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Základy

Základy | O tejto príručke

O tejto príručke
Tento návod sa vzťahuje na StateMonitor verzie 1.2.x.
Požadovanie zmien alebo odhalenie chybového škriatka?
Ustavične sa pre vás snažíme zlepšovať našu dokumentáciu.
Pomôžte nám s tým a oznámte nám, čo by ste si želali zmeniť, na
nasledujúcu e-mailovú adresu:
tnc-userdoc@heidenhain.de
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Základy | Textové označenia

Textové označenia
V tomto návode sa používajú nasledovné textové označenia:
Zobrazenie

Význam

…

Označuje jednotlivý krok
Príklad:
Kliknite na tlačidlo ULOŽIŤ

…

Označuje výsledok daného kroku
Príklad:
StateMonitor vypíše zoznam všetkých
vytvorených používateľov v tabuľke.

…

Označuje výpočet
Príklad:
Skupiny chýb:
Obrábanie
Programovanie
PLC
Všeobecne

Tučné písmo

Označuje
Menu
Karty registra
Tlačidlá
Funkcie
Príklad:
Prejdite do menu Nastavenia
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Základy | Zákonné upozornenie

Zákonné upozornenie
Používanie softvéru StateMonitor upravujú licenčné podmienky
spoločnosti DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH.
StateMonitor obsahuje súčasti, ktoré podliehajú autorským právam
spoločnosti znt Zentren für Neue Technologien GmbH, Lena-ChristStraße 2, 82031 Grünwald. Tieto súčasti sú celosvetovo chránené
autorským právom. Neoprávnené kopírovanie, používanie alebo
predaj týchto súčastí alebo ich častí je zakázané a môže byť
stíhané podľa trestného a občianskeho práva.
© znt Zentren für Neue Technologien GmbH
StateMonitor obsahuje softvér Open Source, ktorého použitie
upravujú osobitné podmienky používania. Tieto podmienky
používania sa uplatňujú prednostne pred licenčnými podmienkami
softvéru StateMonitor.
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Bezpečnosť a ochrana údajov | Použité pokyny

Použité pokyny
Bezpečnostné pokyny
Rešpektujte všetky bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode
a v dokumentácii od výrobcu vášho stroja.
Bezpečnostné pokyny upozorňujú na riziká spojené so
zaobchádzaním so softvérom a prístrojmi. Taktiež poskytujú
tipy ako sa im vyhnúť. Sú klasifikované na základe vážnosti
nebezpečenstva a rozdelené do nasledovných skupín:

NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo signalizuje ohrozenie osôb. Pokiaľ
nebudete dodržiavať pokyny, ako sa vyhnúť ohrozeniu, bude
toto ohrozenie s určitosťou viesť k smrti alebo ťažkým
zraneniam.

VÝSTRAHA
Výstraha signalizuje ohrozenie osôb. Pokiaľ nebudete
dodržiavať pokyny, ako sa vyhnúť ohrozeniu, bude toto
ohrozenie pravdepodobne viesť k smrti alebo ťažkým
zraneniam.

OPATRNE
Opatrne signalizuje ohrozenie osôb. Pokiaľ nebudete dodržiavať
pokyny, ako sa vyhnúť ohrozeniu, bude toto ohrozenie
pravdepodobne viesť k ľahkým zraneniam.

UPOZORNENIE
Upozornenie signalizuje ohrozenie predmetov alebo údajov.
Pokiaľ nebudete dodržiavať pokyny, ako sa vyhnúť ohrozeniu,
bude toto ohrozenie pravdepodobne viesť k vecným škodám.
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Bezpečnosť a ochrana údajov | Použité pokyny

Informačné pokyny
Rešpektujte informačné pokyny uvedené v toto návode, čím si
zaručíte bezchybné a efektívne nasadenie softvéru.
V tomto návode nájdete nasledovné informačné pokyny:
Informačný symbol označuje nejaký tip.
Tip Vám poskytne dôležité dodatočné alebo doplňujúce
informácie.
Symbol ozubeného kolieska označuje, že popísaná
funkcia závisí od daného stroja, napr.:
Váš stroj musí disponovať potrebným voliteľným
softvérom alebo hardvérom.
Správanie funkcie závisí od konfigurovateľných
nastavení daného stroja.
Symbol knihy označuje krížový odkaz na externú
dokumentáciu, napr. dokumentáciu od výrobcu vášho
stroja alebo tretích strán.
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Bezpečnosť a ochrana údajov | Účel použitia

1.1

Účel použitia

Softvér StateMonitor sa môže používať len na určený účel použitia.
Účel použitia znamená centrálne vyhodnocovanie údajov stroja s
cieľom rýchlejšieho rozpoznania chýb a efektívnejšieho využívania
kapacít.
Účelné použitie StateMonitor je na zodpovednosti spoločnosti, v
ktorej sa používa.
Osobné údaje a komunikačné cesty podliehajú ochrane údajov.
Nesmú sa používať iným spôsobom alebo sprístupňovať tretím
stranám.
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Bezpečnosť a ochrana údajov | Bezpečnosť údajov

1.2

Bezpečnosť údajov

Prístupové oprávnenia
Prístup k údajom v StateMonitor má len ten, kto má prístup na
server alebo do počítača, na ktorom je StateMonitor nainštalovaný.
V rámci StateMonitor je využívanie údajov obmedziteľné rozličnými
oprávneniami. Len používatelia s rolou administrátora majú prístup
ku všetkým údajom.
Na používanie StateMonitor sa musia koncové zariadenia, ako
smartfóny a tablety, prihlásiť na server ako klient.
Pretože je StateMonitor lokálna webová aplikácia klient – server,
nepotrebuje, aby bol na príslušných koncových zariadeniach
nainštalovaný žiadny ďalší softvér.
Ďalšie informácie: "Podmenu Správa používateľov", Strana 108
Odosielanie správ
Predpoklady:
Povolenie portov TCP 19000 až 19034 a 28001 vo firewalle
Pripojenie servera SMTP
Ďalšie informácie: "Predpoklady", Strana 22
Keď vaše IT pripojenie nedovoľuje funkciu správ
(Správy) z dôvodu IT bezpečnosti, nie je možné
automatické odosielanie správ e-mailom cez
StateMonitor používateľom.
V menu Správy nakonfigurujte udalosti, ktoré vedú k správe a
priraďte ich k profilu správ.
Ďalšie informácie: "Menu Správy", Strana 74

UPOZORNENIE
Pozor, hrozí strata údajov!
Keď si vyberiete príliš veľa správ, môže sa e-mailový priečinok
prijímateľa preplniť. Ďalšie e-maily potom už prijímateľ
nedostane.
Vytvorte osobitný poštový priečinok pre StateMonitor
Správy vyberte veľmi starostlivo

UPOZORNENIE
Pozor, hrozí strata údajov!
Keď StateMonitor posiela príliš veľa oznámení prijímateľovi,
môže ich poskytovateľ e-mailových služieb vyhodnotiť ako
spam. Prijímateľ už potom nebude dostávať správy do svojho
poštového priečinka.
Správy vyberte veľmi starostlivo
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Bezpečnosť a ochrana údajov | Bezpečnosť pri sieťovom pripojení

1.3

Bezpečnosť pri sieťovom pripojení
Sieťové pripojenie svojich ovládaní zverte IT
špecialistovi.

Ovládanie môže mať dve sieťové rozhrania. Každé sieťové
rozhranie má vlastnú IP adresu.
Ak sú k dispozícii dve sieťové rozhrania, sú v ovládaniach
HEIDENHAIN vopred nastavené nasledovne:
X26 na napojenie do miestnej firemnej siete (pripojenie na
StateMonitor)
X116 na použitie v rámci stroja
Rešpektujte príručku vášho stroja!
Výrobca stroja môže zmeniť použité priradenie
sieťových rozhraní HEIDENHAIN.

UPOZORNENIE
Pozor, porucha funkcie!
Ak zmeníte IP adresu interného strojového rozhrania, prerušíte
komunikáciu s ostatnými komponentmi stroja a znefunkčníte
ovládanie.
Nemeňte nastavenia pre interné rozhranie používané v stroji

20
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Inštalácia | Predpoklady

2.1

Predpoklady

Ovládania stroja
Do StateMonitor môžete pripojiť nasledujúce ovládania
HEIDENHAIN:
Ovládanie

od verzie softvéru

iTNC 530

34049x-03

TNC 640

34059x-01

TNC 620

34056x-01

TNC 320

340551-03

TNC 128

771841-01

CNC PILOT 620

688945-01

CNC PILOT 640

68894x-01

MANUAL Plus 620

548328-05

V závislosti od vášho voliteľného softvéru môžete do StateMonitor
pripojiť cez nasledujúce rozhrania ďalšie ovládania:
Rozhranie

Od verzie softvéru

Modbus

Connect/Read

OPC UA

1.02.x

MTConnect

1.2

Ďalšie informácie: "Podmenu Stroje", Strana 111
Na prevádzku StateMonitor sú potrebné nasledujúce predpoklady:
Zapojenie ovládaní stroja do lokálnej firemnej siete
Ďalšie informácie: "Sieťové pripojenie", Strana 138
Povolenie možnosti #18 (rozhranie HEIDENHAIN-DNC) na
ovládaní HEIDENHAIN
Ďalšie informácie: "Odblokovanie možnosti #18", Strana 136
alebo
povolenie príslušnej možnosti na iných ovládaniach
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Hardvér
Na prevádzku StateMonitor budete potrebovať počítač alebo server
s nasledujúcimi minimálnymi predpokladmi:
dvojjadrový procesor
USB rozhranie (hardvérový kľúč na plnú verziu)
operačná pamäť 2 GB a voľná kapacita na pevnom disku 10 GB
pre aplikáciu StateMonitor (základná verzia pre päť ovládaní
stroja)
Pre každé ďalšie ovládanie stroja budete potrebovať navyše:
0,25 GB operačnej pamäte
2 GB kapacity na pevnom disku
Keď teda chcete zapojiť napr. 15 ovládaní stroja budete v počítači
alebo serveri potrebovať pre aplikáciu StateMonitor voľnú kapacitu
na pevnom disku 30 GB a operačnú pamäť 3,5 GB.
Pri 20 a viac ovládaniach stroja odporúča spol.
HEIDENHAIN použitie počítača alebo servera so
štvorjadrovým procesorom.
Softvér
Na prevádzku StateMonitor budete potrebovať operačný systém
Windows od verzie Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2.
Na komunikáciu sú potrebné nasledujúce nastavenia firewallu:
Povolenie portov TCP 19000 až 19034 na komunikáciu s
ovládaniami stroja
Povolenie portu TCP 28001 na komunikáciu s počítačom,
tabletom alebo smartfónom
Prenechajte povolenie portov TCP vo firewalle
skúsenému IT špecialistovi.
Server SMTP
Pokiaľ chcete využívať funkciu správ (Správy) v softvéri
StateMonitor, musíte pripojiť jeden server SMTP ako server
odchádzajúcej elektronickej pošty. Prístupové údaje pre server
SMTP dostanete od svojho poskytovateľa e-mailových služieb.
Pre softvér StateMonitor si založte vlastnú e-mailovú
adresu.
Ďalšie informácie: "Podmenu Nastavenia Messengera",
Strana 119
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2.2

Inštalácia

Stiahnutie inštalačného súboru
Pred inštaláciu softvéru StateMonitor si musíte stiahnuť
inštalačný súbor z domovskej stránky spol. HEIDENHAIN
www.heidenhain.de.
Aktuálnu verziu si stiahnite z:
www.heidenhain.de
Uložte do adresára Stiahnuté súbory vášho webového
prehliadača
Stiahnutý súbor s príponou .zip rozbaľte do dočasného adresára
Inštalačný súbor StateMonitor.exe sa rozbalí v dočasnom
adresári.
Softvér StateMonitor je chránený hardvérovým kľúčom.
Hardvérový kľúč dostanete poštou spolu s návodom na
inštaláciu.
Ďalšie informácie: "Poskytovanie licencií",
Strana 28
Inštalácia StateMonitor v prostredí OS Microsoft Windows
Aby ste mohli vykonať inštaláciu, musíte sa v OS
Microsoft Windows prihlásiť ako administrátor.
Pokiaľ chcete nainštalovať softvér StateMonitor na počítači alebo
serveri, postupujte nasledovne:
Dvojklikom spustite inštalačný súbor StateMonitor.exe
Zobrazí sa sprievodca inštaláciou Setup Wizard
Zvoľte si jazyk inštalačného programu
Nasledujte pokyny inštalačného programu
Súhlaste s licenčnými podmienkami
Na dokončenie inštalácie kliknite na tlačidlo Dokončiť
StateMonitor bol úspešne nainštalovaný.
Počas inštalácie sa na pracovnú plochu umiestnia nasledujúce
ikony:
Aktivovať 90-dňovú skúšobnú verziu softvéru
StateMonitor
Spustiť softvér StateMonitor
Webová stránka softvéru StateMonitor
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Zmena, oprava, odstránenie softvéru StateMonitor
Keď znovu spustíte súbor iStateMonitor.exe, zobrazia sa
nasledovné možnosti:
Zmeniť
Pokiaľ by ste chceli zmeniť funkcie programu, ktoré sa majú
nainštalovať, zvoľte možnosť Zmeniť.
Opraviť
Pokiaľ StateMonitor nefunguje správne, pretože sa počas
inštalácie vyskytli chyby, zvoľte možnosť Opraviť.
Odstrániť
Pokiaľ by ste chceli StateMonitor odinštalovať, zvoľte možnosť
Odstrániť.
Ďalšie informácie: "Odinštalovanie", Strana 27
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2.3

Štruktúry súborov

Inštalácia StateMonitor obsahuje nasledujúce komponenty:
StateMonitor (aplikácia)
ControlCenter
HEIDENHAIN DNC
WIBU CodeMeter
OpenJDK (Java)
Súbory sú štruktúrované nasledovne:
V adresári \Programy (x86)\HEIDENHAIN\StateMonitor sa
uložia komponenty StateMonitor a OpenJDK.
V tomto adresári sa nachádzajú aj údaje, ku ktorým má prístup
len používateľ s rolou administrátora.
V adresári \ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor sa
ukladajú nasledujúce údaje:
databáza
obrázky stroja
súbory denníka
K týmto údajom majú prístup aj používatelia bez roly
administrátora.
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2.4

Odinštalovanie

Odinštalovanie softvéru StateMonitor
Na odinštalovanie StateMonitor postupujte takto:
Dvojklikom spustite inštalačný súbor StateMonitor.exe
Zobrazí sa sprievodca inštaláciou Setup Wizard
Stlačte tlačidlo Odstrániť
Nasledujte pokyny programu na odinštalovanie
StateMonitor sa odinštaluje.
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2.5

Poskytovanie licencií

Demo verzia (bez dongle)
Máte možnosť bezplatne si vyskúšať 90-dňovú demo verziu
softvéru StateMonitor. Demo verzia obsahuje úplný rozsah funkcií
softvéru s obmedzením počtu pripojených strojov na päť.
Obdobie platnosti začína inštaláciou softvéru. Pokiaľ by ste chceli
softvér StateMonitor používať aj po uplynutí platnosti demo verzie,
musíte si softvér kúpiť.
Softvér StateMonitor je chránený hardvérovým
kľúčom. Po uplynutí platnosti demo verzie sa softvér
StateMonitor dá spustiť iba s platným hardvérovým
kľúčom.
Demo verzia sa nedá inštalovať na virtuálny server.
Pri inštalácii sa vytvorí jedna licencia pre demo verziu. Túto
licenciu si možno prehliadnuť prostredníctvom kontrolného centra
CodeMeter.

Úplná verzia (s dongle)
Pri zakúpení úplnej verzie sa demo verzia aktivuje na úplnú verziu.
Týmto sa automaticky povolí pripojenie piatich strojov. Rozšírenie je
možné vždy o ďalších päť strojov.
Údaje ktoré boli uložené počas testovania demo verzie
ostanú aj súčasťou úplnej verzie.
Na prevádzku s plnou verziou je na počítači/serveri potrebné
rozhranie USB pre hardvérový kľúč.
Keď sa StateMonitor nainštaluje na virtuálny server,
musí byť hardvérový kľúč pripojený cez vhodný server
USB.
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Aktivácia
Aktivácia demo verzie na počítači/serveri
Pokiaľ chcete aktivovať demo verziu softvéru StateMonitor
na počítači/serveri, na ktorom je nainštalovaná, postupujte
nasledovne:
Dvakrát kliknite na ikonu Activate StateMonitor
90 Days Trial na pracovnej ploche
Zobrazí sa kontrolné centrum CodeMeter.
Kontrolné centrum CodeMeter aktualizuje import.
Kliknite na tlačidlo OK
Týmto sa aktivuje skúšobná 90-dňová demo
verzia.
Zatvorte kontrolné centrum CodeMeter

Skúšobnú demo verziu softvéru StateMonitor môžete
aktivovať len raz.
Pri opätovnom kliknutí na ikonu Aktivovať StateMonitor
sa zobrazí chybové hlásenie.
Aktivácia plnej verzie na počítači/serveri
Pokiaľ chcete aktivovať úplnú verziu softvéru StateMonitor
na počítači/serveri, na ktorom je nainštalovaná, postupujte
nasledovne:
Pripojte USB modem k voľnému konektoru USB
Reštartujte StateMonitor
Týmto sa softvér StateMonitor aktivuje na úplnú verziu.
Keď sa StateMonitor nainštaluje na virtuálny server,
musí byť hardvérový kľúč pripojený cez vhodný server
USB.
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2.6

Spustenie a ukončenie

Spustenie softvéru
Pokiaľ chcete softvér StateMonitor spustiť na počítači/serveri, na
ktorom je nainštalovaný, postupujte nasledovne:
Dvakrát kliknite na ikonu Spustiť StateMonitor
na pracovnej ploche
alebo
Spustite ControlCenter z lišty úloh a kliknite na
Reštart
Ďalšie informácie: "ControlCenter", Strana 32
Pokiaľ chcete do softvéru StateMnitor získať prístup
z iných počítačov, tabletov alebo smartfónov, musíte
StateMonitor spustiť na počítači/serveri.
Pokiaľ chcete softvér StateMonitor otvoriť aj na počítači/serveri, na
ktorom je nainštalovaný, postupujte nasledovne:
Dvakrát kliknite na ikonu webovej stránky
StateMonitor na pracovnej ploche
Štandardný webový prehliadač otvorí
StateMonitor.
Otvorte klientsku aplikáciu na počítači, tablete alebo smartfóne
Pokiaľ chcete klientsku aplikáciu StateMonitor otvoriť na počítači,
tablete alebo smartfóne, postupujte nasledovne:
Otvorte webový prehliadač, napr.
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Do adresového riadka zadajte: http:\\názov servera:28001
Na miesto, kde je názov servera zadajte názov hostiteľa alebo
IP adresu počítača či servera, na ktorom je nainštalovaný
softvér StateMonitor.
Stlačte tlačidlo Enter
StateMonitor sa otvorí.
Aby ste v budúcnosti mohli StateMonitor otvoriť ešte
rýchlejšie, uložte si túto adresu vo svojom webovom
prehliadači medzi Obľúbené alebo Záložky.
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Zatvorenie softvéru
Pokiaľ chcete softvér StateMonitor na počítači/serveri zatvoriť,
postupujte nasledovne:
Odhláste sa prostredníctvom menu Odhlásenie
Kliknite na ikonu ControlCenter
Zobrazí sa okno ControlCenter.
Kliknite na Vypnúť
Spojenie servera so všetkými klientmi sa preruší.

UPOZORNENIE
Pozor, možná strata dát!
Pokiaľ softvér StateMonitor zatvoríte na serveri, kým sú ešte
ostatní používatelia pripojení na iných počítačoch, tabletoch
alebo smartfónoch, spojenie medzi klientmi a serverom sa ihneď
preruší. Zadania v StateMonitor, ktoré používatelia ešte neuložili,
sa stratia.
Pred ukončením programu sa uistite, že sú všetci používatelia
odhlásení
Zatvorenie klientskej aplikácie
Na zatvorenie klientskej aplikácie StateMonitor postupujte takto:
Odhláste sa prostredníctvom menu Odhlásenie
Zatvorte okno webového prehliadača

Keď ukončíte StateMonitor, zobrazí StateMonitor pri opätovnom
spustení stroje s posledným stavom stroja, ktorý existuje v
databáze.
Až keď StateMonitor zaznamená nový stav stroja, zobrazí sa
aktuálny stav stroja.
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2.7

ControlCenter

Počas inštalácie softvéru StateMonitor sa automaticky nainštaluje
aj ControlCenter. Na lište úloh sa označí pomocou ikony
StateMonitor.
Kliknite na ikonu ControlCenter
Zobrazí sa okno ControlCenter.
ControlCenter poskytuje nasledujúce funkcie a informácie:
Restart: Reštartovať StateMonitor
Shutdown: Ukončiť StateMonitor
State: informácie o stave softvéru StateMonitor
Logfile: uloženie aktuálnych súborov denníka StateMonitor s
archíve ZIP
Logfile: uloženie aktuálnej databázy StateMonitor s archíve ZIP
Port: zmena portu webového servera GUI a reštart StateMonitor
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Všeobecné pokyny týkajúce sa používania | Cieľová skupina

3.1

Cieľová skupina

StateMonitor slúži na centrálne vyhodnocovanie údajov stroja a na
efektívne využívanie kapacít stroja.
StateMonitor má nasledujúce cieľové skupiny:
operátor stroja (napr. pri obsluhe viacerých strojov,
pohotovostnej službe, víkendovej prevádzke)
zamestnanci v kancelárii majstra a na prípravu práce
kontrolór a manažment
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3.2

Otvorenie a zatvorenie

Otvorte klientsku aplikáciu na počítači, tablete alebo smartfóne
Pokiaľ chcete klientsku aplikáciu StateMonitor otvoriť na počítači,
tablete alebo smartfóne, postupujte nasledovne:
Otvorte webový prehliadač, napr.
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Do adresového riadka zadajte: http:\\názov servera:28001
Na miesto, kde je názov servera zadajte názov hostiteľa alebo
IP adresu počítača či servera, na ktorom je nainštalovaný
softvér StateMonitor.
Stlačte tlačidlo Enter
StateMonitor sa otvorí.
Aby ste v budúcnosti mohli StateMonitor otvoriť ešte
rýchlejšie, uložte si túto adresu vo svojom webovom
prehliadači medzi Obľúbené alebo Záložky.
Otvorenie klientskej aplikácie na ovládaní
Aby bolo možné obsluhovať StateMonitor na ovládaní aj
bez dotykovej obrazovky, nevyhnutne potrebujete myš
alebo touchpad.
Pokiaľ chcete aplikáciu klienta StateMonitor otvoriť na ovládaní
HEIDENHAIN, postupujte nasledovne:
Kurzor myši presuňte na spodný okraj obrazovky
ovládania
Objaví sa lišta úloh HEROS
Kliknite na symbol Diadur
Vyberte bod menu Webový prehliadač
Otvorí sa Mozilla Firefox.
Do adresového riadka zadajte:
http:\\názov servera:28001
Na miesto, kde je názov servera zadajte názov
hostiteľa alebo IP adresu počítača či servera, na
ktorom je nainštalovaný softvér StateMonitor.
Na obrazovke sa objaví StateMonitor.
Nastavte zobrazenie na celú obrazovku
Pomocou prepínacieho tlačidla obrazovky
môžete prepínať medzi obrazovkou ovládania a
StateMonitor.
Aby ste zabezpečili komunikáciu medzi softvérom
StateMonitor a ovládaním cez firewall, musíte vo
firewalle povoliť port TCP 28001.

HEIDENHAIN | Návod na obsluhu| StateMonitor | 10/2018

35

3

Všeobecné pokyny týkajúce sa používania | Otvorenie a zatvorenie

Zatvorenie klientskej aplikácie
Na zatvorenie klientskej aplikácie StateMonitor postupujte takto:
Odhláste sa prostredníctvom menu Odhlásenie
Zatvorte okno webového prehliadača

Keď ukončíte StateMonitor, zobrazí StateMonitor pri opätovnom
spustení stroje s posledným stavom stroja, ktorý existuje v
databáze.
Až keď StateMonitor zaznamená nový stav stroja, zobrazí sa
aktuálny stav stroja.
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3.3

Prihlásenie/Logout

Prihlásenie
Po spustení StateMonitor sa musia používatelia prihlásiť so svojím
používateľským menom a heslom.
Súčasne môžu byť prihlásení viacerí používatelia.

Keď sa chcete po inštalácii softvéru StateMonitor prvýkrát prihlásiť,
ale ešte ste si nezaložili žiadne používateľské konto, prihláste sa
pomocou predvoleného hesla.
Ďalšie informácie: "Predvolené heslo", Strana 38
Logout
Pred zatvorením softvéru StateMonitor sa musia všetci používatelia
odhlásiť.
Na odhlásenie postupujte takto:
Odhláste sa prostredníctvom menu Odhlásenie
Zobrazí sa prázdne prihlasovacie okno.
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3.4

Predvolené heslo

Na prvé prihlásenie po inštalácii softvéru StateMonitor máte
k dispozícii nasledovné predvolené heslo:
Používateľ
Heslo

admin
Admin

StateMonitor zobrazí prihláseného používateľa ako predvoleného
administrátora.
Upozornenia:
Pokiaľ sa chcete prvýkrát prihlásiť pomocou
predvoleného hesla, musíte byť v systéme Windows
prihlásený ako administrátor.
Predvolené heslo si po prvom prihlásení zmeňte, čím
predídete jeho zneužitiu.
Zmenené predvolené heslo by mal poznať len
administrátor.
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3.5

Všeobecné nastavenia

Zobrazenie
Softvér StateMonitor je webová aplikácia, ktorú môžete používať
na rozličných koncových zariadeniach, ako je počítač, tablet a
smartfón.
Zobrazenie sa automaticky prispôsobí koncovému zariadeniu.
Jazyk
Zmeniť globálne nastavenie jazyka môže len používateľ s rolou
administrátora.
Ďalšie informácie: "Podmenu Systémový jazyk", Strana 123
V podmenu Používateľské nastavenia si môže každý používateľ
zmeniť jazyk individuálne pre seba bez vplyvu na globálne
nastavenie jazyka.
Ďalšie informácie: "Zmeniť jazykové nastavenia používateľa",
Strana 107
Čas. zóna
StateMonitor si vypočíta z časovej zóny vždy platný čas na
zobrazenie údajov stroja.
Preto musí byť na serveri, na ktorom je nainštalovaný StateMonitor,
nastavená správna časová zóna.
Okrem toho musí byť na strojoch nastavený správny čas, aby
StateMonitor správne spracoval a zobrazil časy.
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3.6

Prehľad menu
Disponibilita jednotlivých menu a podmenu závisí od:
aktivovaných možností
od roly príslušného používateľa
Ďalšie informácie: "Roly", Strana 108

V StateMonitor máte k dispozícii nasledujúce menu a podmenu:
Symbol

Menu a podmenu
Home

Strojový park
Dlaždicový náhľad
Stav stroja
Editovať stavy stroja
Detailný náhľad posledných 3 dní
Výstrahy stroja
Doby chodu programu
Prehľad stavov
Správy
Konfigurátor udalostí
Profily oznámení
Oznámenia
Zadania (voliteľný softvér)
Vytvoriť zadanie
Priradiť zadanie
Úprava poradie obrábania
Vyhodnotenia
Denný náhľad
Stavy stroja
Ukazovatele
Doby chodu programu
Výstrahy stroja
Nastavenia
Používateľské nastavenia
Používateľ
Stroje
Priradenie stroja
Stavy stroja/stavy zadania (voliteľný
softvér)
Nastavenia Messengera
Záloha súborov
Systémový jazyk
Externé hlásenie DB
Info
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3.7

Funkcie v tabuľkách a diagramoch

V tabuľkách a diagramoch sú k dispozícii rozličné funkcie. Ktoré
funkcie a tlačidlá sú práve k dispozícii, závisí od podmenu, v ktorom
sa nachádzate.
Hľadanie v tabuľke
Cez vstupné pole Hľadať: môžete v rámci tabuľky hľadať ľubovoľný
reťazec znakov. Postupujte pri tom nasledovne:
Zadajte hľadaný pojem do vstupného poľa Hľadať:
Tabuľka zobrazí len riadky, v ktorých sa nachádza hľadaný text.
Hľadaný pojem môže obsahovať písmená, číslice a špeciálne
znaky.
Viaceré hľadané pojmy môžete spojiť pomocou AND alebo OR.
Spojenie

Opis

Príklad

AND

A spojenie

Tabuľka zobrazí všetky riadky, ktoré obsahujú prvý,
ako aj druhý pojem.

TNC 640 AND 100.0 %

OR

Alebo spojenie

Tabuľka zobrazí všetky riadky, ktoré obsahujú prvý
alebo druhý pojem.

TNC 640 OR iTNC 530

Triedenie záznamov v tabuľke
Záznamy tabuľky môžete triediť podľa stĺpcov. Postupujte pri tom
nasledovne:
Kliknite na hlavičku príslušného stĺpca
StateMonitor vytriedi zostupne zápisy v tabuľke podľa tohto
stĺpca.
Po ďalšom kliknutí na hlavičku stĺpca tabuľky prepne
StateMonitor zo zostupného na vzostupné triedenie.
Prispôsobenie šírky stĺpca
Na prispôsobenie šírky stĺpca potiahnite deliacu čiaru pri
stlačenom tlačidle myši na želanú pozíciu
Zobrazenie diagramu tabuľky
Na mnohých miestach si môžete okrem tabuľky zobraziť diagram,
ktorý graficky vizualizuje údaje z tabuľky.
Kliknite na symbol diagramu alebo na tlačidlo
Graphically visualize a table
StateMonitor zobrazí diagram pod tabuľkou.
Na zobrazenie podrobných informácií o bode,
stĺpci alebo výreze kliknite na príslušný prvok (ak
je k dispozícii)
Prispôsobte zobrazenie pomocou zaškrtávacích
alebo výberových polí (ak sú k dispozícii)
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Uloženie údajov z tabuliek alebo diagramov ako súbor CSV
Na mnohých miestach môžete údaje z tabuľky alebo diagramu
uložiť ako súbor CSV. Súbory CSV môžete napr. naimportovať do
aplikácie Microsoft Excel a tam ich ďalej spracúvať.
Kliknite na tlačidlo Exportovať tabuľku
Vyberte požadované miesto uloženia
Kliknite na Uložiť
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3.8

Rozšírenie funkcií pomocou voliteľných
softvérov

Funkčnosť StateMonitor je možné rozšíriť pomocou dodatočných
voliteľných softvérov.
Licencie pre voliteľný softvér si môžete zakúpiť prostredníctvom
distribúcie spol. HEIDENHAIN. Potom dostanete licenčný kľúč,
pomocou ktorého aktivujete voliteľný softvér na hardvérovom kľúči.
K dispozícii sú nasledujúce voliteľné softvéry:
Možnosť Rozšírenie funkcie

ID

1

5 prídavných ovládaní stroja

1220884-01

2

Modbus Interface

1268670-01

3

OPC UA Interface

1268673-01

4

JobTerminal

1268674-01

5

MTConnect Interface

1268675-01

Ďalšie informácie: "Voliteľný softvér a licencie", Strana 127
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4.1

Menu Home

V menu Home zadajte svoje používateľské meno a heslo.
Ďalšie informácie: "Prihlásenie/odhlásenie ", Strana 47

Keď je používateľ prihlásený, zobrazí StateMonitor stav
oprávnenia prihláseného používateľa a čas posledného
prihlásenia.
Firemná úvodná stránka
Keď chcete v menu Home vložiť firemné logo alebo iný obrázkový
súbor, postupujte takto:
Požadovaný obrázkový súbor skopírujte do adresára C:
\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\homeImage
StateMonitor zobrazí obrázok v menu Home.
StateMonitor môže zobraziť len jeden obrázok. Preto
skopírujte len jeden obrazový súbor do adresára
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor
\homeImage.
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4.2

Prihlásenie/odhlásenie

Prihlásenie
Po spustení StateMonitor sa musia používatelia prihlásiť so svojím
používateľským menom a heslom.
Súčasne môžu byť prihlásení viacerí používatelia.

Keď sa chcete po inštalácii softvéru StateMonitor prvýkrát prihlásiť,
ale ešte ste si nezaložili žiadne používateľské konto, prihláste sa
pomocou predvoleného hesla.
Ďalšie informácie: "Predvolené heslo", Strana 38
Automatické prihlásenie
Používatelia s rolou Viewer sa môžu prihlásiť automaticky pomocou
špeciálnej URL vo webovom prehliadači.
Otvorte webový prehliadač, napr.
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Do adresového riadka zadajte:
http:\\názov servera:28001/jh-tnc-sm-app/operator#!login/meno používateľa/heslo
Na miesto, kde je názov servera, zadajte názov hostiteľa
alebo IP adresu počítača či servera, na ktorom je
nainštalovaný softvér StateMonitor.
Na miesto, kde je meno používateľa a heslo, zadajte svoje
meno používateľa a heslo
Stlačte tlačidlo Enter
StateMonitor sa otvorí bez prihlasovacieho okna.
Aby ste v budúcnosti mohli StateMonitor otvoriť ešte
rýchlejšie, uložte si túto adresu vo svojom webovom
prehliadači medzi Obľúbené alebo Záložky.
Logout
Pred zatvorením softvéru StateMonitor sa musia všetci používatelia
odhlásiť.
Na odhlásenie postupujte takto:
Odhláste sa prostredníctvom menu Odhlásenie
Zobrazí sa prázdne prihlasovacie okno.
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5.1

Menu Strojový park

V menu Strojový park sa zobrazujú všetky stroje, ktoré sú
vytvorené a aktivované v menu Nastavenia.
Ďalšie informácie: "Podmenu Stroje", Strana 111
Menu Strojový park obsahuje nasledujúce podmenu:
Dlaždicový náhľad
Prehľad stavov
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5.2

Podmenu Dlaždicový náhľad

V podmenu Dlaždicový náhľad zobrazuje StateMonitor všetky
aktivované stroje ako stavovú kartu stroja.
Stavová karta stroja obsahuje nasledujúce informácie:
Informácia

Význam

Obrázok stroja

Keď ste pri vytváraní stroja nahrali obrázok
stroja, zobrazí tu StateMonitor obrázok.

Signalizácia stavu

Aktuálny stav stroja

Číslo zadania

Číslo aktuálne vyrobeného zadania (voliteľný softvér)

Part number

Číslo aktuálne vyrobeného dielu (voliteľný
softvér)

Názov programu

Názov NC programu, ktorý je aktuálne
nahratý vo funkcii Vykonávanie programu
po blokoch alebo Krokovanie programu

Kompl. dokončené

Počet, ako často kompletne prebehol
aktuálny program

Signalizácia stavu
Farby signalizácie stavu majú nasledujúci význam:
Farba

Význam

Sivá

Stroj nie je zapnutý alebo pripojený.

Červená

Stroj nie je pripravený na prevádzku

Žltá

Stroj je pripravený na prevádzku ale nevyrába

Tmavozelená/
svetlozelená

Stroj vyrába
Tmavozelená = výroba (posuv a rýchloposuv OVR
>= 100 %)
Svetlozelená = výroba (posuv a rýchloposuv OVR
< 100 %)

HEIDENHAIN | Návod na obsluhu| StateMonitor | 10/2018

51

5

Menu Strojový park | Podmenu Prehľad stavov

5.3

Podmenu Prehľad stavov

V podmenu Prehľad stavov zobrazuje StateMonitor graficky stavy
stroja v kruhových diagramoch.
StateMonitor pri tom rozlišuje:
Celý strojový park
Obľúbené stroje

Celý strojový park
Kruhový diagram Celý strojový park sumarizuje stavy všetkých
aktivovaných strojov v strojovom parku. Okrem toho StateMonitor
zobrazuje vypočítané ukazovatele Availability a Utilization rate
ako priemer všetkých aktivovaných strojov v strojovom parku.
Obľúbené stroje
Kruhový diagram Obľúbené stroje obsahuje len stavy strojov, ktoré
sú označené v položke Prehľad obľúbených ako Obľúbený.
Prehľad obľúbených
Tabuľka Prehľad obľúbených uvádza všetky aktivované stroje v
strojovom parku a obsahuje nasledujúce informácie:
aktuálny Stav
Stroj (označenie stroja)
aktuálny Prevádzkový režim na strojiPrevádzkový režim
aktuálne Členenie nahrané na strojiČlenenie
Stav programu
počet programov, ktoré boli Kompletne dokončené
označenie ako Obľúbený
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5.4

Prehľad stavu stroja

Nasledujúci prehľad zobrazuje, aký stav stroja spustí kombinácia
položiek Prevádzkový režim, Stav programu a Nastavenia
Override:
Stav stroja

Prevádzkový režim

Stav programu

Nastavenia Override

Tmavozelená =
výroba (posuv
a rýchloposuv
OVR >= 100 %)

Vykonávanie programu
po blokoch

Beží

>= 100 %

Svetlozelená =
výroba (posuv
a rýchloposuv
OVR < 100 %)

Vykonávanie programu
po blokoch

Beží

< 100 %

Krokovanie programu

Beží

>0%

Žltá = OK, ale
nevyrába

Vykonávanie programu
po blokoch

Beží

=0%

Vykonávanie programu po blokoch
Krokovanie programu

Ručný režim

Zvolený
Zastavený
Prerušený
Ukončený
Chyba
Nie je zvolený
žiadny program

Ľubovoľný

Ľubovoľný

Elektronické ručné
koliesko
Polohovanie s ručným
zadávaním
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Stav stroja
Červená =
nepripravený

Prevádzkový režim
Vykonávanie programu po blokoch

Stav programu
Chyba

Nastavenia Override
Ľubovoľný

Krokovanie programu

Svetlosivá =
Čakacia doba
Tmavosivá =
Stroj sa nepoužíva

Stav Čakacia doba neprichádza zo stroja. Používatelia môžu stav Čakacia doba zmeniť
namiesto žltého alebo tmavosivého stavu.
Stroj je vypnutý alebo
StateMonitor nemôže vytvoriť spojenie so strojom

StateMonitor zoradí farby stavu stroja v ukazovateľoch stavu stroja
v chronologickom poradí. Tak máte ihneď prehľad o stave a dobe
chodu stroja.
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5.5

Stav stroja

Náhľad Stav stroja obsahuje nasledujúce informácie:
Signalizácia stavu stroja
Názov stroja
SIK – číslo a ovládanie stroja
Softvér NC – stav ovládania
Nastavenia Override
Prevádzkový režim
Členenie, ktoré je aktuálne aktívne na stroji
Podprogram, ktorý je aktuálne aktívny na stroji
Stav programu, Čas spustenia a Trvanie aktuálneho programu
Aktívne zadanie
Štatistika programu
Hlásenia stroja
Aktívny stav apl. Messenger
Aktívne zadanie (voliteľný softvér)
Stavy stroja s ukazovateľom stavu stroja (vyplýva z Stav
stroja)
Utilization rate
Keď sa chcete dostať do náhľadu Stav stroja, postupujte takto:
Prejdite do menu Strojový park
Kliknite na tlačidlo Stav stroja želaného stroja
StateMonitor otvorí náhľad Stav stroja.
Z náhľadu Stav stroja sa dostanete do ďalších podmenu:
Editovať stavy stroja
Ďalšie informácie: "Podmenu Editovať stavy stroja",
Strana 62
Detailný náhľad posledných 3 dní
Ďalšie informácie: "Podmenu Detailný náhľad posledných 3
dní", Strana 67
Výstrahy stroja
Ďalšie informácie: "Podmenu Výstrahy stroja", Strana 68
Doby chodu programu
Ďalšie informácie: "Podmenu Doby chodu programu",
Strana 70
Zadania (voliteľný softvér)
Ďalšie informácie: "Podmenu Terminál pre zadania (voliteľný
softvér)", Strana 64
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Nastavenia Override
StateMonitor zobrazuje graficky Nastavenia Override pre Vreteno
(otáčky), Posuv a Rýchloposuv ako percentuálnu hodnotu.
Zobrazenie zodpovedá skutočnému nastaveniu potenciometra na
ovládaní nezávisle od aktuálneho prevádzkového režimu.
Ak sa na vašom stroji na potenciometri nachádza rýchloposuv a
posuv, zobrazuje StateMonitor pre obidve Nastavenia Override
rovnaké hodnoty.
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Prevádzkový režim
StateMonitor zobrazuje Prevádzkový režim, ktorý je aktuálne
navolený na stroji.
Zobrazenie sa obmedzuje na prevádzkové režimy stroja a
príslušný symbol. Programovacie prevádzkové režimy StateMonitor
nezobrazuje.
Prevádzkové režimy stroja
Symbol

Prevádzkový režim
Ručný režim

Elektronické ručné koliesko

Polohovanie s ručným zadávaním (MDI)

Krokovanie programu

Vykonávanie programu po blokoch
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Stav programu
Stav programu poskytuje informáciu o aktuálnom stave programu
NC stroja.
Môžu sa vyskytnúť nasledujúce stavy programu:
Stav programu

Význam

Beží

Stroj spracúva program NC.

Nie je zvolený
žiadny program

Stroj sa nenachádza v prevádzkovom
režime, ktorý spracúva programy NC.

Neaktív.

Aktuálny Prevádzkový režim na stroji
je Vykonávanie programu po blokoch
alebo Krokovanie programu.
Aktuálne nie je spustený žiadny
program NC alebo
Priebeh programu bol prerušený
chybou alebo
Obsluha prerušila priebeh programu
príkazom INTERNÝ STOP

Chyba

Chyba prerušila spracovanie aktuálneho
programu NC.
Stav Chyba sa zobrazuje len krátko,
potom sa stav prepne na Neaktív.

Zvolený

Aktuálny Prevádzkový režim na stroji
je Vykonávanie programu po blokoch
alebo Krokovanie programu.
Obsluha navolila program, ale ešte ho
nespustila.

Zastavený

Aktuálny Prevádzkový režim na stroji
je Krokovanie programu a operátor
ešte nespustil ďalší blok NC
Príkaz M0 v programe NC zastavil
chod programu

Prerušený

Obsluha prerušila priebeh programu
prostredníctvom NC stop.

Ukončený

Aktuálny program NC prebehol. Príkaz
M30 alebo M2 ukončil program.

Keď je stroj vypnutý, nezobrazuje sa žiadny Stav programu.
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Aktívne zadanie (voliteľný softvér)
V časti Aktívne zadanie zobrazuje StateMonitor informácie o
zadaní, ktoré sa práve obrába na stroji.
Predpoklady:
Zadanie je vytvorené
Zadanie je priradené stroju
Zadanie sa spracúva
Na začatie spracovania zadaní postupujte takto:
Kliknite na tlačidlo Terminál pre zadania
Zobrazí sa podmenu Zadania.
Ďalšie informácie: "Podmenu Terminál pre zadania (voliteľný
softvér)", Strana 64

Štatistika programu
V časti Štatistika programu zaznamenáva StateMonitor počet
kompletne vykonaný a prerušených NC programov.
Pripočítavanie sa uskutočňuje pre:
všetky programy (Celkovo)
pre aktuálny program (Akt. prog.)
StateMonitor rozlišuje nasledujúce prípady:
Dialóg

Význam

Kompletne dokončené

Počet kompletne vykonaných
programov

Prerušenie používateľom

Počet programov, ktoré používateľ
prerušil

Prerušenie chybovým
hlásením

Počet programov, ktoré boli prerušené na základe chybového
hlásenia
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Hlásenia stroja
V časti Hlásenia stroja zobrazuje StateMonitor posledných šesť
hlásení stroja.
Každý používateľ môže individuálne stanoviť, ktoré hlásenia
sa budú zobrazovať v časti Hlásenia stroja. Postupujte pri tom
nasledovne:
Kliknite na symbol ozubeného kolieska
Zobrazí sa okno s výberom filtra. Kritériá filtra
zahŕňajú triedy chýb, skupiny chýb a správy.
Ďalšie informácie: "Podmenu Výstrahy stroja",
Strana 68
Keď chcete prevziať kritériá filtra do výberu,
zaškrtnite ich kliknutím myšou
Kliknite na tlačidlo Uložiť
V časti Hlásenia stroja sa zobrazia len hlásenia,
ktoré zodpovedajú zvoleným kritériám filtra.
Filtrovanie platí len pre sekciu Hlásenia stroja v
podmenu Stav stroja.
Keď chcete vidieť ďalšie hlásenia stroja, postupujte nasledovne:
Kliknite na tlačidlo Ďalšie
Zobrazí sa podmenu Hlásenia stroja.
Ďalšie informácie: "Podmenu Výstrahy stroja", Strana 68

Aktívny stav apl. Messenger
V časti Aktívny stav apl. Messenger zobrazí StateMonitor aktívne
Oznámenia.
Ďalšie informácie: "Podmenu Oznámenia", Strana 81
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Stavy stroja
V časti Stavy stroja zobrazuje StateMonitor ukazovateľ stavu stroja
aktuálneho dňa a aktuálny Stupeň využitia stroja.
Keď chcete určité stavy stroja nahradiť za iné a presnejšie ich
špecifikovať, postupujte takto:
Kliknite na tlačidlo Editovať stavy stroja
Zobrazí sa podmenu Editovať stavy stroja.
Ďalšie informácie: "Podmenu Editovať stavy stroja",
Strana 62

Stanovenie sledovaného obdobia
Ukazovateľ stavu stroja zobrazuje štandardne časové obdobie od
0 do 24 hod. Každý používateľ si môže sledované obdobie stanoviť
individuálne. Maximálne sledované obdobie je 24 hodín.
Na prispôsobenie sledovaného obdobia postupujte takto:
Kliknite na symbol ozubeného kolieska
Zobrazí sa okno Špecifická úprava stavov
stroja používateľa.
Vyberte požadované obdobie (čas od… do…)
Kliknite na tlačidlo Uložiť
Ukazovateľ stavu stroja zobrazí požadované
obdobie.
Prispôsobenie sledovaného obdobia sa prejaví aj v
podmenu Editovať stavy stroja a Detailný náhľad
posledných 3 dní. Aj tam môžete prispôsobiť sledované
obdobie.
Detailný náhľad
Keď chcete vidieť Detailný náhľad posledných 3 dní, postupujte
takto:
Kliknite na tlačidlo Zobraz stavy stroja za posledné dni
Zobrazí sa podmenu Detailný náhľad posledných 3 dní.
Ďalšie informácie: "Podmenu Detailný náhľad posledných 3
dní", Strana 67
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5.6

Podmenu Editovať stavy stroja

Zobrazenie stavov stroja
V podmenu Editovať stavy stroja zobrazuje StateMonitor najskôr
stavy stroja aktuálneho dňa v ukazovateli stavu stroja a vypíše ich v
chronologickom poradí v tabuľke.
Keď chcete vybrať deň, pre ktorý bude StateMonitor zobrazovať
stavy stroja, postupujte takto:
Pri položke Deň zobrazenia kliknite na symbol
kalendára
Vyberte dátum
Alternatívne môžete listovať po dňoch dozadu
Alternatívne môžete listovať po dňoch dopredu

Zápisy v tabuľke môžete filtrovať podľa:
farieb stavu stroja (Filter)
trvania jednotlivých stavov stroja
(Zobraz stavy, ktoré trvajú dlhšie ako…)
Ďalšie informácie: "Funkcie v tabuľkách a diagramoch", Strana 41
Nahradenie a špecifikovanie stavov stroja
V podmenu Editovať stavy stroja máte možnosť nahradiť stavy
stroja za iné a presnejšie ich špecifikovať.
Dodatočné špecifikácie pre stavy stroja vytvoríte v menu
Nastavenia.
Ďalšie informácie: "Podmenu Stavy stroja/stavy
zadania", Strana 117
Pri zmene stavu stroja postupujte nasledovne:
Prejdite do menu Strojový park
Kliknite na tlačidlo Stav stroja želaného stroja
Vyberte podmenu Editovať stavy stroja
V tabuľke kliknite na stĺpec Nový stav
V rozbaľovacom menu vyberte požadovaný stav
Kliknite na tlačidlo Uložiť riadok
Stav stroja sa zmení v ukazovateli stavu stroja.
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Nasledujúca tabuľka zobrazuje, ktorý originálny stav stroja môžete
nahradiť ktorou špecifikáciou:
Originálny stav

Nový stav (špecifikácia)

Tmavozelená

Produktívny

Tmavozelená, svetlozelená,
žltá, červená alebo sivá

Svetlozelená

Produktívny,
posuv < 100 %

Tmavozelená, svetlozelená,
žltá, červená alebo sivá

Žltá

V poriadku, ale
nevyrába

Žltá, červená alebo sivá

Červená

Nepripravený
na prevádzku

Červená

Tmavosivá

Stroj sa nepoužíva

Tmavosivá alebo svetlosivá

Svetlosivý stav Čakacia doba nepochádza originálne zo stroja, a
teda to nie je originálny stav.
Svetlosivý stav môže nahradiť žltý originálny stav alebo tmavosivý
originálny stav alebo ho môže presnejšie špecifikovať.
Príklad:
Keď je stroj vypnutý pre údržbu (tmavosivý stav), môžete v
tomto stave prepnúť v StateMonitor dodatočne na čakaciu dobu
(svetlosivý stav).
Uloženie dodatočných informácií
Modrá čiara nad sekciou ukazovateľa stavu stroja zobrazuje, že
sekcia obsahuje dodatočné informácie.
Na uloženie dodatočných informácií postupujte takto:
Prejdite do menu Strojový park
Kliknite na tlačidlo Stav stroja želaného stroja
Vyberte podmenu Editovať stavy stroja
Do stĺpca tabuľky Komentár zapíšte dodatočné
informácie
Kliknite na tlačidlo Uložiť riadok
StateMonitor zobrazí nad sekciou v ukazovateli
stavu stroja modrú čiaru.
Keď kliknete na sekciu s modrou čiarou, zobrazí StateMonitor
prekrývacie okno s vloženým komentárom a prípadne informácie o
zmenených alebo špecifikovaných stavoch stroja.
Stanovenie sledovaného obdobia ukazovateľa stavu stroja
Ukazovateľ stavu stroja zobrazuje štandardne časové obdobie od
0 do 24 hod. Každý používateľ si môže sledované obdobie stanoviť
individuálne.
Ďalšie informácie: "Stanovenie sledovaného obdobia", Strana 61
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5.7

Podmenu Terminál pre zadania
(voliteľný softvér)

V podmenu Terminál pre zadania zobrazuje StateMonitor všetky
otvorené zadania, ktoré sú priradené stroju. Paralelne s obrábaním
na stroji tu môže operátor zaregistrovať stav zadania a dodatočne
upraviť registrácie.
Vytvorenie zadaní a priradenie k stroju sa vykonáva v menu
Zadania. Tam môžete tiež prispôsobiť poradie spracovania zadaní.
Ďalšie informácie: "Menu Zadania (voliteľný softvér)",
Strana 86
Zaregistrované obrábacie časy a počty kusov sa zobrazia vo
vyhodnotení zadania
Ďalšie informácie: "Časy zadaní (voliteľný softvér)", Strana 103
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Zaregistrovanie stavu zadania
Na zaregistrovanie stavu zadania a zaznamenanie obrábacích
časov postupujte nasledovne:
Prejdite do menu Strojový park
Kliknite na tlačidlo Stav stroja želaného stroja
Vyberte podmenu Terminál pre zadania
V tabuľke Priradené zadania pre stroj kliknite
na požadované zadanie
Informácie zadania sa objavia v sekcii Aktuálne
zvolené zadanie.
V sekcii Zaregistrovať stav zadania kliknite na
tlačidlo Spustiť zadanie
Spustí sa zaznamenávanie času
Klikajte postupne na tlačidlá, ktoré zodpovedajú
stavu zadania na stroji
StateMonitor zaznamená časy pre každý stav
zadania.
Na ukončenie alebo prerušenie obrábania
kliknite na tlačidlo Zastaviť zadanie
Zaznamenávanie času je ukončené.
Prípadne môžete zadanie spustiť znovu.
Spätné hlásenie skutočných hodnôt: Vyberte vo
výberovom poli Actual amount
Do vstupného poľa zapíšte počet vyrobených
dielov
Kliknite na tlačidlo Spätne nahlásiť
Spätné hlásenie nepodarku: Vyberte vo
výberovom poli Scrap
Do vstupného poľa zapíšte počet nepodarkov
Kliknite na tlačidlo Spätne nahlásiť
Skutočné množstvo a počet nepodarkov sú
uložené v zadaní.
Na ukončenie zadania kliknite na tlačidlo
Ukončiť zadanie
Zadanie sa už nezobrazuje v tabuľke Priradené
zadania pre stroj.
Zaznamenané časy a množstvá si môžete
pozrieť v menu Vyhodnotenia.
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Spracovanie registrácií
Pri spracovaní registrácií k aktuálnemu zadaniu postupujte
nasledovne:
Na zmenu naposledy ukončeného zadania kliknite na tlačidlo
Stiahnuť už ukončené zadanie
alebo
V tabuľke Priradené zadania pre stroj kliknite na požadované
zadanie
Informácie zadania sa objavia v sekcii Aktuálne zvolené
zadanie.
Objaví sa tabuľka Registračné zápisy pre zadanie.
Prípadne reštartujte zadanie
Prípadne spätne nahláste iné množstvo
V tabuľke Registračné zápisy pre zadanie kliknite na
požadovaný riadok
Prípadne vyberte upozornenie (špecifikácia stavu zadania)
Dodatočné špecifikácie pre stavy zadania vytvoríte v
menu Nastavenia.
Ďalšie informácie: "Podmenu Stavy stroja/stavy
zadania", Strana 117
Prípadne vložte komentár
Kliknite na tlačidlo Uložiť riadok
Na ukončenie zadania kliknite na tlačidlo Ukončiť zadanie
Zobrazenie prednastavenia termínu
Prednastavenie termínu je v tabuľke označené farebne. Farba
informuje o dodržaní termínu:
Zelená: Termín je v budúcnosti viac ako 24 hodín
Oranžová: Termín sa dosiahne o menej ako 24 hodín
Červená: Termín bol prekročený
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5.8

Podmenu Detailný náhľad posledných 3
dní

Podmenu Detailný náhľad posledných 3 dní obsahuje
nasledujúce informácie:
Ukazovateľ stavu stroja za posledné 3 dni
Dostupnosť stroja za posledné 3 dni
Stupeň využitia stroja za posledné 3 dni
Ďalšie informácie: "Podmenu Ukazovatele", Strana 98

Stanovenie sledovaného obdobia ukazovateľa stavu stroja
Ukazovateľ stavu stroja zobrazuje štandardne časové obdobie od
0 do 24 hod. Každý používateľ si môže sledované obdobie stanoviť
individuálne.
Ďalšie informácie: "Stanovenie sledovaného obdobia", Strana 61
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5.9

Podmenu Výstrahy stroja

V podmenu Výstrahy stroja vypisuje StateMonitor Hlásenia stroja
z posledných štyroch týždňov.
Chybové hlásenia na ovládaní sú rozdelené na Triedy chýb a
Skupiny chýb.
Položka Triedy chýb umožňuje identifikáciu príčiny chybového
hlásenia.
Položka Skupiny chýb podáva informáciu o pôvode chybových
hlásení.
Používateľ môže na ovládaniach HEIDENHAIN vygenerovať v NC
programe vlastné hlásenia pomocou špeciálnej funkcie FN38.
Ďalšie informácie: "FN38: Odoslanie hlásenia z NC programu",
Strana 82
Tieto hlásenia zobrazuje StateMonitor ako Správy.
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Filtrovanie hlásení
Aby ste mohli určité hlásenia nájsť rýchlejšie, môžete ich filtrovať
podľa kritérií Triedy chýb, Skupiny chýb a Správy.
StateMonitor zobrazí vo výbere filtra len Triedy chýb, Skupiny
chýb a Správy, ktoré sa vyskytli v posledných štyroch týždňoch.
Filtrovanie podľa nasledujúcich kritérií Triedy chýb:
Emergency stop
Chyba
Výstraha
Info
Upozor.
Prerušenie programu
Zastavenie programu
Posuv zastavený
Resetovaný
Žiadne
Trieda chýb Žiadne obsahuje všetky chybové hlásenia, ktoré
nepatria do žiadnej inej triedy chýb.
Filtrovanie podľa nasledujúcich kritérií Skupiny chýb:
Prevádzka
Programovanie
PLC
Všeobecne
Remote
Python
Žiadne
Skupina chýb Žiadne obsahuje všetky chybové hlásenia, ktoré
nepatria do žiadnej inej skupiny chýb.
Filtrovanie podľa Správy:
FN38
FN 38 Úloha
Program bol kompletne dokončený
Program prerušený používateľom
Program prerušený chybovým hlásením
Na zobrazenie určitých hlásení v zozname zaškrtnite kliknutím myši
príslušné kritériá filtra.
Na zobrazenie vyfiltrovaných hlásení v zozname kliknite na tlačidlo
Aktualizovať.
Ďalšie informácie: "Funkcie v tabuľkách a diagramoch", Strana 41
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5.10 Podmenu Doby chodu programu
V podmenu Doby chodu programu vypíše chronologicky
StateMonitor v tabuľke Tabuľka programov všetky NC programy,
ktoré boli spustené v zvolenom období na stroji.
Na vymedzenie časového okna sú k dispozícii nasledujúce
možnosti výberu:
Čas od… do…
Počet dní (spätne od aktuálneho dňa)
1 deň
3 dni
7 dní
Dátum od… do…
Funkcia vyhľadávania v tabuľke (vstupné pole Hľadať:) sa vzťahuje
na stĺpce Členenie, Podprogr. a Stav.
Ďalšie informácie: "Funkcie v tabuľkách a diagramoch", Strana 41
Grafické zobrazenie
Okrem tabuľky Tabuľka programov môžete zobraziť dva diagramy:
Diagram Doba chodu programu stroja {0}: celkové
vyhodnotenie všetkých programov z tabuľky
Diagram Analýza programu: detailné vyhodnotenie programu
Diagram Doba chodu programu stroja {0}
Diagram podáva informáciu o dobe chodu programu a priemerných
polohách override všetkých programov z tabuľky.
Na zobrazenie diagramu kliknite na tlačidlo Zobraziť graf.
znázor. tabuľky pod tabuľkou
Diagram obsahuje nasledujúce informácie:
Každá zvislá čiara mriežky predstavuje program
Hodnota na horizontálnej osi zodpovedá číslu programu v
tabuľke
Zelený dátový bod vizualizuje dobu chodu programu (hodnota
na osi Doba chodu programu)
Ďalšie dátové body vizualizujú priemerné polohy override
programu pre Vreteno, Rýchlopos. a Posuv (hodnoty na osi
Stredná hodnota override počas doby chodu programu)
Na zobrazenie podrobných informácií o programe presuňte
kurzor na dátový bod programu
Prekrývacie okno zobrazuje hodnoty diagramu, stav programu a
percentuálne vyhodnotenie stavov stroja.
Na vyfiltrovanie diagramu podľa programu vyberte vo
výberovom poli požadovaný program
Diagram zobrazuje len hodnoty zvoleného programu.
Ďalšie informácie: "Zobrazenie diagramu tabuľky", Strana 41
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Diagram Analýza programu
Diagram podáva informáciu o priemerných polohách override a
stavoch stroja počas doby chodu programu.
Pri zobrazení diagramu postupujte nasledovne:
Kliknite na tlačidlo Zobraziť graf. znázor. tabuľky pod tabuľkou
Zobrazí sa diagram Doba chodu programu stroja {0}
Na zvislej čiare programu kliknite na ľubovoľný dátový bod
Zobrazí sa diagram Analýza programu
Diagram obsahuje nasledujúce informácie:
Horizontálna os zobrazuje dobu chodu programu
Vertikálna os zobrazuje priemernú polohu override
Čiary vizualizujú polohy override pre Vreteno, Rýchlopos. a
Posuv v príslušnom okamihu
Ukazovateľ stavu FMAX vizualizuje Posuv a Rýchloposuv
(FMAX) počas doby chodu programu
Ukazovateľ stavu stroja vizualizuje stavy stroja počas doby
chodu programu
Ukazovateľ stavu FMAX sa objaví, len keď povolíte
prístup do PLC.
Ďalšie informácie: "Nastavenia pre PLC, heslo",
Strana 162
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6.1

Menu Správy

V menu Správy stanovíte, pri ktorých hláseniach na stroji, ktorých
používateľoch, kedy a ako sa budú posielať správy.
Menu Správy obsahuje nasledujúce podmenu:
Konfigurátor udalostí
Profily oznámení
Oznámenia
Podmenu a funkcie, ktoré StateMonitor zobrazí, závisia
od roly používateľa.
Postupujte v nasledujúcom poradí:
V podmenu Profily oznámení vytvorte profil oznámení
(Komu sa majú kedy posielať správy?)
Ďalšie informácie: "Podmenu Profily oznámení", Strana 79
V podmenu Konfigurátor udalostí nakonfigurujte eventy
(udalosti)
(Pri ktorých hláseniach na stroji má byť niekomuposlaná
správa?)
Ďalšie informácie: "Podmenu Konfigurátor udalostí",
Strana 75
V podmenu Správy navzájom priraďte pripojené eventy a profily
oznámení
(Ktorá udalosť spustí ktorý profil oznámení?)
Ďalšie informácie: "Podmenu Oznámenia", Strana 81
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6.2

Podmenu Konfigurátor udalostí

Event je udalosť, ktorá sa môže vyskytnúť na stroji, ako napr.:
výstražné hlásenie
zastavenie stroja s chybovým hlásením
servisné hlásenie/hlásenie údržby
výstraha
StateMonitor pristupuje k hláseniam na ovládaní priamo a vypíše
ich v náhľade Stav stroja v menu Strojový park.
Hlásenia ovládania sú zaradené do Triedy chýb a Skupiny chýb.
Pri konfigurácii eventov môžete zahrnúť do výberu celé Triedy
chýb alebo Skupiny chýb.
Okrem toho môžu byť Správy a Stavy stroja časťou výberu
pre event. Pri tom sa vygenerujú Správy buď na ovládaniach
HEIDENHAIN v NC programe (FN38), alebo ich vygeneruje
StateMonitor z informácií ovládania.
Triedy chýb
Na ovládaní sú chybové hlásenia priradené do nasledujúcich
možností hodnotenia Triedy chýb:
Emergency stop
Chyba
Výstraha
Info
Upozor.
Prerušenie programu
Zastavenie programu
Posuv zastavený
Resetovaný
Žiadne
Trieda chýb Žiadne obsahuje všetky chybové hlásenia, ktoré
nepatria do žiadnej inej triedy chýb.
Skupiny chýb
Skupiny chýb podávajú informáciu o pôvode chybových hlásení.
Ovládanie rozlišuje nasledujúce Skupiny chýb:
Prevádzka
Programovanie
PLC
Všeobecne
Remote
Python
Žiadne
Skupina chýb Žiadne obsahuje všetky chybové hlásenia, ktoré
nepatria do žiadnej inej skupiny chýb.
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Správy
V bode Správy sú k dispozícii nasledujúce možnosti výberu:
FN38
Na ovládaniach HEIDENHAIN môžete pomocou špeciálnej
funkcie FN38 vygenerovať správy v NC programe. StateMonitor
môže tieto správy prijať a poslať ich e-mailom používateľovi
FN 38 Úloha
Na ovládaniach HEIDENHAIN môžete pomocou špeciálnej
funkcie FN38 v NC programe ohlásiť stav zadania. StateMonitor
môže tieto stavy vyhodnotiť
Program bol kompletne dokončený
StateMonitor vygeneruje túto správu, keď ovládanie načíta PGM
END
Program prerušený používateľom
StateMonitor vygeneruje túto správu, keď operátor preruší
program príkazom INTERNÝ STOP alebo NÚDZOVÝM
VYPÍNAČOM
Program prerušený chybovým hlásením
StateMonitor vygeneruje túto správu, keď chod programu
preruší chybové hlásenie
Rešpektujte príručku vášho stroja!
Ktoré informácie ovládanie pošle, závisí od
konfigurovateľných nastavení stroja.
Stavy stroja
V položke Stavy stroja môžete definovať, po akom čase má
StateMonitor spustiť event. Pri tom môžete každému stavu stroja
prideliť špecifickú hodnotu (v minútach).
Individuálne hlásenia
V tabuľke môžete zaškrtnúť doterajšie hlásenia stroja, a tak pridať
výber pre event.
Ďalšie informácie: "Funkcie v tabuľkách a diagramoch", Strana 41
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Pripojenie eventu
Výber hlásení, ktoré majú viesť k eventu, robte veľmi starostlivo.

UPOZORNENIE
Pozor, hrozí strata údajov!
Keď si vyberiete príliš veľa správ, môže sa e-mailový priečinok
prijímateľa preplniť. Ďalšie e-maily potom už prijímateľ
nedostane.
Vytvorte osobitný poštový priečinok pre StateMonitor
Správy vyberte veľmi starostlivo

UPOZORNENIE
Pozor, hrozí strata údajov!
Keď StateMonitor posiela príliš veľa oznámení prijímateľovi,
môže ich poskytovateľ e-mailových služieb vyhodnotiť ako
spam. Prijímateľ už potom nebude dostávať správy do svojho
poštového priečinka.
Správy vyberte veľmi starostlivo
Na pripojenie eventu postupujte takto:
Prejdite do menu Správy
Vyberte podmenu Konfigurátor udalostí
Vyberte Stroj, pre ktorý chcete pripojiť event
Urobte výber Triedy chýb, Skupiny chýb,
Správy, Stavy stroja a individuálnych hlásení,
ktoré majú spustiť event
Pri Túto udalosť pod názvom … zadajte vhodný
názov
Kliknite na tlačidlo Save
Pomocou výberového zoznamu určite, ktoré hlásenia stroja budú
viesť k akej správe.
Tabuľka obsahuje stĺpce A a B:
A = automatický výber pomocou tried/skupín
B = výber odchylne od automatiky
Stĺpec A vo výberovom zozname zobrazuje, či chybové hlásenia
spustia event na základe automatického výberu z možností Triedy
chýb alebo Skupiny chýb.
Zaškrtnutie v stĺpci A vloží StateMonitor vtedy, keď ste vybrali
príslušnú triedu chýb alebo skupinu chýb.
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V stĺpci B môžete cielene zrušiť jednotlivé hlásenia, ktoré sú
obsiahnuté vo výbere pomocou možností Triedy chýb a Skupiny
chýb.
V stĺpci B však môžete vybrať aj jednotlivé hlásenia, keď event
nemajú spustiť všetky hlásenia, ktoré patria do tejto triedy alebo
skupiny chýb.
V ďalšej tabuľke vypisuje StateMonitor všetky pripojené eventy.
Keď si chcete pozrieť obsah existujúcich eventov, postupujte takto:
V tabuľke kliknite na event
StateMonitor nahrá do náhľadu výber možností Triedy chýb,
Skupiny chýb, Správy a individuálne hlásenia.
Vymazanie eventu
Na vymazanie eventu postupujte takto:
Prejdite do menu Správy
Vyberte podmenu Konfigurátor udalostí
Vyberte Stroj, pre ktorý chcete vymazať event
V tabuľke kliknite na symbol koša
StateMonitor vymaže event a odstráni ho z
tabuľky.
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6.3

Podmenu Profily oznámení

V podmenu Profily oznámení môžete založenému používateľovi
priradiť informácie zo správ a uložiť ich ako profil oznámení.
Profil oznámení obsahuje nasledujúce informácie:
odkaz na výberové menu User
prenosové informácie na odoslanie e-mailu
(Oznámenia prostredníctvom …)
časové obdobie prenosu (Dni, Časy)
Interval oznámení
Vo výberovom poli User sú na výber všetci vytvorení používatelia.
Oznámenia sa uskutočňujú výlučne e-mailom.
Oznámenia v intervaloch
Pre časové obdobie prenosu zadajte:
dni v týždni, počas ktorých StateMonitor informuje používateľa
čas, odkedy dokedy pošle StateMonitor oznámenie
používateľovi
Možné intervaly oznámení:
bezodkladne
raz denne
zhromaždené všetky (dá sa nastaviť 1 až 60 min)
Používanie podmenu Profily oznámení
Pre jedného používateľa môžete vytvoriť viaceré Profily oznámení:
Napr. profil, keď je pracovník doma a profil, keď má pracovník
pohotovosť.
Na vytvorenie profilu oznámení pre používateľa postupujte takto:
Prejdite do menu Správy
Vyberte podmenu Profily oznámení
Vyberte používateľa, pre ktorého chcete vytvoriť
Profily oznámení
Zvoľte komunikačnú trasu prostredníctvom emailu (zaškrtnite)
Zadajte e-mailovú adresu
Vyberte dni v týždni, počas ktorých má byť
používateľ informovaný
Vyberte čas od… do…
Vyberte Interval oznámení
Zadajte názov pre profil oznámení
Kliknite na tlačidlo Save
StateMonitor uloží profil oznámení a zapíše ho
do zoznamu v tabuľke.
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Hľadanie položky Profily oznámení
StateMonitor vypíše v tabuľke všetky profily pre vyššie zvolených
používateľov.
Cez vstupné pole Hľadať: môžete cielene hľadať určité profily
oznámení. Vyhľadávanie sa vzťahuje na všetky stĺpce tabuľky.
Ďalšie informácie: "Funkcie v tabuľkách a diagramoch", Strana 41
Zmena položky Profily oznámení
Na zmenu existujúceho profilu oznámení postupujte takto:
Prejdite do menu Správy
Vyberte podmenu Profily oznámení
Vyberte používateľa, pre ktorého chcete vytvoriť
Profily oznámení
Vyberte v tabuľke profil oznámení, ktorý sa má
zmeniť
StateMonitor nahrá zadania do náhľadu.
Vykonajte požadované zmeny
Kliknite na tlačidlo Save
StateMonitor uloží zmenený profil oznámení.
Vymazanie položky Profily oznámení
Na vymazanie profilu oznámení postupujte takto:
Prejdite do menu Správy
Vyberte podmenu Profily oznámení
Vo výberovom menu User vyberte používateľa,
pre ktorého chcete vytvoriť Profily oznámení
V tabuľke kliknite na symbol koša
StateMonitor vymaže profil oznámení z tabuľky
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6.4

Podmenu Oznámenia

V podmenu Oznámenia určite, ktoré eventy spustia aké
oznámenia. Tu môžete vytvoriť, aktivovať alebo vymazať
oznámenia.
Vytvorenie oznámenia
Môžete vytvoriť nové oznámenia tak, že profilu oznámení pridelíte
event.
Pri vytváraní oznámenia postupujte nasledovne:
Prejdite do menu Správy
Vyberte podmenu Oznámenia
V položke Stroj vyberte stroj
Objaví sa tabuľka s eventami, ktoré sú k
dispozícii pre stroj.
Zaškrtnite požadované eventy
V položke User zvoľte používateľa
Objaví sa tabuľka s profilmi oznámení, ktoré sú k
dispozícii pre používateľa.
Zaškrtnite požadované profily oznámení
Kliknite na tlačidlo …priradiť
StateMonitor pridá do zoznamu Zoznam
oznámení riadok s novým oznámením.
Aktivovanie oznámení
Na aktivovanie oznámenia v zozname zaškrtnite stĺpec Aktívny.
StateMonitor odošle oznámenia, až keď sú aktivované.

Vymazať
Na vymazanie oznámenia zo zoznamu postupujte takto:
Prejdite do menu Správy
Vyberte podmenu Oznámenia
V tabuľke kliknite na symbol koša
StateMonitor vymaže zvolené oznámenie z
tabuľky.
Ďalšie informácie: "Funkcie v tabuľkách a diagramoch", Strana 41
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6.5

FN38: Odoslanie hlásenia z NC
programu

Funkcia ovládania FN38
Pri ovládaniach HEIDENHAIN môže funkcia ovládania FN38
vygenerovať hlásenia, ktoré StateMonitor spracuje ako správy.
Môžete používať FN38 s nasledujúcimi ovládaniami HEIDENHAIN:
Ovládanie

od verzie softvéru

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

Na použitie FN38 je potrebné zadanie kódového
čísla 555343 na schválenie špeciálnych funkcií pri
programovaní parametrov Q.
Pri TNC od verzie softvéru 34059x-07 sa dá FN38
naprogramovať bez kódového čísla.
Programovanie
Pri programovaní funkcie ovládania FN38 postupujte takto:
Stlačte tlačidlo Q na ovládaní
Stlačte softvérové tlačidlo ŠPEC. FUNK.
Stlačte softvérové tlačidlo FN38 POSLAŤ
Ovládanie zapíše do riadka FN38: SEND /“.
Zapíšte text na odoslanie s výstupnými formátmi
pre premenné
Príklad:

FN 38: SEND/„Nameraný priemer: %+3f“/
+Q153

Počet pokynov na formátovanie sa musí zhodovať s
počtom hodnôt, ktoré sa majú formátovať.
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Výstupný formát
Pomocou formátovacieho operátora môžete stanoviť výstupný
formát číselných hodnôt.
Znak percent sa nachádza pred popismi formátovaní. Potom
nasleduje identifikačné písmeno f pre čísla s plávajúcou desatinnou
čiarkou v decimálnom zápise.
Medzi znamienkom percent a identifikačným písmenom môžete
uviesť ďalšie údaje:
Plus za znakom percent znamená, že pri číselných hodnotách
sa vždy urobí výstup so znamienkom
Bod alebo číslo určujú počet zobrazených miest za desatinnou
čiarkou
Nasledujúca tabuľka zobrazuje niektoré príklady syntaxe pre
výstupné formáty premenných:
Výstupné formáty

Význam

%f

Výstup čísla s plávajúcou desatinnou
čiarkou v originálnom formáte

%.0f

Výstup čísla s plávajúcou desatinnou
čiarkou bez desatinných miest

%.1f

Výstup čísla s plávajúcou desatinnou
čiarkou s jedným desatinným miestom

%+.2f

Výstup čísla s plávajúcou desatinnou
čiarkou so znamienkom a dvomi desatinnými miestami

Príklad použitia: počítadlo kusov
Cieľ: S každým priebehom programu sa počet kusov zvýši o jeden.
Q1 = Q1 + 1

Počítadlo kusov

Q2 = 1000

Celkový počet kusov

Q3 = 0815

Zadanie

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

Poslať správu
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7.1

Menu Zadania (voliteľný softvér)
Zaznamenávanie a vyhodnotenie zadaní je prídavná
funkcia a nie je zahrnutá v štandardnom rozsahu
softvéru.
Ďalšie informácie: "Voliteľný softvér a licencie",
Strana 128

Softvér StateMonitor umožňuje zaznamenávanie a vyhodnocovanie
spracovania výrobných zadaní. Na to vytvorte v menu Zadania
nové zadania a priraďte ich stroju.
Menu Zadania obsahuje nasledujúce podmenu:
Vytvoriť zadanie
Priradiť zadanie
Úprava poradie obrábania
Priradené zadania sa objavia v podmenu Terminál pre zadania
stroja. Operátor tam môže zaregistrovať časy obrábania k zadaniu
a spätne nahlásiť vyrobené počty kusov.
Ďalšie informácie: "Podmenu Terminál pre zadania (voliteľný
softvér)", Strana 64
Na registráciu časov obrábania použije operátor predvolené
stavy zadania. Stavy zadania môžete bližšie špecifikovať v menu
Nastavenia.
Ďalšie informácie: "Podmenu Stavy stroja/stavy zadania",
Strana 117
Zaregistrované obrábacie časy a počty kusov sa zobrazia vo
vyhodnotení zadania
Ďalšie informácie: "Časy zadaní (voliteľný softvér)", Strana 103
Podmenu a funkcie, ktoré StateMonitor zobrazí, závisia
od roly používateľa.
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7.2

Podmenu Vytvoriť zadanie (voliteľný
softvér)

V podmenu Vytvoriť zadanie môžete:
vytvoriť nové zadania
zmeniť zadania
vymazať zadania
Vytvorenie zadania
Pri vytváraní nového zadania postupujte takto:
Prejdite do menu Zadania
Vyberte podmenu Vytvoriť zadanie
Do poľa Číslo zadania zadajte číslo zadania
Do poľa Pracovná operácia zadajte pracovnú
operáciu
Prípadne zadajte ďalšie informácie pre zadanie
Kliknite na tlačidlo Vytvoriť zadanie
Zadanie sa objaví v tabuľke Pripojené zadania.
Nové zadanie môžete priradiť stroju.
Ďalšie informácie: "Podmenu Priradiť zadanie
(voliteľný softvér)", Strana 89
Tak vytvoríte rýchlo a jednoducho viaceré pracovné
operácie pre jedno zadanie:
Vytvorte pracovnú operáciu podľa opisu
Vyberte pracovnú operáciu v tabuľke Pripojené
zadania
Údaje zadania sa prevezmú do sekcie Vytvoriť
zadanie.
Prispôsobte údaje
Kliknite na tlačidlo Vytvoriť zadanie
Pridá sa nová pracovná operácia.
Zmena zadania
Predpoklad: Zadanie nie je priradené žiadnemu stroju.
Pri zmene zadania postupujte takto:
V tabuľke Pripojené zadania kliknite na zadanie, ktoré chcete
zmeniť
Zvolené zadanie je v tabuľke označené zelenou farbou.
Údaje zadania sa prevezmú do sekcie Vytvoriť zadanie.
Prispôsobte údaje
Kliknite na tlačidlo Zmeniť zadanie
Zmeny sa prevezmú.
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Vymazanie zadania
Predpoklad: Zadanie nie je priradené žiadnemu stroju.
Pri vymazávaní zadania postupujte nasledovne:
V tabuľke Pripojené zadania kliknite na zadanie, ktoré chcete
vymazať
Zvolené zadanie je v tabuľke označené zelenou farbou.
Kliknite na tlačidlo Vymazať zadanie
Zadanie sa vymaže z tabuľky.
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7.3

Podmenu Priradiť zadanie (voliteľný
softvér)

Priradenie zadania
Pri priradení zadania stroju a pri schválení obrábania postupujte
nasledovne:
Prejdite do menu Zadania
Vyberte podmenu Priradiť zadanie
V tabuľke Pripojené zadania kliknite na zadanie
Zvolené zadanie je v tabuľke označené zelenou
farbou.
Vo výberovom poli Vybrať stroj vyberte stroj
V prípade potreby zapíšte ďalšie informácie o
zadaní
Kliknite na tlačidlo Priradiť zadanie
Zadanie sa objaví v tabuľke Priradené zadania.
Môžete začať so spracovaním zadania.
Ďalšie informácie: "Podmenu Terminál pre
zadania (voliteľný softvér)", Strana 64
Zmena priradenia
Predpoklad: Zadanie ešte nebolo spustené na termináli pre
zadania.
Pri priraďovaní priradeného zadania inému stroju postupujte
nasledovne:
V tabuľke Priradené zadania kliknite na zadanie, ktoré chcete
priradiť inému stroju
Zvolené zadanie je v tabuľke označené zelenou farbou.
Vo výberovom poli Vybrať stroj vyberte stroj, ktorému chcete
priradiť zadanie
Kliknite na tlačidlo Priradiť zadanie
Priradenie sa zmení.
Vymazať zadanie
Ďalšie informácie: "Vymazanie zadania", Strana 88
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7.4

Podmenu Úprava poradie obrábania
(voliteľný softvér)

Na termináli pre zadania stroja zobrazuje StateMonitor priradené
zadania v chronologickom poradí. Poradie môžete ručne upraviť.
Postupujte pri tom nasledovne:
Prejdite do menu Zadania
Vyberte podmenu Úprava poradie obrábania
Tabuľka Úlohy pre stroj zobrazuje všetky
zadania, ktoré sú priradené zvolenému stroju.
Zadania potiahnite pri stlačenom tlačidle myši na
želané miesto
Zadania sa objavia v podmenu Terminál pre
zadania v definovanom poradí.
Ďalšie informácie: "Podmenu Terminál pre
zadania (voliteľný softvér)", Strana 64

90

HEIDENHAIN | Návod na obsluhu| StateMonitor | 10/2018

7

Menu Zadania | FN38: funkcie zadania v NC programe

7.5

FN38: funkcie zadania v NC programe

Funkcia ovládania FN38
Pri ovládaniach HEIDENHAIN môže funkcia ovládania FN38
vygenerovať hlásenia, ktoré StateMonitor spracuje ako správy.
Môžete používať FN38 s nasledujúcimi ovládaniami HEIDENHAIN:
Ovládanie

od verzie softvéru

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

Na použitie FN38 je potrebné zadanie kódového
čísla 555343 na schválenie špeciálnych funkcií pri
programovaní parametrov Q.
Pri TNC od verzie softvéru 34059x-07 sa dá FN38
naprogramovať bez kódového čísla.
Zaregistrovanie stavu zadania
Pomocou FN38 hlásenia môžete ohlásiť stav zadania aplikácii
StateMonitor.
V hlásení FN38 sa musí používať nasledujúca syntax:
FN 38: SEND /„JOB:číslo
zákazky_STEP:pracovná_operácia_stav“

Predpoklady:
Ovládanie môže posielať hlásenia FN38
Ďalšie informácie: "FN38: Odoslanie hlásenia z NC programu",
Strana 82
Zadanie je vytvorené
Zadanie je priradené stroju
Príklad:
Zadanie s číslom zadania 1234 a pracovná operácia 1
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_START"

Spustiť zadanie

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

Spustiť vystrojenie

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

Vyrobiť/výroba

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

Zastaviť zadanie

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

Ukončiť zadanie
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Spätne ohlásiť množstvá
Pomocou hlásenia FN38 môžete spätne ohlásiť množstvá pre
zadanie do softvéru StateMonitor. Pritom môžete množstvo
zadávať inkrementálne alebo absolútne:
Pri inkrementálnom údaji sa množstvo zvyšuje vždy o zadanú
hodnotu.
Pri absolútnom údaji prepíše nová hodnota vždy starú
V hlásení FN38 sa musí používať nasledujúca syntax:

FN 38: SEND /„JOB:číslo
zadania_STEP:pracovná_operácia_kategória_množstvo“

Predpoklady:
Ovládanie môže posielať hlásenia FN38
Ďalšie informácie: "FN38: Odoslanie hlásenia z NC programu",
Strana 82
Zadanie je vytvorené
Zadanie je priradené stroju
Zadanie sa spracúva
Príklad:
Zadanie s číslom zadania 1234 a pracovná operácia 1; navyše údaj
skutočného množstva 23, nepodarok 12 a dodatočné obrobenie 15
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_OK_A:23"

Skutočné množstvo (OK) absolútne

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

Skutočné množstvo (OK) inkrementálne

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

Nepodarok (S) absolútne

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

Nepodarok (S) inkrementálne

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

Oprava (R) absolútne

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

Oprava (R) inkrementálne

Vytvorenie zadania
Alternatívne k vytvoreniu cez StateMonitor môžete zadanie vytvoriť
cez ovládanie pomocou hlásenia FN38.
V hlásení FN38 sa musí používať nasledujúca syntax:
FN 38: SEND /„JOB:číslo
zadania_STEP:pracovná_operácia_CREATE“

Predpoklady:
Ovládanie môže posielať hlásenia FN38
Ďalšie informácie: "FN38: Odoslanie hlásenia z NC programu",
Strana 82
Príklad:
Zadanie s číslom zadania 1234 a pracovná operácia 1
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_CREATE"
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8.1

Menu Vyhodnotenia

V menu Vyhodnotenia zobrazuje StateMonitor údaje získané zo
stroja v tabuľke a graficky.
Menu Vyhodnotenia obsahuje nasledujúce podmenu:
Denný náhľad
Stavy stroja
Ukazovatele
Doby chodu programu
Hlásenia stroja
Časy zadaní
V podmenu Denný náhľad a Stavy stroja zobrazuje StateMonitor
stavy stroja chronologicky v ukazovateli stavu a vypočíta
ukazovatele Dostupnosť a Stupeň využitia.
V podmenu Ukazovatele, Doby chodu programu a Hlásenia stroja
vypíše StateMonitor príslušné údaje v tabuľkách.
V podmenu Časy zadaní vypíše StateMonitor časy obrábania a
počty kusov, ktoré boli rezervované pre jednotlivé zadania.
Podmenu a funkcie, ktoré StateMonitor zobrazí, závisia
od roly používateľa.
Uloženie položky Vyhodnotenia
V podmenu Stavy stroja, Ukazovatele, Doby chodu programu,
Hlásenia stroja a Časy zadaní môžete v položke Moje
vyhodnotenia uložiť aktuálne vyhodnotenie.
Ak zaškrtnete možnosť Súkromné, bude toto vyhodnotenie
viditeľné len s vašimi prihlasovacími údajmi. Ostatní používatelia
toto vyhodnotenie nevidia.
Keď nezaškrtnete možnosť Súkromné, bude vyhodnotenie
viditeľné pre všetkých používateľov s možnosťou Stav oprávnenia:
Používateľ plus alebo Správca.
Pri ukladaní vyhodnotenia postupujte takto:
Zadajte Názov vyhodnotenia,
resp. zaškrtnite Súkromné
Kliknite na tlačidlo Uložiť
StateMonitor uloží aktuálne vyhodnotenie a zapíše ho do
tabuľky Uložené vyhodnotenia.
Nahratie uložených vyhodnotení
Ak ste už uložili vyhodnotenia, postupujte takto:
Vyberte uložené vyhodnotenie v položke Moje vyhodnotenia
StateMonitor nahrá do náhľadu vyberané údaje z uloženého
vyhodnotenia.
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8.2

Podmenu Denný náhľad

V podmenu Denný náhľad zobrazuje StateMonitor pre každý stroj
graficky stavy stroja z aktuálneho dňa.
Okrem toho sú pre každý stroj zobrazené ukazovatele Dostupnosť
a Stupeň využitia.
Ďalšie informácie: "Podmenu Ukazovatele", Strana 98
Zo stavu stroja vyplýva ukazovateľ stavu stroja.
Modrá čiara nad sekciou ukazovateľa stavu stroja zobrazuje, že
sekcia obsahuje dodatočné informácie.
Ďalšie informácie: "Uloženie dodatočných informácií", Strana 63

Zobrazenie podrobných informácií
Pre každú sekciu ukazovateľa stavu stroja môžete zobraziť
podrobné informácie.
Pri zobrazení podrobných informácií postupujte nasledovne:
Na ukazovateli stavu stroja kliknite na jednu sekciu
StateMonitor zobrazí okno, ktoré obsahuje podrobné informácie
o stave stroja a prípadné komentáre.
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8.3

Podmenu Stavy stroja

Podmenu Stavy stroja obsahuje Vyhodnotenie stavov stroja za
definované obdobie.
K dispozícii sú nasledujúce možnosti výberu:
Čas od… do…
Počet dní (spätne od aktuálneho dňa)
1 deň
3 dni
7 dní
Dátum od… do…
Na zobrazenie stavov stroja za určité obdobie postupujte takto:
Prejdite do menu Vyhodnotenia
Vyberte podmenu Machine statuses
Vyberte stroj (zaškrtnutie pred názvom stroja)
Vyberte čas od… do…
Vyberte počet dní (spätne od aktuálneho dňa)
Alternatívne vyberte dátum od… do…
Kliknite na tlačidlo Aktualizovať
StateMonitor zobrazí ukazovateľ stavu stroja,
ako aj ukazovatele Availability a Utilization
rate za zvolené obdobie.
Ďalšie informácie: "Podmenu Ukazovatele",
Strana 98
Zobrazenie podrobných informácií
Pre každú sekciu ukazovateľa stavu stroja môžete zobraziť
podrobné informácie.
Ďalšie informácie: "Zobrazenie podrobných informácií", Strana 95
Zobrazenie stĺpcového diagramu
Pre každý ukazovateľ stavu stroja môžete zobraziť stĺpcový
diagram. Stĺpcový diagram je členený podľa ukazovateľov a uvádza
pomer stavov stroja v percentách.
Na zobrazenie stĺpcového diagramu postupujte nasledovne:
Kliknite na symbol diagramu vedľa ukazovateľa
stavu stroja
Zobrazí sa stĺpcový diagram.
Keď je stav stroja bližšie špecifikovaný, zvýrazní
StateMonitor stĺpec hrubým písmom.
Ďalšie informácie: "Nahradenie a špecifikovanie
stavov stroja", Strana 62
Na zobrazenie špecifikácií (podkategórií) kliknite
na stĺpec
Špecifikácie sa zobrazia ako samostatný stĺpec.
Ďalšie informácie: "Funkcie v tabuľkách a diagramoch", Strana 41
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Uloženie vyhodnotenia
V položke Moje vyhodnotenia môžete uložiť aktuálne
vyhodnotenie.
Ďalšie informácie: "Uloženie položky Vyhodnotenia", Strana 94
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8.4

Podmenu Ukazovatele

StateMonitor vypočíta ukazovatele Availability a Utilization rate z
prichádzajúcich stavov stroja.
Ďalšie informácie: "Dostupnosť", Strana 99
Ďalšie informácie: "Stupeň využitia", Strana 100
Na vyhodnotenie ukazovateľov zvolených strojov postupujte takto:
Prejdite do menu Vyhodnotenia
Vyberte podmenu Ukazovatele
Vyberte stroj (zaškrtnutie pred názvom stroja)
Vyberte čas od… do…
Vyberte počet dní (spätne od aktuálneho dňa)
Alternatívne vyberte dátum od… do…
StateMonitor zobrazí v tabuľke pre zvolené stroje
v zvolenom období nasledujúce ukazovatele:
Dostupnosť
Stupeň využitia
Produktívny čas
Plán. čas obsadenia
Čas obsadenia
Celkový čas výpadku
Ďalšie informácie: "Funkcie v tabuľkách a diagramoch", Strana 41
Graphically visualize a table
Pre každý zvolený stroj zobrazí StateMonitor ukazovatele v
osobitnej grafike.
V položke Moje vyhodnotenia môžete uložiť aktuálne
vyhodnotenie.
Ďalšie informácie: "Uloženie položky Vyhodnotenia", Strana 94
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Dostupnosť
Vo všeobecnosti je dostupnosť čas, počas ktorého je systém k
dispozícii.
Dostupnosť stroja sa vypočíta z pomeru hlavného času používania
k plánovanému času obsadenia.
Hlavný čas používania je celkový čas mínus všetky časy výpadkov.
Dostupnosť =

Celkové sledované obdobie

–

Celkový čas
výpadku

Plán. čas obsadenia
Plánovaný čas obsadenia je celkový čas mínus čas, počas ktorého
je stroj vypnutý.
Celkové sledované obdobie
–

Čas, keď sa stroj nepoužíva

=

Plánovaný čas obsadenia (= čas, keď sa stroj používa)

Celkový čas výpadku vyplýva z nasledujúceho súčtu:
Čas, keď sa stroj nepoužíva
+

Čakacia doba

+

Čas, keď stroj nie je pripravený na prevádzku

=

Celkový čas výpadku

Pre dostupnosť teda platí:

Dostupnosť =

Celkové sledované obdobie

–

Celkové sledované obdobie

–
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Stupeň využitia
Vo všeobecnosti je stupeň využitia pomer skutočne dosiahnuteľnej
hodnoty referenčnej veličiny k maximálne možnej hodnote tejto
referenčnej veličiny.
V súvislosti s využitím stroja je stupeň využitia pomer
produktívneho času k času obsadenia stroja.

Stupeň využitia

=

Produktívny čas

+

Čas obsadenia
Čas obsadenia je celkový čas mínus čakacia doba a mínus čas,
počas ktorého sa stroj nepoužíva.
Celkové sledované obdobie
–

Čakacia doba

–

Čas, keď sa stroj nepoužíva

=

Čas obsadenia

Pre stupeň využitia teda platí:
Produktívny čas
Stupeň využitia

=

Celkové sledované obdobie

+
–

–

Produktívny čas sa môže odlišovať od doby chodu
programu. Doba chodu programu sa považuje za
produktívny čas, až keď sú hodnoty override minimálne
1 %.
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8.5

Podmenu Doby chodu programu

V podmenu Doby chodu programu môžete vyhodnotiť doby chodu
programov NC viacerých strojov.
Na vyhodnotenie Doby chodu programu postupujte takto:
Prejdite do menu Vyhodnotenia
Vyberte podmenu Doby chodu programu
Vyberte stroj (zaškrtnutie pred názvom stroja)
Vyberte čas od… do…
Vyberte počet dní (spätne od aktuálneho dňa)
Alternatívne vyberte dátum od… do…
StateMonitor vypíše do tabuľky zoznam
programov, ktoré bežali vo vybranom období.
V položke Moje vyhodnotenia môžete uložiť aktuálne
vyhodnotenie.
Ďalšie informácie: "Uloženie položky Vyhodnotenia", Strana 94
Graphically visualize a table
Tabuľka programov a jej grafické vizualizácie zodpovedajú svojou
funkciou podmenu Doby chodu programu v menu Strojový park v
položke Stav stroja.
Ďalšie informácie: "Podmenu Doby chodu programu", Strana 70
Na rozdiel od menu Strojový park môžete v menu
Vyhodnotenia súčasne zobraziť diagramy pre viaceré
stroje a navzájom ich porovnať. StateMonitor zoradí
všetky diagramy pod sebou.
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8.6

Podmenu Hlásenia stroja

V podmenu Hlásenia stroja môžete usporiadať určité hlásenia v
definovanom období pre zvolené stroje do zoznamu.
Na vytvorenie zoznamu položiek Hlásenia stroja postupujte takto:
Prejdite do menu Vyhodnotenia
Vyberte podmenu Hlásenia stroja
Vyberte stroj (zaškrtnutie pred názvom stroja)
Vyberte čas od… do…
Vyberte počet dní (spätne od aktuálneho dňa)
Alternatívne vyberte dátum od… do…
Vyberte Triedy chýb, Skupiny chýb, Správy
Kliknite na tlačidlo Aktualizovať
StateMonitor vypíše v tabuľke všetky hlásenia
stroja, ktoré sa vyskytli vo vybranom období na
vybranom stroji a patria k vybraným možnostiam
Triedy chýb, Skupiny chýb alebo Správy.
Ďalšie informácie: "Funkcie v tabuľkách a diagramoch", Strana 41
V položke Moje vyhodnotenia môžete uložiť aktuálne
vyhodnotenie.
Ďalšie informácie: "Uloženie položky Vyhodnotenia", Strana 94

102

HEIDENHAIN | Návod na obsluhu| StateMonitor | 10/2018

8

Menu Vyhodnotenia | Časy zadaní (voliteľný softvér)

8.7

Časy zadaní (voliteľný softvér)

V podmenu Časy zadaní môžete vyhodnotiť údaje zaznamenané
pre vaše výrobné zadania.
Na vyhodnotenie máte k dispozícii nasledujúce formáty:
Tabuľka Zadania vypíše všetky zadania, ktoré zodpovedajú
kritériám vyhľadávania, s ich celkovým trvaním
Tabuľka Pracovné kroky k zvolenému zadaniu obsahuje
všetky pracovné operácie k zvolenému zadaniu a podáva
informáciu o časoch obrábania, skutočnom množstve a
nepodarkoch vyrobených dielov, ako aj o stroji, na ktorom bola
pracovná operácia vykonaná
Stĺpcový diagram vizualizuje pre každú pracovnú operáciu čas
vystrojenia, výrobný čas a nedefinovaný čas
Tabuľka Registračné zápisy k pracovnému kroku obsahuje
podrobné informácie o každom prebiehajúcom stave zadania
zvolenej pracovnej operácie
Pri vyhodnocovaní zaznamenaných údajov postupujte nasledovne:
Prejdite do menu Vyhodnotenia
Vyberte podmenu Časy zadaní
Vyberte stroj (zaškrtnutie pred názvom stroja)
Vyberte čas od… do…
Vyberte počet dní (spätne od aktuálneho dňa)
Alternatívne vyberte dátum od… do…
Prípadne zapíšte Číslo zadania, Názov
dielu alebo Part number do príslušného
vyhľadávacieho poľa
Na obmedzenie vyhľadávania na spracované
zadania zaškrtnite Zobraziť len ukončené
zadania
Kliknite na tlačidlo Aktualizovať
StateMonitor vypíše v tabuľke všetky zadania,
ktoré zodpovedajú kritériám vyhľadávania.
V tabuľke Zadania kliknite na zadanie
Objaví sa tabuľka Pracovné kroky k zvolenému
zadaniu.
V tabuľke Pracovné kroky k zvolenému
zadaniu kliknite na pracovnú operáciu
Objaví sa tabuľka Registračné zápisy
k pracovnému kroku.
Na zobrazenie stĺpcového diagramu pre tabuľku
Pracovné kroky k zvolenému zadaniu kliknite
na Zobraziť graf. znázor. tabuľky
Ďalšie informácie: "Funkcie v tabuľkách a diagramoch", Strana 41
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9.1

Menu Nastavenia

Menu Nastavenia obsahuje nasledujúce podmenu:
Používateľské nastavenia
Používateľ
Stroje
Priradenie stroja
Stavy stroja
Nastavenia Messengera
Záloha súborov
Systémový jazyk
Externé hlásenie DB
Informácie
Podmenu a funkcie, ktoré StateMonitor zobrazí, závisia
od roly používateľa.
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9.2

Podmenu Používateľské nastavenia

Zmeniť heslo
Každý používateľ môže zmeniť svoje používateľské
heslo.
Pri zmene hesla používateľa postupujte takto:
Prejdite do menu Nastavenia
Vyberte podmenu Používateľské nastavenia
V poli Meno používateľa sa nachádza vaše
meno používateľa.
V poli Pôvodné heslo zadajte svoje doterajšie
heslo
V poli Nové heslo zadajte svoje nové heslo
V poli znovu zadajte svoje nové heslo
Kliknite na tlačidlo Zmeniť heslo
StateMonitor zmení heslo.
Zabudnuté heslo?
Keď používateľ zabudne svoje heslo, môže administrátor heslo
resetovať.
Ďalšie informácie: "Obnova hesla", Strana 110
Zmeniť jazykové nastavenia používateľa
Každý používateľ si môže individuálne nastaviť jazyk v
StateMonitor.
Na zmenu nastavenia jazyka pre používateľa postupujte takto:
Prejdite do menu Nastavenia
Vyberte podmenu Používateľské nastavenia
Vyberte jazyk používateľa
Kliknite na tlačidlo Uložiť zmenu
StateMonitor zmení jazyk používateľa.
Nastavenie jazyka všetkých ostatných používateľov
zostane týmto nastavením nedotknuté.
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9.3

Podmenu Správa používateľov

Roly
Používatelia softvéru StateMonitor majú závislosti od roly odlišné
prístupové oprávnenia a oprávnenia na vykonávanie zmien.
Používateľom môžete prideliť nasledujúce roly:

Viewer

Používateľ

Používateľ
plus

Správca

Menu

Oprávnenie

Strojový park

Bez oprávnenia na vykonávanie
zmien
Len prístup do položiek Stav
stroja, Terminál pre zadania
(voliteľný softvér) a Detailný
náhľad posledných 3 dní

Správy

Bez prístupu

Zadania
(voliteľný
softvér)

Bez prístupu

Vyhodnotenia

Bez prístupu

Nastavenia

Len prístup do položiek Používateľské nastavenia a Informácie

Strojový park

Všetky oprávnenia

Správy

Bez oprávnenia na vykonávanie
zmien

Zadania
(voliteľný
softvér)

Bez prístupu

Vyhodnotenia

Len prístup do položiek Denný
náhľad stavov stroja

Nastavenia

Len prístup do položiek Používateľské nastavenia a Informácie

Strojový park

Všetky oprávnenia

Správy

Všetky oprávnenia

Zadania
(voliteľný
softvér)

Všetky oprávnenia

Vyhodnotenia

Všetky oprávnenia

Nastavenia

Len prístup do položiek Používateľské nastavenia a Informácie

Všetky menu

Všetky oprávnenia

Vytvárať, meniť alebo vymazávať údaje používateľa
môže len používateľ s rolou administrátora.
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Pripojiť používateľa
Na vytvorenie používateľa v softvéri StateMonitor postupujte
takto:
Prejdite do menu Nastavenia
V podmenu Používateľ zadajte nasledujúce
údaje:
Meno
Priezvisko
Meno používateľa
E-mail
Nastavte Stav oprávnenia:
Kliknite na tlačidlo Uložiť
StateMonitor zapíše vytvoreného používateľa do
zoznamu používateľov.
StateMonitor odošle používateľovi heslo emailom.
Každý používateľ môže kedykoľvek zmeniť svoje heslo.
Ďalšie informácie: "Podmenu Používateľské nastavenia",
Strana 107
Meno používateľa je spolu s Heslo potrebné na Prihlás.
Ďalšie informácie: "Menu Home", Strana 46
Prostredníctvom uvedenej e-mailovej adresy dostanú používatelia
oznámenia podľa definície v menu Správy.
Ďalšie informácie: "Menu Správy", Strana 74
Zmena používateľských údajov
Pri dodatočnej zmene používateľských údajov postupujte takto:
Prejdite do menu Nastavenia
Vyberte podmenu Používateľ
V zozname používateľov vyberte používateľa,
ktorého chcete zmeniť
StateMonitor označí používateľa a nahrá údaje
do vstupných polí.
Urobte zmeny
Kliknite na tlačidlo Uloženie zmien
StateMonitor prevezme zmenené údaje do
zoznamu používateľov.
Vymazať používateľa
Pri vymazávaní používateľa v softvéri StateMonitor postupujte
takto:
Prejdite do menu Nastavenia
Vyberte podmenu Používateľ
V zozname používateľov vyberte používateľa,
ktorého chcete vymazať
StateMonitor označí používateľa a nahrá údaje
do vstupných polí.
Kliknite na tlačidlo Vymazať používateľa
StateMonitor odstráni používateľa zo zoznamu.
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Obnova hesla
Keď používateľ zabudol svoje heslo, môže jeho heslo resetovať iba
používateľ s rolou administrátora.
Na vyresetovanie hesla postupujte takto:
Prejdite do menu Nastavenia
Vyberte podmenu Používateľ
V zozname používateľov vyberte používateľa,
ktorého heslo chcete vyresetovať
StateMonitor označí používateľa a nahrá údaje
do vstupných polí.
Kliknite na tlačidlo Obnova hesla
StateMonitor vyresetuje heslo a pošle
príslušnému používateľovi e-mail s novým
heslom.
Používateľ môže heslo zase zmeniť.
Keď vo vašom podniku nie je zapojená funkcia správ
(Správy) softvéru StateMonitor, nemôže StateMonitor
poslať e-mail s vyresetovaným heslom.
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9.4

Podmenu Stroje

Pripojiť stroj
Táto funkcia je prístupná len pre používateľa s rolou
administrátora.
Pri vytváraní nového stroja v StateMonitor postupujte takto:
Prejdite do menu Nastavenia
Vyberte podmenu Stroje
Zadajte názov stroja do poľa Názov stroja
Vyberte Typ (ovládanie)
V závislosti od výberu zobrazí StateMonitor
oblasť Špecifické nastavenia stroja.
V závislosti od výberu vykonajte potrebné
nastavenia
Ďalšie informácie: "Parametre stroja špecifické
pre ovládanie", Strana 160
Do poľa IP adresa/DHCP zadajte IP adresu
(eth0) alebo názov hostiteľa stroja
Kliknite na tlačidlo Skontrolovať
StateMonitor skontroluje sieťové pripojenie do
stroja.
Ďalšie informácie: "Kontrola sieťového
spojenia", Strana 112
Ak máte obrázok svojho stroja, kliknite na tlačidlo
Nahrať obrázok
V aplikácii Prieskumník OS Windows vyberte
obrázkový súbor
StateMonitor nahrá zvolený obrázok do náhľadu.
Kliknite na tlačidlo Pripojiť stroj
Stroj sa uloží do zoznamu strojov.
Zaškrtnite stroj v stĺpci Aktívny
V zozname strojov vyberte vytvorený stroj
StateMonitor označí stroj.
Kliknite na tlačidlo Uložiť stroj
Stroj je viditeľný v menu Strojový park.
Ak stroj v stĺpci Aktívny nezaškrtnete, nezobrazí
StateMonitor stroj v menu Strojový park.
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Kontrola sieťového spojenia
Keď nebola kontrola sieťového spojenia úspešná,
dostanete nasledujúce chybové hlásenie:
„Neplatná IP adresa“
Keď sa nevytvorí sieťové spojenie, skontrolujte, či:
je IP adresa stroja zapísaná správne
sú server alebo počítač, na ktorých je nainštalovaný softvér
StateMonitor, pripojené do lokálnej firemnej siete
je stroj pripojený do lokálnej firemnej siete
Ďalšie informácie: "Sieťové pripojenie", Strana 133
Keď existuje sieťové spojenie medzi strojom a softvérom
StateMonitor, oznámi ovládanie číslo SIK a verziu softvéru Softvér
NC softvéru StateMonitor.
StateMonitor zapíše číslo SIK a stav softvéru Softvér NC do
príslušných stĺpcov prehľadnej tabuľky.
Podrobnosti o stĺpci Stav pripojenia
V stĺpci Stav pripojenia zoznamu strojov zobrazí StateMonitor pre
každý stroj aktuálny stav spojenia.
Možné sú nasledujúce stavy spojenia:
Stav pripojenia

Príčina

Spojenie úspešne vytvorené

Stroj je spojený so softvérom StateMonitor

Automatické vytvorenie spojenia

Prebieha vytváranie spojenia

Žiadne pripojenie – požaduje sa aktivácia

Spojenie prerušené
Po troch prerušeniach spojenia počas piatich minút sa neuskutoční nový pokus o vytvorenie spojenia (nestabilná sieť).

Spojenie odpojené

Žiadne spojenie medzi strojom a softvérom StateMonitor
Stroj bol deaktivovaný v softvéri StateMonitor
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Za stavom spojenia zobrazuje StateMonitor v hranatých zátvorkách
príslušné stavové hlásenie DNC.
Sú možné nasledujúce stavové hlásenia DNC:
Stavové hlásenie DNC

Význam

Príčina

DNC STATE NOT INITIALIZED

Stroj sa nachádza v stave štart
Stroj ešte nie je iniciovaný

Ešte nie je vytvorené spojenie

DNC STATE HOST IS NOT AVAILABLE

Stroj nie je dostupný cez PING

Stroj je vypnutý alebo odpojený od
siete

DNC STATE HOST IS AVAILABLE

Stroj je dostupný cez PING

Stroj sa spúšťa, NC sa spúšťa, DNC
je už k dispozícii

DNC STATE DNC IS AVAILABLE

DNC je k dispozícii

Stroj sa spúšťa, NC a DNC ešte
nespustené

DNC STATE WAITING PERMISSION

Čakanie na oprávnenie

Klient čaká na oprávnenie na Externý prístup

DNC STATE MACHINE IS BOOTED

Stroj je spustený
Softvér NC je nahraný, kompilácia
PLC sa ešte nevykonala

Stroj je spustený a čaká na potvrdenie prerušenia prúdu pomocou CE

DNC STATE MACHINE IS INITIALIZING

Stroj sa iniciuje

PLC sa kompiluje

DNC STATE MACHINE IS AVAILABLE

Stroj je úplne spustený a pripravený na prevádzku

Stroj je pripravený na prevádzku,
všetky funkcie DNC sú k dispozícii

DNC STATE MACHINE IS SHUTTING
DOWN

Stroj sa vypína

Začalo sa vypínanie stroja

DNC STATE DNC IS STOPPED

Stroj sa vypína, funkcia DNC je
zastavená

Funkcia DNC sa ukončila počas
vypínania

DNC STATE HOST IS STOPPED

Stroj je vypnutý

Strata spojenia
stroj je vypnutý a už nie je dostupný

DNC STATE NO PERMISSION

Žiadne oprávnenie

Externý prístup je zablokovaný
(funkcia MOD)
Požiadavka na oprávnenie na
Externý prístup bola zamietnutá
Požiadavka na oprávnenie na
Externý prístup trvá, ale nie je
potvrdená

HEIDENHAIN | Návod na obsluhu| StateMonitor | 10/2018

113

9

Menu Nastavenia | Podmenu Stroje

Odstránenie problémov so spojením
Keď sa počas 5 minút vyskytnú 3 prerušenia spojenia, poukazuje
to na nestabilnú sieť. V tomto prípade sa nekonajú žiadne ďalšie
pokusy o spojenie. StateMonitor zobrazí stav spojenia
Žiadne pripojenie – požaduje sa aktivácia
.
Na aktivovanie vytvorenia nového spojenia postupujte takto:
Deaktivujte stroj
Kliknite na tlačidlo Uložiť stroj
Stroj znovu aktivujte
Kliknite na tlačidlo Uložiť stroj
StateMonitor sa znovu pokúsi vytvoriť spojenie.
Keď klient požiada o oprávnenie na Externý prístup, objaví sa na
ovládaní vedľa uvedené okno.
Podrobnosti o stĺpci Chybové hlásenie
V stĺpci Chybové hlásenie zoznamu strojov zobrazí StateMonitor v
prípade problémov so spojením chybové hlásenie DNC.
Sú možné nasledujúce chybové hlásenia DNC:
Chybové hlásenie DNC

Význam

Príčina

DNC_E_DNC_PROHIBITED

DNC blokované

Externý prístup je zablokovaný
(funkcia MOD)
Požiadavka na oprávnenie na
Externý prístup bola zamietnutá

DNC_E_FAIL

Funkcia DNC zlyhala

Brána firewall je zablokovaná

DNC_E_OPTION_NOT_AVAILABLE

Možnosť DNC nie je k dispozícii

Možnosť #18 HEIDENHAIN DNC
nie je k dispozícii

DNC_E_NOT_POS_NOW

Funkcia DNC momentálne nie je
možná

Momentálne nie je možné spojenie s DNC (napr. keď sa stroj práve
vypína)

DNC32_E_NOT_CONN

Žiadne spojenie so strojom

Stroj je vypnutý alebo nie je spojený
so sieťou

TIMEOUT

Prekročenie času v sieti

Softvér StateMonitor odoslal požiadavku, ale ovládanie neodpovedá
(skontrolujte spojenie)

Editovať stroj
Pri zmene údajov stroja v StateMonitor postupujte takto:
Prejdite do menu Nastavenia
Vyberte podmenu Stroje
V zozname strojov vyberte stroj
StateMonitor nahrá údaje do vstupných polí.
Zmeňte údaje
Kliknite na tlačidlo Uložiť stroj
StateMonitor uloží stroj so zmenenými údajmi.
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Vymazanie stroja
Pri vymazávaní stroja v StateMonitor postupujte takto:
Prejdite do menu Nastavenia
Vyberte podmenu Stroje
V zozname strojov vyberte stroj
Kliknite na tlačidlo Vymazať stroj
StateMonitor vymaže zvolený stroj zo zoznamu.
Stroj už nie je zobrazený v menu Strojový park.
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9.5

Podmenu Priradenie stroja

V podmenu Priradenie stroja môžete jednotlivým používateľom
prideliť stroje, ktoré majú byť pre nich viditeľné.
Táto funkcia je prístupná len pre používateľa s rolou
administrátora.
Na pridelenie vybraných strojov používateľovi postupujte takto:
Prejdite do menu Nastavenia
Vyberte podmenu Priradenie stroja
Zaškrtnite Aktivujte používateľa priradenia
stroja
V rozbaľovacom menu Vyberte používateľa
V položke všetky stroje vyberte stroj, ktorý
chcete priradiť zvolenému používateľovi
Alternatívne pri viacnásobnom výbere stlačte
tlačidlo Ctrl a vyberte stroje
Kliknite na tlačidlo šípka doprava
StateMonitor priradí stroje zvolenému
používateľovi a zapíše ich do položky pridelené
stroje.
Kliknite na tlačidlo Uložiť
Na zrušenie priradenia postupujte nasledovne:
Vyberte priradený stroj
Kliknite na tlačidlo šípka doľava
StateMonitor presunie zvolený stroj späť do
položky všetky stroje.
Kliknite na tlačidlo Uložiť
Na pridelenie všetkých strojov používateľovi postupujte takto:
Kliknite na tlačidlo dve šípky doprava
StateMonitor presunie všetky stroje do položky
pridelené stroje.
Kliknite na tlačidlo Uložiť
Keď je zaškrtnutá položka Aktivujte používateľa
priradenia stroja, vidia všetci používatelia všetky
aktivované stroje.
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9.6

Podmenu Stavy stroja/stavy zadania

V podmenu Stavy stroja/stavy zadania môžete vytvoriť
špecifikácie (podkategórie), ktoré bližšie opisujú stav. Špecifikácie
môžete v menu Strojový park priradiť stroju alebo zadaniu.
Priradené špecifikácie sa objavia v menu Vyhodnotenia.
Stavy stroja
Môžu sa vyskytnúť nasledujúce stavy stroja:
Farebné
označenie

Tmavozelená

Svetlozelená

Stav

Vysvetlenie

Výroba
(posuv a
rýchloposuv OVR >=
100 %)

Stroj vyrába. Potenciometre
pre posuv a rýchloposuv sú
nastavené na 100 % alebo
viac.

Výroba
(posuv a
rýchloposuv
OVR < 100 %)

Stroj vyrába. Potenciometre pre posuv a rýchloposuv
sú nastavené na menej ako
100 %.

OK, ale
nevyrába

Stroj je pripravený na prevádzku, ale nevyrába

Žltá
Nepripravený
Červená

Stroj nie je pripravený na
prevádzku
Aktivovalo sa núdzové
zastavenie
Existujú chybové hlásenia

Čakacia doba

Môže nahradiť žltý alebo
tmavosivý stav stroja a umožní
jeho presnejšiu špecifikáciu.

Stroj sa
nepoužíva

Stroj je vypnutý

Svetlosivá

Tmavosivá
Stavy zadaní (voliteľný softvér)
Môžu sa vyskytnúť nasledujúce stavy zadaní:
Pripojený
Priradiť
Zablokovanie/zmena
Je zap.
Vystrojiť
Vyrobiť
Prerušený
Ukončený
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Špecifikovanie stavov
Na špecifikovanie stavu alebo na pridanie ďalšej špecifikácie
postupujte takto:
Prejdite do menu Nastavenia
Vyberte podmenu Stavy stroja/stavy zadania
Kliknite na stav, ktorý chcete špecifikovať
StateMonitor otvorí pod zvoleným stavom
vstupné okno.
Zadajte dodatočné označenie (špecifikáciu)
Kliknite na tlačidlo Nový
StateMonitor uvedie novú špecifikáciu v
zozname nad vstupným oknom.
Nové špecifikácie môžete v menu Strojový park priradiť stavu
stroja alebo stavu zadania.
Ďalšie informácie: "Podmenu Editovať stavy stroja", Strana 62
Ďalšie informácie: "Podmenu Terminál pre zadania (voliteľný
softvér)", Strana 64
Zmena poradia špecifikácie
Kliknutím na tlačidlá so symbolom šípky môžete zmeniť poradie
špecifikácií.
Kliknite na šípku nahor
StateMonitor presunie špecifikáciu v zozname o
jedno miesto nahor.
Kliknite na šípku nadol
StateMonitor presunie špecifikáciu v zozname o
jedno miesto nadol.

Vymazanie špecifikácie
Na vymazanie špecifikácie postupujte takto:
Kliknite na symbol koša
StateMonitor vymaže špecifikáciu zo zoznamu.
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9.7

Podmenu Nastavenia Messengera

V podmenu Nastavenia Messengera zadajte údaje na spojenie
so serverom elektronickej pošty, ktorý posiela správy zo softvéru
StateMonitor používateľom.
Predpoklad: server elektronickej pošty
Na vykonanie možnosti Nastavenia Messengera postupujte takto:
Prejdite do menu Nastavenia
Vyberte podmenu Nastavenia Messengera
Zadanie parametrov spojenia
Kliknite na tlačidlo Uložiť
StateMonitor uloží konfiguráciu spojenia so
serverom SMTP.
K dispozícii sú nasledujúce parametre:
Parameter

Vysvetlenie

Server

Názov servera elektronickej pošty

User

Meno používateľa SMTP
Prípadne zistite u poskytovateľa e-mailových
služieb

Password

Heslo používateľa SMTP
Prípadne zistite u poskytovateľa služieb
elektronickej pošty

Zabezpečenie
pripojenia

Druh šifrovania komunikácie, v závislosti
od predvoľby poskytovateľa služieb
elektronickej pošty:
None:
Nešifrovaná komunikácia
STARTTLS:
Komunikácia začne bez šifrovania, kým
server elektronickej pošty neponúkne
šifrovanie prenosu. Až potom sa vytvorí
šifrovaná komunikácia
SSL/TLS:
Kompletne zašifrovaná komunikácia

Port

Port SMTP na komunikáciu, v závislosti od
zvolenej položky Zabezpečenie pripojenia:
25 pre None
587 pre STARTTLS
465 pre SSL/TLS
Spoločnosť HEIDENHAIN odporúča vybrať na prenos
údajov šifrované spojenie.
Prípadne sa poraďte s IT špecialistom.
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9.8

Podmenu Záloha súborov

Automatické ukladanie a vymazávanie údajov
StateMonitor štandardne ukladá všetky údaje priebežne, kým nie je
pamäť plná. Potom dostane administrátor príslušné hlásenie.
Aby sa pamäťové kapacity pravidelne uvoľňovali, môžete
stanoviť, ako dlho sa majú historické údaje ukladať. Na to zadajte
požadovaný počet dní. Údaje, ktoré sú staršie, StateMonitor
automaticky vymaže.
Pri konfigurovaní automatického vymazávania postupujte
nasledovne:
Prejdite do menu Nastavenia
Vyberte podmenu Záloha súborov
Vo vstupnom poli Počet dní… je štandardne
hodnota 0: StateMonitor ukladá údaje priebežne,
kým nie je pamäť plná.
Do vstupného poľa Počet dní… zadajte
požadovaný počet dní, ktoré sa uložia, napr. 365
(1 rok)
Kliknite na tlačidlo Uložiť
StateMonitor pravidelne vymaže údaje, ktoré sú
staršie ako 365 dní.
Nezávisle od automatických procesov ukladania
odporúča spol. HEIDENHAIN vykonávať každodenné
zálohovanie údajov na server alebo počítač. Tak môžete
predísť väčším stratám údajov v prípade funkčných
porúch.
Máte dve možnosti zálohovania údajov aplikácie StateMonitor vo
formáte CSV na serveri alebo počítači:
Automaticky (napr. denne o 10.00 hod.)
Ručne
Automatické zálohovanie údajov
Aby StateMonitor vykonával pravidelné zálohovanie údajov
automaticky, postupujte takto:
Prejdite do menu Nastavenia
Vyberte podmenu Záloha súborov
Do vstupného poľa Cesta na uloženie zálohy
zadajte požadovanú cestu, kde má StateMonitor
ukladať zálohu, napr. jednotka servera:
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor
\backup
Vyberte Čas na uloženie zálohy, napr. 10.00
Kliknite na tlačidlo Vytvoriť
StateMonitor uloží údaje každý deň o 10.00 hod.
na mieste podľa zadanej cesty.
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Ručné zálohovanie údajov
Na ručné zálohovanie údajov postupujte takto:
Prejdite do menu Nastavenia
Vyberte podmenu Záloha súborov
Kliknite na tlačidlo Exportovať súbory CSV
Na obrazovke sa objaví okno na výber miesta
uloženia.
Vyberte pamäťové miesto
Kliknite na tlačidlo Uložiť
StateMonitor uloží záložný súbor na zvolené
miesto uloženia.
Súbor zálohy je archív ZIP, ktorý obsahuje dva súbory CSV:
MachineDate.csv
MachineStateHistory.csv
Súbory CSV nepremenúvajte!

Ručné obnovenie databázy
Keď je zničená databáza StateMonitor, musíte databázu obnoviť
ručne.
Pri ručnom obnovovaní databázy postupujte nasledovne:
Z adresára s požadovaným dátumom v
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat\backups
skopírujte adresár tncsmdb
Adresár tncsmdb vložte do adresára
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat (existujúci
adresár sa príp. prepíše)
Po obnovení údajov musíte príp. reštartovať softvér
StateMonitor.
Keď ste vymazali adresár tncsmdb v adresári
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat, vytvorí
StateMonitor pri nasledujúcom reštarte novú, prázdnu databázu.

UPOZORNENIE
Pozor, hrozí strata údajov!
Ak ste nevytvorili zálohu (backup) databázy a vymažete
aktuálnu databázu v adresári C:\ProgramData\HEIDENHAIN
\StateMonitor\dat, stratia sa všetky doterajšie údaje, napr. údaje
stroja, údaje používateľa atď.
Databázu pravidelne zálohujte
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Stiahnutie súboru denníka
Keď sa obrátite na servis HEIDENHAIN, budete potrebovať súbor
denníka StateMonitor.
Na vytvorenie súboru denníka postupujte nasledovne:
Prejdite do menu Nastavenia
Vyberte podmenu Záloha súborov
Kliknite na tlačidlo Stiahnuť súbor denníka
Na obrazovke sa objaví okno na výber miesta
uloženia.
Vyberte pamäťové miesto
Kliknite na tlačidlo Uložiť
StateMonitor uloží súbor denníka na zvolené
miesto uloženia.
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9.9

Podmenu Systémový jazyk

V podmenu Systémový jazyk môžete urobiť globálny výber jazyka
pre StateMonitor.
Táto funkcia je prístupná len pre používateľa s rolou
administrátora.
Pri nastavení systémového jazyka v softvéri StateMonitor
postupujte takto:
Prejdite do menu Nastavenia
Vyberte podmenu Systémový jazyk
Na obrazovke sa objaví okno na zmenu
nastavení jazyka.
Vyberte požadovaný jazyk zo zoznamu
Kliknite na tlačidlo Uložiť zmenu
Upozornenia:
Na zmenu systémového jazyka v softvéri
StateMonitor nie je potrebný reštart softvéru
V podmenu Používateľské nastavenia si môže
každý používateľ zmeniť jazyk individuálne pre seba
bez vplyvu na nastavenie systémového jazyka.
Nastavenie jazyka v podmenu Používateľské
nastavenia má v zobrazení prednosť pred
systémovým jazykom
Pri novovytvorenom používateľovi zodpovedá
nastavenie jazyka systémovému jazyku, kým si
používateľ nevyberie iný jazyk
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9.10 Podmenu Externé hlásenie DB
Externé hlásenie DB (databáza) môže načítať uložené údaje
StateMonitor a vyhodnotiť ich pre podnikové výkazníctvo.
StateMonitor podporuje Apache Derby a Microsoft SQL Server ako
databázové systémy.
StateMonitor nezapíše žiadne historické údaje z
databázy StateMonitor do externej databázy.
Týmto spôsobom môžete údaje stroja zo softvéru StateMonitor
použiť na nasledujúce účely:
korelácia údajov so systémami ERP a MES
príprava údajov pre softvér OEE
vizualizácia stavov stroja vo vlastnom softvéri
Táto funkcia je prístupná len pre používateľa s rolou
administrátora.
Predpoklad: server s databázovým systémom (Apache Derby alebo
Microsoft SQL Server)
Pri pripájaní externej databázy postupujte nasledovne:
Prejdite do menu Nastavenia
Vyberte podmenu Externé hlásenie DB
V rozbaľovacom menu Databáza vyberte použitý
databázový systém
V závislosti od použitého databázového systému
zadajte parametre spojenia
Prípadne kliknite na tlačidlo Test, aby ste
otestovali spojenie s externou databázou
Kliknite na tlačidlo Uložiť
StateMonitor uloží konfiguráciu spojenia s
externou databázou.
StateMonitor vytvorí pri prvom spojení v databáze nasledujúce
tabuľky:
MACHINE
MACHINE_ALARM
MACHINE_MESSAGE
MACHINE_STATE_HISTORY
PROGRAM_HISTORY
JOB
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Parametre pre Apache Derby
Keď ako databázový systém vyberiete Derby, máte k dispozícii
nasledujúce parametre:
Parameter

Vysvetlenie

Hostiteľ databázy

IP adresa alebo názov domény
databázového servera

Port databázy

Číslo portu, 0 až 65536
Zadanie nie je nevyhnutne potrebné

Názov databázy

Individuálne zadanie

Používateľ databázy

Individuálne zadanie

Heslo pre databázu

Individuálne zadanie

Parametre pre Server Microsoft SQL
Keď ako databázový systém vyberiete Server Microsoft SQL, máte
k dispozícii nasledujúce parametre:
Parameter

Vysvetlenie

Hostiteľ databázy

IP adresa alebo názov domény
databázového servera

Port databázy

Číslo portu, 0 až 65536
Zadanie nie je nevyhnutne potrebné

Názov inštancie

Individuálne zadanie

Názov databázy

Individuálne zadanie

Autentifikácia systému
Windows

Aktivovať/deaktivovať

Používateľ databázy

Údaj je potrebný, len keď sa deaktivuje Autentifikácia systému Windows

Heslo pre databázu

Údaj je potrebný, len keď sa deaktivuje Autentifikácia systému Windows
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9.11 Podmenu Info
V podmenu Info nájdete Licenčné informácie a zákonné
upozornenia pre softvér.
StateMonitor zobrazuje nasledujúce informácie:
Verzia StateMonitor
Verzia HEIDENHAIN-DNC
Licencia StateMonitor
Licenčné podmienky
Tabuľka s licenčnými informáciami Open Source
Ďalšie informácie: "Funkcie v tabuľkách a diagramoch",
Strana 41
Keď sa chcete dostať do podmenu Info, postupujte takto:
Prejdite do menu Nastavenia
Vyberte podmenu Info
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10.1 Voliteľný softvér a licencie
Funkčnosť StateMonitor je možné rozšíriť pomocou dodatočných
voliteľných softvérov.
Licencie pre voliteľný softvér si môžete zakúpiť prostredníctvom
distribúcie spol. HEIDENHAIN. Potom dostanete licenčný kľúč,
pomocou ktorého aktivujete voliteľný softvér na hardvérovom kľúči.
K dispozícii sú nasledujúce voliteľné softvéry:
Možnosť Rozšírenie funkcie

ID

1

5 prídavných ovládaní stroja

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 Vyžiadanie licencie
Licenciu môžete získať s uvedením sériového čísla v spoločnosti
HEIDENHAIN. Toto sériové číslo nájdete v podmenu Info.
Keď sa chcete dostať do podmenu Info, postupujte takto:
Prejdite do menu Nastavenia
Vyberte podmenu Info
Zobrazí sa prehľad
Zobrazia sa programová verzia a sériové číslo
Kontaktujte servisnú pobočku HEIDENHAIN a
vyžiadajte si licenciu s uvedením zobrazeného
sériového čísla
Servisná pobočka HEIDENHAIN vygeneruje
licenciu a pošle vám ju e-mailom
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10.3 Aktivácia licencie
Na aktivovanie licencie sa musí nová licencia aktivovať na vašom
hardvérovom kľúči.
Proces aktivácie závisí od vašej konfigurácie:
Online: Server alebo počítač, na ktorom je nainštalovaný softvér
StateMonitor, má internetové spojenie.
Licenciu môžete aktivovať priamo na svojom hardvérovom kľúči.
Ďalšie informácie: "Aktivácia licencie (online)", Strana 130
Offline: Server alebo počítač, na ktorom je nainštalovaný softvér
StateMonitor, nemá internetové spojenie.
Najskôr musíte vygenerovať súbor požiadavky a preniesť ho
do počítača s internetovým pripojením. Tento súbor požiadavky
potom môžete aktivovať pomocou svojej licencie. Aktualizačný
súbor vygenerovaný s licenciou potom zase musíte preniesť
do servera alebo počítača, na ktorom je nainštalovaný softvér
StateMonitor a tam aktivovať licenciu.
Ďalšie informácie: "Aktivácia licencie (offline)", Strana 131

Aktivácia licencie (online)
Pri online aktivácii licencie na svojom hardvérovom kľúči postupujte
nasledovne:
Na serveri alebo počítači, na ktorom je nainštalovaný softvér
StateMonitor, otvorte webovú stránku s nasledujúcou URL:
www.lc.codemeter.com/54077-02/depot
alebo
Kliknite na tlačidlo Aktualizácia licencie
Zobrazí sa licenčný portál pre softvér StateMonitor.
Skopírujte licenčný kľúč (WIBU lístok) z e-mailu do poľa WIBU
lístok
Kliknite na tlačidlo Ďalej
Zobrazí sa stránka s prehľadom licencií.
Kliknite na tlačidlo Aktivovať licenciu
Zobrazí sa stránka Available Licenses.
Kliknite na tlačidlo Activate Selected Licenses Now a riaďte sa
návodom na stránke
Na vašom hardvérovom kľúči sa aktivuje licencia pre päť ďalších
ovládaní stroja.
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Aktivácia licencie (offline)
Pri vytvorení súboru so žiadosťou o licenciu postupujte nasledovne:
Na serveri alebo počítači, na ktorom je nainštalovaná aplikácia
StateMonitor, otvorte CodeMeter Control Center
Kliknite na tlačidlo Aktualizácia licencie
Zobrazí sa asistent CmFAS Assistent.
Kliknite na možnosť Vytvoriť žiadosť o licenciu a kliknite na
tlačidlo Ďalej
Kliknite na možnosť Rozšíriť existujúcu licenciu a kliknite na
tlačidlo Ďalej
Kliknite na možnosť DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH a
kliknite na tlačidlo Ďalej
Zadajte požadovaný názov súboru vrátane cesty a kliknite na
tlačidlo Použiť
Súbor žiadosti o licenciu sa vytvorí na zadanom mieste
uloženia.
Súbor žiadosti o licenciu preneste do počítača s internetovým
pripojením (napr. pomocou USB kľúča)
Pri vytvorení aktualizačného súboru licencie postupujte nasledovne:
Otvorte webovú stránku s nasledujúcou URL:
www.lc.codemeter.com/54077-02/depot
Zobrazí sa licenčný portál pre softvér StateMonitor.
Skopírujte licenčný kľúč (WIBU lístok) z e-mailu do poľa WIBU
lístok
Kliknite na tlačidlo Ďalej
Zobrazí sa stránka s prehľadom licencií.
Kliknite na tlačidlo Aktivovať licenciu
Kliknite na tlačidlo Offline license transfer a riaďte sa návodom
na stránke
Vytvorí sa aktualizačný súbor licencie.
Aktualizačný súbor licencie preneste do servera alebo počítača,
na ktorom je nainštalovaná aplikácia StateMonitor (napr
pomocou USB kľúča)
Pri aktivácii aktualizačného súboru licencie postupujte nasledovne:
Na serveri alebo počítači, na ktorom je nainštalovaný softvér
StateMonitor, otvorte kontrolné centrum CodeMeter
Kliknite na tlačidlo Aktualizácia licencie
Zobrazí sa asistent CmFAS Assistent.
Kliknite na možnosť nahrať aktualizáciu licencie a kliknite na
tlačidlo Ďalej
Zadajte názov licenčného súboru vrátane cesty a kliknite na
tlačidlo Použiť
Aktualizačný súbor licencie sa naimportuje.
Na vašom hardvérovom kľúči sa aktivuje licencia pre päť ďalších
ovládaní stroja.
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11.1 Menu SIK
SIK (System Identification Key) obsahuje softvérovú licenciu NC na
odblokovanie regulačných obvodov a softvérových možností.
Prostredníctvom čísla SIK dostane ovládanie jednoznačnú
identifikáciu.
Pozrite sa najskôr v menu SIK svojho ovládania, či je odblokovaná
možnosť #18.
Postup pre iTNC 530:
Vyberte prevádzkový režim Uložiť/Editovať
program
Stlačte tlačidlo MOD
Zadajte kódové číslo SIK
Stlačte tlačidlo ENT
TNC zobrazí na obrazovke menu SIK
Keď je zaškrtnutá možnosť #18, je na vašom ovládaní odblokované
rozhranie HEIDENHAIN-DNC.
Keď nie je možnosť #18 zaškrtnutá, musíte nechať možnosť #18
odblokovať.
Ďalšie informácie: "Odblokovanie možnosti #18", Strana 136
Na odblokovanie možnosti potrebujete číslo SIK svojho
ovládania. Číslo SIK nájdete v menu SIK v bode
Informácia SIK v poli Identifier (SIK-ID).
Postup TNC 640/TNC 620/TNC 320/TNC 128:
Zvoľte prevádzkový režim Programovať
Stlačte tlačidlo MOD
Zadajte kódové číslo SIK
Stlačte tlačidlo ENT
TNC zobrazí na obrazovke menu SIK
Keď je zaškrtnutá možnosť #18, je na vašom ovládaní odblokované
rozhranie HEIDENHAIN-DNC.
Keď nie je možnosť #18 zaškrtnutá, musíte nechať možnosť #18
odblokovať.
Ďalšie informácie: "Odblokovanie možnosti #18", Strana 136
Na odblokovanie možnosti potrebujete číslo SIK svojho
ovládania. Číslo SIK nájdete v menu SIK, v bode
Informácia SIK v poli Serial No. (SN).
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Postup CNC PILOT 640/MANUALplus 620:
Zvoľte prevádzkový režim Organizácia
Stlačte softvérové tlačidlo Kód
Zadajte kódové číslo SIK
Vstup potvrďte stlačením OK
Ovládanie sa prepne na prevádzkový podrežim
Par. stroja Zadať a zobrazí menu SIK.
Keď je zaškrtnutá možnosť #18, je na vašom ovládaní odblokované
rozhranie HEIDENHAIN-DNC.
Keď nie je možnosť #18 zaškrtnutá, musíte nechať možnosť #18
odblokovať.
Ďalšie informácie: "Odblokovanie možnosti #18", Strana 136
Na odblokovanie možnosti potrebujete číslo SIK svojho
ovládania. Číslo SIK nájdete v menu SIK, v bode
Informácia SIK v poli Serial No. (SN).
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11.2 Odblokovanie možnosti #18
Možnosť #18 je v ovládaniach HEIDENHAIN k dispozícii od
nasledujúcich verzií softvéru:
Ovládanie

od verzie softvéru

iTNC 530

34049x-01

iTNC 530 HSCI

60642x-01

TNC 640 HSCI

34059x-01

TNC 620 HSCI

34056x-01/73498x-01

TNC 320

34055x-01/771851-01

TNC 128

771841-01

CNC PILOT 640

68894x-01

MANUALplus 620

54843x-01

S možnosťou #18 sa odblokuje rozhranie HEIDENHAIN-DNC.
DNC znamená Distributed Numerical Control a ide o zapojenie
počítačom riadených obrábacích strojov (CNC strojov) do
počítačovej siete.
Odblokovanie na 90 dní na skúšku
Keď chcete možnosť #18 odblokovať na 90 dní na skúšku,
postupujte takto:
Poznačte si číslo SIK ovládania
Ďalšie informácie: "Menu SIK", Strana 134
Kontaktujte servis HEIDENHAIN:
e-mailom na adresu service.nc-pgm@heidenhain.de
alternatívne telefonicky na číslo +49 8669 31-3103
Keď uvediete číslo SIK, dostanete potrebné kódové číslo na
odblokovanie požadovanej možnosti na 90 dní na skúšku.
Upozornenia:
Bezplatné odblokovanie jednotlivých možností
na skúšku je možné raz na 90 dní, potom je
odblokovanie spoplatnené
Bezplatné odblokovanie možnosti #18 na skúšku je
pri iTNC 530 možné až od verzie softvéru 34049x-04
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Spoplatnené odblokovanie (neobmedzene)
Keď si chcete možnosť #18 zakúpiť a odblokovať ju na
neobmedzenú dobu, postupujte takto:
Kontaktujte spoločnosť HEIDENHAIN:
e-mailom na adresu info@heidenhain.de
alternatívne cez kontaktný formulár na domovskej stránke:
www.heidenhain.de
alternatívne cez portál v nekódovanom texte HEIDENHAIN
www.klartext-portal.de
V každom prípade oznámte:
Číslo SIK vášho ovládania
Svoje kontaktné údaje
Svoje telefónne číslo na prípadné ďalšie otázky
Príslušné oddelenie sa s vami ihneď skontaktujte.
Dostanete 5-miestny odblokovací kód.
Postup
Keď ste dostali odblokovací kód, postupujte takto:
Otvorte menu SIK
Ďalšie informácie: "Menu SIK", Strana 134
Umiestnite kurzor na možnosť #18
Stlačte softvérové tlačidlo SET OPTION
Objaví sa prekrývacie okno na zadanie
odblokovacieho kódu.
Zadajte odblokovací kód
Vstup potvrďte stlačením OK
Možnosť #18 je odblokovaná na ovládaní a je
aktivovaná v menu SIK.
Príp. reštartujte ovládanie.
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11.3 Sieťové pripojenie
Aby ste mohli používať StateMonitor, musia byť ovládania strojov
pripojené do siete.
Ovládania HEIDENHAIN sú štandardne vybavené ethernetovou
kartou. Pomocou nej môžete zapojiť ovládania do svojej siete ako
klient.
Zverte konfiguráciu ovládaní špecialistom na siete.

Pri iTNC 530 s verziou softvéru pred 34049x-05:
Keď zmeníte IP adresu TNC, vykoná ovládanie
automatický reštart.

Sieťové pripojenie cez pevné IP adresy
Keď sa IP adresy neprideľujú dynamicky zo servera DHCP, zapíšte
pevné IP adresy v rámci podsiete do konfigurácií rozhraní ovládaní.

138

HEIDENHAIN | Návod na obsluhu| StateMonitor | 10/2018

11

Sieťové pripojenie | Sieťové pripojenie

iTNC 530 od verzie softvéru 34049x-04 (HEROS 4)
Na pripojenie ovládania cez pevnú IP adresu do firemnej siete
postupujte takto:
Vyberte prevádzkový režim Uložiť/editovať
program
Stlačte tlačidlo MOD
Zadajte kódové číslo NET123
Stlačte tlačidlo ENT
Stlačte softvérové tlačidlo DEFINE NET
Ovládanie zobrazí hlavnú obrazovku na
konfiguráciu siete.
Do stĺpcov zadajte nasledujúce informácie:
Nastavenie

Význam

Zadanie

ADRESA

Zapíšte IP adresu ovládania

Štyri číselné hodnoty oddelené bodkou
Napr. 160.1.180.20

MASKA

MASKA PODSIETE slúži na rozlišovanie
sieťového a hostiteľského ID siete.

Štyri číselné hodnoty oddelené bodkou,
hodnotu si zistite u sieťového špecialistu
Napr. 255.255.0.0

BROADCAST
(VYSIELAŤ)

Broadcastová adresa ovládania sa používa, len ak sa odlišuje od štandardného
nastavenia. Štandardné nastavenie sa
vytvorí z ID siete a ID hostiteľa, v ktorom
sú všetky bity nastavené na 1.

Napr. 160.1.255.255

ROUTER (SMEROVAČ)

Internetová adresa vášho predvoleného
smerovača (routera).
Toto zadanie je potrebné len vtedy, keď sa
vaša sieť skladá z viacerých čiastkových
sietí.

Štyri číselné hodnoty oddelené bodkou,
hodnotu si zistite u sieťového špecialistu
Napr. 160.1.0.2

HOSTITEĽ

Názov, ktorým sa TNC hlási v sieti

Napr. iTNC530_Maschine1

DOMÉNA

Názov domény vašej firemnej siete

Prípadne sa na ňu opýtajte sieťového
špecialistu

NÁZOV SERVERA

Sieťová adresa doménového servera

Prípadne sa na ňu opýtajte sieťového
špecialistu

Ďalšie informácie: používateľská príručka pre popisný
dialóg HEIDENHAIN iTNC 530
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iTNC 530 od verzie softvéru 34049x-05 (HEROS 4)
Na pripojenie ovládania cez pevnú IP adresu do firemnej siete
postupujte takto:
Vyberte prevádzkový režim Uložiť/editovať
program
Stlačte tlačidlo MOD
Zadajte kódové číslo NET123
Stlačte tlačidlo ENT
Stlačte softvérové tlačidlo DEFINE NET
Ovládanie zobrazí prekrývacie okno pre sieťové
nastavenia.
Stlačte tlačidlo Konfigurovať
Ovládanie zobrazí prekrývacie okno na
konfiguráciu rozhraní.
Do prekrývacieho okna zadajte informácie z
nasledujúcej tabuľky
Stlačte tlačidlo OK

Nastavenie

Význam

Zadanie

Stav

Rozhranie aktívne

Musí byť zaškrtnuté

Meno:

Názov rozhrania

(nemeňte)

Zásuvkové spojenie:

Označenie zásuvkového spojenia: X26

(nemeňte)

IP adresa

IP adresa ovládania

Aktivujte možnosť Manuálne nastaviť
IP adresu

Adresa:

Zapíšte IP adresu ovládania

Štyri číselné hodnoty oddelené
bodkou, napr. 160.1.180.20

Maska Subnet

Maska Subnet slúži na rozlišovanie sieťového a hostiteľského ID siete.
Zapíšte Maska Subnet

Štyri číselné hodnoty oddelené
bodkou, napr. 255.255.0.0
Na hodnotu sa opýtajte sieťového
špecialistu

Ďalšie informácie: používateľská príručka pre popisný
dialóg HEIDENHAIN iTNC 530
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iTNC 530 od verzie softvéru 60642x-04 (HEROS 5) s
HSCI
Na pripojenie ovládania cez pevnú IP adresu do firemnej siete
postupujte takto:
Ovládanie spojte sieťovým káblom s lokálnou firemnou sieťou
Vyberte prevádzkový režim Uložiť/editovať
program
Stlačte tlačidlo MOD
Zadajte kódové číslo NET123
Stlačte tlačidlo ENT
Stlačte softvérové tlačidlo DEFINE NET
Ovládanie zobrazí prekrývacie okno pre sieťové
nastavenia.
Na karte Mená počítača zadajte meno počítača,
s ktorým sa zobrazuje ovládanie vo firemnej sieti
Prepnite na kartu Rozhrania
Vyberte rozhranie (eth0)
Stlačte tlačidlo Konfigurovať
Ovládanie zobrazí prekrývacie okno na
konfiguráciu rozhraní.
Na karte Nastavenia zadajte do prekrývacieho
okna informácie z nasledujúcej tabuľky
Stlačte tlačidlo OK

Nastavenie

Význam

Zadanie

Stav

Rozhranie aktívne

Musí byť zaškrtnuté

Meno:

Názov rozhrania

(nemeňte)

Zásuvkové spojenie:

Označenie zásuvkového spojenia: X26

(nemeňte)

IP adresa

IP adresa ovládania

Aktivujte možnosť Manuálne nastaviť
IP adresu

Adresa:

Zapíšte IP adresu ovládania

Štyri číselné hodnoty oddelené
bodkou, napr. 160.1.180.20

Maska Subnet

Maska Subnet slúži na rozlišovanie sieťového a hostiteľského ID siete.
Zapíšte Maska Subnet

Štyri číselné hodnoty oddelené
bodkou, napr. 255.255.0.0
Na hodnotu sa opýtajte sieťového
špecialistu
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Ovládanie môže mať dve sieťové rozhrania. Každé sieťové
rozhranie má vlastnú IP adresu.
Ak sú k dispozícii dve sieťové rozhrania, sú v ovládaniach
HEIDENHAIN vopred nastavené nasledovne:
X26 na napojenie do miestnej firemnej siete (pripojenie na
StateMonitor)
X116 na použitie v rámci stroja
Rešpektujte príručku vášho stroja!
Výrobca stroja môže zmeniť použité priradenie
sieťových rozhraní HEIDENHAIN.

UPOZORNENIE
Pozor, porucha funkcie!
Ak zmeníte IP adresu interného strojového rozhrania, prerušíte
komunikáciu s ostatnými komponentmi stroja a znefunkčníte
ovládanie.
Nemeňte nastavenia pre interné rozhranie používané v stroji
Ďalšie informácie: používateľská príručka pre popisný
dialóg HEIDENHAIN iTNC 530
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TNC 620, verzia softvéru 34056x (HEROS 4) a TNC 320,
verzia softvéru 34055x (HEROS 4)
Na pripojenie ovládania cez pevnú IP adresu do firemnej siete
postupujte takto:
Ovládanie spojte sieťovým káblom s lokálnou firemnou sieťou
Zvoľte prevádzkový režim Programovať
Stlačte tlačidlo MOD
Zadajte kódové číslo NET123
Stlačte softvérové tlačidlo OK
Stlačte tlačidlo Správa programov
Stlačte softvérové tlačidlo Sieť
Stlačte softvérové tlačidlo Konfigurovať sieť
Ovládanie zobrazí prekrývacie okno na
nastavenie siete.
Na karte Hostname zadajte meno počítača, s
ktorým sa zobrazuje ovládanie vo firemnej sieti
Pri bode Podpora DHCP vyberte NIE
Stlačte tlačidlo ENT
Ovládanie zobrazí prekrývacie okno Nastavenie
siete.
Do prekrývacieho okna zadajte informácie z
nasledujúcej tabuľky
Stlačte tlačidlo OK
Nastavenie

Význam

Zadanie

IP adresa

IP adresa ovládania

Štyri číselné hodnoty oddelené bodkou, napr.
160.1.180.20

Maska Subnet

Maska Subnet slúži na rozlišovanie sieťového a hostiteľského ID siete.
Zapíšte Maska Subnet

Štyri číselné hodnoty oddelené bodkou, napr.
255.255.0.0
Na hodnotu sa opýtajte sieťového špecialistu

Broadcast

Broadcastová adresa ovládania sa používa, len ak sa odlišuje od štandardného
nastavenia. Štandardné nastavenie sa
vytvorí z ID siete a ID hostiteľa, v ktorom
sú všetky bity nastavené na 1.

Napr. 160.1.255.255

Router

Internetová adresa vášho predvoleného
smerovača (routera).
Toto zadanie je potrebné len vtedy, keď sa
vaša sieť skladá z viacerých čiastkových
sietí.

Štyri číselné hodnoty oddelené bodkou, napr.
160.1.0.2
Na hodnotu sa opýtajte sieťového špecialistu

Zmeny v nastaveniach siete spôsobia reštart ovládania.
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TNC 640/TNC 620/TNC 320/TNC 128 (HEROS 5)
Na pripojenie ovládania cez pevnú IP adresu do firemnej siete
postupujte takto:
Ovládanie spojte sieťovým káblom s lokálnou firemnou sieťou
Zvoľte prevádzkový režim Programovať
Stlačte tlačidlo MOD
Zadajte kódové číslo NET123
Stlačte softvérové tlačidlo OK
Stlačte tlačidlo Správa programov
Stlačte softvérové tlačidlo SIEŤ
Stlačte softvérové tlačidlo KONFIGUROVAŤ SIEŤ
Ovládanie zobrazí prekrývacie okno pre sieťové
nastavenia.
Na karte Mená počítača zadajte meno počítača,
s ktorým sa zobrazuje ovládanie vo firemnej sieti
Prepnite na kartu Rozhrania
Vyberte rozhranie (eth0)
Stlačte tlačidlo Konfigurovať
Ovládanie zobrazí prekrývacie okno na
konfiguráciu rozhraní.
Do prekrývacieho okna zadajte informácie z
nasledujúcej tabuľky
Stlačte tlačidlo OK

Nastavenie

Význam

Zadanie

Stav

Rozhranie aktívne

Musí byť zaškrtnuté

Meno:

Názov rozhrania

(nemeňte)

Zásuvkové spojenie:

Označenie zásuvkového spojenia: X26

(nemeňte)

IP adresa

IP adresa ovládania

Aktivujte možnosť Manuálne nastaviť
IP adresu

Adresa:

Zapíšte IP adresu ovládania

Štyri číselné hodnoty oddelené
bodkou, napr. 160.1.180.20

Maska Subnet

Maska Subnet slúži na rozlišovanie sieťového a hostiteľského ID siete.
Zapíšte Maska Subnet

Štyri číselné hodnoty oddelené
bodkou, napr. 255.255.0.0
Na hodnotu sa opýtajte sieťového
špecialistu
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Ovládanie môže mať dve sieťové rozhrania. Každé sieťové
rozhranie má vlastnú IP adresu.
Ak sú k dispozícii dve sieťové rozhrania, sú v ovládaniach
HEIDENHAIN vopred nastavené nasledovne:
X26 na napojenie do miestnej firemnej siete (pripojenie na
StateMonitor)
X116 na použitie v rámci stroja
Rešpektujte príručku vášho stroja!
Výrobca stroja môže zmeniť použité priradenie
sieťových rozhraní HEIDENHAIN.

UPOZORNENIE
Pozor, porucha funkcie!
Ak zmeníte IP adresu interného strojového rozhrania, prerušíte
komunikáciu s ostatnými komponentmi stroja a znefunkčníte
ovládanie.
Nemeňte nastavenia pre interné rozhranie používané v stroji
Ďalšie informácie: príručka používateľa Nekódované
programovanie TNC 640/TNC 620/TNC 320/TNC 128
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CNC PILOT 640 od verzie softvéru 688946-01
(HEROS 5)
Na pripojenie ovládania cez pevnú IP adresu do firemnej siete
postupujte takto:
Ovládanie spojte sieťovým káblom s lokálnou firemnou sieťou
Prejdite do prevádzkového režimu Organizácia
Stlačte softvérové tlačidlo Kód
Zadajte kódové číslo NET123
Stlačte tlačidlo OK
Stlačte softvérové tlačidlo Prenos
Stlačte softvérové tlačidlo Prepojenia
Stlačte softvérové tlačidlo Sieťová konfig.
Ovládanie zobrazí prekrývacie okno pre sieťové
nastavenia.
Na karte Mená počítača zadajte meno počítača,
s ktorým sa zobrazuje ovládanie vo firemnej sieti
Prepnite na kartu Rozhrania
Vyberte rozhranie (eth0)
Stlačte tlačidlo Konfigurovať
Ovládanie zobrazí prekrývacie okno na
konfiguráciu rozhraní.
Do prekrývacieho okna zadajte informácie z
nasledujúcej tabuľky
Stlačte tlačidlo OK

Nastavenie

Význam

Zadanie

Stav

Rozhranie aktívne

Musí byť zaškrtnuté

Meno:

Názov rozhrania

(nemeňte)

Zásuvkové spojenie:

Označenie zásuvkového spojenia: X26

(nemeňte)

IP adresa

IP adresa ovládania

Aktivujte možnosť Manuálne nastaviť
IP adresu

Adresa:

Zapíšte IP adresu ovládania

Štyri číselné hodnoty oddelené
bodkou, napr. 160.1.180.20

Maska Subnet

Maska Subnet slúži na rozlišovanie sieťového a hostiteľského ID siete.
Zapíšte Maska Subnet

Štyri číselné hodnoty oddelené
bodkou, napr. 255.255.0.0
Na hodnotu sa opýtajte sieťového
špecialistu
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Ovládanie môže mať dve sieťové rozhrania. Každé sieťové
rozhranie má vlastnú IP adresu.
Ak sú k dispozícii dve sieťové rozhrania, sú v ovládaniach
HEIDENHAIN vopred nastavené nasledovne:
X26 na napojenie do miestnej firemnej siete (pripojenie na
StateMonitor)
X116 na použitie v rámci stroja
Rešpektujte príručku vášho stroja!
Výrobca stroja môže zmeniť použité priradenie
sieťových rozhraní HEIDENHAIN.

UPOZORNENIE
Pozor, porucha funkcie!
Ak zmeníte IP adresu interného strojového rozhrania, prerušíte
komunikáciu s ostatnými komponentmi stroja a znefunkčníte
ovládanie.
Nemeňte nastavenia pre interné rozhranie používané v stroji
Ďalšie informácie: príručka používateľa
CNC PILOT 640 od verzie softvéru 68894x-04
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MANUALplus 620 od verzie softvéru 548328-05 a
54843x-01 (HEROS 5)
Na pripojenie ovládania cez pevnú IP adresu do firemnej siete
postupujte takto:
Ovládanie spojte sieťovým káblom s lokálnou firemnou sieťou
Prejdite do prevádzkového režimu Organizácia
Stlačte softvérové tlačidlo Kód
Zadajte kódové číslo NET123
Stlačte tlačidlo OK
Stlačte softvérové tlačidlo Prenos
Stlačte softvérové tlačidlo Prepojenia
Stlačte softvérové tlačidlo Sieť
Ovládanie zobrazí prekrývacie okno pre položku
Sieťové spojenie.
Stlačte softvérové tlačidlo Konfig.
Ovládanie zobrazí prekrývacie okno pre položku
Sieťová konfigurácia.
Do prekrývacieho okna zadajte informácie z
nasledujúcej tabuľky
Stlačte softvérové tlačidlo Uložiť
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Nastavenie

Význam

Zadanie

Názov ovládania

Názov ovládania, s ktorým je ovládanie
viditeľné v sieti

Napr. MANUALplus620

DHCP

OFF: Ovládanie má pevnú IP adresu v
sieti.
ON: Ovládanie získava automaticky zo
servera DHCP:
IP adresu
Masku podsiete
Broadcast
Gateway

OFF

IP adresa

IP adresa ovládania

Štyri číselné hodnoty oddelené bodkou, napr.
192.168.000.000

Maska Subnet

Maska Subnet slúži na rozlišovanie sieťového a hostiteľského ID siete.
Zapíšte Maska Subnet

Štyri číselné hodnoty oddelené bodkou, napr.
255.255.255.0
Na hodnotu sa opýtajte sieťového špecialistu

Broadcast

Broadcastová adresa ovládania sa používa, len ak sa odlišuje od štandardného
nastavenia. Štandardné nastavenie sa
vytvorí z ID siete a ID hostiteľa, v ktorom
sú všetky bity nastavené na 1.

Štyri číselné hodnoty oddelené bodkou, napr.
255.255.255.0
Na hodnotu sa opýtajte sieťového špecialistu

Router

IP adresa predvolenej brány (Default
Gateway) je potrebná len vtedy, keď pracujete viac ako s jednou sieťou.

Štyri číselné hodnoty oddelené bodkou, napr.
192 168 000 254
Na hodnotu sa opýtajte sieťového špecialistu

Ďalšie informácie: príručka používateľa
MANUALplus 620 od verzie softvéru 548328-05 a
54843x-01

Sieťové pripojenie cez DHCP
Vo veľkých sieťach je bežné pripojenie klientov s DHCP.
DHCP znamená Dynamic Host Configuration Protocol.
Ako DHCP sa označuje komunikačný protokol alebo internetový
protokol, ktorý umožňuje pridelenie sieťovej konfigurácie klientovi
zo servera. Klienti získavajú IP adresy a iné parametre automaticky
zo servera DHCP.
Klient je koncové zariadenie, ktoré vyvoláva cez sieť služby zo
servera.
Sieť s viac klientmi, ako je disponibilných IP adries, vystačí vďaka
pripojeniu DHCP s menej IP adresami, pretože nie všetci klienti
sú prihlásení v sieti súčasne. Tak neblokujú neprihlásení klienti IP
adresy. Disponibilné IP adresy sa prideľujú dynamicky klientom,
ktorí sú prihlásení v sieti.
Pripojenie DHCP je funkcia FCL-2.
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iTNC 530 od verzie softvéru 34049x-04 (HEROS 4)
Na pripojenie ovládania cez DHCP do firemnej siete postupujte
takto:
Vyberte prevádzkový režim Uložiť/editovať
program
Stlačte tlačidlo MOD
Zadajte kódové číslo NET123
Stlačte tlačidlo ENT
Stlačte softvérové tlačidlo DEFINE NET
Ovládanie zobrazí hlavnú obrazovku na
konfiguráciu siete.
Do stĺpcov zadajte nasledujúce informácie:
Nastavenie

Význam

Zadanie

ADRESA

Ovládanie získava IP adresu zo servera
DHCP.

DHCP

MASKA

Ovládanie získava masku podsiete
(SUBNET MASK) zo servera DHCP.

(nič nezadávajte)

BROADCAST
(VYSIELAŤ)

Ovládanie získava broadcastovú adresu zo
servera DHCP.

(nič nezadávajte)

ROUTER (SMEROVAČ)

Internetová adresa vášho predvoleného
routera

Toto zadanie je potrebné len vtedy, keď sa
vaša sieť skladá z viacerých čiastkových
sietí.

HOSTITEĽ

Názov, ktorým sa TNC hlási v sieti

Zadajte meno počítača

DOMÉNA

Názov domény vašej firemnej siete

DHCP

NÁZOV SERVERA

Dynamické prideľovanie adresy siete
doménového servera

(nič nezadávajte)

Ďalšie informácie: používateľská príručka pre popisný
dialóg HEIDENHAIN iTNC 530
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iTNC 530 od verzie softvéru 34049x-05 (HEROS 4)
Na pripojenie ovládania cez DHCP do firemnej siete postupujte
takto:
Vyberte prevádzkový režim Uložiť/editovať
program
Stlačte tlačidlo MOD
Zadajte kódové číslo NET123
Stlačte tlačidlo ENT
Stlačte softvérové tlačidlo DEFINE NET
Ovládanie zobrazí prekrývacie okno pre sieťové
nastavenia.
Na karte Mená počítača zadajte meno počítača,
s ktorým sa zobrazuje ovládanie vo firemnej sieti
Na karte Rozhrania stlačte tlačidlo Konfigurovať
Ovládanie zobrazí prekrývacie okno na
konfiguráciu rozhraní.
Do prekrývacieho okna zadajte nasledujúce
informácie:

Nastavenie

Význam

Zadanie

Stav

Rozhranie aktívne

Musí byť zaškrtnuté

Meno:

Názov rozhrania

(nemeňte)

Zásuvkové spojenie:

Označenie zásuvkového spojenia: X26

(nemeňte)

IP adresa

IP adresa ovládania

Aktivujte možnosť Automaticky
prevziať IP adresu (DHCP)

Adresa:

Ovládanie získava IP adresu automaticky zo servera DHCP.

Maska podsiete:

Ovládanie získava masku podsiete automaticky zo servera DHCP.

Ďalšie informácie: používateľská príručka pre popisný
dialóg HEIDENHAIN iTNC 530
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iTNC 530 od verzie softvéru 60642x-04 (HEROS 5) s
HSCI
Na pripojenie ovládania cez DHCP do firemnej siete postupujte
takto:
Ovládanie spojte sieťovým káblom s lokálnou firemnou sieťou
Vyberte prevádzkový režim Uložiť/editovať
program
Stlačte tlačidlo MOD
Zadajte kódové číslo NET123
Stlačte tlačidlo ENT
Stlačte softvérové tlačidlo DEFINE NET
Ovládanie zobrazí prekrývacie okno pre sieťové
nastavenia.
Na karte Mená počítača zadajte meno počítača,
s ktorým sa zobrazuje ovládanie vo firemnej sieti
Prepnite na kartu Rozhrania
Vyberte rozhranie (eth0)
Stlačte tlačidlo Konfigurovať
Ovládanie zobrazí prekrývacie okno na
konfiguráciu rozhraní.
Na karte Nastavenia zadajte do prekrývacieho
okna nasledujúce informácie:

Nastavenie

Význam

Zadanie

Stav

Rozhranie aktívne

Musí byť zaškrtnuté

Meno:

Názov rozhrania

(nemeňte)

Zásuvkové spojenie:

Označenie zásuvkového spojenia: X26

(nemeňte)

IP adresa

IP adresa ovládania

Aktivujte možnosť Automaticky
prevziať IP adresu (DHCP)

Adresa:

Ovládanie získava IP adresu automaticky zo servera DHCP.
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Nastavenie

Význam

Zadanie

Maska podsiete:

Maska podsiete slúži na rozlišovanie sieťového a hostiteľského ID siete.
Ovládanie získava masku podsiete automaticky.

Domain Name Server
(DNS)

Možnosť Automaticky prevziať DNS:
TNC získava IP adresu servera DNS automaticky.
Možnosť Manuálne konfigurovať DNS:
Ručne zadajte IP adresu servera a názov domény.

Default Gateway
(predvolená brána)

Možnosť Automaticky prevziať Default GW:
TNC získava IP adresu Default-Gateway automaticky.
Možnosť Manuálne konfigurovať Deafult GW:
Manuálne zadajte IP adresu Default-Gateway

Zmeny prevezmite tlačidlom OK alebo odmietnite tlačidlom
Storno
Ovládanie môže mať dve sieťové rozhrania. Každé sieťové
rozhranie má vlastnú IP adresu.
Ak sú k dispozícii dve sieťové rozhrania, sú v ovládaniach
HEIDENHAIN vopred nastavené nasledovne:
X26 na napojenie do miestnej firemnej siete (pripojenie na
StateMonitor)
X116 na použitie v rámci stroja
Rešpektujte príručku vášho stroja!
Výrobca stroja môže zmeniť použité priradenie
sieťových rozhraní HEIDENHAIN.

UPOZORNENIE
Pozor, porucha funkcie!
Ak zmeníte IP adresu interného strojového rozhrania, prerušíte
komunikáciu s ostatnými komponentmi stroja a znefunkčníte
ovládanie.
Nemeňte nastavenia pre interné rozhranie používané v stroji
Ďalšie informácie: používateľská príručka pre popisný
dialóg HEIDENHAIN iTNC 530
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TNC 640/TNC 620/TNC 320/TNC 128
Na pripojenie ovládania cez DHCP do firemnej siete postupujte
takto:
Ovládanie spojte sieťovým káblom s lokálnou firemnou sieťou
Zvoľte prevádzkový režim Programovať
Stlačte tlačidlo MOD
Zadajte kódové číslo NET123
Stlačte softvérové tlačidlo OK
Stlačte tlačidlo Správa programov
Stlačte softvérové tlačidlo Sieť
Stlačte softvérové tlačidlo Konfigurovať sieť
Ovládanie zobrazí prekrývacie okno pre sieťové
nastavenia.
Na karte Mená počítača zadajte meno počítača,
s ktorým sa zobrazuje ovládanie vo firemnej sieti
Prepnite na kartu Rozhrania
Vyberte rozhranie (eth0)
Stlačte tlačidlo Konfigurovať
Ovládanie zobrazí prekrývacie okno na
konfiguráciu rozhraní.
Do prekrývacieho okna zadajte nasledujúce
informácie:

Nastavenie

Význam

Zadanie

Stav

Rozhranie aktívne

Musí byť zaškrtnuté

Meno:

Názov rozhrania

(nemeňte)

Zásuvkové spojenie:

Označenie zásuvkového spojenia: X26

(nemeňte)

IP adresa

IP adresa ovládania

Aktivujte možnosť Automaticky prevziať
IP adresu (DHCP)

Adresa:

Ovládanie získava IP adresu automaticky zo servera DHCP.
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Nastavenie

Význam

Zadanie

Maska podsiete:

Maska podsiete slúži na rozlišovanie sieťového a hostiteľského ID siete.
Ovládanie získava masku podsiete automaticky.

Domain Name
Server (DNS)

Možnosť Automaticky prevziať DNS:
TNC získava IP adresu servera DNS automaticky.
Možnosť Manuálne konfigurovať DNS:
Ručne zadajte IP adresu servera a názov domény.

Default Gateway

Možnosť Automaticky prevziať Default GW:
TNC získava Default-Gateway automaticky.
Možnosť Manuálne konfigurovať Deafult GW:
Manuálne zadajte IP adresu Default-Gateway

Zmeny prevezmite tlačidlom OK alebo odmietnite tlačidlom
Storno
Ovládanie môže mať dve sieťové rozhrania. Každé sieťové
rozhranie má vlastnú IP adresu.
Ak sú k dispozícii dve sieťové rozhrania, sú v ovládaniach
HEIDENHAIN vopred nastavené nasledovne:
X26 na napojenie do miestnej firemnej siete (pripojenie na
StateMonitor)
X116 na použitie v rámci stroja
Rešpektujte príručku vášho stroja!
Výrobca stroja môže zmeniť použité priradenie
sieťových rozhraní HEIDENHAIN.

UPOZORNENIE
Pozor, porucha funkcie!
Ak zmeníte IP adresu interného strojového rozhrania, prerušíte
komunikáciu s ostatnými komponentmi stroja a znefunkčníte
ovládanie.
Nemeňte nastavenia pre interné rozhranie používané v stroji
Ďalšie informácie: príručka používateľa Nekódované
programovanie TNC 640/TNC 620/TNC 320/TNC 128
od verzie softvéru 34059x-06
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CNC PILOT 640 od verzie softvéru 688946-01
(HEROS 5)
Na pripojenie ovládania cez DHCP do firemnej siete postupujte
takto:
Ovládanie spojte sieťovým káblom s lokálnou firemnou sieťou
Prejdite do prevádzkového režimu Organizácia
Stlačte softvérové tlačidlo Kód
Zadajte kódové číslo NET123
Stlačte tlačidlo OK
Stlačte softvérové tlačidlo Transfer
Stlačte softvérové tlačidlo Spojenia
Stlačte softvérové tlačidlo Konfigurovať sieť
Ovládanie zobrazí prekrývacie okno pre sieťové
nastavenia.
Na karte Mená počítača zadajte meno počítača,
s ktorým sa zobrazuje ovládanie vo firemnej sieti
Prepnite na kartu Rozhrania
Vyberte rozhranie (eth0)
Stlačte tlačidlo Konfigurovať
Ovládanie zobrazí prekrývacie okno na
konfiguráciu rozhraní.
Do prekrývacieho okna zadajte nasledujúce
informácie:

Nastavenie

Význam

Zadanie

Stav

Rozhranie aktívne

Musí byť zaškrtnuté

Meno:

Názov rozhrania

(nemeňte)

Zásuvkové spojenie:

Označenie zásuvkového spojenia: X26

(nemeňte)

IP adresa

IP adresa ovládania

Aktivujte možnosť Automaticky
prevziať IP adresu (DHCP)

Adresa:

Ovládanie získava IP adresu automaticky zo servera DHCP.

Maska podsiete:

Maska podsiete slúži na rozlišovanie sieťového a hostiteľského ID siete.
Ovládanie získava masku podsiete automaticky.

Zmeny prevezmite tlačidlom OK alebo odmietnite tlačidlom
Storno
Ovládanie môže mať dve sieťové rozhrania. Každé sieťové
rozhranie má vlastnú IP adresu.
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Ak sú k dispozícii dve sieťové rozhrania, sú v ovládaniach
HEIDENHAIN vopred nastavené nasledovne:
X26 na napojenie do miestnej firemnej siete (pripojenie na
StateMonitor)
X116 na použitie v rámci stroja
Rešpektujte príručku vášho stroja!
Výrobca stroja môže zmeniť použité priradenie
sieťových rozhraní HEIDENHAIN.

UPOZORNENIE
Pozor, porucha funkcie!
Ak zmeníte IP adresu interného strojového rozhrania, prerušíte
komunikáciu s ostatnými komponentmi stroja a znefunkčníte
ovládanie.
Nemeňte nastavenia pre interné rozhranie používané v stroji
Ďalšie informácie: príručka používateľa
CNC PILOT 640 od verzie softvéru 68894x-04
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MANUALplus 620 od verzie softvéru 548328-05 a
54843x-01 (HEROS 5)
Na pripojenie ovládania cez DHCP do firemnej siete postupujte
takto:
Ovládanie spojte sieťovým káblom s lokálnou firemnou sieťou
Prejdite do prevádzkového režimu Organizácia
Stlačte softvérové tlačidlo Kód
Zadajte kódové číslo NET123
Stlačte tlačidlo OK
Stlačte softvérové tlačidlo Transfer
Stlačte softvérové tlačidlo Spojenia
Stlačte softvérové tlačidlo Sieť
Ovládanie zobrazí prekrývacie okno pre položku
Sieťové spojenie.
Stlačte softvérové tlačidlo Konfig.
Ovládanie zobrazí prekrývacie okno pre položku
Sieťová konfigurácia.
Do prekrývacieho okna zadajte informácie z
nasledujúcej tabuľky
Stlačte softvérové tlačidlo Uložiť

Nastavenie

Význam

Zadanie

Názov ovládania

Názov ovládania, s ktorým je ovládanie
viditeľné v sieti

Napr. MANUALplus620

DHCP

OFF: Ovládanie má pevnú IP adresu v
sieti.
ON: Ovládanie získava automaticky zo
servera DHCP:
IP adresu
Masku podsiete
Broadcast
Gateway

ON

Ďalšie informácie: príručka používateľa
MANUALplus 620 od verzie softvéru 548328-05 a
54843x-01
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12.1 Parametre stroja špecifické pre
ovládanie
StateMonitor podporuje pripojenie ovládaní HEIDENHAIN, ako aj
iných ovládaní.
Keď v softvéri StateMonitor vytvoríte nový stroj, musíte v časti
Špecifické nastavenia stroja nastaviť parametre stroja, ktoré sú
dôležité na pripojenie. Parametre, ktoré sú k dispozícii, pri tom
závisia od typu zvoleného ovládania.
Ďalšie informácie: "Pripojiť stroj", Strana 111
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12.2 Parametre pre ovládania HEIDENHAIN
Ovládania stroja
Do StateMonitor môžete pripojiť nasledujúce ovládania
HEIDENHAIN:
Ovládanie

od verzie softvéru

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

Keď vytvoríte nový stroj s ovládaním HEIDENHAIN môžete v časti
Špecifické nastavenia stroja urobiť nasledujúce nastavenia:
PLC, heslo
Override, zaznamenanie (len pri iTNC 530)
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Nastavenia pre PLC, heslo
Heslo PLC je potrebné na prístup do PLC: Keď povolíte prístup
do PLC, načíta StateMonitor stav override rýchloposuvu a
dokáže rozlišovať medzi NC blokmi s posuvom a NC blokmi s
rýchloposuvom.
Keď povolíte prístup do PLC, objaví sa v diagrame
Analýza programu ukazovateľ stavu FMAX.
Ďalšie informácie: "Diagram Analýza programu",
Strana 71
StateMonitor má do PLC len prístup s právom čítania na
vyhodnotenie údajov stroja.
Keď v položke Typ vyberiete jedno z ovládaní, okrem iTNC 530,
máte k dispozícii v položke Špecifické nastavenia stroja
nasledujúce možnosti pre položku PLC, heslo:
Možnosť

Význam

PLC, štandard

PLC je chránený štandardným heslom typu
PLC, heslo
Prístup sa realizuje automaticky

Žiadny PLC

Žiadny prístup do PLC
Keď výrobca stroja používa
denné heslo typu PLC, heslo,
vyberte Žiadny PLC.

OEM PLC

Výrobca stroja zadal vlastné PLC, heslo (nie
pri iTNC 530)
Prípadne sa naň opýtajte výrobcu stroja a
zapíšte ho do vstupného poľa

Možnosť PLC, štandard alebo OEM PLC
Keď vyberiete možnosť PLC, štandard alebo OEM PLC, rozlišuje
StateMonitor pri zobrazení stavov stroja pri aktuálnom bloku medzi
nasledujúcimi možnosťami:
NC blok s posuvom
NC blok s rýchloposuvom
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Aktívny NC blok s posuvom
Keď je aktívny NC blok s posuvom, zobrazenie stavu stroja
nezávisí od polohy override rýchloposuvu.
StateMonitor zobrazuje žltý stav stroja, keď je override posuvu
= 0 %. Stav stroja bude svetlozelený, keď je override posuvu
> 0 % a < 100 %. Ak je override posuvu na ≥ 100 %, je stav stroja
tmavozelený.
Override rýchloposuvu
FMAX

Override posuvu
F=0%

Override posuvu
0 % < F < 100 %

Override posuvu
F ≥ 100 %

FMAX = 0 %

Stav stroja: žltá

Stav stroja:
svetlozelená

Stav stroja:
tmavozelená

0 % < FMAX < 100 %

Stav stroja: žltá

Stav stroja:
svetlozelená

Stav stroja:
tmavozelená

FMAX ≥ 100 %

Stav stroja: žltá

Stav stroja:
svetlozelená

Stav stroja:
tmavozelená

Aktívny blok NC s rýchloposuvom
Keď je aktívny NC blok s rýchloposuvom, zobrazenie stavu stroja
nezávisí od polohy override posuvu.
StateMonitor zobrazuje žltý stav stroja, keď je override
rýchloposuvu = 0 %. Stav stroja bude svetlozelený, keď je override
rýchloposuvu > 0 % a < 100 %. Ak je override rýchloposuvu na
≥ 100 %, je stav stroja tmavozelený.
Override rýchloposuvu
FMAX

Override posuvu
F=0%

Override posuvu
0 % < F < 100 %

FMAX = 0 %

Stav stroja: žltá

Stav stroja: žltá

0 % < FMAX < 100 %

Stav stroja:
svetlozelená

Stav stroja:
svetlozelená

Stav stroja:
svetlozelená

FMAX ≥ 100 %

Stav stroja:
tmavozelená

Stav stroja:
tmavozelená

Stav stroja:
tmavozelená
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Možnosť Žiadny PLC
Keď vyberiete možnosť Žiadny PLC, zobrazí StateMonitor stavy
stroja takto:
Stav stroja je žltý, keď je v časti Vykonávanie programu po
blokoch override pre posuv = 0 %.
Stav stroja je svetlozelený, keď je override posuvu > 0 %
Stav stroja je tmavozelený, keď sú override pre posuv a
rýchloposuv ≥ 100 %
Príklad:
NC blok s FMAX je aktívny, override pre rýchloposuv = 0 % a
override pre posuv > 0 %. Stroj síce stojí, ale StateMonitor napriek
tomu zobrazuje zelený stav stroja.
Nasledujúca tabuľka zobrazuje, ktorý stav stroja vyvolá aká
kombinácia override posuvu a override rýchloposuvu:
Override rýchloposuvu
FMAX

Override posuvu
F=0%

Override posuvu
0 % < F < 100 %

Override posuvu
F ≥ 100 %

FMAX = 0 %

Stav stroja: žltá

Stav stroja:
svetlozelená

Stav stroja:
svetlozelená

0 % < FMAX < 100 %

Stav stroja: žltá

Stav stroja:
svetlozelená

Stav stroja:
svetlozelená

FMAX ≥ 100 %

Stav stroja: žltá

Stav stroja:
svetlozelená

Stav stroja:
tmavozelená

Nastavenia pre Override, zaznamenanie (len pri iTNC 530)
Keď v položke Typ vyberiete ovládanie iTNC 530, máte v bode
Špecifické nastavenia stroja na výber nasledujúce možnosti
Override, zaznamenanie:
Možnosť

Význam

HEIDENHAIN DNC,
štandard

Vyberte ako štandard, keď stroj vytvárate
prvýkrát

Čítanie slov PLC

Vyberte, len keď sa Nastavenia Override
stroja v aplikácii StateMonitor nezobrazujú
správne
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12.3 Parametre pre iné ovládania
V závislosti od vášho voliteľného softvéru môžete do StateMonitor
pripojiť cez nasledujúce rozhrania ďalšie ovládania:
Rozhranie

Od verzie softvéru

Modbus

Connect/Read

OPC UA

1.02.x

MTConnect

1.2

Pri pripojení iných ovládaní sa musí uskutočniť priradenie
riadiacich signálov k príslušnému stavu stroja ručne. Na to používa
StateMonitor tabuľku definícií, ktorá priradí k špecifickým riadiacim
signálom vždy jeden stav stroja.
Keď vytvárate nový stroj, musíte v časti Špecifické nastavenia
stroja zadefinovať túto tabuľku definícií s príslušnými parametrami.
Komunikácia
StateMonitor periodicky zisťuje riadiace signály z iných ovládaní.
Perióda tohto zisťovania trvá 1 sekundu.
Parametre signálu
Napriek otvoreným štandardom Modbus, OPC
UA a MTConnect existujú mnohé rozdiely medzi
podporovanými ovládaniami.
Potrebné informácie o adresách, porovnávacích
hodnotách a typoch údajov nájdete v dokumentácii
výrobcu ovládania alebo stroja.
Parametre signálu, ktoré StateMonitor vyhodnocuje, sú pre všetky
ovládania nepochádzajúce od spol. HEIDENHAIN identické.
StateMonitor vytvorí z prenesených parametrov signálu stavový
model pre príslušný stroj.
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Základné parametre signálu pre stavový model:
Parametre signálu

Význam

Program beží (PGM
STARTED/PGM
RUNNING)

Program bol spustený alebo práve
beží

Program prerušený
chybou (ERROR)

Vyskytla sa alebo trvá chyba. Keď
nie je zadefinovaný Program prerušený používateľom (PGM CANCELED), ukončí operácia Program
prerušený chybou (ERROR) aktuálny
program. Spustí sa počítadlo Prerušenie chybovým hlásením a vygeneruje oznámenie

Program sa kompletne
dokončil (PGM COMPLETED/END PGM)

Program bol úspešne ukončený.
Počítadlo programu Kompletne
dokončené počíta a vygeneruje sa
oznámenie

Tieto tri parametre signálu musia vždy existovať, aby podporovali
základné funkcie, ako signalizáciu stavu a jednoduchý ukazovateľ
stavu stroja.
Prídavné parametre signálu pre stavový model:
Parametre signálu

Význam

Program zastavený
(PGM STOPPED)

Program bol prerušený, zostáva však
aktívny a môže pokračovať

Program prerušený
používateľom (PGM
CANCELED)

Program bol prerušený a nemôže
pokračovať. Spustí sa počítadlo
programu a vygeneruje sa oznámenie
Program prerušený používateľom

Chyba potvrdená
(ERROR CLEARED)

Chyba aktivovaná s hlásením
Program prerušený chybou (ERROR)
bola znovu potvrdená. Stav programu
prejde na Prerušený.
Program môže pokračovať pomocou
Program beží (PGM STARTED/PGM
RUNNING) alebo môže byť prerušený
pomocou Program prerušený používateľom (PGM CANCELED)

Rýchloposuv polohy
Override v % (0 – 100)

Hodnota v %

Posuv polohy Override
v % (0 – 150)

Hodnota v %

Vreteno polohy Override v % (0 – 150)

Hodnota v %

Rýchloposuv (FMAX)
aktívny

Hodnota stanovuje, či sa na zisťovanie stavu pri bežiacom programe
hodnotí override rýchloposuvu (FMAX
= false) alebo posuvu (FMAX = true)

Prevádzkový režim:
automatický režim

Hodnota sa vyhodnocuje len pre
detailný náhľad
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Parametre signálu

Význam

Prevádzkový režim:
ručný režim

Hodnota sa vyhodnocuje len pre
detailný náhľad

Prevádzkový režim:
ručné kol.

Hodnota sa vyhodnocuje len pre
detailný náhľad

Názov alebo číslo
programu

Hodnota sa môže vyhodnocovať
počas chodu programu. Pri zmene
programu a následnom štarte sa
vynulujú počítadlá programu pre
aktuálny program. Keď parameter nie
je aktívny, použije sa ako predvoľba
„Program“

Pre každý signál sú potrebné nasledujúce údaje:
Adresa (pamäte)
Adresa umožňuje prístup rozhrania softvéru StateMonitor k
príslušnej hodnote
Pri ovládaniach typu Modbus je navyše relevantný
ešte typ adresy. Ním sa uvádza, v ktorom adresovom
priestore ovládania sa nachádza adresa pamäte.
Typ údajov signálu
Typ údajov definuje okrem iného, ako sa vykoná porovnanie
hodnôt. StateMonitor rozlišuje medzi parametrami hodnôt (typ
údajov Text (string) a Number (number)) a booleovskými
parametrami (typ údajov Boolean value (0 or 1))
Porovnávacia hodnota
Porovnávacie hodnoty sú potrebné pre signály, ktoré
prichádzajú priamo do stavového modelu ovládania. Výnimkou
z toho sú číselné hodnoty polôh override alebo texty, ako názov
programu, ktoré sa nemusia porovnávať
Overenie
Keď v časti Špecifické nastavenia stroja uložíte tabuľku definícií
pomocou tlačidla Pripojiť stroj, záznamy sa overia. Tým sa zaistí,
že priradenie nebude neplatné v dôsledku preklepu alebo pod.
Chybové hlásenie sa zobrazí v nasledujúcich prípadoch:
Chýba záznam pre adresu (booleovské parametre a parametre
hodnôt)
Booleovské parametre
dva booleovské parametre majú rovnakú adresu
dva parametre signálu majú rovnaký dátový typ, rovnakú
adresu a rovnakú hodnotu
Parametre hodnôt
parametre signálu s dátový typom Text (string) alebo
Number (number) nemá žiadnu hodnotu
dva parametre signálu majú rovnakú adresu
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12.4 Parametre spojenia Modbus
Spojenie
Tabuľka definícií ponúka pre Modbus nasledujúce parametre
spojenia:
Port
Číslo sieťového portu, cez ktorý je ovládanie Modbus dostupné.
Pozrite si dokumentáciu výrobcu ovládania alebo
stroja.
SIK:
Ručné zadanie
NC softvér
Ručné zadanie
Adresovanie
Pri Modbus sa adresa zadáva ako číselná hodnota. Adresa sa
skladá z nasledujúcich prvkov:
Typ adresy uvádza zvolenú oblasť pamäte (adresový priestor)
Adresa uvádza, z ktorého miesta vo zvolenej oblasti pamäte sa
má hodnota načítať
Typ údajov uvádza, aký formát má hodnota a tým aj to, koľko
bitov sa má načítať a spracovať
Pre typ adresy COIL_OUTPUT a DIGITAL_INPUT sa
zapisujú väčšinou booleovské hodnoty (0, 1).
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12.5 Príklad pripojenia ovládania cez Modbus
Načítanie signálov
Pri Modbus môže StateMonitor načítať signály priamo so vstupných
svoriek ovládania. Na analógových vstupoch sa väčšinou meria
napätie v rozsahu 0 V až 10 V. Pre hodnoty override musí
ovládanie prepočítať napätie na číselnú hodnotu v rozsahu 0
až 150. Výsledok tohto prepočtu môže adresa vyčítať z pamäte
príznakov.
Na vstupných svorkách existujú nasledujúce signály:
Priradenie vstupných svoriek
Typ

Adresa

Význam

Digitálny vstup

1

Stroj beží

Digitálny vstup

2

Úloha prerušená chybou

Digitálny vstup

3

Úloha kompletne vykonaná

Digitálny vstup

4

Stroj zastavený

Analógový vstup

23

Potenciometer posuvu

Analógový vstup

25

Potenciometer vretena

Adresy v pamäti príznakov
Typ

Adresa

Význam

Override posuvu

42

Prepočítaná hodnota pre
override posuvu

Override vretena

43

Prepočítaná hodnota pre
override vretena

Stavový model
V nasledujúcich tabuľkách nájdete stavový model na ovládanie cez
Modbus
Parameter

Typ adresy

Dátový
typ

Adresa

Hodnota

Program beží (PGM STARTED/PGM RUNNING)

DIGITAL_INPUT

BIT

1

1

Program prerušený chybou (ERROR)

DIGITAL_INPUT

BIT

2

1

Program sa kompletne dokončil (PGM COMPLETED/END PGM)

DIGITAL_INPUT

BIT

3

1

Program zastavený (PGM STOPPED)

DIGITAL_INPUT

BIT

4

1

Posuv polohy Override v % (0 – 150)

HOLDING_REGISTER

INT_16

42

Vreteno polohy Override v % (0 – 150)

HOLDING_REGISTER

INT_16

43
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12.6 Parametre spojenia OPC UA
Spojenie
Tabuľka definícií ponúka pre OPC UA nasledujúce parametre
spojenia:
Port
Číslo portu siete, na ktorom je na stroji dostupný server OPC
UA.
Pozrite si dokumentáciu výrobcu ovládania alebo
stroja.
Default Namespace
Definuje Default Namespace, ktorý sa použije pre adresu
Security Mode
Ručné zadanie autentifikácie, v závislosti od servera
Používateľ
Ručné zadanie autentifikácie
Heslo
Ručné zadanie autentifikácie
SIK:
Ručné zadanie
NC softvér
Ručné zadanie
Adresovanie
Pri OPC UA sa adresa skladá z Namespace a vlastnej adresy.
V tabuľke definícií sa pri tom pre každý parameter signálu môže
definovať vlastný parameter Namespace. Keď nezapíšete žiadnu
hodnotu špecifickú pre parameter, použije StateMonitor pre
Namespace hodnotu uvedenú v Default Namespace.
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12.7 Parametre spojenia MTConnect
Spojenie
Tabuľka definícií ponúka pre MTConnect nasledujúce parametre
spojenia:
Port
Číslo sieťového portu, na ktorom je dostupná služba MTConnect
ovládania.
Pozrite si dokumentáciu výrobcu ovládania alebo
stroja.
Predpona (http alebo https)
Definuje, či ovládanie poskytuje údaje stroja šifrovane. Na
šifrované spojenie zadajte hodnotu spojenia „https“
DeviceStream name
Jednoznačná identifikácia na nájdenie správnych údajov stroja
v dátach XML. MTConnect umožňuje prenos informácií pre
viaceré stroje v jednej požiadavke. Z tohto dôvodu je potrebná
jednoznačná identifikácia na rozlíšenie.
StateMonitor podporuje schémy MT Connect od
verzie 1.2.
SIK:
Ručné zadanie
NC softvér
Ručné zadanie
Test
Pomocou tlačidla Current-Request môžete po zadaní IP adresa/
DHCP, Port a Predpona (http alebo https) otestovať spojenie.
Keď sú parametre spojenia správne, otvorí StateMonitor novú kartu
vo webovom prehliadači s dátami XML, ktoré hlási MTConnect.
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12.8 Príklad pripojenia ovládania cez
MTConnect
Odvodenie parametrov stroja
Na testovacie účely ponúka firma MAZAK server, pomocou
ktorého sa môžu otestovať spojenia so strojom pomocou
MTConnect. Ďalšie informácie nájdete na stránke
http://mtconnect.mazakcorp.com.
Na základe tohto testovacieho servera sa zobrazí odvodenie
parametrov stroja pre MTConnect.
Na URL testovacieho servera sú dve relevantné adresy na
odvodenie:
Priradenie dátového typu MTConnect k adrese
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/probe
Aktuálne hodnoty ovládania
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/current
Na zobrazenie stavových informácií používa MTConnect dátový
typ EVENT, ktorý je rozdelený na ďalšie podtypy. Pre stav realizácie
programu existuje podtyp EXECUTION, prevádzkové režimy sú
obsiahnuté v podtype CONTROLLER_MODE
. Podľa štandardu sú pre
obidva typy preddefinované určité hodnoty.
Hodnoty pre podtyp EXECUTION(realizácia programu):
PRIPRAVENÝ
ACTIVE

INTERRUPTED
FEED_HOLD
STOPPED

OPTIONAL_STOP

PROGRAM_STOPPED

PROGRAM_COMPLETED

Hodnoty pre podtyp CONTROLLER_MODE(prevádzkový režim):
AUTOMATIC
MANUAL

MANUAL_DATA_INPUT
SEMI_AUTOMATIC
EDIT

Pomocou súboru XML http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/probe
môžete zistiť, ako sa nazývajú adresy týchto typov na ovládaní.
Pomocou textového vyhľadávania „execution“ nájdete v súbore
XML nasledujúcu definíciu premennej:
<DataItem category=„EVENT“ id=„exec“ name=„execution“ type=„EXECUTION“/>

Tu sa definuje premenná s adresou exec typu EXEKUTION. Definícia
prevádzkového režimu potom v príklade vyzerá takto:

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

Z týchto informácií sa dá odvodiť model stavu. Podobným
spôsobom sa dajú nájsť tiež parametre pre názov programu a
polohu override. Pre názov programu je definovaný dátový typ
PROGRAM.
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Pomocou textového vyhľadávania „program“ nájdete v súbore XML
dve definície s týmto dátovým typom:
<DataItem category=„EVENT“ id=„pgm“ name=„program“ type=„PROGRAM“/>
<DataItem category=„EVENT“ id=„spgm“ name=„subprogram“ subType=„x:SUB“ type=„PROGRAM“/>

Na základe názvu je zrejmé, že raz ide o vlastný názov programu
a raz o názov podprogramu. V príklade sa používa parameter s ID
pgm.
Pre parametre posuvu je definovaný dátový typ
PATH_FEEDRATE_OVERRIDE
s podtypmi RAPID a PROGRAMMED
pre rýchloposuv a posuv. Override vretena používa dátový typ
ROTARY_VELOCITY_OVERRIDE
.

Identifikácia údajov stroja
MTConnect umožňuje prenos informácií pre viaceré stroje v jednej
požiadavke. Z tohto dôvodu je potrebná jednoznačná identifikácia
údajov stroja.
Príslušnú hodnotu nájdete v dátach XML, ktoré vyvoláte
nasledovne:
Pomocou tlačidla Current-Request po zadaní IP adresa/DHCP,
Port a Predpona (http alebo https)
Priamo vo webovom prehliadači zadajte do adresového riadka:
http:\\IP adresa/DHCP:Port\current
Keď sú parametre spojenia správne, otvorí StateMonitor novú kartu
vo webovom prehliadači s dátami XML, ktoré hlási MTConnect.
Pomocou textového vyhľadávania „DeviceStream“ nájdete záznam
podobný, ako nasledujúce riadky:
<DeviceStream name=„CUT“ uuid=„002“>

Názov atribútu prvku DeviceStreampri tom uvádza, ktorý stroj sa
požaduje na serveri MTConnect.

Stavový model
V nasledujúcich tabuľkách nájdete stavový model na ovládanie cez
MTConnect.
Parameter

Dátový
typ

Adresa

Hodnota

Program beží (PGM STARTED/PGM RUNNING)

Text

exec

ACTIVE

Program prerušený chybou (ERROR)

Text

exec

INTERRUPTED

Program sa kompletne dokončil (PGM COMPLETED/END PGM)

Text

exec

PROGRAM_COMPLETED

Program zastavený (PGM STOPPED)

Text

exec

PROGRAM_STOPPED

Program prerušený používateľom (PGM CANCELED)

Text

exec

OPTIONAL_STOP

Rýchloposuv polohy Override v % (0 – 100)

Číslo

pfr

Posuv polohy Override v % (0 – 150)

Číslo

pfo

Vreteno polohy Override v % (0 – 150)

Číslo

sovr

Prevádzkový režim: automatický režim

Text

mode

AUTOMATIC

Prevádzkový režim: ručný režim

Text

mode

MANUAL

Názov alebo číslo programu

Text

pgm
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13.1 Zvláštne prípady
Pri niektorých ovládaniach sa pri určitých verziách softvéru
vyskytujú zvláštne prípady alebo špeciálne stavy.
Ovládanie

Verzia softvéru

Zvláštnosť

iTNC 530

340492-06
340492-07

Polohy override stroja sa do StateMonitor neprenášajú detailne.
StateMonitor zobrazuje stav stroja
Produktívny vždy svetlozelenou
farbou bez ohľadu na to, či je override posuvu väčší alebo rovný 100 %
alebo menší.

V menu Nastavenia, podmenu
Stroje v Špecifické nastavenia
stroja zaškrtnite položku
Čítanie slov PLC

TNC 620

340560-01
až
340560-04

Prevádzkové režimy sa v StateMonitor nezobrazujú správne.

Aktualizujte softvér ovládania na
verzia softvéru 340560-05
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13.2 Otázky?
Ak máte otázky týkajúce sa inštalácie alebo obsluhy StateMonitor:
Najskôr si prečítajte návod na inštaláciu a návod na obsluhu
softvéru
Kontaktujte linku pomoci spol. HEIDENHAIN, NC
programovanie:
e-mailom na adresu service.nc-pgm@heidenhain.de
telefonicky na číslo +49 8669 31-3103
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DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5
83301 Traunreut, Germany
 +49 8669 31-0
 +49 8669 32-5061
E-mail: info@heidenhain.de
Technical support  +49 8669 32-1000
Measuring systems  +49 8669 31-3104
E-mail: service.ms-support@heidenhain.de
NC support
 +49 8669 31-3101
E-mail: service.nc-support@heidenhain.de
NC programming  +49 8669 31-3103
E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de
PLC programming  +49 8669 31-3102
E-mail: service.plc@heidenhain.de
APP programming  +49 8669 31-3106
E-mail: service.app@heidenhain.de
www.heidenhain.de
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