-servicefilial og be
om en lisens ved å oppgi vist serienummer.
Lisensen genereres hos HEIDENHAINservicefilialen og sendes med e-post.
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10.3 Aktivering av lisens
For å aktivere lisensen må den nye lisensen aktiveres på
maskinvarelåsen din.
Hvordan du går frem for å aktiverer denne er avhengig av
konfigurasjonen:
Online: Serveren eller datamaskinen som StateMonitor er
installert på har internettilgang.
Du kan aktivere lisensen direkte på maskinvarelåsen.
Mer informasjon: "Aktivering av lisens (på nett)", Side 130
Offline: Serveren eller datamaskinen som StateMonitor er
installert på har ikke internettilgang.
Du må først generere en forespørselsfil og overføre denne til
en datamaskin med internettilgang. Denne forespørselsfilen
kan du så aktivere med lisensen din. Oppdateringsfilen som
genereres ved hjelp av lisensen må så overføres til serveren
eller datamaskinen hvor StateMonitor er installert. Her aktiveres
så lisensen.
Mer informasjon: "Aktivering av lisens (frakoblet)", Side 131

Aktivering av lisens (på nett)
Slik aktiverer du lisensen på maskinvarelåsen:
Gå inn på nettsiden med følgende adresse:
www.lc.codemeter.com/54077-02/depot på serveren eller
datamaskinen hvor StateMonitor er installert.
eller
Klikk på knappen Lisensoppdatering
Lisensportalen for StateMonitor blir vist.
Kopier lisensnøkkelen (WIBU-ticket) fra e-posten og inn i feltet
WIBU-ticket
Klikk på knappen Videre:
Siden lisensoversikt vises.
Klikk på knappen Aktiver lisens
Siden tilgjengelige lisenser vises.
Klikk på knappen Activate Selected Licenses Now og følg
anvisningene på siden
Lisens for fem ekstra maskinstyringer aktiveres på
maskinvarelåsen din.
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Aktivering av lisens (frakoblet)
Når du skal generere lisensforespørselsfilen, gjør du som følger:
Søk etter CodeMeter Control Center på serveren eller
datamaskinen som StateMonitor er installert på
Klikk på knappen Lisensoppdatering
CmFAS-veiviseren blir vist.
Klikk på alternativet lisensforespørsel og deretter på knappen
Videre
Klikk på alternativet utvid eksisterende lisens og klikk deretter
på knappen Videre
Klikk på alternativet DR. JOHANNES HEIDENHAIN og deretter
på knappen Videre
Angi ønsket filnavn inkludert bane og klikk på knappen Videre
Lisensforespørselsfilen genereres på angitt lagringssted.
Overfør lisensforespørselsfilen til en datamaskin med
internettilgang (f.eks. med en minnepinne)
Når du skal generere lisensaktiveringsfilen, gjør du som følger:
Søk etter nettsiden med følgende nettadresse:
www.lc.codemeter.com/54077-02/depot
Lisensportalen for StateMonitor blir vist.
Kopier lisensnøkkelen (WIBU-ticket) fra e-posten og inn i feltet
WIBU-ticket
Klikk på knappen Videre:
Siden lisensoversikt vises.
Klikk på knappen Aktiver lisens
Klikk på knappen Offline license transfer og følg anvisningene
på siden
Lisensaktiveringsfilen genereres.
Overfør lisensaktiveringsfilen til serveren eller datamaskinen
hvor StateMonitor er installert (f.eks. med en minnepinne)
Når du skal aktivere lisensaktuaiseringsfilen, gjør du som følger:
Søk etter CodeMeter-kontrollsenteret på serveren eller
datamaskinen hvor StateMonitor er installert
Klikk på knappen Lisensoppdatering
CmFAS-veiviseren blir vist.
Klikk på alternativet Importere lisensaktivering og klikk deretter
på knappen Videre
Angi filnavn inkludert banen til lisensfilen og klikk på knappen
Bruk
Lisensaktiveringsfilen importeres.
Lisens for fem ekstra maskinstyringer aktiveres på
maskinvarelåsen din.
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11.1

SIK-meny

SIK (System Identification Key) omfatter NC-programvarelisensen
for frikobling av reguleringskretser og programvarealternativer.
Med SIK-nummeret får styringen en unik identifikasjon.
Se først i SIK-menyen til styringen om alternativ #18 er frikoblet.
Fremgangsmåte iTNC 530:
Velg driftsmodusen Lagre/rediger program
Trykk på tasten MOD.
Angi nøkkeltall SIK
Trykk på tasten ENT
TNC viser SIK-menyen på skjermen.
Hvis det er satt en hake ved alternativ #18, er HEIDENHAIN-DNCgrensesnittet på styringen frikoblet.
Hvis det ikke er satt en hake ved alternativ #18, må du frikoble
alternativ #18.
Mer informasjon: "Frikobling av alternativ #18", Side 136
For frikobling av et alternativ trenger du SIK-nummeret
til styringen. Du finner SIK-nummeret i SIK-menyen
under SIK-informasjon i feltet Identifier (SIK-ID).
Fremgangsmåte TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128:
Velg driftsmodusen Programmering
Trykk på tasten MOD.
Angi nøkkeltall SIK
Trykk på tasten ENT
TNC viser SIK-menyen på skjermen.
Hvis det er satt en hake ved alternativ #18, er HEIDENHAIN-DNCgrensesnittet på styringen frikoblet.
Hvis det ikke er satt en hake ved alternativ #18, må du frikoble
alternativ #18.
Mer informasjon: "Frikobling av alternativ #18", Side 136
For frikobling av et alternativ trenger du SIK-nummeret
til styringen. Du finner SIK-nummeret i SIK-menyen
under SIK-informasjon i feltet Serial No.. (SN).
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Fremgangsmåte CNC PILOT 640 / MANUALplus 620:
Velg driftsmodusen Organisering
Trykk på nøkkel-funksjonstasten
Angi nøkkeltall SIK
Bekreft med OK
Styringen veksler til underdriftsmodusen
Maskinpar.programmering og viser SIK-menyen.
Hvis det er satt en hake ved alternativ #18, er HEIDENHAIN-DNCgrensesnittet på styringen frikoblet.
Hvis det ikke er satt en hake ved alternativ #18, må du frikoble
alternativ #18.
Mer informasjon: "Frikobling av alternativ #18", Side 136
For frikobling av et alternativ trenger du SIK-nummeret
til styringen. Du finner SIK-nummeret i SIK-menyen
under SIK-informasjon i feltet Serial No.. (SN).
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11.2

Frikobling av alternativ #18

Alternativ #18 er tilgjengelig på HEIDENHAIN-styringene fra
følgende programvareversjoner:
Styring

Fra programvareversjon

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

Med alternativ #18 frikobles HEIDENHAIN-DNC-grensesnittet.
DNC står for Distributed Numerical Control og betyr integrering av
datastyrte verktøymaskiner (CNC-maskiner) i et datanettverk.
Frikobling i 90 dager som prøve
For å frikoble alternativ #18 på prøvebasis i 90 dager gjør du som
følger:
Noter SIK-nummeret til styringen
Mer informasjon: "SIK-meny", Side 134
Ta kontakt med HEIDENHAIN-service:
på e-post til adressen service.nc-pgm@heidenhain.de
alternativt på telefon på nummer +49 8669 31-3103
Ved å oppgi SIK-nummeret ditt får du det nødvendige
nøkkeltallet for frikobling av det ønskede alternativet i 90 dager
på prøvebasis.
Tips:
Gratis frikobling av enkelte alternativer på prøvebasis
er mulig én gang i 90 dager, deretter må du betale for
frikobling
Gratis frikobling av alternativ #18 på prøvebasis
på iTNC 530 er bare mulig fra programvareversjon
34049x-04
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Betalingspliktig frikobling (ubegrenset)
For å kjøpe alternativ #18 og frikoble det ubegrenset gjør du som
følger:
Ta kontakt med HEIDENHAIN:
på e-post til info@heidenhain.de
alternativt via kontaktskjema på hjemmesiden:
www.heidenhain.de
alternativt via HEIDENHAIN-Klartext-portalen:
www.klartext-portal.de
I alle tilfeller må du oppgi:
SIK-nummeret til styringen
kontaktinformasjonen din
telefonnummeret ditt for eventuelle spørsmål
Den ansvarlige avdelingen tar umiddelbart kontakt med deg.
Du får en femsifret frikoblingskode.
Fremgangsmåte
Hvis du alt har mottatt frikoblingskoden, går du frem på følgende
måte:
Åpne SIK-menyen
Mer informasjon: "SIK-meny", Side 134
Plasser markøren på alternativ #18
Trykk på funksjonstasten SET OPTION
Det vises et overlappingsvindu for inntasting av
frikoblingskoden.
Skriv inn frikoblingskoden
Bekreft med OK
Alternativ #18 er frikoblet på styringen og aktivert
i SIK-menyen.
Start eventuelt styringen på nytt

HEIDENHAIN | StateMonitor| Bruksanvisning | 10/2018

137

11

Nettverksforbindelse | Nettverksforbindelse

11.3

Nettverksforbindelse

For å bruke StateMonitor må maskinstyringene være integrert i
nettverket.
HEIDENHAIN-styringene er som standard utstyrt med et Ethernetkort. Du kan bruke det til å integrere styringene som klient i
nettverket ditt.
Få en nettverksspesialist til å konfigurere styringene.

Ved iTNC 530 med programvareversjon før 34049x-05:
Hvis du endrer IP-adressen til TNC, gjennomfører
styringen en automatisk omstart.

Nettverksforbindelse via faste IP-adresser
Hvis du ikke får IP-adressene dynamisk fra en DHCPserver, fører du faste IP-adresser innenfor et Subnet inn i
grensesnittkonfigurasjonene til styringene.
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iTNC 530 fra programvareversjon 34049x-04 (HEROS 4)
For å integrere styringen i firmanettverket via en fast IP-adresse
gjør du som følger:
Velg driftsmodusen Lagre/rediger program
Trykk på tasten MOD.
Angi nøkkeltall NET123
Trykk på tasten ENT
Trykk på funksjonstasten DEFINE NET
Styringen viser hovedskjermbildet for
nettverkskonfigurasjon.
Skriv inn følgende informasjon i kolonnene:
Innstilling

Beskrivelse

Innføring

ADDRESS

Skriv inn IP-adressen til styringen

Fire tallverdier atskilt med punktum
F.eks. 160.1.180.20

MASK

SUBNET MASK brukes til å skille nett-ID og
host-ID for nettverket.

Fire tallverdier atskilt av punktum, få verdien
av nettverksspesialisten
F.eks. 255.255.0.0

BROADCAST

Broadcastadressen til styringen trengs
bare hvis den avviker fra standardinnstillingen. Standardinnstillingen dannes av nettID og host-ID, hvor alle bits settes til 1.

F.eks. 160.1.255.255

RUTER

Internettadressen til standardruteren.
Den er bare nødvendig hvis nettverket
består av flere delnett.

Fire tallverdier atskilt av punktum, få verdien
av nettverksspesialisten
F.eks. 160.1.0.2

HOST

Navnet som TNC oppgir i nettverket

F.eks. iTNC530_Maskin1

DOMAIN

Navn på domenet til firmanettverket

Spør eventuelt nettverksspesialisten

NAMESERVER

Nettverksadressen til domeneserveren

Spør eventuelt nettverksspesialisten

Mer informasjon: Brukerhåndbok HEIDENHAINKlartext-Dialog iTNC 530
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iTNC 530 fra programvareversjon 34049x-05 (HEROS 4)
For å integrere styringen i firmanettverket via en fast IP-adresse
gjør du som følger:
Velg driftsmodusen Lagre/rediger program
Trykk på tasten MOD.
Angi nøkkeltall NET123
Trykk på tasten ENT
Trykk på funksjonstasten DEFINE NET
Styringen åpner overlappingsvinduet for
nettverksinnstillinger.
Trykk på knappen Konfigurere
Styringen åpner overlappingsvinduet for
grensesnittkonfigurasjon.
Skriv inn informasjon fra følgende tabell i
overlappingsvinduet
Trykk på knappen OK

Innstilling

Beskrivelse

Innføring

Status

Grensesnitt aktivt

Haken må være satt

Navn:

Navn på grensesnittet

(Må ikke endres)

Pluggforbindelse:

Betegnelse på pluggforbindelsen: X26

(Må ikke endres)

IP-adresse

IP-adressen til styringen

Aktiver alternativet Stille inn IP-adresse
manuelt

Adresse:

Skriv inn IP-adressen til styringen

Fire tallverdier atskilt med punktum, f.eks.
160.1.180.20.

Nettmaske

Nettmaske brukes til å skille nett-ID og
host-ID for nettverket.
Skriv inn Nettmaske

Fire tallverdier atskilt med punktum, f.eks.
255.255.0.0.
Spør eventuelt nettverksspesialisten om
verdien

Mer informasjon: Brukerhåndbok HEIDENHAINKlartext-Dialog iTNC 530
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iTNC 530 fra programvareversjon 60642x-04 (HEROS 5)
med HSCI
For å integrere styringen i firmanettverket via en fast IP-adresse
gjør du som følger:
Koble maskinen til det lokale firmanettverket med
nettverkskabel
Velg driftsmodusen Lagre/rediger program
Trykk på tasten MOD.
Angi nøkkeltall NET123
Trykk på tasten ENT
Trykk på funksjonstasten DEFINE NET
Styringen åpner overlappingsvinduet for
nettverksinnstillinger.
På fanen Datamaskinens navn skriver du inn
navnet på datamaskinen som styringen vises på i
firmanettverket
Veksle til fanen Grensesnitt
Velg grensesnitt (eth0)
Trykk på knappen Konfigurere
Styringen åpner overlappingsvinduet for
grensesnittkonfigurasjon.
På fanen Innstillinger skriver du inn
informasjonen fra den følgende tabellen i
overlappingsvinduet
Trykk på knappen OK

Innstilling

Beskrivelse

Innføring

Status

Grensesnitt aktivt

Haken må være satt

Navn:

Navn på grensesnittet

(Må ikke endres)

Pluggforbindelse:

Betegnelse på pluggforbindelsen: X26

(Må ikke endres)

IP-adresse

IP-adressen til styringen

Aktiver alternativet Stille inn IP-adresse
manuelt

Adresse:

Skriv inn IP-adressen til styringen

Fire tallverdier atskilt med punktum, f.eks.
160.1.180.20.

Nettmaske

Nettmaske brukes til å skille nett-ID og
host-ID for nettverket.
Skriv inn Nettmaske

Fire tallverdier atskilt med punktum, f.eks.
255.255.0.0.
Spør eventuelt nettverksspesialisten om
verdien
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Styringen kan ha to nettverksgrensesnitt. Hvert
nettverksgrensesnitt har en egen IP-adresse.
Hvis to nettverksgrensesnitt er tilgjengelige, er disse
forhåndstilordnet av HEIDENHAIN som følger:
X26: for integrering i det lokale firmanettverket (integrering i
StateMonitor)
X116: bare for maskinintern bruk
Følg maskinhåndboken.
Maskinprodusenten kan avvike fra tilordningen til
HEIDENHAIN av nettverksgrensesnittene.

MERKNAD
OBS! Funksjonsfeil!
Hvis du endrer IP-adressen til det maskininterne grensesnittet,
avbryter du kommunikasjonen med andre maskinkomponenter
og setter styringen ut av funksjon.
Ikke endre innstillinger for grensesnittet som brukes internt i
maskinen
Mer informasjon: Brukerhåndbok HEIDENHAINKlartext-Dialog iTNC 530
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TNC 620 programvareversjon 34056x (HEROS 4) og
TNC 320 programvareversjon 34055x (HEROS 4)
For å integrere styringen i firmanettverket via en fast IP-adresse
gjør du som følger:
Koble maskinen til det lokale firmanettverket med
nettverkskabel
Velg driftsmodusen Programmering
Trykk på tasten MOD.
Angi nøkkeltall NET123
Trykk på skjermtasten OK
Trykk på tasten Programnavn.
Trykk på funksjonstasten Nettverk
Trykk på funksjonstasten Konfigurere nettverk
Styringen åpner overlappingsvinduet for
nettverksinnstilling.
På Vertsnavn skriver du inn navnet på
datamaskinen som styringen vises på i
firmanettverket
På DHCP-støtte velger du NEI
Trykk på tasten ENT
Styringen åpner overlappingsvinduet
Nettverksinnstilling.
Skriv inn informasjon fra følgende tabell i
overlappingsvinduet
Trykk på knappen OK
Innstilling

Beskrivelse

Innføring

IP-adresse

IP-adressen til styringen

Fire tallverdier atskilt med punktum, f.eks.
160.1.180.20.

Nettmaske

Nettmaske brukes til å skille nett-ID og
host-ID for nettverket.
Skriv inn Nettmaske

Fire tallverdier atskilt med punktum, f.eks.
255.255.0.0.
Spør eventuelt nettverksspesialisten om
verdien

Kringkasting

Broadcastadressen til styringen trengs
bare hvis den avviker fra standardinnstillingen. Standardinnstillingen dannes av nettID og host-ID, hvor alle bits settes til 1.

F.eks. 160.1.255.255

Ruter

Internettadressen til standardruteren.
Den er bare nødvendig hvis nettverket
består av flere delnett.

Fire tallverdier atskilt med punktum, f.eks.
160.1.0.2.
Spør eventuelt nettverksspesialisten om
verdien

Endringer i nettverksinnstillingene fører til nystart av
styringen.
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TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128 (HEROS 5)
For å integrere styringen i firmanettverket via en fast IP-adresse
gjør du som følger:
Koble maskinen til det lokale firmanettverket med
nettverkskabel
Velg driftsmodusen Programmering
Trykk på tasten MOD.
Angi nøkkeltall NET123
Trykk på skjermtasten OK
Trykk på tasten Programnavn.
Trykk på funksjonstasten NETTVERK
Trykk på funksjonstasten KONFIG. NETTVERK
Styringen åpner overlappingsvinduet for
nettverksinnstillinger.
På fanen Datamaskinens navn skriver du inn
navnet på datamaskinen som styringen vises på i
firmanettverket
Veksle til fanen Grensesnitt
Velg grensesnitt (eth0)
Trykk på knappen Konfigurere
Styringen åpner overlappingsvinduet for
grensesnittkonfigurasjon.
Skriv inn informasjon fra følgende tabell i
overlappingsvinduet
Trykk på knappen OK

Innstilling

Beskrivelse

Innføring

Status

Grensesnitt aktivt

Haken må være satt

Navn:

Navn på grensesnittet

(Må ikke endres)

Pluggforbindelse:

Betegnelse på pluggforbindelsen: X26

(Må ikke endres)

IP-adresse

IP-adressen til styringen

Aktiver alternativet Stille inn IP-adresse
manuelt

Adresse:

Skriv inn IP-adressen til styringen

Fire tallverdier atskilt med punktum, f.eks.
160.1.180.20.

Nettmaske

Nettmaske brukes til å skille nett-ID og
host-ID for nettverket.
Skriv inn Nettmaske

Fire tallverdier atskilt med punktum, f.eks.
255.255.0.0.
Spør eventuelt nettverksspesialisten om
verdien
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Styringen kan ha to nettverksgrensesnitt. Hvert
nettverksgrensesnitt har en egen IP-adresse.
Hvis to nettverksgrensesnitt er tilgjengelige, er disse
forhåndstilordnet av HEIDENHAIN som følger:
X26: for integrering i det lokale firmanettverket (integrering i
StateMonitor)
X116: bare for maskinintern bruk
Følg maskinhåndboken.
Maskinprodusenten kan avvike fra tilordningen til
HEIDENHAIN av nettverksgrensesnittene.

MERKNAD
OBS! Funksjonsfeil!
Hvis du endrer IP-adressen til det maskininterne grensesnittet,
avbryter du kommunikasjonen med andre maskinkomponenter
og setter styringen ut av funksjon.
Ikke endre innstillinger for grensesnittet som brukes internt i
maskinen
Mer informasjon: Brukerhåndbok for
klartekstprogrammering TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 /
TNC 128
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CNC PILOT 640 fra programvareversjon 688946-01
(HEROS 5)
For å integrere styringen i firmanettverket via en fast IP-adresse
gjør du som følger:
Koble maskinen til det lokale firmanettverket med
nettverkskabel
Bytt til driftsmodusen Organisering
Trykk på nøkkel-funksjonstasten
Angi nøkkeltall NET123
Trykk på knappen OK
Trykk på funksjonstasten Overfør
Trykk på funksjonstasten Forbindelser
Trykk på funksjonstasten Nettverkskonfig.
Styringen åpner overlappingsvinduet for
nettverksinnstillinger.
På fanen Datamaskinens navn skriver du inn
navnet på datamaskinen som styringen vises på i
firmanettverket
Veksle til fanen Grensesnitt
Velg grensesnitt (eth0)
Trykk på knappen Konfigurere
Styringen åpner overlappingsvinduet for
grensesnittkonfigurasjon.
Skriv inn informasjon fra følgende tabell i
overlappingsvinduet
Trykk på knappen OK

Innstilling

Beskrivelse

Innføring

Status

Grensesnitt aktivt

Haken må være satt

Navn:

Navn på grensesnittet

(Må ikke endres)

Pluggforbindelse:

Betegnelse på pluggforbindelsen: X26

(Må ikke endres)

IP-adresse

IP-adressen til styringen

Aktiver alternativet Stille inn IP-adresse
manuelt

Adresse:

Skriv inn IP-adressen til styringen

Fire tallverdier atskilt med punktum, f.eks.
160.1.180.20.

Nettmaske

Nettmaske brukes til å skille nett-ID og
host-ID for nettverket.
Skriv inn Nettmaske

Fire tallverdier atskilt med punktum, f.eks.
255.255.0.0.
Spør eventuelt nettverksspesialisten om
verdien
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Styringen kan ha to nettverksgrensesnitt. Hvert
nettverksgrensesnitt har en egen IP-adresse.
Hvis to nettverksgrensesnitt er tilgjengelige, er disse
forhåndstilordnet av HEIDENHAIN som følger:
X26: for integrering i det lokale firmanettverket (integrering i
StateMonitor)
X116: bare for maskinintern bruk
Følg maskinhåndboken.
Maskinprodusenten kan avvike fra tilordningen til
HEIDENHAIN av nettverksgrensesnittene.

MERKNAD
OBS! Funksjonsfeil!
Hvis du endrer IP-adressen til det maskininterne grensesnittet,
avbryter du kommunikasjonen med andre maskinkomponenter
og setter styringen ut av funksjon.
Ikke endre innstillinger for grensesnittet som brukes internt i
maskinen
Mer informasjon: Brukerhåndboken CNC PILOT 640 fra
programvareversjon 68894x-04
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MANUALplus 620 fra programvareversjon 548328-05
og 54843x-01 (HEROS 5)
For å integrere styringen i firmanettverket via en fast IP-adresse
gjør du som følger:
Koble maskinen til det lokale firmanettverket med
nettverkskabel
Bytt til driftsmodusen Organisering
Trykk på nøkkel-funksjonstasten
Angi nøkkeltall NET123
Trykk på knappen OK
Trykk på funksjonstasten Overfør
Trykk på funksjonstasten Forbindelser
Trykk på funksjonstasten Nettverk
Styringen åpner overlappingsvinduet for
Nettverksforbindelse.
Trykk på funksjonstasten Konfig.
Styringen åpner overlappingsvinduet for
Nettverkskonfigurasjon.
Skriv inn informasjon fra følgende tabell i
overlappingsvinduet
Trykk på funksjonstasten Lagre
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Innstilling

Beskrivelse

Innføring

Styringsnavn

Navn på styringen der den er synlig i
nettverket

f.eks. MANUALplus620

DHCP

OFF: Styringen har en fast IP-adresse i
nettverket.
ON: Styringen henter automatisk fra en
DHCP-server:
IP-adressen
Subnet-masken
Broadcast
Gateway

OFF

IP-adresse

IP-adressen til styringen

Fire tallverdier atskilt med punktum, f.eks.
92.168.000.000

Nettmaske

Nettmaske brukes til å skille nett-ID og
host-ID for nettverket.
Skriv inn Nettmaske

Fire tallverdier atskilt med punktum, f.eks.
255.255.255.0.
Spør eventuelt nettverksspesialisten om
verdien

Kringkasting

Broadcastadressen til styringen trengs
bare hvis den avviker fra standardinnstillingen. Standardinnstillingen dannes av nettID og host-ID, hvor alle bits settes til 1.

Fire tallverdier atskilt med punktum, f.eks.
255.255.255.0.
Spør eventuelt nettverksspesialisten om
verdien

Ruter

IP-adressen til standard-gateway er bare
nødvendig hvis du arbeider med mer enn
ett nettverk.

Fire tallverdier atskilt med punktum, f.eks.
192 168 000 254
Spør eventuelt nettverksspesialisten om
verdien

Mer informasjon: Brukerhåndboken MANUALplus 620
fra programvareversjon 548328-05 og 54843x-01

Nettverksforbindelse via DHCP
I store nettverk er integrering av klienter med DHCP vanlig.
DHCP står for Dynamic Host Configuration Protocol.
Med DHCP betegnes en kommunikasjonsprotokoll eller Internettprotokoll som gjør det mulig å tilordne nettverkskonfigurasjon
til klientene via en server. Klientene får IP-adresser og andre
parametere automatisk fra en DHCP-server.
En klient er en enhet som henter tjenester fra en server via et
nettverk.
Et nettverk med flere klienter enn tilgjengelige IP-adresser klarer
seg med færre IP-adresser med hjelp av DHCP-forbindelsen
fordi ikke alle klientene er logget på nettverket samtidig. Dermed
blokkerer klienter som ikke er pålogget, ingen IP-adresser. De
tilgjengelige IP-adressene fordeles dynamisk på klientene som er
logget på nettverket.
DHCP-forbindelsen er en FCL-2-funksjon.
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iTNC 530 fra programvareversjon 34049x-04 (HEROS 4)
For å integrere styringen i firmanettverket via DHCP gjør du som
følger:
Velg driftsmodusen Lagre/rediger program
Trykk på tasten MOD.
Angi nøkkeltall NET123
Trykk på tasten ENT
Trykk på funksjonstasten DEFINE NET
Styringen viser hovedskjermbildet for
nettverkskonfigurasjon.
Skriv inn følgende informasjon i kolonnene:
Innstilling

Beskrivelse

Innføring

ADDRESS

Styringen henter IP-adressen fra en DHCPserver.

DHCP

MASK

Styringen henter SUBNET MASK fra en
DHCP-server.

(Ingenting angitt)

BROADCAST

Styringen henter Broadcastadressen fra en
DHCP-server.

(Ingenting angitt)

RUTER

Internettadressen til standardruteren

Den er bare nødvendig hvis nettverket
består av flere delnett.

HOST

Navnet som TNC oppgir i nettverket

Skriv inn datamaskinnavnene

DOMAIN

Navn på domenet til firmanettverket

DHCP

NAMESERVER

Dynamisk tilordning av nettverksadressen
til domeneserveren

(Ingenting angitt)

Mer informasjon: Brukerhåndbok HEIDENHAINKlartext-Dialog iTNC 530
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iTNC 530 fra programvareversjon 34049x-05 (HEROS 4)
For å integrere styringen i firmanettverket via DHCP gjør du som
følger:
Velg driftsmodusen Lagre/rediger program
Trykk på tasten MOD.
Angi nøkkeltall NET123
Trykk på tasten ENT
Trykk på funksjonstasten DEFINE NET
Styringen åpner overlappingsvinduet for
nettverksinnstillinger.
På fanen Datamaskinens navn skriver du inn
navnet på datamaskinen som styringen vises på i
firmanettverket
På fanen Grensesnitt trykker du på knappen
Konfigurere
Styringen åpner overlappingsvinduet for
grensesnittkonfigurasjon.
Skriv inn følgende informasjon i
overlappingsvinduet:

Innstilling

Beskrivelse

Innføring

Status

Grensesnitt aktivt

Haken må være satt

Navn:

Navn på grensesnittet

(Må ikke endres)

Pluggforbindelse:

Betegnelse på pluggforbindelsen: X26

(Må ikke endres)

IP-adresse

IP-adressen til styringen

Aktiver alternativet Hente inn IP-adresse
automatisk (DHCP)

Adresse:

Styringen henter IP-adressen automatisk fra en DHCP-server.

Subnet-maske:

Styringen henter Subnet-masken automatisk fra en DHCP-server.

Mer informasjon: Brukerhåndbok HEIDENHAINKlartext-Dialog iTNC 530

HEIDENHAIN | StateMonitor| Bruksanvisning | 10/2018

151

11

Nettverksforbindelse | Nettverksforbindelse

iTNC 530 fra programvareversjon 60642x-04 (HEROS 5)
med HSCI
For å integrere styringen i firmanettverket via DHCP gjør du som
følger:
Koble maskinen til det lokale firmanettverket med
nettverkskabel
Velg driftsmodusen Lagre/rediger program
Trykk på tasten MOD.
Angi nøkkeltall NET123
Trykk på tasten ENT
Trykk på funksjonstasten DEFINE NET
Styringen åpner overlappingsvinduet for
nettverksinnstillinger.
På fanen Datamaskinens navn skriver du inn
navnet på datamaskinen som styringen vises på i
firmanettverket
Veksle til fanen Grensesnitt
Velg grensesnitt (eth0)
Trykk på knappen Konfigurere
Styringen åpner overlappingsvinduet for
grensesnittkonfigurasjon.
På fanen Innstillinger skriver du inn følgende
informasjon i overlappingsvinduet:

Innstilling

Beskrivelse

Innføring

Status

Grensesnitt aktivt

Haken må være satt

Navn:

Navn på grensesnittet

(Må ikke endres)

Pluggforbindelse:

Betegnelse på pluggforbindelsen: X26

(Må ikke endres)

IP-adresse

IP-adressen til styringen

Aktiver alternativet Hente inn IP-adresse
automatisk (DHCP)

Adresse:

Styringen henter IP-adressen automatisk fra en DHCP-server.
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Innstilling

Beskrivelse

Innføring

Subnet-maske:

Subnet-masken brukes til å skille nett-ID og host-ID for nettverket.
Styringen henter Subnet-masken automatisk.

Domain Name
Server (DNS)

Alternativet Hente inn DNS automatisk:
TNC henter IP-adressen automatisk fra Domain Name Server.
Alternativet Konfigurere DNS manuelt:
Angi IP-adresse for server og domenenavn manuelt.

Standard-gateway

Alternativet Hente inn standard-GW automatisk:
TNC henter automatisk IP-adressen til standard-gateway.
Alternativet Konfigurere standard-GW automatisk:
Angi IP-adresse for standard-gateway manuelt.

Lagre endringene med OK, eller forkast dem med knappen
Avbryt.
Styringen kan ha to nettverksgrensesnitt. Hvert
nettverksgrensesnitt har en egen IP-adresse.
Hvis to nettverksgrensesnitt er tilgjengelige, er disse
forhåndstilordnet av HEIDENHAIN som følger:
X26: for integrering i det lokale firmanettverket (integrering i
StateMonitor)
X116: bare for maskinintern bruk
Følg maskinhåndboken.
Maskinprodusenten kan avvike fra tilordningen til
HEIDENHAIN av nettverksgrensesnittene.

MERKNAD
OBS! Funksjonsfeil!
Hvis du endrer IP-adressen til det maskininterne grensesnittet,
avbryter du kommunikasjonen med andre maskinkomponenter
og setter styringen ut av funksjon.
Ikke endre innstillinger for grensesnittet som brukes internt i
maskinen
Mer informasjon: Brukerhåndbok HEIDENHAINKlartext-Dialog iTNC 530
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TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128
For å integrere styringen i firmanettverket via DHCP gjør du som
følger:
Koble maskinen til det lokale firmanettverket med
nettverkskabel
Velg driftsmodusen Programmering
Trykk på tasten MOD.
Angi nøkkeltall NET123
Trykk på skjermtasten OK
Trykk på tasten Programnavn.
Trykk på funksjonstasten Nettverk
Trykk på funksjonstasten Konfigurere nettverk
Styringen åpner overlappingsvinduet for
nettverksinnstillinger.
På fanen Datamaskinens navn skriver du inn
navnet på datamaskinen som styringen vises på i
firmanettverket
Veksle til fanen Grensesnitt
Velg grensesnitt (eth0)
Trykk på knappen Konfigurere
Styringen åpner overlappingsvinduet for
grensesnittkonfigurasjon.
Skriv inn følgende informasjon i
overlappingsvinduet:

Innstilling

Beskrivelse

Innføring

Status

Grensesnitt aktivt

Haken må være satt

Navn:

Navn på grensesnittet

(Må ikke endres)

Pluggforbindelse:

Betegnelse på pluggforbindelsen: X26

(Må ikke endres)

IP-adresse

IP-adressen til styringen

Aktiver alternativet Hente inn IP-adresse
automatisk (DHCP)

Adresse:

Styringen henter IP-adressen automatisk fra en DHCP-server.
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Innstilling

Beskrivelse

Innføring

Subnet-maske:

Subnet-masken brukes til å skille nett-ID og host-ID for nettverket.
Styringen henter Subnet-masken automatisk.

Domain Name
Server (DNS)

Alternativet Hente inn DNS automatisk:
TNC henter IP-adressen automatisk fra Domain Name Server.
Alternativet Konfigurere DNS manuelt:
Angi IP-adresse for server og domenenavn manuelt.

Standard-gateway

Alternativet Hente inn standard-GW automatisk:
TNC henter automatisk standard-gateway.
Alternativet Konfigurere standard-GW automatisk:
Angi IP-adresse for standard-gateway manuelt.

Lagre endringene med OK, eller forkast dem med knappen
Avbryt.
Styringen kan ha to nettverksgrensesnitt. Hvert
nettverksgrensesnitt har en egen IP-adresse.
Hvis to nettverksgrensesnitt er tilgjengelige, er disse
forhåndstilordnet av HEIDENHAIN som følger:
X26: for integrering i det lokale firmanettverket (integrering i
StateMonitor)
X116: bare for maskinintern bruk
Følg maskinhåndboken.
Maskinprodusenten kan avvike fra tilordningen til
HEIDENHAIN av nettverksgrensesnittene.

MERKNAD
OBS! Funksjonsfeil!
Hvis du endrer IP-adressen til det maskininterne grensesnittet,
avbryter du kommunikasjonen med andre maskinkomponenter
og setter styringen ut av funksjon.
Ikke endre innstillinger for grensesnittet som brukes internt i
maskinen
Mer informasjon: Brukerhåndbok for
klartekstprogrammering TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 /
TNC 128 fra programvareversjon 34059x-06
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CNC PILOT 640 fra programvareversjon 688946-01
(HEROS 5)
For å integrere styringen i firmanettverket via DHCP gjør du som
følger:
Koble maskinen til det lokale firmanettverket med
nettverkskabel
Bytt til driftsmodusen Organisering
Trykk på nøkkel-funksjonstasten
Angi nøkkeltall NET123
Trykk på knappen OK
Trykk på funksjonstasten Transfer
Trykk på funksjonstasten Forbindelser
Trykk på funksjonstasten Konfig. nettverk
Styringen åpner overlappingsvinduet for
nettverksinnstillinger.
På fanen Datamaskinens navn skriver du inn
navnet på datamaskinen som styringen vises på i
firmanettverket
Veksle til fanen Grensesnitt
Velg grensesnitt (eth0)
Trykk på knappen Konfigurere
Styringen åpner overlappingsvinduet for
grensesnittkonfigurasjon.
Skriv inn følgende informasjon i
overlappingsvinduet:

Innstilling

Beskrivelse

Innføring

Status

Grensesnitt aktivt

Haken må være satt

Navn:

Navn på grensesnittet

(Må ikke endres)

Pluggforbindelse:

Betegnelse på pluggforbindelsen: X26

(Må ikke endres)

IP-adresse

IP-adressen til styringen

Aktiver alternativet Hente inn IP-adresse
automatisk (DHCP)

Adresse:

Styringen henter IP-adressen automatisk fra en DHCP-server.

Subnet-maske:

Subnet-masken brukes til å skille nett-ID og host-ID for nettverket.
Styringen henter Subnet-masken automatisk.

Lagre endringene med OK, eller forkast dem med knappen
Avbryt.
Styringen kan ha to nettverksgrensesnitt. Hvert
nettverksgrensesnitt har en egen IP-adresse.
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Hvis to nettverksgrensesnitt er tilgjengelige, er disse
forhåndstilordnet av HEIDENHAIN som følger:
X26: for integrering i det lokale firmanettverket (integrering i
StateMonitor)
X116: bare for maskinintern bruk
Følg maskinhåndboken.
Maskinprodusenten kan avvike fra tilordningen til
HEIDENHAIN av nettverksgrensesnittene.

MERKNAD
OBS! Funksjonsfeil!
Hvis du endrer IP-adressen til det maskininterne grensesnittet,
avbryter du kommunikasjonen med andre maskinkomponenter
og setter styringen ut av funksjon.
Ikke endre innstillinger for grensesnittet som brukes internt i
maskinen
Mer informasjon: Brukerhåndboken CNC PILOT 640 fra
programvareversjon 68894x-04
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MANUALplus 620 fra programvareversjon 548328-05
og 54843x-01 (HEROS 5)
For å integrere styringen i firmanettverket via DHCP gjør du som
følger:
Koble maskinen til det lokale firmanettverket med
nettverkskabel
Bytt til driftsmodusen Organisering
Trykk på nøkkel-funksjonstasten
Angi nøkkeltall NET123
Trykk på knappen OK
Trykk på funksjonstasten Transfer
Trykk på funksjonstasten Forbindelser
Trykk på funksjonstasten Nettverk
Styringen åpner overlappingsvinduet for
Nettverksforbindelse.
Trykk på funksjonstasten Konfig.
Styringen åpner overlappingsvinduet for
Nettverkskonfigurasjon.
Skriv inn informasjon fra følgende tabell i
overlappingsvinduet
Trykk på funksjonstasten Lagre

Innstilling

Beskrivelse

Innføring

Styringsnavn

Navn på styringen der den er synlig i
nettverket

f.eks. MANUALplus620

DHCP

OFF: Styringen har en fast IP-adresse i
nettverket.
ON: Styringen henter automatisk fra en
DHCP-server:
IP-adressen
Subnet-masken
Broadcast
Gateway

ON

Mer informasjon: Brukerhåndboken MANUALplus 620
fra programvareversjon 548328-05 og 54843x-01
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12.1 Styringsspesifikke maskinparametere
StateMonitor støtter både tilkobling til HEIDENHAIN-styringer og
andre styringer.
Når du oppretter en ny maskin i StateMonitor, må du justere
maskinparametrene som er nødvendige for tilkoblingen, i
områdetMaskinspesifikke innstillinger. Tilgjengelige parametre er
avhengig av hvilken styring som er valgt.
Mer informasjon: "Opprett maskin", Side 111
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12.2 Parametre for HEIDENHAIN-sykluser
Maskinstyringer
Du kan integrere følgende HEIDENHAIN-styringer i StateMonitor:
Styring

Fra programvareversjon

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

Hvis du oppretter en ny maskin med HEIDENHAIN-styringer,
kan du gjør følgende justeringer i området Maskinspesifikke
innstillinger:
PLS-passord
Overstyring registrering (bare for iTNC 530)
Innstillinger for PLS-passord
PLC-passordet er nødvendig for å få tilgang til PLC: Hvis du tillater
tilgang til PLC, velger StateMonitor ut ilgangsovertsyringer og kan
skille mellom NC-blokker med mating og NC-blokker med ilgang.
Hvis du tillater tilgang til PLC, vises tilstandsstolpen
Programanalyse i diagrammet FMAX.
Mer informasjon: "Diagram Programanalyse", Side 71
StateMonitor har bare lesetilgang på PLC med det
formål å evaluere maskindata.
Hvis du velger en av styringene unntatt iTNC 530 ved Type, kan
du under Maskinspesifikke innstillinger velge mellom følgende
alternativer for PLS-passord:
Alternativ

Beskrivelse

PLS Standard

PLS er beskyttet av standard PLS-passord
Tilgang skjer automatisk

Ingen PLS

Ingen tilgang til PLS
Hvis maskinprodusenten bruker
et daglig PLS-passord, velger du
Ingen PLS.

OEM PLS

Maskinprodusenten har opprettet et eget
PLS-passord (ikke ved iTNC 530)
Spør eventuelt maskinleverandøren og skriv
inn i inntastingsfeltet
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Valg: PLS Standard eller OEM PLS
Hvis du velger PLS Standard eller OEM PLS, skiller StateMonitor
ved visning av maskintilstandene for aktuell blokk mellom følgende
alternativer:
NC-blokk med mating
NC-blokk med ilgang
NC-blokk med mating aktiv
Hvis en NC-blokk med mating er aktiv, er visningen av
maskintilstanden uavhengig av overstyringsinnstillingen til ilgangen.
StateMonitor viser en gul maskintilstand hvis mateoverstyringen
er = 0 %. Maskintilstanden blir lysegrønn hvis mateoverstyringen
er > 0 % og < 100 %. Hvis mateoverstyringen står på ≥ 100 %, er
maskintilstanden mørkegrønn.
Ilgangsoverstyring
FMAX

Mateoverstyring
F=0%

Mateoverstyring
0 % < F < 100 %

Mateoverstyring
F ≥ 100 %

FMAX = 0 %

Maskintilstand:
gul

Maskintilstand:
lysegrønn

Maskintilstand:
mørkegrønn

0 % < FMAX < 100 %

Maskintilstand:
gul

Maskintilstand:
lysegrønn

Maskintilstand:
mørkegrønn

FMAX ≥ 100 %

Maskintilstand:
gul

Maskintilstand:
lysegrønn

Maskintilstand:
mørkegrønn

NC-blokk med ilgang aktiv
Hvis en NC-blokk med ilgang er aktiv, er visningen av
maskintilstanden uavhengig av overstyringsinnstillingen til
matingen.
StateMonitor viser en gul maskintilstand hvis ilgangsoverstyringen
er = 0 %. Maskintilstanden blir lysegrønn hvis ilgangsoverstyringen
er > 0 % og < 100 %. Hvis ilgangsoverstyringen står på ≥ 100 %,
er maskintilstanden mørkegrønn.
Ilgangsoverstyring
FMAX

Mateoverstyring
F=0%

Mateoverstyring
0 % < F < 100 %

Mateoverstyring
F ≥ 100 %

FMAX = 0 %

Maskintilstand:
gul

Maskintilstand:
gul

Maskintilstand:
gul

0 % < FMAX < 100 %

Maskintilstand:
lysegrønn

Maskintilstand:
lysegrønn

Maskintilstand:
lysegrønn

FMAX ≥ 100 %

Maskintilstand:
mørkegrønn

Maskintilstand:
mørkegrønn

Maskintilstand:
mørkegrønn

162

HEIDENHAIN | StateMonitor| Bruksanvisning | 10/2018

12

Maskinparametre | Parametre for HEIDENHAIN-sykluser

Valg Ingen PLS
Hvis du velger alternativet Ingen PLS, viser StateMonitor
maskintilstandene slik:
Maskintilstanden er gul når overstyringen i Programkjøring
blokkrekke for mating er = 0 %.
Maskintilstanden er lysegrønn hvis mateoverstyringen er > 0 %
og < 100 %.
Maskintilstanden er mørkegrønn hvis overstyringene for mating
og ilgang er ≥ 100 %.
Eksempel:
En NC-blokk med FMAX er aktiv, overstyringen for Ilgang = 0 %
og overstyringen for Mating > 0 %. Da står maskinen stille, men
StateMonitor viser likevel en grønn maskintilstand.
Den følgende tabellen viser hvilken kombinasjon av
mateoverstyring og ilgangsoverstyring som forårsaker en bestemt
maskintilstand:
Ilgangsoverstyring
FMAX

Mateoverstyring
F=0%

Mateoverstyring
0 % < F < 100 %

Mateoverstyring
F ≥ 100 %

FMAX = 0 %

Maskintilstand:
gul

Maskintilstand:
lysegrønn

Maskintilstand:
lysegrønn

0 % < FMAX < 100 %

Maskintilstand:
gul

Maskintilstand:
lysegrønn

Maskintilstand:
lysegrønn

FMAX ≥ 100 %

Maskintilstand:
gul

Maskintilstand:
lysegrønn

Maskintilstand:
mørkegrønn

Innstillinger for Overstyring registrering (bare for iTNC 530)
Hvis du velger styringen iTNC 530 ved Type, kan du under
Maskinspesifikke innstillinger velge mellom følgende muligheter
for Overstyring registrering:
Alternativ

Beskrivelse

Standard HEIDENHAIN DNC

Velg som standard når du oppretter en
maskin for første gang

Lesing av PLS-ord

Velg bare hvis Override-stillinger for maskinen ikke vises korrekt i StateMonitor.
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12.3 Parametre for andre styringer
Avhengig av programvarealternativ kan du integrere andre styringer
i StateMonitor via følgende grensesnitt:
Grensesnitt

Fra programvareversjon

Modbus

Connect/Read

OPC UA

1.02.x

MTConnect

1.2

Ved tilkobling til andre styringer må tilordningen av styringssignaler
for aktuell maskinstatus gjøres manuelt. StateMonitor benytter da
en definisjonstabell som tilordner en maskintilstand til hvert enkelt
styringssignal.
Når du oppretter en ny maskin i StateMonitor, må du definere
denne definisjonstabellen med aktuelle parametre i området
Maskinspesifikke innstillinger.
Kommunikasjon
StateMonitor spør periodisk etter styringssignaler fra andre
styringer. Dette spørsmålet stilles hvert sekund.
Signalparameter
Selv om Modbus, OPA UA og MTC er åpne standarder,
er det mange forskjeller mellom styringene som støttes.
Nødvendige adresser, sammenligningsverdier og
datatyper finner du i dokumentasjonen fra produsenten
av styringen eller maskinen.
Signalparametrene som StateMonitor evaluerer er identiske for alle
ikke-HEIDENHAIN-styringer. Ut fra de overførte signalparametrene
oppretter StateMonitor en statusmodell for aktuell maskin.
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Grunnleggende signalparametre for statusmodell:
Signalparameter

Beskrivelse

Program kjører
(PGM STARTED / PGM
RUNNING)

Programmet ble startet eller kjører nå

Program avbrutt på
grunn av feil (ERROR)

Feil har oppstått eller er uavklart.
Hvis Program avbrutt av bruker
(PGM CANCELED)ikke er definert,
vil Program avbrutt på grunn av
feil (ERROR) avbryte det aktuelle
programmet. Telleren Avbrutt av
feilmelding utløses og en melding
genereres

Program fullført (PGM
COMPLETED / END PGM)

Programmet er fullført. Programtelleren Fullstendig utført utløses og en
melding genereres

Disse tre signalparametrene må alltid være tilgjengelige
for å støtte grunnfunksjoner som statussignal og en enkel
maskintilstandsstolpe.
Ekstra signalparametre for statusmodell:
Signalparameter

Beskrivelse

Program stoppet (PGM
STOPPED)

Programmet ble avbrutt, men er
fortsatt aktivt og kan kjøres videre

Program avbrutt av
bruker (PGM CANCELED)

Programmet ble avbrutt og kan ikke
kjøres videre. Programtelleren utløses
og meldingen Program avbrutt av
brukergenereres

Feil kvittert (ERROR
CLEARED)

Feil som ble utløst med Program
avbrutt på grunn av feil (ERROR) ble
kvittert igjen. Programstatus settes til
Avbrutt
Programmet kan fortsettes med
Program kjører (PGM STARTED /
PGM RUNNING) eller det kan avbrytes med Program avbrutt av bruker
(PGM CANCELED)

Ilgang overstyringsstilling i % (0–100)

Verdi i %

Mating overstyringsstilling i % (0–150)

Verdi i %

Spindel overstyringsstilling i % (0–150)

Verdi i %

Ilgang (FMAX) aktiv

Verdien bestemmer om overstyring
ilgang (FMAX = false) eller mating
(FMAX = true) skal evalueres for
fastsettelse av status når et program
kjører

HEIDENHAIN | StateMonitor| Bruksanvisning | 10/2018

165

12

Maskinparametre | Parametre for andre styringer

Signalparameter

Beskrivelse

Driftsmodus: Automatisk drift

Verdien evalueres bare for detaljvisning

Driftsmodus: Manuell
drift

Verdien evalueres bare for detaljvisning

Driftsmodus: Håndratt

Verdien evalueres bare for detaljvisning

Programnavn eller
programnummer

Verdien kan evalueres under programkjøringene. Ved bytte av program
og påfølgende omstart tilbakestilles
programtellerne for aktuelt program
til 0. Hvis parameteren ikke er aktiv,
brukes «Program» som standard

For hvert signal er følgende angivelser nødvendig:
(Lagrings-)adresse
Adressen gjør at tilsvarende verdi er tilgjengelig på grensesnittet
til StateMonitor.
For styring av typen Modbus er dessuten
adressetypen relevant. I tillegg angis i hvilket av
styringens adresserom lagringsadressen ligger.
Signalets datatype
Datatypen definerer blant annet hvordan verdier sammenlignes.
StateMonitor skiller mellom verdiparametre (datatype Text
(string) og Number (number)) og boolske parametre (datatype
Boolean value (0 or 1))
Sammenligningsverdi
Sammenligningsverdier er nødvendige for signalene som
strømmer rett inn i styringens statusmodell. Unntaket er
tallverdier, som overstyringsinnstillinger, eller tekst, som
programnavn, som ikke må sammenlignes
Validering
Innføringene valideres hvis du lagrer definisjonstabellen med
knappen Maskinspesifikke innstillinger i området Opprett
maskin. Slik sikres det at tastefeil o.l. ikke kan gjøre tilordningen
ugyldig.
I følgende tilfeller vises en feilmelding:
adresse mangler (boolske parametre eller verdiparametre)
Boolske parametre
to boolske verdier har samme adresse
to signalparametre har samme datatype, samme adresse og
samme verdi
Verdiparametre
Signalparameter med datatype Text (string) eller Number
(number) har ingen verdi
to signalparametre har samme adresse
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12.4 Forbindelsesparameter Modbus
nettverksDefinisjonstabellen tilbyr følgende forbindelsesparametre for
Modbus:
Port
Nummeret på nettverksporten som Modbus-styringen er
tilgjengelig på.
Se dokumentasjonen til produsenten av styringen
eller maskinen.
SIK:
Manuelt angivelse
NC-programvare
Manuelt angivelse
Adressering
Ved Modbusangis adressen som tallverdi. Adressen er satt
sammen av følgende elementer:
Adressetypen angir valgt lagringsområde (adresserom)
Adressen angir fra hvilket sted i valgt lagringsområde verdien
skal leses fra
Datatype angir hvilket format verdien har og dermed også hvor
mange bits som skal leses og bearbeides
For adressetypen COIL_OUTPUT og
DIGITAL_INPUTangis for det meste boolske verdier (0,
1).
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12.5 Eksempel på tilkobling av styring med
Modbus
Lesing av signaler
Ved Modbus kan StateMonitor lese signalene direkte fra
inngangsklemmene på styringen. På de analoge inngangene
måles som regel en spenning på mellom 0V og 10 V. For
overstyringsverdiene må styringen regne om spenningen til en
tallverdi på mellom 0 og 150. Resultatet av denne omregningen kan
leses ut av en adresse i flagg-minne.
Følgende signaler er tilgjengelige på inngangsklemmene:
tilordning til inngangsklemmene
Type

Adresse

Beskrivelse

Digital inngang

1

Maskinen kjører

Digital inngang

2

Program avbrutt på grunn av
feil

Digital inngang

3

Program komplett utført

Digital inngang

4

Maskinen stoppet

Analog inngang

23

Potensiometer, mating

Analog inngang

25

Spindel potensiometer

Adresser i flagg-minne
Type

Adresse

Beskrivelse

Mateoverstyring

42

Omregnet verdi for mateoverstyring

Spindeloverstyring

43

Omregnet verdi for spindeloverstyring

Statusmodell
I den følgende tabellen finner du en statusmodell for en styring
med Modbus
Parameter

Adressetype

Datatype Adresse

Verdi

Program kjører (PGM STARTED / PGM RUNNING)

DIGITAL_INPUT

BIT

1

1

Program avbrutt på grunn av feil (ERROR)

DIGITAL_INPUT

BIT

2

1

Program fullført (PGM COMPLETED / END PGM)

DIGITAL_INPUT

BIT

3

1

Program stoppet (PGM STOPPED)

DIGITAL_INPUT

BIT

4

1

Mating overstyringsstilling i % (0–150)

HOLDING_REGISTER

INT_16

42

Spindel overstyringsstilling i % (0–150)

HOLDING_REGISTER

INT_16

43
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12.6 Forbindelsesparameter OPC UA
nettverksDefinisjonstabellen tilbyr følgende forbindelsesparametre for OPC
UA:
Port
Nummeret på nettverksporten som OPC UA-serveren på
maskinen er tilgjengelig på.
Se dokumentasjonen til produsenten av styringen
eller maskinen.
Default Namespace
Definerer standard namespace som brukes til adressen
Security Mode
Manuell angivelse av autentifisering, avhengig av server
Bruker
Manuell angivelse av autentifisering
Passord
Manuell angivelse av autentifisering
SIK:
Manuelt angivelse
NC-programvare
Manuelt angivelse
Adressering
Ved OPC UA består adressen av et namespace og den egentlige
adressen.
I definisjonstabellen kan dermed en egen Parameter namespace
defineres for hver signalparameter. Hvis du ikke skriver inn en
parameterspesifikk verdi, vil StateMonitor bruke verdien under
Default Namespace for namespace.

HEIDENHAIN | StateMonitor| Bruksanvisning | 10/2018

169

12

Maskinparametre | Forbindelsesparameter MTConnect

12.7 Forbindelsesparameter MTConnect
nettverksDefinisjonstabellen tilbyr følgende forbindelsesparametre for
MTConnect:
Port
Nummeret på nettverksporten som styringens MTConnectservice er tilgjengelig på.
Se dokumentasjonen til produsenten av styringen
eller maskinen.
Prefiks (http eller https)
Definerer om styringen viser maskindataene kryptert. Angi
verdien «https» for kryptert tilgang
DeviceStream name
Entydig ID for å kunne finne korrekte maskindata i XML-dataene.
MTConnect tillater å overføre informasjon om flere maskiner i
en forespørsel. Derfor er det nødvendig med et entydig ID for å
kunne skille dem fra hverandre.
StateMonitor støtter MT Connect Schemata fra
versjon 1.2.
SIK:
Manuelt angivelse
NC-programvare
Manuelt angivelse
Test
Med knappen Current-Request kan du teste forbindelsen ved å
angi IP-adresse / DHCP, Port og Prefiks (http eller https).
Hvis forbindelsesparametrene er korrekte, åpner StateMonitor
en ny fane i nettleseren med XML-dataene som meldes fra
MTConnect.
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12.8 Eksempel på tilkobling av styring med
MTConnect
Utledning av maskinparametrene
Firmaet MAZAK tilbyr en server for bruk i testing. Med denne
kan forbindelsene til en maskin med MTConnect testes. Videre
informasjon finner du på http://mtconnect.mazakcorp.com.
Når utledningen av maskinparametrene for MTConnect.
På testserverens nettadresse ligger to relevante adresser for
utledningen:
Tilordning av MTConnect-datatype til adresse
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/probe
Aktuelle verdier for styringen
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/current
For å avbilde statusinformasjon bruker MTConnectdatatypen
EVENT , som er delt opp i flere undertyper. Undertypen EXECUTION
er for status på utførelsen av programmet, mens driftsmodusene
ligger i undertypen CONTROLLER_MODE . I henhold til standard er
bestemte verdier forhåndsdefinerte for begge typene.
Verdier for undertypen EXECUTION (programutførelse):
READY
ACTIVE
INTERRUPTED
FEED_HOLD
STOPPED
OPTIONAL_STOP
PROGRAM_STOPPED
PROGRAM_COMPLETED

Verdier for undertypen EXECUTION (driftsmodus):
AUTOMATIC
MANUAL
MANUAL_DATA_INPUT
SEMI_AUTOMATIC
EDIT

Ved hjelp av XML-filen på
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/probe kan man finne ut hva
adressene til disse typene kalles på styringen.
Ved tekstsøket «execution» finner du følgende definisjon av
variablene i XML-filen:
<DataItem category="EVENT" id="exec" name="execution" type="EXECUTION"/>

Her defineres en variabel med adressen exec av typen
EXEKUTION . Definisjonen av driftsmodusen ser da slik ut i
programmet:
<DataItem category="EVENT" id="mode" name="mode" type="CONTROLLER_MODE"/>

Statusmodellen kan utledes ut fra denne informasjonen. På
samme måte kan du finne parametrene for programnavn
og overstyringsstilling. Datatypen PROGRAM er definert for
programnavn.
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Ved tekstsøket «program» finner du to definisjoner med denne
datatypen i XML-filen:
<DataItem category="EVENT" id="pgm" name="program" type="PROGRAM"/>
<DataItem category="EVENT" id="spgm" name="subprogram" subType="x:SUB" type="PROGRAM"/>

Navnet viser at dette både dreier seg om det egentlige
programnavnet og navnet på underprogrammet. I eksemplet
benyttes parameteren med ID pgm .
For potensiometeret for matingen er datatypen
PATH_FEEDRATE_OVERRIDE definert med undertypen RAPID og
PROGRAMMED for ilgang og mating. Spindeloverstyringen bruker
datatypen ROTARY_VELOCITY_OVERRIDE .
Maskindataenes ID
MTConnect tillater å overføre informasjon om flere maskiner i en
forespørsel. Derfor er det nødvendig med en entydig identifisering
av maskindataene.
Verdien finner du i XML-dataene som kan hentes på følgende måte:
Med knappen Current-Request ved å angi IP-adresse / DHCP,
Port og Prefiks (http eller https).Prefiks (http eller https)
Angi direkte i nettleseren på
adresselinjen:http:\\IP-adresse / DHCP:Port\current
Hvis forbindelsesparametrene er korrekte, åpner StateMonitor
en ny fane i nettleseren med XML-dataene som meldes fra
MTConnect.
Med tekstsøket «DeviceStream» finner du en oppføring som er lik
følgende linje:
<DeviceStream name="CUT" uuid="002">

Attributtet name til elementet DeviceStream angir hvilken maskin
som oppgis på MTConnect-serveren.
Statusmodell
I den følgende tabellen finner du en statusmodell for en styring
med MTConnect.
Parameter

Datatype

Adresse

Verdi

Program kjører (PGM STARTED / PGM RUNNING)

Tekst

exec

ACTIVE

Program avbrutt på grunn av feil (ERROR)

Tekst

exec

INTERRUPTED

Program fullført (PGM COMPLETED / END PGM)

Tekst

exec

PROGRAM_COMPLETED

Program stoppet (PGM STOPPED)

Tekst

exec

PROGRAM_STOPPED

Program avbrutt av bruker (PGM CANCELED)

Tekst

exec

OPTIONAL_STOP

Ilgang overstyringsstilling i % (0–100)

tall

pfr

Mating overstyringsstilling i % (0–150)

tall

pfo

Spindel overstyringsstilling i % (0–150)

tall

sovr

Driftsmodus: Automatisk drift

Tekst

modus

AUTOMATIC

Driftsmodus: Manuell drift

Tekst

modus

MANUAL

Programnavn eller programnummer

Tekst

pgm
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13.1 Spesialtilfeller
På enkelte styringer forekommer spesialtilfeller ved bestemte
programvareversjoner.
Styring

Programvareversjon

Spesialtilfelle

iTNC 530

340492-06
340492-07

Overstyringsinnstillingene til maskinen overføres ikke detaljert til StateMonitor.
StateMonitor viser alltid maskintilstanden Produktiv som lysegrønn,
selv om mateoverstyringen er større
enn, lik eller mindre enn 100 %.

I menyen Innstillinger,
undermeny Maskiner
under Maskinspesifikke
innstillinger setter du hake
ved Lesing av PLS-ord

TNC 620

340560-01
bis
340560-04

Driftsmodusene vises ikke riktig i
StateMonitor.

Oppdater
styringsprogramvaren til
programvareversjonen 340560
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13.2 Spørsmål?
Hvis du har spørsmål om installasjon eller betjening av
StateMonitor:
Les først installasjonsveiledningen og betjeningsveiledningen for
programvaren
Ta kontakt med HEIDENHAIN-hjelpelinje NC-programmering
på e-post til adressen service.nc-pgm@heidenhain.de
på telefon på nummer +49 8669 31-3103

HEIDENHAIN | StateMonitor| Bruksanvisning | 10/2018

175

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5
83301 Traunreut, Germany
 +49 8669 31-0
 +49 8669 32-5061
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