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Osnove | O tem priročniku

O tem priročniku
Ta navodila se nanašajo na aplikacijo, različice 1.2.x.
Želite sporočiti spremembe ali ste odkrili napako?
Nenehno se trudimo izboljševati dokumentacijo. Pomagajte nam pri
tem in nam sporočite želene spremembe na naslednji e-naslov:
tnc-userdoc@heidenhain.de
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Osnove | Besedilne oznake

Besedilne oznake
V teh navodilih se uporabljajo naslednje besedilne oznake:
Prikaz

Pomen

...

Označuje korak dejanja
Primer:
Kliknite na gumb SHRANJEV.

...

Označuje rezultat dejanja
Primer:
Aplikacija StateMonitor v preglednici prikaže
vse ustvarjene uporabnike.

...

Označuje naštevanje
Primer:
Skupine napak:
Obdelava
Programiranje
PLC
Splošno

Krepko

Označuje
menije,
registrske karte,
gumbe,
funkcije.
Primer:
Preklopite v meni Nastavitve
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Osnove | Pravni napotek

Pravni napotek
Za uporabo programske opreme StateMonitor veljajo licenčni pogoji
družbe DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH.
Aplikacija StateMonitor vsebuje komponente, katerih lastnik
avtorskih pravic je znt Zentren für Neue Technologien GmbH, LenaChrist-Straße 2, 82031 Grünwald. Te so po vsem svetu zaščitene
z avtorskim pravom. Nepooblaščeno razmnoževanje, uporaba ali
prodaja komponent oz. njihovih delov ni dovoljena in lahko privede
do kazenskega in civilno-pravnega pregona.
© znt Zentren für Neue Technologien GmbH
Aplikacija StateMonitor vsebuje programsko opremo Open
Source, katere uporaba je predmet posebnih pogojev uporabe.
Ti pogoji uporabe imajo prednost pred licenčnimi pogoji aplikacije
StateMonitor.
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Varnost in varstvo podatkov | Uporabljeni napotki

Uporabljeni napotki
Varnostni napotki
Upoštevajte vse varnostne napotke v teh navodilih in v
dokumentaciji vašega proizvajalca stroja!
Varnostni napotki opozarjajo pred nevarnostmi pri uporabi
programske opreme in naprav ter podajajo napotke za njihovo
preprečitev. Razvrščeni so po resnosti nevarnosti in razdeljeni v
naslednje skupine:

NEVARNOST
Nevarnost označuje nevarnosti za osebe. Če ne upoštevate
navodil za preprečevanje nevarnosti, potem nevarnost gotovo
privede do smrti ali težkih telesnih poškodb.

OPOZORILO
Opozorilo označuje nevarnosti za osebe. Če ne upoštevate
navodil za preprečevanje nevarnosti, potem nevarnost lahko
privede do smrti ali težkih telesnih poškodb.

POZOR
Previdno označuje nevarnosti za osebe. Če ne upoštevate
navodil za preprečevanje nevarnosti, potem nevarnost lahko
privede do lažjih telesnih poškodb.

NAPOTEK
Napotek označuje nevarnosti za predmete ali podatke. Če
ne upoštevate navodil za preprečevanje nevarnosti, potem
nevarnost lahko privede do materialne škode.
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Varnost in varstvo podatkov | Uporabljeni napotki

Informacijski napotki
Za brezhibno in učinkovito uporabo programske opreme
upoštevajte informacijske napotke v teh navodilih.
V teh navodilih najdete naslednje informacijske napotke:
Informacijski simbol je namenjen za nasvet.
Nasvet podaja pomembne dodatne ali dopolnilne
informacije.
Simbol zobnika prikazuje, da je opisana funkcija
odvisna od stroja, npr.:
Vaš stroj mora imeti potrebno programsko ali strojno
opremo
Vedenje funkcij je odvisno od nastavitev stroja, ki jih
je mogoče konfigurirati
Simbol knjige označuje sklicevanje na zunanjo
dokumentacijo, npr. dokumentacijo vašega proizvajalca
stroja ali tretjega ponudnika.

HEIDENHAIN | StateMonitor| Navodila za uporabo | 10/2018

17

1

Varnost in varstvo podatkov | Pravilna uporaba

1.1

Pravilna uporaba

Programsko opremo StateMonitor lahko uporabljate samo v skladu
z namenom.
Namen je v osrednji analizi strojnih podatkov s ciljem, da bi čim prej
prepoznavali napake in učinkovito izkoristili kapacitete.
Za namensko uporabo aplikacije StateMonitor je odgovorno
podjetje, v katerem je aplikacija nameščena.
Za osebne podatke in komunikacijske poti velja varstvo podatkov.
Ne sme se jih uporabljati v druge namene ali omogočiti dostop do
njih tretjih osebam.
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1.2

Varstvo podatkov

Pravice za dostop
Dostop do podatkov v aplikaciji StateMonitor ime samo tista oseba,
ki ima dostop do strežnika ali osebnega računalnika, na katerem je
aplikacija StateMonitor nameščena.
V okviru aplikacije StateMonitor je raba podatkov omejene z
različnimi pravicami. Samo uporabniki s skrbniško vlogo imajo
dostop do vseh podatkov.
Če želite izkoristiti aplikacijo StateMonitor, je treba končne naprave,
kot so pametni telefoni in tablični računalniki, prijaviti na strežnik kot
odjemalce.
StateMonitor je spletna aplikacija odjemalec-strežnik, zato na
posamezni končni napravi ni potrebno namestiti nobene dodatne
programske opreme ali aplikacije.
Dodatne informacije: "Podmeni Upravljanje uporabnikov",
Stran 108
Pošiljanje obvestil
Pogoji:
Aktivacija TCP-vhoda 19000 do 19034 in 28001 v požarnem
zidu
Povezava SMTP-strežnika
Dodatne informacije: "Pogoji", Stran 22
Če vaš IT-oddelek ne dovoli povezave funkcije
obveščanja (Obvestila) zaradi IT-varnosti, samodejno
pošiljanje obvestil uporabnikom prek e-pošte aplikacije
StateMonitor ni mogoče.
V meniju Obvestila konfigurirajte možnosti Dogodki, ki vodijo do
obvestila, in jih razvrstite v profil za obveščanje.
Dodatne informacije: "Meni Obvestila", Stran 74

NAPOTEK
Opozorilo: mogoča je izguba datotek!
Če je sprejetih preveč sporočil, je lahko e-poštni predal
prejemnika prepoln. Preostala e-pošta nato ne pride več do
prejemnika.
Nastavitev ločenega poštnega predala za aplikacijo
StateMonitor
Skrbna izbira sporočil

NAPOTEK
Opozorilo: mogoča je izguba datotek!
Če aplikacija StateMonitor pošlje preveč obvestil pošiljatelju,
jih ponudnik e-pošte po možnosti opredeli kot neželeno pošto.
Prejemnik nato sporočil ne prejme več v svoj nabiralnik.
Skrbna izbira sporočil
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1.3

Varnost pri omrežni povezavi
Omrežno povezavo vašega krmiljenja mora izvesti ITstrokovnjak.

Krmiljenje lahko ima dva omrežna vmesnika. Vsak omrežni
vmesnik ima svoj lasten IP-naslov.
Če sta prisotna dva omrežna vmesnika, sta pri krmiljenjih podjetja
HEIDENHAIN določena na naslednji način:
X26 za povezavo v lokalno omrežje podjetja (povezava z
aplikacijo StateMonitor)
X116 za rabo v stroju
Upoštevajte priročnik za stroj!
Proizvajalec stroja lahko odstopa od dodelitve omrežnih
vmesnikov, ki jo je uporabilo podjetje HEIDENHAIN.

NAPOTEK
Pozor – motnje v delovanju!
Če spremenite IP-naslov vmesnikov v stroju, prekinete
komunikacijo do drugih strojnih komponent in krmiljenje ne deluje
več.
Nastavitev za vmesnike v stroju ne spreminjajte.

20
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2.1

Pogoji

Krmiljenje stroja
V aplikacijo StateMonitor lahko povežete naslednja krmiljenja
podjetja HEIDENHAIN:
Krmilni sistem

od različice programske
opreme

iTNC 530

34049x-03

TNC640

34059x-01

TNC 620

34056x-01

TNC320

340551-03

TNC 128

771841-01

CNC PILOT 620

688945-01

CNC PILOT 640

68894x-01

MANUAL Plus 620

548328-05

Odvisno od vaše možnosti programske opreme lahko prek
naslednjih vmesnikov v aplikacijo StateMonitor povežete druga
krmiljenja:
Vmesnik

od različice programske
opreme

Modbus

Connect/Read

OPC UA

1.02.x

MTConnect

1.2

Dodatne informacije: "Podmeni Stroji", Stran 111
Za delovanje aplikacije StateMonitor so potrebni naslednji pogoji:
Povezava strojnega krmiljenja v lokalno omrežje podjetja
Dodatne informacije: "Omrežna povezava", Stran 138
Vklop možnosti #18 (HEIDENHAIN-DNC-vmesnik) na krmiljenju
podjetja HEIDENHAIN
Dodatne informacije: "Vklop možnosti #18", Stran 136
ali
Sprostitev ustrezne možnosti na drugih krmiljenjih
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Strojna oprema
Za delovanje aplikacije StateMonitor potrebujete osebni računalnik
ali strežnik z naslednjimi minimalnimi pogoji:
dvojedrni procesor
USB-vmesnik (zaščitni ključ za celotno različico)
delovni pomnilnik 2 GB in trdi disk 10 GB za aplikacijo
StateMonitor (osnovna različica za pet krmiljenj stroja)
Za vsako nadaljnje krmiljenje stroja dodatno potrebujete:
0,25 GB delovnega pomnilnika
2 GB trdega diska
Če želite povezati npr. 15 krmiljenj stroja, potrebujete osebni
računalnik ali strežnik za aplikacijo StateMonitor, prosti trdi disk
30 GB in delovni pomnilnik 3,5 GB.
Pri 20 ali več krmiljenjih stroja podjetje HEIDENHAIN
priporoča uporabo osebnega računalnika ali strežnika s
procesorjem Quad-Core.
Programska oprema
Za delovanje aplikacije StateMonitor potrebujete operacijski sistem
Windows od Windows 7 in naprej ali strežnik Windows 2008 R2.
Za komunikacijo so potrebne naslednje nastavitve v požarnem zidu:
Sprostitev TCP-vhoda 19000 do 19034 za komunikacijo s
krmiljenji stroja
Sprostitev TCP-vhoda 28001 za komunikacijo z osebnim
računalnikom, tabličnim računalnikom ali pametnim telefonom
Sprostitev vrat TCP v požarnem zidu naj izvede ITstrokovnjak.
SMTP-strežnik
Da lahko v aplikaciji StateMonitor uporabljate funkcijo obveščanja
(Obvestila), morate SMTP-strežnik povezati kot izhodni strežnih epošte. Podatke za dostop za SMTP-strežnik prejmete od vašega
ponudnika e-pošte.
Za aplikacijo StateMonitor ustvarite lasten naslov epošte.
Dodatne informacije: "Podmeni Nastavitve za Messenger",
Stran 119
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2.2

Namestitev

Prenos namestitvene datoteke
Preden lahko namestite aplikacijo StateMonitor, morate z domače
strani podjetja HEIDENHAIN www.heidenhain.de prenesti
namestitveno datoteko.
Trenutna različica, prenesena s:
www.heidenhain.de
Premaknite se v mapo za prenose vašega spletnega brskalnika
Preneseno datoteko s končnico .zip razpakirajte v začasno
mapo
Namestitvena datoteka StateMonitor.exe se razpakira v
začasni mapi.
Aplikacija StateMonitor je zaščitena z zaščitnim ključem.
Zaščitni ključ prejmete po pošti skupaj z navodili za
namestitev.
Dodatne informacije: "Licenciranje", Stran 27
Namestitev aplikacije StateMonitor v Microsoft Windows
Za izvedbo namestitve morate biti v Microsoft Windows
prijavljeni kot skrbnik.
Za namestitev aplikacije StateMonitor na osebnem računalniku ali
strežniku sledite naslednjemu postopku:
Namestitveno datoteko StateMonitor.exe zaženite z dvoklikom
Prikaže se namestitveni čarovnik.
Izberite jezik namestitvenega programa
Sledite navodilom namestitvenega programa
Sprejmite licenčne pogoje
Za zaključek namestitve kliknite gumb Dokončaj
Aplikacija StateMonitor je bila uspešno nameščena.
Med namestitvijo se ustvarijo naslednje namizne ikone:
Aktiviraj 90-dnevno poizkusno obdobje
StateMonitor
Zaženi StateMonitor
Spletna stran StateMonitor
Spreminjanje, popravljanje, odstranjevanje StateMonitor
Ko še enkrat zaženete namestitveno datoteko StateMonitor.exe,
so vam na voljo naslednje možnosti:
Spremeni
Če želite spremeniti programske funkcije, ki bodo nameščene,
izberite možnost Spremeni.
Popravi
Če StateMonitor ne deluje pravilno, ker je namestitev napačna,
izberite možnost Popravi.
Odstrani
Če želite odstraniti StateMonitor, izberite možnost Odstrani.
Dodatne informacije: "Odstranjevanje", Stran 26
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2.3

Strukture datoteke

Namestitev aplikacije StateMonitor vključuje naslednje
komponente:
StateMonitor (aplikacija)
ControlCenter
HEIDENHAIN DNC
WIBU CodeMeter
OpenJDK (Java)
Datoteke so strukturirane na naslednji način:
V mapi \Programme (x86)\HEIDENHAIN\StateMonitor se
shranita aplikaciji StateMonitor in OpenJDK.
V tej mapi se nahajajo tudi podatki, do katerih lahko dostopa
samo uporabnik s skrbniško vlogo.
V mapi \ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor se shranijo
naslednji podatki:
zbirka podatkov
slike strojev
dnevniške datoteke
Do teh podatkov lahko dostopajo tudi uporabniki brez skrbniške
vloge.
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2.4

Odstranjevanje

Odstranitev aplikacije StateMonitor
Za odstranitev aplikacije StateMonitor izvedite naslednji postopek:
Namestitveno datoteko StateMonitor.exe zaženite z dvoklikom
Prikaže se namestitveni čarovnik.
Pritisnite gumb Odstrani
Sledite navodilom programa za odstranjevanje
Aplikacija StateMonitor bo odstranjena.
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2.5

Licenciranje

Predstavitvena različica (brez zaščitnega ključa)
Imate možnost, da aplikacijo StateMonitor 90 dni brezplačno
preizkušate kot predstavitveno različico. Predstavitvena različica
obsega celoten obseg funkcij programske opreme, vendar pa je
število strojev omejeno na pet strojev.
Čas poizkusnega obdobja se začne z namestitvijo programske
opreme. Če želite aplikacijo StateMonitor uporabljati tudi po preteku
predstavitvenega obdobja, morate programsko opremo kupiti.
Aplikacija StateMonitor je zaščitena z zaščitnim
ključem. Po preteku predstavitvenega obdobja je
aplikacijo StateMonitor mogoče uporabljati samo z
veljavnim zaščitnim ključem.
Predstavitvene različice ni mogoče namestiti na
virtualni strežnik.
Pri namestitvi se ustvari licenca za predstavitveno različico. To
licenco si lahko ogledate prek nadzornega središča CodeMeter.

Celotna različica (z zaščitnim ključem)
Z nakupom celotne različice se predstavitvena različica aktivira v
celotno različico. Pet strojev je samodejno aktiviranih. Razširitev se
vedno izvede za pet strojev.
Podatki, ki so bili shranjeni v predstavitveni različici, se
ohranijo tudi v celotni različici.
Za delovanje celotne različice je na osebnem računalniku/strežniku
potreben USB-vmesnik za zaščitni ključ.
Če aplikacijo StateMonitor namestite na virtualnem
strežniku, je treba zaščitni ključ povezati prek
primernega USB-strežnika.
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Aktivacija
Aktivacija predstavitvene različice na osebnem računalniku/
strežniku
Za aktivacijo predstavitvene različice aplikacije StateMonitor na
osebnem računalniku/strežniku, na katerem je nameščena, sledite
naslednjemu postopku:
Na namizju dvokliknite ikono Aktiviraj 90dnevno preizkusno obdobje StateMonitor
Prikaže se nadzorno središče CodeMeter.
Nadzorno središče CodeMeter posodobi uvoz.
Kliknite na gumb OK
Predstavitvena različica je aktivirana za 90 dni.
Zaprite nadzorno središče CodeMeter

Predstavitveno različico aplikacije StateMonitor lahko
aktivirate samo enkrat.
Ob ponovnem kliku ikone Aktiviraj StateMonitor se
pojavi sporočilo o napaki.
Aktivacija celotne različice na osebnem računalniku/strežniku
Za aktivacijo celotne različice aplikacije StateMonitor na osebnem
računalniku/strežniku, na katerem je nameščena, sledite
naslednjemu postopku:
Zaščitni ključ USB priključite v prosti priključek USB
Ponovno zaženite StateMonitor
StateMonitor se aktivira v celotno različico.
Če aplikacijo StateMonitor namestite na virtualnem
strežniku, je treba zaščitni ključ povezati prek
primernega USB-strežnika.
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2.6

Zagon in zaustavitev

Zagon programske opreme
Za zagon aplikacije StateMonitor na osebnem računalniku/
strežniku, na katerem je nameščena, sledite naslednjemu
postopku:
Na namizju dvokliknite ikono Zaženi
StateMonitor
ali
V opravilni vrstici zaženite aplikacijo
ControlCenter in kliknite možnost Ponovno
zaženi
Dodatne informacije: "ControlCenter", Stran 31
Če želite do aplikacije StateMonitor dostopati z drugih
osebnih računalnikov, tabličnih računalnikov ali pametnih
telefonov, potem je treba aplikacijo StateMonitor zagnati
na osebnem računalniku/strežniku.
Če želite aplikacijo StateMonitor odpreti na osebnem računalniku/
strežniku, na katerem je nameščena, sledite naslednjemu
postopku:
Na namizju dvokliknite ikono Spletna stran
StateMonitor
Standardni spletni brskalnik odpre StateMonitor.
Odpiranje aplikacije odjemalca na osebnem računalniku,
tabličnem računalniku ali pametnem telefonu
Če želite aplikacijo odjemalca aplikacije StateMonitor odpreti
na osebnem računalniku, tabličnem računalniku ali pametnem
telefonu, sledite naslednjemu postopku:
Odprite spletni brskalnik, npr.
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
V naslovno vrstico vnesite: http:\\Ime strežnika:28001
Namesto imena strežnika vnesite ime gostitelja ali naslov IP
osebnega računalnika ali strežnika, na katerem je nameščena
aplikacija StateMonitor
Pritisnite tipko Enter (Vnesi)
Aplikacije StateMonitor se odpre.
Če želite aplikacijo StateMonitor v prihodnje hitreje
odpirati, potem naslov dodajte med priljubljene ali
zaznamke v spletnem brskalniku.
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Zaustavitev programske opreme
Za zaustavitev aplikacije StateMonitor na osebnem računalniku/
strežniku, izvedite naslednji postopek:
Odjavite se prek menija Odjava
Kliknite na ikono aplikacije ControlCenter
Prikaže se okno ControlCenter.
Kliknite na možnost Izklop
Povezava strežnika z vsemi odjemalci se
prekine.

NAPOTEK
Opozorilo: mogoča je izguba datotek!
Če aplikacijo StateMonitor zaključite na strežniku, medtem ko
uporabniki na drugih osebnih računalnikih, tabličnih računalnikih
ali pametnih telefonih še vedno dostopajo do aplikacije
StateMonitor, je povezava med odjemalci in strežnikom takoj
prekinjena. Vnosi v aplikacijo StateMonitor, ki jih uporabniki še
niso shranili, bodo izgubljeni.
Pred zaključkom zagotovite, da so se vsi uporabniki odjavili
Zapiranje aplikacije odjemalca
Za zapiranje aplikacije odjemalca aplikacije StateMonitor sledite
naslednjemu postopku:
Odjavite se prek menija Odjava
Zaprite okno spletnega brskalnika

Če zaprete aplikacijo StateMonitor, se aplikacija pri ponovnem
zagonu stroja prikaže z zadnjim stanjem stroja, ki je na voljo v zbirki
podatkov.
Šele ko aplikacija StateMonitor zazna novo stanje stroja, se prikaže
trenutno stanje stroja.
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2.7

ControlCenter

Aplikacija ControlCenter se samodejno namesti ob namestitvi
aplikacije StateMonitor in je v opravilni vrstici označena z ikono
StateMonitor.
Kliknite na ikono aplikacije ControlCenter
Prikaže se okno ControlCenter.
Aplikacija ControlCenter vam daje na razpolago naslednje funkcije
in informacije:
Ponovni zagon: ponovno zaženite StateMonitor
Izklop: zaustavite StateMonitor
Stanje: prikaz informacij o stanju aplikacije StateMonitor
Dnevniška datoteka: shranjevanje trenutne dnevniške datoteke
aplikacije StateMonitor v zip-obliki
Zbirka podatkov: shranjevanje trenutne zbirke podatkov
aplikacije StateMonitor v zip-obliki
Vrata: spreminjanje vrat spletnega strežnika GUI in ponovni
zagon aplikacije StateMonitor
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3.1

Ciljna skupina

Aplikacija StateMonitor je namenjena za centralno ocenjevanje
strojnih podatkov in učinkovito rabo kapacitet strojev.
Aplikacija StateMonitor ima naslednje ciljne skupine:
upravljalec stroja (npr. pri upravljanju več strojev, storitev
pripravljenosti, vikend način delovanja)
sodelavci v glavni pisarni in pripravi dela
nadzorniki in vodstvo
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3.2

Odpiranje in zapiranje

Odpiranje aplikacije odjemalca na osebnem računalniku,
tabličnem računalniku ali pametnem telefonu
Če želite aplikacijo odjemalca aplikacije StateMonitor odpreti
na osebnem računalniku, tabličnem računalniku ali pametnem
telefonu, sledite naslednjemu postopku:
Odprite spletni brskalnik, npr.
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
V naslovno vrstico vnesite: http:\\Ime strežnika:28001
Namesto imena strežnika vnesite ime gostitelja ali naslov IP
osebnega računalnika ali strežnika, na katerem je nameščena
aplikacija StateMonitor
Pritisnite tipko Enter (Vnesi)
Aplikacije StateMonitor se odpre.
Če želite aplikacijo StateMonitor v prihodnje hitreje
odpirati, potem naslov dodajte med priljubljene ali
zaznamke v spletnem brskalniku.
Odpiranje aplikacije odjemalca na krmiljenju
Za upravljanje aplikacije StateMonitor na krmiljenju tudi
brez zaslona na dotik, obvezno potrebujete miško ali
sledilno ploščico.
Če želite aplikacijo odjemalca aplikacije StateMonitor odpreti na
krmiljenju podjetja HEIDENHAIN, sledite naslednjemu postopku:
Kazalec miške premaknite na spodnji rob
zaslona krmiljenja
Prikaže se orodna vrstica HEROS.
Kliknite na simbol Diadur
Izberite možnost Spletni brskalnik
Odpre se brskalnik Mozilla Firefox.
V naslovno vrstico vnesite:
http:\\Ime strežnika:28001
Namesto imena strežnika vnesite ime gostitelja
ali naslov IP osebnega računalnika ali strežnika,
na katerem je nameščena aplikacija StateMonitor
Na zaslonu se pojavi ikona StateMonitor.
Nastavitev celozaslonskega prikaza
S tipko za preklop zaslona lahko preklopite med
zaslonom krmiljenja in aplikacijo StateMonitor.
Za zagotovitev komunikacije med aplikacijo StateMonitor
in krmiljenjem skozi požarni zid je treba v požarnem zidu
aktivirati vrata 28001.
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Zapiranje aplikacije odjemalca
Za zapiranje aplikacije odjemalca aplikacije StateMonitor sledite
naslednjemu postopku:
Odjavite se prek menija Odjava
Zaprite okno spletnega brskalnika

Če zaprete aplikacijo StateMonitor, se aplikacija pri ponovnem
zagonu stroja prikaže z zadnjim stanjem stroja, ki je na voljo v zbirki
podatkov.
Šele ko aplikacija StateMonitor zazna novo stanje stroja, se prikaže
trenutno stanje stroja.
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3.3

Prijava/Logout

Prijava
Po zagonu aplikacije StateMonitor se morajo uporabniki prijaviti s
svojim uporabniškim imenom in geslom.
Sočasno so lahko prijavljeni drugi uporabniki.

Ko se po namestitvi aplikacije StateMonitor prvič prijavite in še niste
ustvarili uporabnika, se prijavite s privzetim geslom.
Dodatne informacije: "Privzeto geslo", Stran 38
Logout
Pred zaključkom aplikacije StateMonitor se morajo uporabniki
odjaviti.
Za odjavo upoštevajte:
Odjavite se prek menija Odjava
Prikazano bo prazno okno za prijavo.
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3.4

Privzeto geslo

Za prvo prijavo po namestitvi aplikacije StateMonitor vam je na
voljo naslednje privzeto geslo:
Uporabnik
Geslo

admin
Admin

StateMonitor prikazuje prijavljenega uporabnika kot privzetega
skrbnika.
Napotki:
Da se lahko prvič prijavite s privzetim geslom, morate
biti v operacijskem sistemu Windows prijavljeni kot
skrbnik.
Da preprečite zlorabo privzetega gesla, po prvi prijavi
spremenite privzeto geslo.
Spremenjeno privzeto geslo naj pozna samo skrbnik.
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3.5

Splošne nastavitve

Prikaz
Programska oprema StateMonitor je spletna aplikacija, ki jo lahko
uporabljate na različnih končnih napravah, kot so osebni računalnik,
tablični računalnik in pametni telefon.
Prikaz se samodejno prilagodi na končno napravo.
Jezik
Spreminjanje globalnih nastavitev jezika je dovoljeno samo
uporabnikom s skrbniško vlogo.
Dodatne informacije: "Podmeni Jezik sistema", Stran 123
V podmeniju Nastavitve uporabnika lahko vsak uporabnik nastavi
svoj jezik in pri tem ne spremeni globalnih nastavitev jezika.
Dodatne informacije: "Spremenite nastavitev jezika za
uporabnika", Stran 107
Časovna cona
Aplikacija StateMonitor si preračuna časovni pas vsakega
veljavnega časa za prikaz strojnih podatkov.
Zato mora biti na strežniku, na katerem je nameščena aplikacija
StateMonitor, nastavljen pravilni časovni pas.
Poleg tega mora biti na stroju nastavljen pravilen čas, da aplikacija
StateMonitor pravilno obdela in prikaže čase.
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3.6

Pregled menijev
Razpoložljivost posameznih menijev in podmenijev je
odvisna od:
aktiviranih možnosti
vloge določenega uporabnika
Dodatne informacije: "Vloge", Stran 108

V aplikaciji StateMonitor so na voljo naslednji meniji in podmeniji:
Simbol

Meniji in podmeniji
Home

Strojni park
Ploščice
Stanje stroja
Uredi stanja stroja
Podrobni pogled zadnjih 3 dni
Alarmi stroja
Časi delovanja programa
Pregled stanja
Obvestila
Konfigurator dogodkov
Profili obveščanja
Obvestila
Naročila (možnost programske opreme)
Ustvari naročilo
Dodeli naročilo
Prilagodi vrstni red obdelave
Ocene
Dnevni pogled
Stanja stroja
Kazalniki
Časi delovanja programa
Alarmi stroja
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Simbol

Meniji in podmeniji
Nastavitve
Nastavitve uporabnika
Uporabnik
Stroji
Dodelitev strojev
Stanja strojev/naročil (možnost
programske opreme)
Nastavitve za Messenger
Varnostno kopiranje
Jezik sistema
Zunanje poročanje DB
Info
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3.7

Funkcije v preglednicah in diagramih

V preglednicah in diagramih so vam na voljo različne funkcije.
Katere funkcije in gumbi so na voljo, je odvisno od podmenija, v
katerem se nahajate.
Iskanje v preglednicah
Prek polja za vnos Iskanje: lahko v preglednici iščete po poljubnem
zaporedju znakov. Pri tem sledite naslednjemu postopku:
V polje za vnos Iskanje: vnesite iskalni pojem
Preglednica prikazuje samo vrstice, ki vsebujejo iskano
besedilo.
Iskalni pojem lahko vsebuje črke, številke in posebne znake.
Več iskalnih pojmov lahko povežete z IN ali ALI.
Povezava

Opis

Primer

AND

IN-povezava

Preglednica prikazuje vse vrstice, ki vključujejo en in
drug pojem.

TNC 640 AND 100.0 %

OR

ALI-povezava

Preglednica prikazuje vse vrstice, ki vključujejo en ali
drug pojem.

TNC 640 OR iTNC 530

Razvrščanje vnosov v preglednico
Vnose v preglednico lahko razvrstite po stolpcih. Pri tem sledite
naslednjemu postopku:
Kliknite na glavo posameznega stolpca
Aplikacija StateMonitor padajoče razvrsti vnose v preglednico po
tem stolpcu.
Z vsakim naslednjim klikom na glavo stolpca preglednice
aplikacija StateMonitor preklopi med padajočim in
naraščajočim razvrščanjem.
Prilagajanje širine stolpca
Za prilagajanje širine stolpca ločevalno linijo ob pritisnjeni tipki
miške povlecite na želen položaj
Prikaz diagrama za preglednico
Na številnih mestih lahko dodatno k pogledu preglednice prikažete
diagram, ki podatke iz preglednice prikaže grafično.
Kliknite na simbol diagrama ali na gumb
Graphically visualize a table
Aplikacija StateMonitor pod preglednico prikaže
diagram.
Za prikaz podrobnih informacij o točki, vrstici ali
odseku kliknite na ustrezen element (če je na
voljo)
Prikaz prilagodite s pomočjo potrditvenih polj ali
izbirnih polj (če so na voljo)
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Shranjevanje podatkov o preglednicah ali diagramih kot CSVdatoteko
Na številnih mestih lahko podatke iz preglednice ali diagrama
shranite kot CSV-datoteko. CSV-datoteko lahko npr. uvozite v
Microsoft Excel in jih tam nato naprej obdelate.
Kliknite na gumb Izvozi tabelo
Izberite želeno mesto shranjevanja
Kliknite na možnost Shrani
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3.8

Razširitev funkcij z možnostmi
programske opreme

Funkcije aplikacije StateMonitor lahko razširite z dodatnimi
možnostmi programske opreme.
Licence za možnosti programske opreme lahko pridobite prek
prodajnega oddelka podjetja HEIDENHAIN. Potem boste prejeli
licenčni ključ, s katerim možnost programske opreme aktivirate na
zaščitnem ključu.
Na voljo so naslednje možnosti programske opreme:
Možnost Razširitev funkcij

ID

1

5 dodatnih krmiljenj stroja

1220884-01

2

Vmesnik Modbus

1268670-01

3

Vmesnik OPC UA

1268673-01

4

Terminal naročil

1268674-01

5

Vmesnik MTConnect

1268675-01

Dodatne informacije: "Možnosti programske opreme in licence",
Stran 127
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4.1

Meni Home

V meniju Home vnesete svoje uporabniško ime in geslo.
Dodatne informacije: "Prijava/odjava ", Stran 47

Če je uporabnik prijavljen, aplikacija StateMonitor prikazuje
možnost Stanje upravičenosti prijavljenega uporabnika in čas
zadnje prijave.
Začetna stran, odvisna od podjetja
Če želite v meni Home vnesti logotip podjetja ali drugo slikovno
datoteko, sledite naslednjemu postopku:
Želeno slikovno datoteko kopirajte v mapo C:\ProgramData
\HEIDENHAIN\StateMonitor\homeImage.
Aplikacija StateMonitor prikazuje sliko v meniju Home.
Aplikacija StateMonitor lahko prikaže samo eno
sliko. Zato v imenik C:\ProgramData\HEIDENHAIN
\StateMonitor\homeImage kopirajte samo eno slikovno
datoteko.
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4.2

Prijava/odjava

Prijava
Po zagonu aplikacije StateMonitor se morajo uporabniki prijaviti s
svojim uporabniškim imenom in geslom.
Sočasno so lahko prijavljeni drugi uporabniki.

Ko se po namestitvi aplikacije StateMonitor prvič prijavite in še niste
ustvarili uporabnika, se prijavite s privzetim geslom.
Dodatne informacije: "Privzeto geslo", Stran 38
Samodejna prijava
Uporabniki z vlogo pregledovalca se lahko samodejno prijavijo prek
posebnega URL v spletnem brskalniku.
Odprite spletni brskalnik, npr.
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
V naslovno vrstico vnesite:
http:\\Ime strežnika:28001/jh-tnc-sm-app/operator#!login/uporabniško ime/geslo
Namesto imena strežnika vnesite ime gostitelja ali naslov
IP osebnega računalnika ali strežnika, na katerem je
nameščena aplikacija StateMonitor
Namesto uporabniškega imena in gesla vnesite vaše
uporabniško ime in geslo
Pritisnite tipko Vnesi
Aplikacija StateMonitor se odpre brez okna za prijavo.
Če želite aplikacijo StateMonitor v prihodnje hitreje
odpirati, potem naslov dodajte med priljubljene ali
zaznamke v spletnem brskalniku.
Logout
Pred zaključkom aplikacije StateMonitor se morajo uporabniki
odjaviti.
Za odjavo upoštevajte:
Odjavite se prek menija Odjava
Prikazano bo prazno okno za prijavo.
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5.1

Meni Strojni park

V meniju Strojni park so prikazani vsi stroji, ki so nameščeni in
omogočeni v meniju Nastavitve.
Dodatne informacije: "Podmeni Stroji", Stran 111
Meni Strojni park vključuje naslednje podmenije:
Ploščice
Pregled stanja
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5.2

Podmeni Ploščice

V podmeniju Ploščice aplikacija StateMonitor vsak vklopljen stroj
prikaže kot kartico stanja stroja.
Kartica stanja stroja vsebuje naslednje informacije:
Informacije

Pomen

Slika stroja

Če pri nameščanju stroja naložite sliko stroja,
jo aplikacija StateMonitor prikaže tukaj

Lučka stanja

Trenutno stanje stroja

Številka
naročila

Številka naročila, ki je trenutno v obdelavi
(možnost programske opreme)

Part number

Številka dela, ki je trenutno v obdelavi
(možnost programske opreme)

Ime programa

Ime NC-programa, ki je trenutno naložen v
možnosti Programski tek – Zaporedje nizov
ali v možnosti Programski tek – Posamezni
niz

V celoti dokonč.

Število dokončnh izvedb trenutnega programa

Lučka stanja
Pomen barv lučke stanja:
Barva

Pomen

Siva

Stroj ni vklopljen ali povezan

Rdeča

Stroj ni pripravljen na delovanje

Rumena

Stroj je pripravljen na delovanje, a ni produktiven

Temno
zeleno/
svetlo
zeleno

Stroj je produktiven
Temno zeleno = produktiv. (PREGL. pomika in
hit. teka>=100%)
Svetlo zeleno = produktiv. (PREGL. pomika in hit.
teka<=100%)
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5.3

Podmeni Pregled stanja

V podmeniju Pregled stanja aplikacija StateMonitor grafično
prikaže statistiko stroja v diagramu s krogi.
Pri tem aplikacija StateMonitor razlikuje med:
Celoten strojni park
Priljubljeni stroji

Celoten strojni park
Prikaz s krogi za možnost Celoten strojni park združuje statistiko
vseh vklopljenih strojev v strojnem parku. Poleg tega aplikacija
StateMonitor izračunane kazalnike Availability in Utilization rate
prikazuje kot poprečje vseh aktiviranih strojev v strojnem parku.
Priljubljeni stroji
Prikaz s krogi Priljubljeni stroji vključuje samo statistiko strojev, ki
so pod možnostjo Pregled priljubljenih označeni kot Priljub..
Pregled priljubljenih
Preglednica Pregled priljubljenih navaja vse aktivirane stroje v
strojnem parku in vključuje naslednje informacije:
trenutno možnost Stanje
možnost Stroj (oznaka stroja)
trenutno aktivno možnost Način delovanja na strojuNačin
delovanja
trenutno naloženo možnost Program na strojuProgram
možnost Stanje programa
število programov z možnostjo V celoti dokončano
oznako kot Priljub.
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5.4

Pregled stanja stroja

Naslednji pregled ponazarja, katera kombinacija omogočene
možnosti Način delovanja, Stanje programa in Nastavitve
preglasitve, sproži določeno stanje stroja.
Stanje stroja

Način delovanja

Stanje programa

Nastavitve
preglasitve

Temno zeleno = produktiv. (PREGL. pomika in
hit. teka>=100%)

Programski tek –
Zaporedje nizov

Poteka

>= 100 %

Svetlo zeleno = produktiv.
(PREGL. pomika in hit.
teka<=100%)

Programski tek –
Zaporedje nizov

Poteka

< 100 %

Programski tek –
Posamezni niz

Poteka

>0%

Programski tek –
Zaporedje nizov

Poteka

=0%

Rumena = V redu, vendar
ni produktiven

Programski tek –
Zaporedje nizov
Programski tek –
Posamezni niz

Ročni način

Izbrano
Ustavljeno
Prekinjeno
Končano
Napaka
Izbran
ni noben
program

Poljubno

Poljubno

Elektronski krmilnik

Pozicioniranje z
ročnim vnosom
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Stanje stroja
Rdeča = ni pripravljen za
obratovanje

Način delovanja
Programski tek –
Zaporedje nizov

Stanje programa
Napaka

Nastavitve
preglasitve
Poljubno

Programski tek –
Posamezni niz
Svetlo siva = Čas čakanja
Temno sivo = Stroj se ne
uporablja

Stanje Čas čakanja ne pride od stroja. Uporabniki lahko stanje Čas čakanja
shranijo namesto rumenega ali temno sivega stanja.
Stroj je izključen ali
Aplikacija StateMonitor ne more vzpostaviti povezave do stroja

Aplikacija StateMonitor razvrsti barve stanj strojev po kronološkem
zaporedju v stolpce s stanjem strojev. Tako lahko hitro preletite
stanje in delovanje stroja.
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5.5

Stanje stroja

Pogled Stanje stroja vključuje naslednje informacije:
Lučka stanja stroja
Ime stroja
SIK-številka in krmiljenje
Različica možnosti NC-programska oprema krmiljenja
Nastavitve preglasitve
Način delovanja
Trenutno aktivna možnost Program v stroju
Možnost Podprogram, ki je trenutno aktivna v stroju
Možnosti Stanje programa, Začetni čas in Trajanje trenutnega
programa
Aktivno naročilo
Statistični podatki programa
Sporočila stroja
Aktivno stanje programa Messenger
Aktivno naročilo (možnost programske opreme)
Možnost Stanja stroja s stolpci s stanjem stroja (izhaja iz
možnosti Stanje stroja)
Utilization rate
Za premik na možnost Stanje stroja sledite naslednjemu
postopku:
Preklopite v meni Strojni park
Kliknite gumb Stanje stroja želenega stroja
Aplikacija StateMonitor odpre pogled Stanje
stroja.
Iz pogleda Stanje stroja se premaknete v naslednje podmenije:
Uredi stanja stroja
Dodatne informacije: "Podmeni Uredi stanja stroja",
Stran 62
Podrobni pogled zadnjih 3 dni
Dodatne informacije: "Podmeni Podrobni pogled zadnjih 3
dni", Stran 67
Alarmi stroja
Dodatne informacije: "Podmeni Alarmi stroja", Stran 68
Časi delovanja programa
Dodatne informacije: "Podmeni Časi delovanja programa",
Stran 70
Naročila (možnost programske opreme)
Dodatne informacije: "Podmeni Terminal naročila (možnost
programske opreme)", Stran 64
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Nastavitve preglasitve
Aplikacija StateMonitor grafično prikaže možnost Nastavitve
preglasitve za možnosti vretena (število vrtljajev), Premik in Hitri
tek kot odstotkovno vrednost.
Prikaz ustreza dejanskemu položaju potenciometra na krmilnem
sistemu, ne glede na trenutni način delovanja.
Če pri vašem stroju hitri tek in pomik čakata na potenciometru,
aplikacija StateMonitor za obe možnosti Nastavitve preglasitve
prikaže enaki vrednosti.
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Način delovanja
Aplikacija StateMonitor prikaže možnost Način delovanja, ki je
trenutno izbran na stroju.
Prikaz je omejen na načine delovanja stroja in posamezni
simbol. Aplikacija StateMonitor ne prikaže programiranih načinov
delovanja.
Strojni načini
Simbol

Način delovanja
Ročni način

Elektronski krmilnik

Pozicioniranje z ročnim vnosom (MDI)

Programski tek – Posamezni niz

Programski tek – Zaporedje nizov
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Stanje programa
Stanje programa obvešča o trenutnem stanju NC-programa v
stroju.
Pojavijo se lahko naslednje statistike programa:
Stanje programa

Pomen

Poteka

Stroj oddela NC-program.

Izbran ni noben
program

Stroj ni v načinu delovanja, ki ga oddela
NC-program.

Neaktivno

Trenutna možnost Način delovanja v
stroju je Programski tek – Zaporedje
nizov ali Programski tek – Posamezni
niz.
Trenutno ni zagnan noben NCprogram
Delovanje programa je bilo prekinjeno
zaradi napake
Upravljalec je program prekinil z
gumbom INTERNI STOP

Napaka

Napaka je prekinila oddelavo trenutnega
NC-programa.
Stanje Napaka se prikaže samo na
kratko, nato preklopi v stanje Neaktivno.

Izbrano

Trenutna možnost Način delovanja v
stroju je Programski tek – Zaporedje
nizov ali Programski tek – Posamezni
niz.
Upravljalec je izbral program, vendar ga
še ni zagnal.

Ustavljeno

Trenutna možnost Način delovanja v
stroju je Programski tek – Posamezni
niz in upravljalec še ni zagnal
naslednjega NC-niza
Ukaz M0 v NC-programu je zaustavil
delovanje programa

Prekinjeno

Upravljalec je program prekinil z
gumbom NC-zaustavitev.

Končano

Trenutni NC-program je izveden. Ukaz
M30 ali M2 je program zaključil.

Ko je stroj izključen, se ne prikaže možnost Stanje programa.
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Aktivno naročilo (možnost programske opreme)
V območju Aktivno naročilo aplikacija StateMonitor prikazuje
informacije o naročilu, ki je trenutno v obdelavi na stroju.
Pogoji:
Naročilo je ustvarjeno
Naročilo je dodeljeno stroju
Naročilo je v obdelavi
Za začetek obdelave naročil sledite naslednjemu postopku:
Kliknite na gumb Terminal naročila
Prikaže se podmeni Naročila.
Dodatne informacije: "Podmeni Terminal naročila (možnost
programske opreme)", Stran 64

Statistični podatki programa
V območju Statistični podatki programa aplikacija StateMonitor
zaznava število v celoti izvedenih in prekinjenih NC-programov.
Povišanje je pri:
vse programih (Skupno)
za trenutni program Akt. Pgm)
Aplikacija StateMonitor razlikuje naslednje primere:
Pogovorno okno

Pomen

V celoti dokončano

Število v celoti izvedenih programov

Prekinil uporabnik

Število programov, ki jih je prekinil
uporabnik

Prekinjeno zaradi
sporočila o napaki

Število programov, ki so bili prekinjeni
zaradi sporočila o napaki
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Sporočila stroja
V območju Sporočila stroja aplikacija StateMonitor prikazuje
zadnjih šest sporočil stroja.
Vsak uporabnik lahko posamezno določi, katera sporočila bodo
prikazana v območju Sporočila stroja. Pri tem sledite naslednjemu postopku:
Kliknite na simbol zobnika
Prikaže se okno z izbiro filtra. Kriteriji filtra
obsegajo razrede napak, skupine napak in
obvestila.
Dodatne informacije: "Podmeni Alarmi stroja",
Stran 68
Za izbiro kriterija filtra s klikom miške naredite
kljukico
Kliknite na gumb Shrani
V območju Sporočila stroja so prikazana samo
sporočila, ki se skladajo z izbranimi kriteriji filtra.
Filtriranje velja samo za razdelek Sporočila
stroja v podmeniju Stanje stroja.
Za ogled drugih sporočil stroja sledite naslednjemu postopku:
Kliknite na gumb drugi
Prikaže se podmeni Sporočila stroja.
Dodatne informacije: "Podmeni Alarmi stroja", Stran 68

Aktivno stanje programa Messenger
V območju Aktivno stanje programa Messenger aplikacija
StateMonitor prikaže aktivno možnost Obvestila.
Dodatne informacije: "Podmeni Obvestila", Stran 81
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Stanja stroja
V območju Stanja stroja aplikacija StateMonitor prikazuje vrstico
stanja stroja tekočega dne in trenutno možnost Izkoristek stroja.
Če želite določena stanja stroja zamenjati z drugimi in jih
natančneje določiti, izvedite naslednji postopek:
Kliknite gumb Uredi stanja stroja
Prikaže se podmeni Uredi stanja stroja.
Dodatne informacije: "Podmeni Uredi stanja stroja",
Stran 62

Določanje časa preučevanja
Vrstica stanja stroja standardno prikazuje čas od 0 do 24 ur. Vsak
uporabnik lahko čas preučevanja določi posamezno. Najdaljši čas
preučevanja znaša 24 ur.
Za prilagajanje časa preučevanja sledite naslednjemu postopku:
Kliknite na simbol zobnika
Prikaže se okno Uporabniško določena
prilagoditev stanj strojev.
Izberite želeno časovno obdobje (čas od ... do ...)
Kliknite na gumb Shranj.
Vrstica stanja stroja prikazuje izbrano časovno
obdobje.
Prilagoditev časa preučevanja učinkuje tudi na
podmenija Uredi stanja stroja in Podrobni pogled
zadnjih 3 dni. Tudi tam lahko prilagodite čas
preučevanja.
Črta FLT
Za možnost Podrobni pogled zadnjih 3 dni sledite naslednjemu
postopku:
Kliknite gumb prikaži stanja stroja v zadnjih dneh
Prikaže se podmeni Podrobni pogled zadnjih 3 dni.
Dodatne informacije: "Podmeni Podrobni pogled zadnjih 3
dni", Stran 67
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5.6

Podmeni Uredi stanja stroja

Prikaz stanj stroja
V podmeniju Uredi stanja stroja aplikacija StateMonitor najprej
prikazuje stanja stroja trenutnega dne v vrstici stanja stroja in jih
navaja v kronološkem zaporedju v preglednici.
Če želite izbrati en dan, za katerega aplikacija StateMonitor prikaže
stanja stroja, sledite naslednjemu postopku:
Pri možnosti Oznaka prikaza kliknite na simbol
koledarja
Izberite datum
Alternativno listanje nazaj po dneh
Alternativno listanje naprej po dneh

Vnose preglednice lahko filtrirate po:
barvah stanja stroja (Filter)
trajanju posameznih stanj stroja
(Prikaži stanja, ki so daljša od ...)
Dodatne informacije: "Funkcije v preglednicah in diagramih",
Stran 42
Zamenjava in določitev stanj stroja
V podmeniju Uredi stanja stroja imate možnost, da stanja stroja
zamenjate z drugimi in jih natančneje določite.
Dodatne specifikacije za stanja stroja določite v meniju
Nastavitve.
Dodatne informacije: "Podmeni Stanja strojev/naročil",
Stran 117
Za spremembo stanja stroja sledite naslednjemu postopku:
Preklopite v meni Strojni park
Kliknite gumb Stanje stroja želenega stroja
Izberite podmeni Uredi stanja stroja
V preglednici kliknite v stolpec Novo stanje
V pojavnem meniju izberite želeno stanje
Kliknite na gumb Shrani vrstico
Stanje stroja se spremeni v stolpcu s stanji
stroja.
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Naslednja preglednica prikazuje, katero prvotno stanje stroja lahko
zamenjate s katerimi specifikacijami:
Prvotno stanje

Novo stanje (specifikacija)

Temno zelena

Produktivno

Temno zeleno, svetlo zeleno,
rumeno, rdeče ali sivo

Svetlo zelena

Produktivno,
pomik < 100 %

Temno zeleno, svetlo zeleno,
rumeno, rdeče ali sivo

Rumena

V redu, vendar
ni produktiven

Rumena, rdeča ali siva

Rdeča

Ni pripravljen
za obratovanje

Rdeča

Temno siva

Stroj se ne
uporablja

Temno siva ali svetlo siva

Svetlo sivo stanje Čas čakanja prvotno ni iz stroja in tako ni prvotno
stanje.
Svetlo sivo stanje lahko nadomesti rumeno ali temno sivo prvotno
stanje in ga natančneje določi.
Primer:
Če je stroj izključen zaradi vzdrževalnih del (temno sivo stanje),
lahko to stanje v aplikaciji StateMonitor v izteku nastavite na čas
čakanja (svetlo sivo stanje).
Shranjevanje dodatnih informacij
Modra črta nad odsekom vrstice stanja stroja prikazuje, da so za
odsek na voljo dodatne informacije.
Za shranjevanje dodatnih informacij izvedite naslednji postopek:
Preklopite v meni Strojni park
Kliknite gumb Stanje stroja želenega stroja
Izberite podmeni Uredi stanja stroja
V stolpec preglednice Opomba vnesite dodatne
informacije
Kliknite na gumb Shrani vrstico
Aplikacija StateMonitor prikazuje modro črto nad
odsekom v vrstici stanja stroja.
Če kliknete na odsek z modro črto, prikaže aplikacija StateMonitor
pojavno okno z vnesenim komentarjem in po potrebi informacijami
o spremenjenih ali določenih stanjih strojev.
Določanje časa preučevanja vrstice stanja stroja
Vrstica stanja stroja standardno prikazuje čas od 0 do 24 ur. Vsak
uporabnik lahko čas preučevanja določi posamezno.
Dodatne informacije: "Določanje časa preučevanja", Stran 61
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5.7

Podmeni Terminal naročila (možnost
programske opreme)

V podmeniju Terminal naročila aplikacija StateMonitor prikazuje
vsa odprta naročila, ki so dodeljena stroju. Vzporedno z obdelavo
na stroju lahko upravljavec tukaj vnese stanje naročila in naknadno
obdela vnose.
Ustvarjanje naročil in njihovo dodeljevanje stroju se izvede v meniju
Naročila. Tam lahko prilagodite tudi zaporedje obdelave naročil.
Dodatne informacije: "Meni Naročila (možnost programske
opreme)", Stran 86
Vneseni časi obdelave in števila kosov se pojavijo v oceni naročila.
Dodatne informacije: "Časi naročil (možnost programske
opreme)", Stran 103
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Vnos stanja naročila
Za vnos stanja naročila in zajem časov obdelave sledite naslednjemu postopku:
Preklopite v meni Strojni park
Kliknite gumb Stanje stroja želenega stroja
Izberite podmeni Terminal naročila
V preglednici Dodeljena naročila za stroj
kliknite na želeno naročilo
Informacije o naročilu se pojavijo v razdelku
Trenutno izbrano naročilo.
V razdelku Vnesi stanje naročila kliknite na
gumb Zagon naročila
Zajem časa se zažene.
Zaporedoma kliknite na gumbe, ki se skladajo s
stanjem naročila stroja
Aplikacija StateMonitor zajema čase na stanje
naročila.
Za zaključek ali prekinitev obdelave, kliknite na
gumb Zaustavitev naročila
Zajem časa je dokončan.
Po potrebi lahko zaženete novo naročilo.
Sporočanje dejanske količine: v polju za izbiro
izberite možnost Actual amount
V polje za vnos vnesite število izdelanih delov
Kliknite na gumb Sporoči
Sporočanje odpada: v polju za izbiro izberite
možnost Scrap
V polje za vnos vnesite število odpadnih delov
Kliknite na gumb Sporoči
Dejanska količina in število odpadnih delov je
zabeleženo v naročilu.
Za dokončanje naročila kliknite na gumb Končaj
naročilo
Naročilo se več ne pojavlja v preglednici
Dodeljena naročila za stroj.
Zajete čase in količine si lahko ogledate v meniju
Ocene.
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Obdelava vnosov
Za obdelavo vnosov aktualnega naročila sledite naslednjemu
postopku:
Za spreminjanje nazadnje zaključenega naročila kliknite na
gumb Prekliči zadnje dokončano naročilo
ali
V preglednici Dodeljena naročila za stroj kliknite na želeno
naročilo
Informacije o naročilu se pojavijo v razdelku Trenutno izbrano
naročilo.
Pojavi se preglednica Vnosi za naročilo.
Po potrebi ponovno zaženite naročilo
Po potrebi sporočite druge količine
V preglednici Vnosi za naročilo kliknite na želeno vrstico
Po potrebi izberite napotek (specificiranje stanja naročila)
Dodatne specifikacije za stanja naročil določite v meniju
Nastavitve.
Dodatne informacije: "Podmeni Stanja strojev/naročil",
Stran 117
Po potrebi vnesite komentar
Kliknite na gumb Shrani vrstico
Za dokončanje naročila kliknite na gumb Končaj naročilo
Prikaz roka
Rok je v preglednici barvno označen. Barva nakazuje na
upoštevanje roka:
Zelena: rok se nahaja več kot 24 ur v prihodnosti
Oranžna: rok bo dosežen v manj kot 24 urah
Rdeča: rok je presežen
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5.8

Podmeni Podrobni pogled zadnjih 3 dni

Podmeni Podrobni pogled zadnjih 3 dni vsebuje naslednje
informacije:
Stolpci s stanji stroja zadnjih 3 dni
Možnost Razpoložljivost stroja zadnjih 3 dni
Možnost Izkoristek stroja zadnjih 3 dni
Dodatne informacije: "Podmeni Kazalniki", Stran 98

Določanje časa preučevanja vrstice stanja stroja
Vrstica stanja stroja standardno prikazuje čas od 0 do 24 ur. Vsak
uporabnik lahko čas preučevanja določi posamezno.
Dodatne informacije: "Določanje časa preučevanja", Stran 61
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5.9

Podmeni Alarmi stroja

V podmeniju Alarmi stroja aplikacija StateMonitor navaja možnost
Sporočila stroja zadnjih štirih tednov.
Sporočila o napakah na krmiljenju so razdeljena na možnosti
Razredi napak in Skupine napak:
Možnost Razredi napak nakazuje na vzrok za sporočilo o
napaki.
Možnost Skupine napak nakazuje na izvor sporočila o napaki.
Uporabnik lahko na krmiljenjih podjetja HEIDENHAIN v NCprogramu ustvari lastna sporočila s pomočjo posebne funkcije
FN38.
Dodatne informacije: "FN38: pošiljanje sporočil iz NC-programa",
Stran 82
Ta sporočila aplikacija StateMonitor prikaže kot možnost Obvestila.
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Filtriranje sporočil
Če želite določena sporočila hitreje najti, jih lahko filtrirate glede na
možnosti Razredi napak, Skupine napak in Obvestila.
Aplikacija StateMonitor v izbiri filtra prikaže samo možnosti Razredi
napak, Skupine napak in Obvestila iz zadnjih štirih tednov.
Filtriranje po možnosti Razredi napak:
Emergency stop
Napaka
Opozorilo
Info
Napotek
Prekinitev programa
Zaustavitev programa
Pomik je ustavljen
Ponastavljeno
Brez
Razred napak Brez vključuje vsa sporočila o napakah, ki ne
pripadajo nobenemu drugemu razredu napak.
Filtriranje po možnosti Skupine napak:
Delovanje
Programiranje
PLC
Splošno
Oddaljeno
Python
Brez
Skupina napak Brez vključuje vsa sporočila o napakah, ki ne
pripadajo nobeni drugi skupini napak.
Filtriranje po možnosti Obvestila:
FN38
FN 38 Job
Program je povsem izveden
Program prekinjen zaradi uporabnika
Program prekinjen zaradi sporočila o napaki
Za prikaz določenih sporočil na seznamu vstavite z miškinim klikom
kljukico pri ustreznih kriterijih filtra.
Če želite prikazati vsa filtrirana sporočila na seznamu, kliknite na
gumb Posodobi.
Dodatne informacije: "Funkcije v preglednicah in diagramih",
Stran 42
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5.10 Podmeni Časi delovanja programa
V podmeniju Časi delovanja programa aplikacija StateMonitor v
možnosti Tabela programa kronološko navaja vse NC-programe, ki
so bili v izbranem časovnem obdobju zagnani na stroju.
Za omejitev časovnega okvirja so na voljo naslednje možnosti
izbire:
Čas od ... do ...
Število dni (za nazaj od trenutnega dne)
1 dan
3 dni
7 dni
Datum od ... do ...
Funkcija iskanja znotraj preglednice (polje za vnos Iskanje:) se
nanaša na stolpce Program, Podprogram in Stanje.
Dodatne informacije: "Funkcije v preglednicah in diagramih",
Stran 42
Grafični prikaz
Dodatno k možnosti Tabela programa lahko prikažete dva
diagrama:
Diagram Čas delovanja programa stroja {0}: skupna ocena
vseh programov iz preglednice
Diagram Analiza programa: podrobna ocena programa
Diagram Čas delovanja programa stroja {0}
Diagram podaja informacije o času delovanja programa in
povprečne prednostne položaje vseh programov iz preglednice.
Za prikaz diagrama pod preglednico kliknite na gumb Grafično
prikaži tabelo
Diagram vsebuje naslednje informacije:
Vsaka navpična črta mreže predstavlja program
Vrednost na vodoravni osi se sklada s številko programa v
preglednici
Zelena podatkovna točka prikazuje čas delovanja programa
(vrednost na osi Čas delovanja programa)
Nadaljnje podatkovne točke prikazujejo povprečne prednostne
položaje programa za možnosti vretena, Hitri tek in Premik
(vrednosti na osi Povprečna preglasitev prek časa delovanja
programa)
Za prikaz podrobnih informacij o programu kazalec miške
premaknite na podatkovno točko programa
Pojavno okno prikazuje vrednosti diagrama, stanje programa in
odstotkovno oceno stanj stroja.
Za filtriranje diagrama po programu, v polje za izbiro vnesite
želeni program
Diagram prikazuje samo vrednosti izbranega programa.
Dodatne informacije: "Prikaz diagrama za preglednico", Stran 42
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Diagram Analiza programa
Diagram podaja informacije o povprečnih prednostnih položajih in
stanjih stroja med časom delovanja programa.
Za prikaz diagrama sledite naslednjemu postopku:
Pod preglednico kliknite na gumb Grafično prikaži tabelo
Pojavi se diagram Čas delovanja programa stroja {0}
Na navpični liniji programa kliknite na poljubno podatkovno
točko
Pojavi se diagram Analiza programa
Diagram vsebuje naslednje informacije:
Vodoravna os prikazuje čas delovanja programa
Navpična os prikazuje povprečni prednosti položaj
Linije prikazujejo prednostne položaje za možnosti vretena,
Hitri tek in Premik v določenem trenutku
Vrstica stanja FMAX prikazuje pomik in hitri tek (FMAX) med
časom delovanja programa
Vrstica stanja stroja prikazuje stanja stroja med časom
delovanja programa
Vrstica stanja FMAX se pojavi samo, če dovolite dostop
do PLC.
Dodatne informacije: "Nastavitve za možnost Geslo
PLC", Stran 164
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6.1

Meni Obvestila

V meniju Obvestila določate, pri katerih sporočilih na stroju je
obveščen kateri uporabnik, kdaj in kako.
Meni Obvestila vključuje naslednje podmenije:
Konfigurator dogodkov
Profili obveščanja
Obvestila
Katere podmenije in funkcije prikaže aplikacija
StateMonitor, je odvisno od vloge uporabnika.
Upoštevajte naslednji postopek:
V podmeniju Profili obveščanja nastavite profil za obveščanje
(Kdo naj bo kdaj obveščen?)
Dodatne informacije: "Podmeni Profili obveščanja",
Stran 79
V podmeniju Konfigurator dogodkov konfigurirajte dogodke
(Pri katerem sporočilu na stroju naj bo nekdo obveščen?)
Dodatne informacije: "Podmeni Konfigurator dogodkov",
Stran 75
V podmeniju Obvestila nastavljene dogodke in profile
obveščanja dodelite drug drugemu
(Kateri dogodek sproži določen profil obveščanja?)
Dodatne informacije: "Podmeni Obvestila", Stran 81
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6.2

Podmeni Konfigurator dogodkov

Dogodek je pojav, ki se lahko pojavi na stroju, npr.:
opozorilo,
zaustavitev stroja s sporočilom o napaki
servisno sporočilo/sporočilo o vzdrževanju
alarm
Aplikacija StateMonitor neposredno odvzema sporočila, ki se
pojavijo na krmiljenju, in jih našteje v pogledu Stanje stroja v
meniju Strojni park.
Sporočila krmiljenja so razdeljena na možnosti Razredi napak in
Skupine napak. Pri konfiguraciji dogodkov lahko izberete celotne
možnosti Razredi napak ali Skupine napak.
Poleg tega sta lahko možnosti Obvestila in Stanja stroja del izbire
za dogodek. Pri tem bo možnost Obvestila ustvarjena na krmiljenjih
podjetja HEIDENHAIN v NC-programu (FN38) ali prek aplikacije
StateMonitor iz informacij krmiljenja.
Razredi napak
Na krmiljenju so sporočila o napaki dodeljena naslednji možnosti
Razredi napak:
Emergency stop
Napaka
Opozorilo
Info
Napotek
Prekinitev programa
Zaustavitev programa
Pomik je ustavljen
Ponastavljeno
Brez
Razred napak Brez vključuje vsa sporočila o napakah, ki ne
pripadajo nobenemu drugemu razredu napak.
Skupine napak
Skupine napak nakazujejo na izvor sporočila o napaki.
Krmiljenje razlikuje naslednje možnosti Skupine napak:
Delovanje
Programiranje
PLC
Splošno
Oddaljeno
Python
Brez
Skupina napak Brez vključuje vsa sporočila o napakah, ki ne
pripadajo nobeni drugi skupini napak.
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Obvestila
Pod možnostjo Obvestila so na voljo naslednje izbire:
FN38
Na krmiljenjih podjetja HEIDENHAIN lahko s pomočjo posebne
funkcije FN38 ustvarjate obvestila v NC-programu. Aplikacija
StateMonitor lahko sprejme ta sporočila in jih prek e-pošte
pošlje uporabniku
FN 38 Job
Na krmiljenjih podjetja HEIDENHAIN lahko s pomočjo posebne
funkcije FN38 javite stanje naročila. Aplikacija StateMonitor
lahko oceni ta stanja
Program je povsem izveden
Aplikacija StateMonitor ustvari sporočilo, če krmiljenje odčita
konec programa PGM END
Program prekinjen zaradi uporabnika
Aplikacija StateMonitor ustvari sporočilo, če upravljavec prekine
program INTERNI STOP ali IZKLOP V SILI
Program prekinjen zaradi sporočila o napaki
Aplikacija StateMonitor ustvari sporočilo, ko sporočilo o napaki
prekine potek programa
Upoštevajte priročnik za stroj!
Katere informacije pošilja krmilni sistem, je odvisno od
konfiguracijskih nastavitev stroja.
Stanja stroja
Pod možnostjo Stanja stroja lahko določite v kakšnem časovnem
obdobju naj aplikacija StateMonitor sproži dogodek. Pri tem lahko
vsakemu stanju stroja dodelite specifično vrednost (v minutah).
Individualna sporočila
V preglednici lahko obkljukate dosedanja sporočila stroja in s tem
dodate izbiro za dogodek.
Dodatne informacije: "Funkcije v preglednicah in diagramih",
Stran 42
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Ustvari dogodek
Sporočila, ki vodijo do določenega dogodka, skrbno izberite.

NAPOTEK
Opozorilo: mogoča je izguba datotek!
Če je sprejetih preveč sporočil, je lahko e-poštni predal
prejemnika prepoln. Preostala e-pošta nato ne pride več do
prejemnika.
Nastavitev ločenega poštnega predala za aplikacijo
StateMonitor
Skrbna izbira sporočil

NAPOTEK
Opozorilo: mogoča je izguba datotek!
Če aplikacija StateMonitor pošlje preveč obvestil pošiljatelju,
jih ponudnik e-pošte po možnosti opredeli kot neželeno pošto.
Prejemnik nato sporočil ne prejme več v svoj nabiralnik.
Skrbna izbira sporočil
Za ustvarjanje dogodka sledite naslednjemu postopku:
Preklopite v meni Obvestila
Izberite podmeni Konfigurator dogodkov
Izberite možnost Stroj, za katerega želite
ustvarite dogodek
Izbirajte med možnostmi Razredi napak,
Skupine napak, Obvestila, Stanja stroja
in individualnimi sporočili, ki morajo sprožiti
dogodek
Pri možnosti Ta dogodek z imenom ... vnesite
ustrezno ime
Kliknite na gumb Save
Z izbirnim seznamom določite, katera sporočila stroja sprožijo
določeno obvestilo.
Preglednica vključuje stolpec A in B:
A = samodejna izbira prek razredov/skupin
B = izbira, drugačna od samodejne
Stolpec A na izbirnem seznamu prikazuje, ali sporočila o napaki s
samodejno izbiro glede možnosti Razredi napak ali Skupine napak
sprožijo nek dogodek.
Kljukice v stolpcu A vstavi aplikacija StateMonitor, če ste izbrali
ustrezen razred napak ali skupino napak.
V stolpcu B lahko namensko odznačite posamezna sporočila, ki so
z možnostima Razredi napak in Skupine napak vključena v izbiro.
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V stolpcu B pa lahko izberete tudi posamezna sporočila, če ne
želite, da dogodek sprožijo vsa sporočila, ki sodijo v ta razred
napak ali skupino napak.
V dodatni preglednici aplikacija StateMonitor navede vse
nastavljene dogodke.
Za ogled vseh obstoječih dogodkov sledite naslednjemu postopku:
V preglednici kliknite na dogodek.
Aplikacija StateMonitor izbiro glede možnosti Razredi napak,
Skupine napak, Obvestila in individualnih sporočil naloži v
pogled.
Brisanje dogodka
Če želite izbrisati dogodek, sledite naslednjemu postopku:
Preklopite v meni Obvestila
Izberite podmeni Konfigurator dogodkov
Izberite možnost Stroj, za katerega želite
izbrisati dogodek
V preglednici kliknite simbol koša
Aplikacija StateMonitor izbriše dogodek in ga
odstrani iz preglednice.
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6.3

Podmeni Profili obveščanja

V podmeniju Profili obveščanja lahko nastavljenemu uporabniku
dodelite informacije za obveščanje in jih naložite kot profil
obveščanja.
Profil obveščanja vključuje naslednje informacije:
napotilo na možnost User
informacije za prenos e-pošte (Obvestila po ...)
obdobje prenosa (Dnevi, Čas)
možnost Interval obveščanja
V polju za izbiro User so na izbiro vsi naloženi uporabniki.
Obvestila so izključno po e-pošti.
Intervalna obvestila
Za časovno obdobje prenosa vnesite:
dneve v tednu, ob katerih aplikacija StateMonitor obvesti
uporabnika
čas, od kdaj do kdaj aplikacija StateMonitor pošilja obvestila
uporabniku
Možni intervali obveščanja:
takoj
enkrat dnevno
zbrano (nastavljivo od 1 do 60 minut))
Nalaganje možnosti Profili obveščanja
Za enega uporabnika lahko naložite več možnosti Profili
obveščanja: npr. profil, če je sodelavec v prostoru, in profil, če je
sodelavec v pripravljenosti.
Če želite naložiti profil obveščanja, sledite naslednjemu postopku:
Preklopite v meni Obvestila
Izberite podmeni Profili obveščanja
Izberite uporabnika, za katerega želite naložiti
možnost Profili obveščanja
Izberite komunikacijsko pot prek e-pošte
(obkljukajte).
Vnesite e-poštni naslov.
Izberite dni v tednu za obveščanje uporabnika.
Izberite čas od ... do ...
Izberite možnost Interval obveščanja
Dodelite ime za profil obveščanja.
Kliknite na gumb Save
Aplikacija StateMonitor shrani profil obveščanja
in ga navede v preglednici.
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Iskanje možnosti Profili obveščanja
Aplikacija StateMonitor vse profile za zgoraj izbranega uporabnika
navede v preglednici.
S poljem za vnos Iskanje: lahko namensko iščete določene profile
obveščanja. Iskanje se nanaša na vse stolpce preglednice.
Dodatne informacije: "Funkcije v preglednicah in diagramih",
Stran 42
Sprememba možnosti Profili obveščanja
Za spreminjanje obstoječega profila obveščanja upoštevajte
naslednji postopek:
Preklopite v meni Obvestila
Izberite podmeni Profili obveščanja
Izberite uporabnika, za katerega želite naložiti
možnost Profili obveščanja
V preglednici izberite profil obveščanja, ki ga
želite spremeniti.
Aplikacija StateMonitor naloži vnose v pogled.
Izvedite želene spremembe.
Kliknite na gumb Save
Aplikacija StateMonitor shrani spremenjen profil
obveščanja.
Brisanje možnosti Profili obveščanja
Če želite izbrisati profil obveščanja, sledite naslednjemu postopku:
Preklopite v meni Obvestila
Izberite podmeni Profili obveščanja
Izberite možnost User, za katerega želite naložiti
možnost Profili obveščanja
V preglednici kliknite simbol koša
Aplikacija StateMonitor profil obveščanja izbriše
iz preglednice.
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6.4

Podmeni Obvestila

V podmeniju Obvestila določite, kateri dogodki sprožijo določena
obvestila. Tukaj lahko ustvarite, aktivirate in izbrišete obvestila.
Ustvarjanje obvestila
Nova obvestila lahko ustvarite tako, da dogodku dodelite profil
obvestila.
Za izdelavo obveščanja sledite naslednjemu postopku:
Preklopite v meni Obvestila
Izberite podmeni Obvestila
V možnosti Stroj izberite stroj
Pojavi se preglednica z dogodki, ki so
razpoložljivi za stroj.
Pred želeni dogodek postavite kljukico
V možnosti User izberite uporabnika
Pojavi se preglednica s profili obvestil, ki so
razpoložljivi za uporabnika.
Pred želene profile obvestil postavite kljukico
Kliknite na gumb ...dodelitev
Aplikacija StateMonitor v možnosti Seznam
obvestil doda vrstico z novim obvestilom.
Aktiviranje obvestil
Za aktiviranje obvestila na seznamu označite stolpec Aktiv..
Aplikacija StateMonitor obvestila pošlje šele takrat, ko so
aktivirana.
Brisanje
Za brisanje obvestil na seznamu sledite naslednjemu postopku:
Preklopite v meni Obvestila
Izberite podmeni Obvestila
V preglednici kliknite simbol koša
Aplikacija StateMonitor izbrano obvestilo izbriše
iz preglednice.
Dodatne informacije: "Funkcije v preglednicah in diagramih",
Stran 42
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6.5

FN38: pošiljanje sporočil iz NCprograma

Funkcije krmiljenja FN38
Pri krmiljenjih podjetja HEIDENHAIN lahko funkcija krmiljenja FN38
ustvarja sporočila, ki so bila v aplikaciji StateMonitor obdelana kot
sporočila.
Funkcijo FN38 lahko uporabljate z naslednjimi krmiljenji podjetja
HEIDENHAIN:
Krmiljenje

od različice programske
opreme

iTNC 530

34049x-03, 60642x-01

TNC640

34059x-05

TNC 620

81760x-01

TNC320

771851-02

TNC 128

771841-02

CNC PILOT 640

68894x-04

MANUAL Plus 620

54843x-04

Za uporabo funkcije FN38 je potrebno vnesti številko
ključa 555343 za sprostitev posebnih funkcij pri
programiranju Q-parametra.
Pri TNC od različice programske opreme 34059x-07 je
mogoče funkcijo FN38 programirati brez kode.
Programiranje
Za programiranje funkcije krmiljenja FN38 sledite naslednjemu
postopku:
Pritisnite tipko krmiljenja Q
Pritisnite gumb RAZLICNE FUNKCIJE
Pritisnite gumb FN38 POŠLJI
Krmiljenje shrani vrstico FN38: SEND /".
Napišite besedilo za pošiljanje z izhodnimi
oblikami za spremenljivke
Primer:

FN 38: SEND /"Izmerjeni premer: %+3f"/
+Q153

Število napotkov za formatiranje se mora ujemati s
številom vrednosti, ki jih je treba formatirati.
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Oblika za prenos
Operaterji formatiranja lahko določijo obliko za prenos številskih
vrednosti.
Znak za odstotek začenja opise formatiranja. Temu sledi oznaka f
za števila s plavajočo vejico v decimalnem zapisu.
Med znakom za odstotek in oznako navedete še druge podatke:
Plus za znakom za odstotek pomeni, da je pri številskih
vrednostih vedno neveden predznak.
Točka in številka določata število prikazanih decimalnih mest.
Naslednja preglednica prikazuje nekatere primere sintakse za
oblike za prenos spremenljivk:
Oblike za prenos

Pomen

%f

Prenos številke s plavajočo vejico v
prvotnem zapisu

%.0f

Prenos številke s plavajočo vejico brez
decimalnih mest

%.1f

Prenos številke s plavajočo vejico z decimalnimi mesti

%+.2f

Prenos številke s plavajočo vejico s
predznakom in dvema decimalnima mestoma

Primer uporabe: števec kosov
Cilj: Z vsakim potekom programa se število kosov poveča za eno.
Q1 = Q1 + 1

Števec kosov

Q2 = 1000

Skupno število kosov

Q3 = 0815

Naročilo

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

Pošiljanje sporočila
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7.1

Meni Naročila (možnost programske
opreme)
Zajemanje in ocenjevanje naročil je dodatna funkcija in
ni vključena v standardni obseg programske opreme.
Dodatne informacije: "Možnosti programske opreme in
licence", Stran 128

Z aplikacijo StateMonitor lahko zajamete in ocenite obdelavo
naročil izdelave. Poleg tega lahko v meniju Naročila določite nova
naročila in jih dodelite stroju.
Meni Naročila vključuje naslednje podmenije:
Ustvari naročilo
Dodeli naročilo
Prilagodi vrstni red obdelave
Dodeljena naročila se pojavijo v podmeniju Terminal naročila
stroja. Upravljavec lahko tam vnese čase obdelave za določeno
naročilo in sporoči dokončane številke kosov.
Dodatne informacije: "Podmeni Terminal naročila (možnost
programske opreme)", Stran 64
Za vnos časov obdelave upravljavec uporabi navedena stanja
naročila. Stanja naročila lahko v meniju Nastavitve podrobneje
specificirate.
Dodatne informacije: "Podmeni Stanja strojev/naročil",
Stran 117
Vneseni časi obdelave in števila kosov se pojavijo v oceni naročila.
Dodatne informacije: "Časi naročil (možnost programske
opreme)", Stran 103
Katere podmenije in funkcije prikaže aplikacija
StateMonitor, je odvisno od vloge uporabnika.
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7.2

Podmeni Ustvari naročilo (možnost
programske opreme)

V podmeniju Ustvari naročilo lahko:
ustvarite nove datoteke
spremenite naročila
izbrišite naročila
ustvarite naročilo
Za ustvarjanje naročila sledite naslednjemu postopku:
Preklopite v meni Naročila
Izberite podmeni Ustvari naročilo
V polje Številka naročila vnesite številko
naročila
V polje Delovni korak vnesite delovni korak
Po potrebi vnesite nadaljnje informacije o
naročilu
Kliknite na gumb Ustvarjanje naročil
Naročilo se pojavi v preglednici Ustvarjena
naročila.
Novo naročilo lahko dodelite stroju.
Dodatne informacije: "Podmeni Dodeli naročilo
(možnost programske opreme)", Stran 89
Tako lahko v naročilu hitro in enostavno ustvarite več
delovnih korakov:
Kot je opisano ustvarite delovni korak
Delovni korak izberite v preglednici Ustvarjena
naročila
Podatki naročila bodo prevzeti v razdelek Ustvari
naročilo.
Prilagodite naročilo
Kliknite na gumb Ustvarjanje naročil
Nov delovni korak bo dodan.
Sprememba naročila
Pogoj: naročilo ni dodeljeno nobenemu stroju.
Za spremembo naročila sledite naslednjemu postopku:
V preglednici Ustvarjena naročila kliknite na naročilo, ki ga
želite spremeniti
Izbrano naročilo je v preglednici označeno z zeleno barvo.
Podatki naročila bodo prevzeti v razdelek Ustvari naročilo.
Prilagodite naročilo
Kliknite na gumb Spremeni naročilo
Spremembe bodo potrjene.
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Brisanje naročila
Pogoj: naročilo ni dodeljeno nobenemu stroju.
Za brisanje naročila sledite naslednjemu postopku:
V preglednici Ustvarjena naročila kliknite na naročilo, ki ga
želite izbrisati
Izbrano naročilo je v preglednici označeno z zeleno barvo.
Kliknite na gumb Izbriši naročilo
Naročilo bo izbrisano iz preglednice.
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7.3

Podmeni Dodeli naročilo (možnost
programske opreme)

Dodelitev naročila
Za dodelitev naročila stroju in aktivacijo obdelave sledite
naslednjemu postopku:
Preklopite v meni Naročila
Izberite podmeni Dodeli naročilo
V preglednici Ustvarjena naročila kliknite na
naročilo
Izbrano naročilo je v preglednici označeno z
zeleno barvo.
V polju za izbiro Izberi stroj izberite stroj
Po potrebi za naročilo vnesite nadaljnje
informacije
Kliknite na gumb Dodeli naročilo
Naročilo se pojavi v preglednici Dodeljena
naročila.
Začnete lahko z obdelavo naročila.
Dodatne informacije: "Podmeni Terminal
naročila (možnost programske opreme)",
Stran 64
Sprememba dodelitve
Pogoj: naročilo še ni bilo zagnano v terminalu naročil.
Da dodeljeno naročilo dodelite drugemu stroju, sledite naslednjemu
postopku:
V preglednici Dodeljena naročila kliknite na naročilo, ki ga
želite dodeliti drugemu stroju
Izbrano naročilo je v preglednici označeno z zeleno barvo.
V polju za izbiro Izberi stroj izberite stroj, kateremu želite
dodeliti naročilo
Kliknite na gumb Dodeli naročilo
Dodelitev se spremeni.
Brisanje naročila
Dodatne informacije: "Brisanje naročila", Stran 88
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7.4

Podmeni Prilagodi vrstni red obdelave
(možnost programske opreme)

Aplikacija StateMonitor v terminalu naročil stroja dodeljena naročila
prikazuje v kronološkem vrstnem redu. Zaporedje lahko ročno
prilagodite. Pri tem sledite naslednjemu postopku:
Preklopite v meni Naročila
Izberite podmeni Prilagodi vrstni red obdelave
Preglednica Naročila za stroj prikazuje vsa
naročila, ki so dodeljena izbranemu stroju.
Ob pritisnjeni tipki miške naročila povlecite na
želen položaj
Naročila se v podmeniju Terminal naročila
pojavijo v določenem vrstnem redu.
Dodatne informacije: "Podmeni Terminal
naročila (možnost programske opreme)",
Stran 64
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7.5

FN38: funkcije naročila v NC-programu

Funkcije krmiljenja FN38
Pri krmiljenjih podjetja HEIDENHAIN lahko funkcija krmiljenja FN38
ustvarja sporočila, ki so bila v aplikaciji StateMonitor obdelana kot
sporočila.
Funkcijo FN38 lahko uporabljate z naslednjimi krmiljenji podjetja
HEIDENHAIN:
Krmiljenje

od različice programske
opreme

iTNC 530

34049x-03, 60642x-01

TNC640

34059x-05

TNC 620

81760x-01

TNC320

771851-02

TNC 128

771841-02

CNC PILOT 640

68894x-04

MANUAL Plus 620

54843x-04

Za uporabo funkcije FN38 je potrebno vnesti številko
ključa 555343 za sprostitev posebnih funkcij pri
programiranju Q-parametra.
Pri TNC od različice programske opreme 34059x-07 je
mogoče funkcijo FN38 programirati brez kode.
Vnos stanja naročila
Prek sporočil FN38 lahko stanje naročila sporočite aplikaciji
StateMonitor.
V sporočilu FN38 mora biti uporabljena naslednja sintaksa:

FN 38:
SEND /"JOB:auftragsnummer_STEP:arbeitsschritt_status"

Pogoji:
Krmiljenje lahko pošilja sporočila FN38
Dodatne informacije: "FN38: pošiljanje sporočil iz NCprograma", Stran 82
Naročilo je ustvarjeno
Naročilo je dodeljeno stroju
Primer:
naročilo s številko naročila 1234 in delovnim korakom 1
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_START"

Zagon naročila

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

Zagon priprave

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

Izdelava/proizvodnja

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

Zaustavitev naročila

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

Končaj naročilo
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Sporoči količine
Prek sporočil FN38 lahko količine glede naročila sporočite aplikaciji
StateMonitor. Pri tem lahko količino navedete inkrementalno ali
absolutno:
Pri inkrementalni navedbi bo količina vedno povečana za
navedeno vrednost.
Pri absolutni navedbi bo stara vrednost prepisana z novo
vrednostjo
V sporočilu FN38 mora biti uporabljena naslednja sintaksa:

FN 38:
SEND /"JOB:auftragsnummer_STEP:arbeitsschritt_kategorie_menge"

Pogoji:
Krmiljenje lahko pošilja sporočila FN38
Dodatne informacije: "FN38: pošiljanje sporočil iz NCprograma", Stran 82
Naročilo je ustvarjeno
Naročilo je dodeljeno stroju
Naročilo je v obdelavi
Primer:
naročilo s številko naročila 1234 in delovnim korakom 1; dodatna
navedba dejanske količine 23, odpad 12 in dodatna obdelava 15
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_OK_A:23"

Možnost Dejanska količina (OK), absolutna

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

Možnost Dejanska količina (OK), inkrementalna

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

Možnost Odpad (S), absolutna

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

Možnost Odpad (S), inkrementalna

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

Možnost Dodelava (R), absolutna

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

Možnost Dodelava (R), inkrementalna

Ustvarjanje naročila
Namesto navedbe prek aplikacije StateMonitor lahko prek sporočila
FN38 naročilo ustvarite prek krmiljenja.
V sporočilu FN38 mora biti uporabljena naslednja sintaksa:

FN 38:
SEND /"JOB:auftragsnummer_STEP:arbeitsschritt_CREATE"

Pogoji:
Krmiljenje lahko pošilja sporočila FN38
Dodatne informacije: "FN38: pošiljanje sporočil iz NCprograma", Stran 82
Primer:
naročilo s številko naročila 1234 in delovnim korakom 1
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_CREATE"
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8.1

Meni Ocene

V meniju Ocene aplikacija StateMonitor tabelarično in grafično
prikaže podatke, ki se nanašajo na stroj.
Meni Ocene vključuje naslednje podmenije:
Dnevni pogled
Stanja stroja
Kazalniki
Časi delovanja programa
Sporočila stroja
Časi naročil
V podmenijih Dnevni pogled in Stanja stroja aplikacija
StateMonitor stanja stroja v kronološkem zaporedju prikaže v vrstici
stanja stroja ter preračuna kazalnike Razpoložljivost in Izkoristek.
V podmenijih Kazalniki, Časi delovanja programa in Sporočila
stroja aplikacija StateMonitor navaja ustrezne podatke v
preglednicah.
V podmeniju Časi naročil aplikacija StateMonitor navaja čase
obdelave in številke kosov, vnesene za posamezna naročila.
Katere podmenije in funkcije prikaže aplikacija
StateMonitor, je odvisno od vloge uporabnika.
Shranjevanje možnosti Ocene
V podmenijih Stanja stroja, Kazalniki, Časi delovanja programa,
Sporočila stroja in Časi naročil lahko v možnosti Moje ocene
shranite trenutne ocene.
Če označite možnost Zasebno, je ta ocena vidna samo z vašimi
prijavnimi podatki. Drugi uporabniki te ocene ne vidijo.
Če možnost Zasebno ni označena, je ocena vidna vsem
uporabnikom z možnostjo Stanje odobritve: Napredni uporabnik
ali Skrbnik.
Če želite shraniti svoje ocene, sledite naslednjemu postopku:
Vnesite možnost Ime ocene
Po potrebi označite možnost Zasebno
Kliknite gumb Shrani
Aplikacija StateMonitor shrani trenutno oceno in jo vnese v
razpredelnico Shranjene ocene.
Nalaganje shranjenih ocen
Če ste ocene že shranili, sledite naslednjemu postopku:
Izberite shranjene ocene v možnosti Moje ocene
Aplikacija StateMonitor izbrane podatke iz shranjene ocene
naloži v pogled.
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8.2

Podmeni Dnevni pogled

V podmeniju Dnevni pogled aplikacija StateMonitor za vsak stroj
grafično prikaže stanja stroja tekočega dne.
Poleg tega prikaže kazalnike Razpoložljivost in Izkoristek za vsak
stroj.
Dodatne informacije: "Podmeni Kazalniki", Stran 98
Iz stanja stroja nastanejo stolpci s stanjem stroja.
Modra črta nad odsekom vrstice stanja stroja prikazuje, da so za
odsek na voljo dodatne informacije.
Dodatne informacije: "Shranjevanje dodatnih informacij", Stran 63

Prikaz podrobnih informacij
Za vsak razdelek vrstice stanja stroja lahko prikažete podrobne
informacije.
Za prikaz podrobnih informacij sledite naslednjemu postopku:
V vrstici stanja stroja kliknite razdelek
Aplikacija StateMonitor prikazuje okno, ki vsebuje podrobne
informacije o stanju stroja in po potrebi tudi komentarje.
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8.3

Podmeni Stanja stroja

Podmeni Stanja stroja vključuje možnost Ocena stanj stroja za
določeno obdobje.
Na izbiro so naslednji možnosti:
Čas od ... do ...
Število dni (za nazaj od trenutnega dne)
1 dan
3 dni
7 dni
Datum od ... do ...
Za prikaz stanje stroja za določeno obdobje sledite naslednjemu
postopku:
Preklopite v meni Ocene
Izberite podmeni Machine statuses
Izberite stroj (pred ime stroja postavite kljukico)
Izberite čas od ... do ...
Izberite število dni (za nazaj od trenutnega dne).
Izberite alternativni datum od ... do ...
Kliknite gumb Posodobi
Aplikacija StateMonitor prikazuje stolpce s
stanjem stroja Availability in Utilization rate za
izbrano časovno obdobje.
Dodatne informacije: "Podmeni Kazalniki",
Stran 98
Prikaz podrobnih informacij
Za vsak razdelek vrstice stanja stroja lahko prikažete podrobne
informacije.
Dodatne informacije: "Prikaz podrobnih informacij", Stran 95
Prikaz vrstičnega diagrama
Za vsako vrstico stanja stroja lahko prikažete vrstični diagram.
Vrstični diagram je oblikovan glede na kazalnike in podaja
odstotkovno razmerje stanj stroja.
Za prikaz vrstičnega diagrama sledite naslednjemu postopku:
Poleg vrstice stanja stroja kliknite na simbol
diagrama
Vrstični diagram se prikaže.
Če je stanje stroja podrobneje specificirano,
potem aplikacija StateMonitor vrstico prikaže v
poudarjeni pisavi.
Dodatne informacije: "Zamenjava in določitev
stanj stroja", Stran 62
Za prikaz specifikacij (podkategorij), kliknite na
vrstico
Specifikacija bo prikazana kot posamezna
vrstica.
Dodatne informacije: "Funkcije v preglednicah in diagramih",
Stran 42
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Shranjevanje ocene
V možnosti Moje ocene lahko shranite trenutno oceno.
Dodatne informacije: "Shranjevanje možnosti Ocene", Stran 94
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8.4

Podmeni Kazalniki

Aplikacija StateMonitor preračuna kazalnike Availability in
Utilization rate iz dohodnih stanj stroja.
Dodatne informacije: "Razpoložljivost", Stran 99
Dodatne informacije: "Izkoristek", Stran 100
Za oceno kazalnikov za izbrane stroje upoštevajte naslednji
postopek:
Preklopite v meni Ocene
Izberite podmeni Kazalniki
Izberite stroj (pred ime stroja postavite kljukico)
Izberite čas od ... do ...
Izberite število dni (za nazaj od trenutnega dne).
Izberite alternativni datum od ... do ...
Aplikacija StateMonitor za izbrane stroje v
izbranem časovnem obdobju v preglednici
prikazuje naslednje kazalnike:
Razpoložljivost
Izkoristek
Produktiven čas
Načrt. čas zaseden.
Čas zasedenosti
Skupni čas izpada
Dodatne informacije: "Funkcije v preglednicah in diagramih",
Stran 42
Graphically visualize a table
Za vsak izbran stroj aplikacija StateMonitor kazalnike prikazuje v
ločeni grafiki.
V možnosti Moje ocene lahko shranite trenutno oceno.
Dodatne informacije: "Shranjevanje možnosti Ocene", Stran 94
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Razpoložljivost
Na splošno je razpoložljivost čas, v katerem je sistem na voljo.
Razpoložljivost stroja se preračuna iz razmerja med časom glavne
uporabe in časom načrtovane zasedenosti.
Čas glavne uporabe je skupni čas minus vsi časi izpadov.
Razpoložljivost =

Skupni čas
preučevanja

–

Skupni
čas izpada

Načrtovani čas zasedenosti
Načrtovani čas zasedenosti je skupni čas minus čas, v katerem je
stroj izklopljen.
Skupni čas preučevanja
–

Čas, ko se stroj ne uporablja.

=

Načrtovani čas zasedenosti (= čas uporabe stroja)

Skupni čas izpada dobite iz naslednje vsote:
Čas, ko se stroj ne uporablja.
+

Čas čakanja

+

Čas, ko stroj ni pripravljen na delovanje.

=

Skupni čas izpada

Tako velja za razpoložljivost:

Razpoložljivost =

Skupni čas
preučevanja

–

Skupni čas
preučevanja

–
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Izkoristek
Na splošno je izkoristek razmerje dejansko dosegljive vrednosti
referenčne velikosti v primerjavi z največjo možnost vrednostjo te
referenčne velikosti.
V zvezi z rabo stroja je izkoristek razmerje med produktivnim
časom in časom zasedenosti stroja.

Izkoristek

=

Produktiven čas

+

Čas zasedenosti
Čas zasedenosti je skupni čas minus čas čakanja in minus čas, ko
stroj ni v uporabi.
Skupni čas preučevanja
–

Čas čakanja

–

Čas, ko se stroj ne uporablja.

=

Čas zasedenosti

Tako velja za izkoristek:
Produktiven čas
Izkoristek

=

Skupni čas
preučevanja

+
–

–

Produktiven čas se lahko razlikuje od časa delovanja
programa. Čas delovanja programa za produktiven čas
velja šele takrat, ko znašajo prednostne vrednosti vsaj
1 %.
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8.5

Podmeni Časi delovanja programa

V podmeniju Časi delovanja programa lahko ocenite čase
delovanja NC-programov več strojev.
Če želite oceniti možnost Časi delovanja programa, sledite naslednjemu postopku:
Preklopite v meni Ocene
Izberite podmeni Časi delovanja programa
Izberite stroj (pred ime stroja postavite kljukico)
Izberite čas od ... do ...
Izberite število dni (za nazaj od trenutnega dne).
Izberite alternativni datum od ... do ...
Aplikacija StateMonitor v preglednici navede
programe, ki so delovali v izbranem časovnem
obdobju.
V možnosti Moje ocene lahko shranite trenutno oceno.
Dodatne informacije: "Shranjevanje možnosti Ocene", Stran 94
Graphically visualize a table
Programska preglednica in njen grafični prikaz glede
funkcionalnosti ustrezata podmeniju Časi delovanja programa v
meniju Strojni park v možnosti Stanje stroja.
Dodatne informacije: "Podmeni Časi delovanja programa",
Stran 70
V nasprotju z menijem Strojni park lahko v meniju
Ocene hkrati prikažete diagrame za več strojev in
jih med seboj primerjate. Aplikacija StateMonitor
zaporedoma navaja vse diagrame.
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8.6

Podmeni Sporočila stroja

V podmeniju Sporočila stroja lahko naštejete določena sporočila
za določeno časovno obdobje za izbrane stroje.
Če želite navesti Sporočila stroja, sledite naslednjemu postopku:
Preklopite v meni Ocene
Izberite podmeni Sporočila stroja
Izberite stroj (pred ime stroja postavite kljukico)
Izberite čas od ... do ...
Izberite število dni (za nazaj od trenutnega dne).
Izberite alternativni datum od ... do ...
Izberite možnosti Razredi napak, Skupine
napak, Obvestila
Kliknite gumb Posodobi
Aplikacija StateMonitor v preglednici navaja vsa
sporočila stroja, ki so se pojavila v izbranem
časovnem obdobju na izbranem stroju in
pripadajo izbranim možnostim Razredi napak,
Skupine napak ali Obvestila.
Dodatne informacije: "Funkcije v preglednicah in diagramih",
Stran 42
V možnosti Moje ocene lahko shranite trenutno oceno.
Dodatne informacije: "Shranjevanje možnosti Ocene", Stran 94
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8.7

Časi naročil (možnost programske
opreme)

V podmeniju Časi naročil lahko ocenite zajete podatke glede vaših
naročil izdelave.
Za ocenjevanje so vam na voljo naslednje oblike:
Preglednica Naročila navaja vsa naročila, ki se skladajo z
iskalnimi kriteriji, s skupnim trajanjem
Preglednica Delovni koraki do izbranega naročila vsebuje vse
delovne korake za izbrano naročilo in navaja podatke o časih
obratovanja, dejanski količini in odpadu dokončanih kosov ter
stroju, na katerem je bil delovni korak izveden
Vrstični diagram za vsak delovni korak prikaže trajanje časa
opremljanja, časa izdelave in nedoločen čas
Preglednica Vnosi za delovni korak vsebuje podrobne
informacije za vsako potečeno stanje naročila izbranega
delovnega koraka
Za ocenjevanje zajetih podatkov sledite naslednjemu postopku:
Preklopite v meni Ocene
Izberite podmeni Časi naročil
Izberite stroj (pred ime stroja postavite kljukico)
Izberite čas od ... do ...
Izberite število dni (za nazaj od trenutnega dne)
Izberite alternativni datum od ... do ...
Po potrebi možnost Številka naročila, Ime dela
ali Part number vnesite v ustrezno polje za
iskanje
Da iskanje omejite na obdelana naročila, pred
možnost Prikaz samo dokončanih naročil
vstavite kljukico
Kliknite gumb Posodobi
Aplikacija StateMonitor v preglednici navede vsa
naročila, ki se skladajo z iskalnimi kriteriji.
V preglednici Naročila kliknite na naročilo
Pojavi se preglednica Delovni koraki do
izbranega naročila.
V preglednici Delovni koraki do izbranega
naročila kliknite na delovni korak
Pojavi se preglednica Vnosi za delovni korak.
Za prikaz vrstičnega diagrama k preglednici
Delovni koraki do izbranega naročila kliknite na
možnost Grafično prikaži tabelo
Dodatne informacije: "Funkcije v preglednicah in diagramih",
Stran 42
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9.1

Meni Nastavitve

Meni Nastavitve vključuje naslednje podmenije:
Nastavitve uporabnika
Uporabnik
Stroji
Dodelitev strojev
Stanja stroja
Nastavitve za Messenger
Varnostno kopiranje
Jezik sistema
Zunanje poročanje DB
Info
Katere podmenije in funkcije prikaže aplikacija
StateMonitor, je odvisno od vloge uporabnika.
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9.2

Podmeni Nastavitve uporabnika

Spremeni geslo
Vsak uporabnik lahko spremeni svoje geslo.

Za spreminjanje uporabniškega gesla upoštevajte naslednji postopek:
Preklopite v meni Nastavitve
Izberite podmeni Nastavitve uporabnika
V polju Uporabniško ime je navedeno vaše
uporabniško ime.
V polje Staro geslo vnesite svoje prejšnje geslo
V polje Novo geslo vnesite svoje novo geslo
V polje znova vnesite svoje novo geslo
Kliknite na gumb Spremeni geslo
Aplikacija StateMonitor spremeni geslo.
Ali ste pozabili geslo?
Če je uporabnik pozabil geslo, lahko skrbnik ponastavi geslo.
Dodatne informacije: "Ponastavitev gesla", Stran 110
Spremenite nastavitev jezika za uporabnika
Vsak uporabnik lahko jezik individualno nastavi v aplikaciji
StateMonitor.
Za spreminjanje nastavitev uporabniškega jezika upoštevajte
naslednji postopek:
Preklopite v meni Nastavitve
Izberite podmeni Nastavitve uporabnika
Izbira uporabniškega jezika
Kliknite na gumb Shrani spremembo
Aplikacija StateMonitor spremeni uporabniški
jezik.
Ta nastavitev ne spremeni nastavitve jezika vseh drugih
uporabnikov.
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9.3

Podmeni Upravljanje uporabnikov

Vloge
Uporabniki aplikacije StateMonitor imajo v skladu z vlogo različne
pravice za dostop in spreminjanje.
Uporabnikom lahko dodelite naslednje vloge:

Opazovalec

Uporabnik

Napredni
uporabnik

Skrbnik

Meni

Odobritev

Strojni park

Brez pravic za spreminjanje
Samo dostop do možnosti Stanje stroja, Terminal
naročila (možnost programske
opreme) in Podrobni pogled
zadnjih 3 dni

Obvestila

Ni dostopa

Naročila
(možnost
programske
opreme)

Ni dostopa

Ocene

Ni dostopa

Nastavitve

Samo dostop do možnosti
Nastavitve uporabnika in Info

Strojni park

Vse pravice

Obvestila

Brez pravic za spreminjanje

Naročila
(možnost
programske
opreme)

Ni dostopa

Ocene

Samo dostop do možnosti
Dnevni pogled stanj stroja

Nastavitve

Samo dostop do možnosti
Nastavitve uporabnika in Info

Strojni park

Vse pravice

Obvestila

Vse pravice

Naročila
(možnost
programske
opreme)

Vse pravice

Ocene

Vse pravice

Nastavitve

Samo dostop do možnosti
Nastavitve uporabnika in Info

Vsi meniji

Vse pravice

Nalaganje, spreminjanje in brisanje uporabniških
podatkov je dovoljeno samo uporabnikom s skrbniško
vlogo.
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Ustvari uporabnika
Če želite v aplikacijo StateMonitor naložiti uporabnika, sledite
naslednjemu postopku:
Preklopite v meni Nastavitve
V podmeni Uporabnik vnesite naslednje
podatke:
Ime
Priimek
Uporabniško ime
E-pošta
Dodelite možnost Stanje odobritve:
Kliknite na gumb Shrani
Aplikacija StateMonitor naložene uporabnike
zapiše na seznam uporabnikov.
Aplikacija StateMonitor pošlje uporabniku geslo
po e-pošti.
Vsak uporabnik lahko kadarkoli spremeni svoje geslo.
Dodatne informacije: "Podmeni Nastavitve uporabnika", Stran 107
Možnost Uporabniško ime je skupaj z možnostjo Geslo potrebna
za možnost Prijava.
Dodatne informacije: "Meni Home", Stran 46
Prek navedenega e-poštnega naslova prejmejo uporabniki
obvestila, kot so določena v meniju Obvestila.
Dodatne informacije: "Meni Obvestila", Stran 74
Spreminjanje uporabniških podatkov
Za naknadno spreminjanje uporabniških podatkov sledite naslednjemu postopku:
Preklopite v meni Nastavitve
Izberite podmeni Uporabnik
Na seznamu uporabnikov izberite uporabnika, ki
ga želite spremeniti.
Aplikacija StateMonitor označi uporabnika in
naloži podatke v polje za vnos.
Izvedba sprememb
Kliknite na gumb Shrani spremembe
Aplikacija StateMonitor prevzame spremenjene
podatke v seznam uporabnikov.
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Brisanje uporabnika
Če želite v aplikaciji StateMonitor izbrisati uporabnika, sledite
naslednjemu postopku:
Preklopite v meni Nastavitve
Izberite podmeni Uporabnik
Na seznamu uporabnikov izberite uporabnika, ki
ga želite izbrisati.
Aplikacija StateMonitor označi uporabnika in
naloži podatke v polje za vnos.
Kliknite na gumb Izbriši uporabnika
Aplikacija StateMonitor uporabnika odstrani iz
seznama.
Ponastavitev gesla
Če je uporabnik pozabil geslo, lahko uporabnik s skrbniško vlogo to
geslo ponastavi.
Za ponastavitev gesla sledite naslednjemu postopku:
Preklopite v meni Nastavitve
Izberite podmeni Uporabnik
Na seznamu uporabnikov izberite uporabnika, za
katerega želite ponastaviti geslo.
Aplikacija StateMonitor označi uporabnika in
naloži podatke v polje za vnos.
Kliknite na gumb Ponastavi geslo
Aplikacija StateMonitor ponastavi geslo in pošlje
zadevnemu uporabniku e-pošto z novim geslom.
Uporabnik lahko geslo znova spremeni.
Če v vašem podjetju funkcija obveščanja (Obvestila)
aplikacije StateMonitor ni povezana, aplikacija
StateMonitor ne more poslati e-pošte s ponastavljenim
geslom.
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9.4

Podmeni Stroji

Ustvari stroj
Ta funkcija je dostopna samo za uporabnike s skrbniško
vlogo.
Če želite v aplikacijo StateMonitor naložiti nov stroj, sledite
naslednjemu postopku:
Preklopite v meni Nastavitve
Izberite podmeni Stroji
V polje Ime stroja vnesite ime stroja
Izberite možnost Vrsta (krmiljenje)
Odvisno od izbire aplikacija StateMonitor prikaže
območje Nastavitve, specifične za stroj.
Odvisno od izbire izvedite potrebne nastavitve
Dodatne informacije: "Strojni parametri, značilni
za krmiljenje", Stran 162
Pri možnosti Naslov IP/DHCP vnesite naslov IP
(eth0) ali ime gostitelja stroja
Kliknite gumb Preverjanje
Aplikacija StateMonitor preverja omrežno
povezavo do stroja.
Dodatne informacije: "Preverjanje omrežne
povezave", Stran 112
Če imate sliko stroja, kliknite gumb Naloži sliko
Izberite slikovno datoteko v Windows Explorer.
Aplikacija StateMonitor naloži izbrano sliko v
pogled.
Kliknite gumb Ustvari stroj
Stroj se shrani na seznam strojev.
Obkljukajte stolpec Aktivno
Izberite naložen stroj na seznamu strojev.
Aplikacija StateMonitor označi stroj.
Kliknite gumb Shrani stroj
Stroj je viden v meniju Strojni park.
Če ne obkljukate stolpca Aktiv., aplikacija StateMonitor
ne prikaže stroja v meniju Strojni park.
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Preverjanje omrežne povezave
Če preverjanje omrežne povezave ni uspešno, se pojavi
naslednje sporočilo o napaki:
»Neveljaven naslov IP«
Če omrežna povezava ni vzpostavljena, preverite ali:
je naslov IP stroja pravilno vnesen
je strežnik ali osebni računalnik, na katerem je nameščena
aplikacija StateMonitor, povezan z lokalnim omrežjem podjetja
je stroj povezan z lokalnim omrežjem podjetja
Dodatne informacije: "Omrežna povezava", Stran 133
Ko je na voljo omrežna povezava med strojem in aplikacijo
StateMonitor, krmiljenje številko SIK in različico programske opreme
NC-programska oprema prenese na aplikacijo StateMonitor.
Aplikacija StateMonitor vnese številko SIK in različico programske
opreme možnosti NC-programska oprema v ustrezne stolpce
preglednice.
Podrobnosti o stolpcu Stanje povezave
V stolpcu Stanje povezave seznama strojev aplikacija StateMonitor
za vsak stroj prikazuje trenutno stanje povezave.
Možna so naslednja stanja povezave:
Stanje povezave

Vzrok

Povezava je uspešno vzpostavljena

Stroj je povezan z aplikacijo StateMonitor

Samodejna vzpostavitev povezave

Vzpostavljanje povezave poteka

Ni povezave - potrebna je aktivacija

Povezava je bila prekinjena
Po treh prekinitvah povezave v petih minutah ni vnovičnega
poskusa vzpostavitve povezave (nestabilno omrežje)

Povezava prekinjena

Ni povezave med strojem in aplikacijo StateMonitor
Stroj je bil deaktiviran v aplikaciji StateMonitor
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Za stanjem povezave aplikacija StateMonitor v oglatih oklepajih
prikazuje pripadajoče sporočilo o stanju DNC.
Možna so naslednja sporočila o stanju DNC:
Sporočilo o stanju DNC

Pomen

Vzrok

DNC STATE NOT INITIALIZED

Stroj je v začetnem stanju
Stroj še ni inicializiran

Vzpostavljena še ni nobena povezava

DNC STATE HOST IS NOT AVAILABLE

Stroj ni dosegljiv prek PING

Stroj je izklopljen ali ločen od
omrežja

DNC STATE HOST IS AVAILABLE

Stroj je dosegljiv prek PING

Stroj se zažene, NC se zažene,
DNC je že na voljo

DNC STATE DNC IS AVAILABLE

DNC je na voljo

Stroj se zažene, NC in DNC še nista
zagnana

DNC STATE WAITING PERMISSION

Čakanje na dovoljenje

Odjemalec čaka na dovoljenje za
možnost Zunanji dostop

DNC STATE MACHINE IS BOOTED

Stroj je zagnan
NC-programska oprema je naložena, PLC še ni preveden

Stroj je zagnan in čaka na odpravo
prekinitve toka s CE

DNC STATE MACHINE IS INITIALIZING

Stroj se inicializira

PLC se prevaja

DNC STATE MACHINE IS AVAILABLE

Stroj je popolnoma zagnan in
pripravljen na delovanje

Stroj je pripravljen na delovanje, vse
DNC-funkcije so na voljo

DNC STATE MACHINE IS SHUTTING
DOWN

Stroj se zaustavlja

Sprožena je bila zaustavitev stroja

DNC STATE DNC IS STOPPED

Stroj se zaustavlja, DNC je zaustavljen

DNC se zaključi v sklopu zaustavljanja

DNC STATE HOST IS STOPPED

Stroj je zaustavljen

Povezava je prekinjena
Stroj je zaustavljen in ni več
dosegljiv

DNC STATE NO PERMISSION

Ni dovoljenja

Možnost Zunanji dostop je blokirana (MOD-funkcija)
Zahteva za dovoljenje za možnost
Zunanji dostop ni bila odobrena
Zahteva za dovoljenje za možnost
Zunanji dostop čaka, vendar ni
potrjena
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Odpravljanje težav s povezavo
Če je povezava v petih minutah trikrat prekinjena, nakazuje to
na nestabilno omrežje. V tem primeru ni več nobenih poskusov
vzpostavitve povezave. Aplikacija StateMonitor prikazuje stanje
povezave
Ni povezave - potrebna je aktivacija.
Za vzpostavitev nove povezave sledite naslednjemu postopku:
Izklopite stroj
Kliknite gumb Shrani stroj
Znova vklopite stroj
Kliknite gumb Shrani stroj
Aplikacija StateMonitor znova poskusi vzpostaviti povezavo.
Če odjemalec postavi zahtevo za dovoljenje za možnost Zunanji
dostop, se na krmiljenju pojavi sosednje pojavno okno.
Podrobnosti o stolpcu Sporočilo o napaki
V stolpcu Sporočilo o napaki seznama strojev pri težavah s
povezavo aplikacija StateMonitor prikazuje sporočilo o napaki DNC.
Možna so naslednja sporočila o napaki DNC:
Sporočilo o napaki DNC

Pomen

Vzrok

DNC_E_DNC_PROHIBITED

DNC je blokiran

Zunanji dostop je blokiran (MODfunkcija)
Zahteva za dovoljenje za možnost
Zunanji dostop ni bila odobrena

DNC_E_FAIL

DNC ni uspel

Požarni zid je blokiran

DNC_E_OPTION_NOT_AVAILABLE

DNC-možnost ni na voljo

Možnost št. 18 HEIDENHAIN DNC ni
na voljo

DNC_E_NOT_POS_NOW

DNC trenutno ni mogoč

Povezava DNC trenutno ni možna
(npr. ko se stroj ravnokar zaustavlja)

DNC32_E_NOT_CONN

Ni povezave s strojem

Stroj je izklopljen ali ni povezan z
omrežjem

TIMEOUT

Prekoračitev časa v omrežju

Aplikacija StateMonitor je poslala
zahtevo, krmiljenje pa ne odgovori
(preverite povezavo)

Uredi stroj
Če želite v aplikaciji StateMonitor spremeniti podatke stroja, sledite
naslednjemu postopku:
Preklopite v meni Nastavitve
Izberite podmeni Stroji
Izberite stroj na seznamu strojev.
Aplikacija StateMonitor naloži podatke v polje za
vnos.
Spremenite podatke.
Kliknite gumb Shrani stroj
Aplikacija StateMonitor shrani stroj s
spremenjenimi podatki.
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Brisanje stroja
Če želite v aplikaciji StateMonitor izbrisati stroj, sledite naslednjemu
postopku:
Preklopite v meni Nastavitve
Izberite podmeni Stroji
Izberite stroj na seznamu strojev.
Kliknite gumb Izbriši stroj
Aplikacija StateMonitor izbrani stroj izbriše iz
seznama.
Stroj ni več viden v meniju Strojni park.
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9.5

Podmeni Dodelitev strojev

V podmeniju Dodelitev strojev lahko strojem dodelite posamezne
uporabnike, ki morajo biti vidni vam.
Ta funkcija je dostopna samo za uporabnike s skrbniško
vlogo.
Če želite uporabniku dodeliti izbran stroj, sledite naslednjemu
postopku:
Preklopite v meni Nastavitve
Izberite podmeni Dodelitev strojev
Obkljukajte možnost Vklopi dodelitev
uporabnikov strojem
V pojavnem meniju Izberi uporabnika
V možnosti vsi stroji izberite stroj, ki ga želite
dodeliti izbranemu uporabniku
Pri večkratni izbiri lahko pritisnete tipko Ctrl in
izberete stroj.
Kliknite gumb Puščica desno
Aplikacija StateMonitor dodeli stroje izbranemu
uporabniku in jih vnese v možnost dodeljeni
stroji.
Kliknite na gumb Shrani
Za odstranitev dodelitve sledite naslednjemu postopku:
Izberite dodeljen stroj.
Kliknite na gumb Puščica levo
Aplikacija StateMonitor premakne izbran stroj
nazaj v možnost vsi stroji.
Kliknite na gumb Shrani
Če želite uporabniku dodeliti vse stroje, sledite naslednjemu
postopku:
Kliknite na gumb Dve puščici desno
Aplikacija StateMonitor premakne vse stroje v
možnost dodeljeni stroji.
Kliknite na gumb Shrani
Če možnost Vklopi dodelitev uporabnikov strojem
ni obkljukana, vidite vse uporabnike vseh aktiviranih
strojev.
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9.6

Podmeni Stanja strojev/naročil

V podmeniju Stanja strojev/naročil lahko ustvarite specifikacije
(podkategorije), ki podrobneje opisujejo stanje. Specifikacije
lahko v meniju Strojni park dodelite stroju ali naročilu. Dodeljene
specifikacije v meniju Ocene.
Stanja stroja
Pojavijo se lahko naslednja stanja stroja:
Oznaka
barve

Temno
zelena

Svetlo
zelena

Stanje

Razlaga

Stroj je produktiven. Potenciometri
Produktiven
(PREGLASITEV za pomik in hitri tek so nastavljeni
na 100 % ali več.
pomika in
hitrega teka
>= 100 %)
Stroj je produktiven. Potenciometri
Produktiven
(PREGLASITEV za pomik in hitri tek so nastavljeni
na manj kot 100 %.
pomika in
hitrega teka
< 100 %)

Rumena

V redu,
vendar ni
produktiven

Rdeča

Ni pripravljen za
obratovanje

Stroj je pripravljen na delovanje, a
ni produktiven
Stroj ni pripravljen na delovanje
Sprožil se je izklop v sili
Prisotna so sporočila o
napakah

Čas čakanja

Lahko nadomesti rumeno ali
temno sivo stanje stroja in ga
natančno specificira

Stroj se ne
uporablja

Stroj je izključen

Svetlo siva

Temno siva
Stanja naročila (možnost programske opreme)
Pojavijo se lahko naslednja stanja naročila:
Ustvarjeno
Dodeljeno
Blokirano/sprememba
Zagnan
Priprava
Izdelava
Prekinjeno
Končano
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Specificiranje stanj
Za natančnejšo specifikacijo stanja stroja ali dodatne specifikacije
sledite naslednjemu postopku:
Preklopite v meni Nastavitve
Izberite podmeni Stanja strojev/naročil
Kliknite na stanje, ki ga želite določiti
Aplikacija StateMonitor pod izbranim stanjem
odpre pojavno okno.
Vnesite dodaten opis (specifikacija).
Kliknite na gumb Novo
Aplikacija StateMonitor prek pojavnega okna
izvede novo specifikacijo na seznamu.
Nove specifikacije lahko v meniju Strojni park dodelite stanju stroja
ali stanju naročila.
Dodatne informacije: "Podmeni Uredi stanja stroja", Stran 62
Dodatne informacije: "Podmeni Terminal naročila (možnost
programske opreme)", Stran 64
Sprememba zaporedja specifikacije
S klikom tipke s puščico lahko spremenite zaporedje specifikacij.
Kliknite na tipko gor
Aplikacija StateMonitor zapiše specifikacijo na
seznam za eno mesto navzgor.
Kliknite na tipko dol
Aplikacija StateMonitor zapiše specifikacijo na
seznam za eno mesto navzdol.

Brisanje specifikacije
Če želite izbrisati specifikacijo, sledite naslednjemu postopku:
Kliknite na simbol koša
Aplikacija StateMonitor specifikacijo izbriše iz
seznama.
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9.7

Podmeni Nastavitve za Messenger

V podmeniju Nastavitve za Messenger navedite podatke o
povezavi s poštnim strežnikom, ki obvestila aplikacije StateMonitor
pošilja uporabniku.
Pogoj: poštni strežnik
Če želite izvesti možnost Nastavitve za Messenger, sledite
naslednjemu postopku:
Preklopite v meni Nastavitve
Izberite podmeni Nastavitve za Messenger
Vnesite parametre povezave
Kliknite na gumb Shrani
Aplikacija StateMonitor shrani konfiguracijo
povezave v SMTP-strežnik.
Na voljo so naslednji parametri:
Parameter

Razlaga

Strežnik

Ime poštnega strežnika

User

Uporabniško ime SMTP-uporabnika
Po potrebi se pozanimajte pri ponudniku epošte

Password

Geslo SMTP-uporabnika
Po potrebi se pozanimajte pri ponudniku epošte

Varnost povezave

Vrsta šifriranja komunikacije je odvisna od
pogojev ponudnika e-pošte:
Brez:
komunikacija ni šifrirana
STARTTLS:
komunikacija se začne nešifrirana
dokler poštni strežnik ne ponudi šifrirana
prenosa. Šele takrat se vzpostavi
šifrirana komunikacija
SSL/TLS:
komunikacija je povsem šifrirana

Vrata

SMTP-vrata za komunikacijo, odvisna od
izbrane možnosti Varnost povezave:
25 za možnost Brez
587 za možnost STARTTLS
465 za možnost SSL/TLS
Podjetje HEIDENHAIN priporoča, da za zaščito
prenesenih podatkov izberete šifrirano povezavo.
Posvetujte se z IT-strokovnjakom.

HEIDENHAIN | StateMonitor| Navodila za uporabo | 10/2018

119

9

Menü Nastavitve | Podmeni Varnostno kopiranje

9.8

Podmeni Varnostno kopiranje

Samodejno shranjevanje in brisanje podatkov
Aplikacija StateMonitor nenehno shranjuje vse podatke, dokler ni
pomnilnik poln. Potem skrbnik prejme ustrezno sporočilo.
Za redno sproščanje kapacitet pomnilnika, lahko določite kako
dolgo bodo shranjeni podatki iz zgodovine. V ta namen navedete
želeno število dni. Podatke, ki so starejši, bo aplikacija StateMonitor
samodejno izbrisala.
Za konfiguracijo samodejnega brisanja podatkov sledite
naslednjemu postopku:
Preklopite v meni Nastavitve
Izberite podmeni Varnostno kopiranje
V polju za vnos Število dni ... je standardno
navedena vrednost 0: aplikacija StateMonitor
nenehno shranjuje podatke, dokler ni pomnilnik
poln.
V polje za vnos Število dni ... vnesite želeno
število dni, ki bodo shranjeni, npr. 365 (1 leto)
Kliknite na gumb Shrani
Aplikacija StateMonitor redno briše vse podatke, ki
so starejši od 365 dni.
Neodvisno od samodejnega shranjevanja podjetje
HEIDENHAIN priporoča, da vsak dan ustvarite
varnostno kopijo podatkov v strežniku ali osebnem
računalniku. Tako lahko preprečite večje izgube
podatkov, če pride do motenj v delovanju.
Imate dve možnosti, da varnostne kopije podatkov aplikacije
StateMonitor ustvarite v obliki zapisa CSV v strežniku ali osebnem
računalniku:
Samodejno (npr. vsak dan, od 10:00 uri)
Ročno
Samodejno varnostno kopiranje podatkov
Za samodejno varnostno kopiranje podatkov s strani aplikacije
StateMonitor sledite naslednjemu postopku:
Preklopite v meni Nastavitve
Izberite podmeni Varnostno kopiranje
V polje za vnos Pot za shranjevanje varnostnih
kopij vnesite želeno pot, kamor bo aplikacija
StateMonitor shranjevala varnostno kopijo, npr.
pogon strežnika:
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor
\backup
Izberite možnost Čas za shranjevanje
varnostnih kopij, npr. 10:00
Kliknite gumb Ustvari
Aplikacija StateMonitor podatke vsak dan ob
10:00 uri shrani v želeno pot.
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Ročno varnostno kopiranje podatkov
Za ročno varnostno kopiranje podatkov upoštevajte naslednji
postopek:
Preklopite v meni Nastavitve
Izberite podmeni Varnostno kopiranje
Kliknite na gumb Izvozi CSV-datoteke
Na zaslonu se pojavi okno za izbiro mesta
shranjevanja.
Izbira mesta shranjevanja
Kliknite na gumb Shrani
Aplikacija StateMonitor shrani varnostno
datoteko na izbrano mesto shranjevanja.
Varnostna datoteka je datoteka Zip, ki vključuje dve datoteki CSV:
MachineDate.csv
MachineStateHistory.csv
Ne preimenujte obeh datotek!

Ročna obnovitev zbirke podatkov
Če je zbirka podatkov aplikacije StateMonitor uničena, morate
zbirko obnoviti ročno.
Za ročno obnovitev zbirke podatkov sledite naslednjemu postopku:
V C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat\backups iz
map z želenim datumom kopirajte mapo tncsmdb
Mapo tncsmdb dodajte v mapo C:\ProgramData\HEIDENHAIN
\StateMonitor\dat (obstoječo mapo po potrebi prepišite)
Po obnovitvi podatkov je treba aplikacijo StateMonitor po
potrebi znova zagnati.
Če izbrišete mapo tncsmdb v imeniku
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat, aplikacija
StateMonitor pri naslednjem ponovnem zagonu naloži novo, prazno
zbirko podatkov.

NAPOTEK
Opozorilo: mogoča je izguba datotek!
Če niste ustvarili nobene varnostne kopije zbirke
podatkov in izbrišete trenutno zbirko podatkov v mapi
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat, so izgubljeni
vsi dosedanji podatki, npr. strojni podatki, uporabniški podatki itd.
Redno varnostno kopirajte zbirko podatkov.
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Prenos dnevniške datoteke
Če se obrnete na servis podjetja HEIDENHAIN, boste morda po
potrebi potrebovali dnevniško datoteko aplikacije StateMonitor.
Za izdelavo dnevniške datoteke sledite naslednjemu postopku:
Preklopite v meni Nastavitve
Izberite podmeni Varnostno kopiranje
Kliknite gumb Prenos dnevniške datoteke
Na zaslonu se pojavi okno za izbiro mesta
shranjevanja.
Izbira mesta shranjevanja
Kliknite na gumb Shrani
Aplikacija StateMonitor shrani dnevniško
datoteko na izbrano mesto shranjevanja.
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9.9

Podmeni Jezik sistema

V podmeniju Jezik sistema lahko nastavite globalno izbiro jezika za
aplikacijo StateMonitor.
Ta funkcija je dostopna samo za uporabnike s skrbniško
vlogo.
Za nastavitev sistemskega jezika v aplikaciji StateMonitor sledite
naslednjemu postopku:
Preklopite v meni Nastavitve
Izberite podmeni Jezik sistema
Na zaslonu se pojavi okno za spreminjanje
nastavitev jezika.
Izberite želen jezik na seznamu.
Kliknite na gumb Shrani spremembo
Napotki:
Za spreminjanje sistemskega jezika v aplikaciji
StateMonitor je potreben ponoven zagon programske
opreme
V podmeniju Nastavitve uporabnika lahko vsak
uporabnik nastavi svoj jezik in pri tem ne spremeni
nastavitev jezika sistema
Nastavitev jezika v podmeniju Nastavitve
uporabnika ima na prikazu prednost pred jezikom
sistema
Ob na novo ustvarjenem uporabniku se nastavitev
jezika sklada z jezikom sistema, dokler uporabnik ne
izbere drugega jezika
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9.10 Podmeni Zunanje poročanje DB
Zunanje poročanje DB (zbirka podatkov) lahko odčita shranjene
podatke aplikacije StateMonitor in jih oceni za poročanje o
delovanju. Aplikacija StateMonitor kot sisteme zbirke podatkov
podpira Apache Derby in strežnik Microsoft SQL.
Aplikacija StateMonitor nobenih podatkov o zgodovini
iz zbirke podatkov StateMonitor ne zapisuje v zunanjo
zbirko podatkov.
Na ta način lahko strojne podatke iz aplikacije StateMonitor
uporabljate za naslednje namene:
korelacija s podatki iz sistemov ERP in MES
priprava podatkov za programsko opremo OEE
prikaz stanj stroja v lastni programski opremi
Ta funkcija je dostopna samo za uporabnike s skrbniško
vlogo.
Pogoj: strežnik s sistemom zbirke podatkov (Apache Derby ali
strežnik Microsoft SQL)
Za povezavo zunanje zbirke podatkov sledite naslednjemu
postopku:
Preklopite v meni Nastavitve
Izberite podmeni Zunanje poročanje DB
Izberite sistem zbirke podatkov, ki je uporabljen v
pojavnem meniju Zbirka podatkov
Odvisno od uporabljenega sistema zbirke
podatkov vnesite parametre povezave
Po potrebi kliknite gumb Test, da preverite
povezavo z zunanjo zbirko podatkov
Kliknite na gumb Shrani
Aplikacija StateMonitor shrani konfiguracijo
povezave z zunanjo zbirko podatkov.
Aplikacija StateMonitor pri prvi vzpostavitvi povezave v zbirki
podatkov ustvari naslednje preglednice:
MACHINE
MACHINE_ALARM
MACHINE_MESSAGE
MACHINE_STATE_HISTORY
PROGRAM_HISTORY
JOB
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Parametri za Apache Derby
Če kot sistem zbirke podatkov izberete Derby, so na voljo naslednji
parametri:
Parameter

Razlaga

Gostitelj zbirke podatkov

IP-naslov ali ime domene strežnika
zbirke podatkov

Vrata zbirke podatkov

Številka vrat, od 0 do 65536
Vnos ni nujno potreben

Ime zbirke podatkov

Individualni vnos

Uporabnik zbirke
podatkov

Individualni vnos

Geslo zbirke podatkov

Individualni vnos

Parametri za možnost Strežnik Microsoft SQL
Če kot sistem zbirke podatkov izberete možnost Strežnik Microsoft
SQL, so na voljo naslednji parametri:
Parameter

Razlaga

Gostitelj zbirke podatkov

IP-naslov ali ime domene strežnika
zbirke podatkov

Vrata zbirke podatkov

Številka vrat, od 0 do 65536
Vnos ni nujno potreben

Ime instance

Individualni vnos

Ime zbirke podatkov

Individualni vnos

Preverjanje pristnosti
Windows

aktiviraj/deaktiviraj

Uporabnik zbirke
podatkov

Vnos je potreben
samo, če je možnost
Preverjanje pristnosti Windows
deaktivirana

Geslo zbirke podatkov

Vnos je potreben
samo, če je možnost
Preverjanje pristnosti Windows
deaktivirana
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9.11 Podmeni Info
V podmeniju Info se nahaja možnost Podatki o licenci in pravni
napotki za programsko opremo.
Aplikacija StateMonitor prikazuje naslednje informacije:
Različica aplikacije StateMonitor
Različica DNC HEIDENHAIN
Licenca aplikacije StateMonitor
Licenčni pogoji
Preglednica z licenčnimi navodili Open Source
Dodatne informacije: "Funkcije v preglednicah in diagramih",
Stran 42
Za premik v podmeni Info sledite naslednjemu postopku:
Preklopite v meni Nastavitve
Izberite podmeni Info
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10.1 Možnosti programske opreme in licence
Funkcije aplikacije StateMonitor lahko razširite z dodatnimi
možnostmi programske opreme.
Licence za možnosti programske opreme lahko pridobite prek
prodajnega oddelka podjetja HEIDENHAIN. Potem boste prejeli
licenčni ključ, s katerim možnost programske opreme aktivirate na
zaščitnem ključu.
Na voljo so naslednje možnosti programske opreme:
Možnost Razširitev funkcij

ID

1

5 dodatnih krmiljenj stroja

1220884-01

2

Vmesnik Modbus

1268670-01

3

Vmesnik OPC UA

1268673-01

4

Terminal naročil

1268674-01

5

Vmesnik MTConnect

1268675-01
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10.2 Zahtevanje licence
Ob navedbi serijske številke lahko pri podjetju HEIDENHAIN
pridobite licenco. To serijsko številko najdete v podmeniju Info.
Za premik v podmeni Info sledite naslednjemu postopku:
Preklopite v meni Nastavitve
Izberite podmeni Info
Prikaže se pregled
Prikažeta se različica programa in serijska
številka
Obrnite se na servisno podružnico podjetja
HEIDENHAIN in ob navedbi serijske številke
zahtevajte licenco
Licenco ustvari servisna podružnica podjetja
HEIDENHAIN in jo posreduje prek e-pošte
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10.3 Aktivacija licence
Za aktivacijo licence je treba novo licenco aktivirati na vašem
zaščitnem ključu.
Postopek aktivacije je odvisen od vaše konfiguracije:
Z povezavo: strežnik ali osebni računalnik, na katerem je
nameščena aplikacija StateMonitor, ima dostop do interneta.
Licenco lahko aktivirate neposredno na vašem zaščitnem ključu.
Dodatne informacije: "Aktivacija licence (z povezavo)",
Stran 130
Brez povezave: strežnik ali osebni računalnik, na katerem je
nameščena aplikacija StateMonitor, nima dostopa do interneta.
Najprej morate ustvariti datoteko zahteve in jo prenesti na
osebni računalnik z dostopom do interneta. To datoteko zahteve
lahko potem aktivirate z vašo licenco. Z licenco ustvarjeno
posodobitveno datoteko morate potem ponovno prenesti
na strežnik ali osebni računalnik, na katerem je nameščena
aplikacija StateMonitor, in tam aktivirati licenco.
Dodatne informacije: "Aktivacija licence (brez povezave)",
Stran 131

Aktivacija licence (z povezavo)
Za aktivacijo licence na vašem zaščitnem ključu z povezavo sledite
naslednjemu postopku:
Na strežniku ali osebnem računalniku, na katerem je
nameščena aplikacija StateMonitor, prikličite spletno stran z
naslednjim URL :
www.lc.codemeter.com/54077-02/depot
ali
Kliknite na gumb Posodobitev licence
Prikaže se portal licenciranja za aplikacijo StateMonitor.
Licenčni ključ (WIBU-Ticket) iz e-sporočila kopirajte v polje
WIBU-Ticket
Kliknite na gumb Naprej
Prikaže se stran Pregled licence.
Kliknite na gumb Aktiviraj licenco
Prikaže se stran Razpoložljive licence.
Kliknite na gumb Aktiviraj izbrane licence zdaj in sledite
navodilom na strani
Licenca za pet dodatnih krmiljenj stroja bo aktivirana na vašem
zaščitnem ključu.
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Aktivacija licence (brez povezave)
Za ustvarjanje datoteke za zahtevo licence sledite naslednjemu
postopku:
Na strežniku ali osebnem računalniku, na katerem je
nameščena aplikacija StateMonitor, prikličite nadzorno središče
CodeMeter
Kliknite na gumb Posodobitev licence
Prikaže se pomočnik CmFAS.
Kliknite možnost Ustvari zahtevo za licenco in kliknite na gumb
Naprej
Kliknite možnost Podaljšaj obstoječo licenco in kliknite na gumb
Naprej
Kliknite možnost DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH in
kliknite na gumb Naprej
Vnesite želeno ime datoteke vklj. s potjo in kliknite na gumb
Uporabi
Datoteka zahteve za licenco se ustvari na navedenem mestu
shranjevanja.
Datoteko zahteve za licenco prenesite na osebni računalnik z
dostopom do interneta (npr. z USB-ključem)
Za ustvarjanje datoteke za posodobitev licence sledite naslednjemu
postopku:
Prikličite spletno stran z naslednjim URL:
www.lc.codemeter.com/54077-02/depot
Prikaže se portal licenciranja za aplikacijo StateMonitor.
Licenčni ključ (WIBU-Ticket) iz e-sporočila kopirajte v polje
WIBU-Ticket
Kliknite na gumb Naprej
Prikaže se stran Pregled licence.
Kliknite na gumb Aktiviraj licenco
Kliknite na gumb Prenos licence brez povezave in sledite
navodilom na strani
Ustvari se posodobitvena datoteka za licenco.
Posodobitveno datoteko za licenco prenesite na strežnik
ali osebni računalnik, na katerem je nameščena aplikacija
StateMonitor (npr. z USB-ključem)
Za aktivacijo datoteke za posodobitev licence sledite naslednjemu
postopku:
Na strežniku ali osebnem računalniku, na katerem je
nameščena aplikacija StateMonitor, prikličite nadzorno središče
CodeMeter
Kliknite na gumb Posodobitev licence
Prikaže se pomočnik CmFAS.
Kliknite možnost Uveljavi posodobitev licence in kliknite na
gumb Naprej
Vnesite ime datoteke vklj. s potjo licenčne datoteke in kliknite
gumb Uporabi
Posodobitvena datoteka za licenco se uvozi.
Licenca za pet dodatnih krmiljenj stroja bo aktivirana na vašem
zaščitnem ključu.
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11.1 Meni SIK
SIK (System Identification Key) vključuje licenco za NC-programsko
opremo za omogočanje regulacijskih krogov in možnosti
programske opreme.
S številko SIK vključuje krmilni sistem jasno oznako.
Najprej poglejte v meniju SIK svojega krmilnega sistema, ali je
možnost #18 omogočena.
Postopek iTNC 530:
Izberite način Shranjevanje/urejanje programa.
Pritisnite tipko MOD.
Vnesite kodo SIK.
Pritisnite tipko ENT.
TNC na zaslonu prikazuje SIK-meni.
Če je nastavljena možnost #18, je vklopljen vmesnik DNC
HEIDENHAIN na krmilnem sistemu.
Če je nastavljena možnost #18, morate pustiti možnost #18
vklopljeno.
Dodatne informacije: "Vklop možnosti #18", Stran 136
Za vklop možnosti potrebujete SIK-število vašega
krmilnega sistema. SIK-številko najdete v SIK-meniju
pod SIK-informacija v polju Identifikator (SIK-ID).
Postopek TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128:
Izberite način delovanja Programiranje
Pritisnite tipko MOD.
Vnesite kodo SIK.
Pritisnite tipko ENT.
TNC na zaslonu prikazuje SIK-meni.
Če je nastavljena možnost #18, je vklopljen vmesnik DNC
HEIDENHAIN na krmilnem sistemu.
Če je nastavljena možnost #18, morate pustiti možnost #18
vklopljeno.
Dodatne informacije: "Vklop možnosti #18", Stran 136
Za vklop možnosti potrebujete SIK-število vašega
krmilnega sistema. SIK-številko najdete v SIK-meniju
pod SIK-informacija v polju Serijska številka. (SN).
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Postopek CNC PILOT 640 / MANUALplus 620:
Izberite gumb Organizacija
Pritisnite programsko tipko ključa
Vnesite kodo SIK.
Potrdite z možnostjo V redu
Krmiljenje preklopi v podnačin delovanja
Programiranje strojnih par. in prikaže SIK-meni.
Če je nastavljena možnost #18, je vklopljen vmesnik DNC
HEIDENHAIN na krmilnem sistemu.
Če je nastavljena možnost #18, morate pustiti možnost #18
vklopljeno.
Dodatne informacije: "Vklop možnosti #18", Stran 136
Za vklop možnosti potrebujete SIK-število vašega
krmilnega sistema. SIK-številko najdete v SIK-meniju
pod SIK-informacija v polju Serijska številka. (SN).
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11.2 Vklop možnosti #18
Možnost #18 je na krmilnih sistemih HEIDENHAIN na voljo od
naslednjih različic programske opreme:
Krmilni sistem

od različice programske opreme

iTNC 530

34049x-01

iTNC 530 HSCI

60642x-01

TNC 640 HSCI

34059x-01

TNC 620 HSCI

34056x-01 / 73498x-01

TNC320

34055x-01 / 771851-01

TNC 128

771841-01

CNC PILOT 640

68894x-01

MANUALplus 620

54843x-01

Z možnostjo #18 se vklopi vmesnik DNC HEIDENHAIN.
DNC označuje Distributed Numerical Control in pomeni vezavo
računalniško krmiljenih orodnih strojev (CNC-stroji) v računalniškem
omrežju.
Testni vklop za 90 dni
Za 90-dnevni testni vklop možnosti #18 sledite naslednjemu
postopku:
Zabeležite si SIK-številko krmilnega sistema
Dodatne informacije: "Meni SIK", Stran 134
Obrnite se na servisno službo podjetja HEIDENHEIN:
prek e-pošte na naslov service.nc-pgm@heidenhain.de
ali po telefonu na številko +49 8669 31-3103
Z navedbo svoje SIK-številke prejmete potrebno kodo za 90dnevno testiranje želene možnosti.
Napotki:
Brezplačen vklop posameznih možnosti je mogoč
enkrat za obdobje 90 dni. Zatem je vklop plačljiv.
Brezplačno testiranje možnosti #18 je pri iTNC
530 mogoče šele od različice programske opreme
34049x-04.
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Plačljiv vklop (neomejeno).
Za nakup možnosti #18 in neomejen vklop sledite naslednjemu
postopku:
Obrnite se na podjetje HEIDENHEIN:
prek e-pošte info@heidenhain.de
ali kontaktnega obrazca na domači strani:
www.heidenhain.de
ali prek portala navadnega besedila HEIDENHAIN:
www.klartext-portal.de
V vsakem primeru navedite:
SIK-številko krmilnega sistema,
svoje kontaktne podatke,
svojo telefonsko številko za morebitna vprašanja.
Pristojen oddelek vas bo nemudoma kontaktiral.
Prejeli boste 5-mestno kodo za vklop.
Postopek
Če ste prejeli kodo za vklop, sledite naslednjemu postopku:
Odprite SIK-meni
Dodatne informacije: "Meni SIK", Stran 134.
Kazalec postavite na možnost #18.
Pritisnite programsko tipko SET OPTION.
Prikaže se pojavno okno za vnos kode za vklop.
Vnesite kodo za vklop.
Potrdite z OK.
Možnost #18 je vklopljena na krmilnem sistemu
in aktivirana v SIK-meniju.
Po potrebi znova zaženite.
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11.3 Omrežna povezava
Če želite uporabljati aplikacijo StateMonitor, morajo biti krmiljenja
strojev povezana v omrežje.
Krmilni sistemi HEIDENHAIN so serijsko opremljeni s karto
Ethernet. Tako lahko krmilni sistem povežete v svoje omrežje kot
odjemalec.
Krmilni sistem mora konfigurirati strokovnjak za omrežja.

Pri iTNC 530 z različico programske opreme
do 34049x-05:
Če spremenite IP-naslov enote TNC, krmilni sistem
samodejno izvede ponovni zagon.

Omrežne povezave pri fiksnem IP-naslovu
Če IP-naslovov s strežnika DHCP ne navezujete dinamično,
vnesite fiksni IP-naslov znotraj omrežja v konfiguracijah vmesnika
krmilnega sistema.
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iTNC 530 od različice programske opreme 34049x-04
(HEROS 4)
Za vezavo krmilnega sistema prek fiksnega IP-naslova omrežja
podjetja sledite naslednjemu postopku:
Izberite način delovanja Shranjevanje/urejanje
programa.
Pritisnite tipko MOD.
Vnesite kodo NET123.
Pritisnite tipko ENT.
Pritisnite programsko tipko DEFINE NET.
Krmilni sistem prikaže glavni zaslon za
konfiguracijo omrežja.
Vnesite naslednje informacije v stolpce:
Nastavitev

Pomen

Vnos

NASLOV

Vnesite IP-naslov krmilnega sistema.

Štiri številčne vrednosti, razdeljene s
pikami
npr. 160.1.180.20

MASKA

MASKA PODOMREŽJA služi za razlikovanje med ID-jem omrežja in gostiteljem
omrežja.

Štiri številčne vrednosti, med seboj razdeljene s pikami, za vrednosti povprašajte
strokovnjaka za omrežja
npr. 255.255.0.0

BROADCAST

Naslov za oddajanje krmilnega sistema je
potreben samo, če odstopa od standardne nastavitve. Standardna nastavitev je
sestavljena iz ID-jev omrežja in gostitelja,
pri katerih so vsi biti nastavljeni na 1.

npr. 160.1.255.255

ROUTER

IP-naslov privzetega usmerjevalnika.
Vnos je potreben samo, če je omrežje
sestavljeno iz več delnih omrežij.

Štiri številčne vrednosti, med seboj razdeljene s pikami, za vrednosti povprašajte
strokovnjaka za omrežja
npr. 160.1.0.2

GOSTITELJ

Ime, pod katerim se TNC prijavi v omrežje.

npr. iTNC530_stroj1

DOMENA

Ime domene omrežja vašega podjetja

Po potrebi se pozanimajte pri strokovnjaku
za omrežja.

IMENSKI STREŽNIK

Omrežni naslov strežnika domene

Po potrebi se pozanimajte pri strokovnjaku
za omrežja.

Dodatne informacije: navodila za uporabo pogovornih
oken z navadnim besedilom iTNC 530 HEIDENHAIN
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iTNC 530 od različice programske opreme 34049x-05
(HEROS 4)
Za vezavo krmilnega sistema prek fiksnega IP-naslova omrežja
podjetja sledite naslednjemu postopku:
Izberite način delovanja Shranjevanje/urejanje
programa.
Pritisnite tipko MOD.
Vnesite kodo NET123.
Pritisnite tipko ENT.
Pritisnite programsko tipko DEFINE NET.
Krmilni sistem prikazuje pojavno okno za
omrežne nastavitve.
Pritisnite gumb Konfiguracija
Krmilni sistem prikazuje pojavno okno za
konfiguracijo vmesnika.
Vnesite informacije iz naslednje preglednice v
pojavno okno.
Pritisnite gumb OK.

Nastavitev

Pomen

Vnos

Stanje

Vmesnik je aktiven

Mora biti obkljukano

Ime:

Ime vmesnika

(ne spreminjajte)

Vtična povezava:

Oznaka vtične povezave: X26

(ne spreminjajte)

Naslov IP

IP-naslov krmilnega sistema

Aktivirajte možnost Ročna nastavitev
naslova IP

Naslov:

Vnesite IP-naslov krmilnega sistema.

Štiri številčne vrednosti, razdeljene s
pikami, npr. 160.1.180.20

Subnet maska

Možnost Subnet maska je namenjena razlikovanju med ID-jem omrežja in ID-jem
gostitelja omrežja.
Vnesite možnost Subnet maska

Štiri številčne vrednosti, razdeljene s
pikami, npr. 255.255.0.0
Za vrednost se po potrebi obrnite na
strokovnjaka za omrežja.

Dodatne informacije: navodila za uporabo pogovornih
oken z navadnim besedilom iTNC 530 HEIDENHAIN
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iTNC 530 od različice programske opreme 60642x-04
(HEROS 5) s HSCI
Za vezavo krmilnega sistema prek fiksnega IP-naslova omrežja
podjetja sledite naslednjemu postopku:
Krmilni sistem prek omrežnega kabla povežite z lokalnim
omrežjem podjetja.
Izberite način delovanja Shranjevanje/urejanje
programa.
Pritisnite tipko MOD.
Vnesite kodo NET123.
Pritisnite tipko ENT.
Pritisnite programsko tipko DEFINE NET.
Krmilni sistem prikazuje pojavno okno za
omrežne nastavitve.
Na zavihek Ime računalnika vnesite ime
računalnika, s katerim je krmiljenje prikazano v
omrežju podjetja
Preklopite na zavihek Vmesniki
Izberite vmesnik (eth0).
Pritisnite na gumb Konfiguracija
Krmilni sistem prikazuje pojavno okno za
konfiguracijo vmesnika.
Na zavihek Nastavitve vnesite informacije iz
naslednje preglednice v pojavno okno
Pritisnite gumb OK.

Nastavitev

Pomen

Vnos

Stanje

Vmesnik je aktiven

Mora biti obkljukano

Ime:

Ime vmesnika

(ne spreminjajte)

Vtična povezava:

Oznaka vtične povezave: X26

(ne spreminjajte)

Naslov IP

IP-naslov krmilnega sistema

Aktivirajte možnost Ročna nastavitev
naslova IP

Naslov:

Vnesite IP-naslov krmilnega sistema.

Štiri številčne vrednosti, razdeljene s
pikami, npr. 160.1.180.20

Subnet maska

Možnost Subnet maska je namenjena razlikovanju med ID-jem omrežja in ID-jem
gostitelja omrežja.
Vnesite možnost Subnet maska

Štiri številčne vrednosti, razdeljene s
pikami, npr. 255.255.0.0
Za vrednost se po potrebi obrnite na
strokovnjaka za omrežja.
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Krmiljenje lahko ima dva omrežna vmesnika. Vsak omrežni
vmesnik ima svoj lasten IP-naslov.
Če sta prisotna dva omrežna vmesnika, sta pri krmiljenjih podjetja
HEIDENHAIN določena na naslednji način:
X26 za povezavo v lokalno omrežje podjetja (povezava z
aplikacijo StateMonitor)
X116 za rabo v stroju
Upoštevajte priročnik za stroj!
Proizvajalec stroja lahko odstopa od dodelitve omrežnih
vmesnikov, ki jo je uporabilo podjetje HEIDENHAIN.

NAPOTEK
Pozor – motnje v delovanju!
Če spremenite IP-naslov vmesnikov v stroju, prekinete
komunikacijo do drugih strojnih komponent in krmiljenje ne deluje
več.
Nastavitev za vmesnike v stroju ne spreminjajte.
Dodatne informacije: navodila za uporabo pogovornih
oken z navadnim besedilom iTNC 530 HEIDENHAIN
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TNC 620 različica programske opreme 34056x (HEROS
4) in TNC 320 različica programske opreme 34055x
(HEROS 4)
Za vezavo krmilnega sistema prek fiksnega IP-naslova omrežja
podjetja sledite naslednjemu postopku:
Krmilni sistem prek omrežnega kabla povežite z lokalnim
omrežjem podjetja.
Izberite način delovanja Programiranje
Pritisnite tipko MOD.
Vnesite kodo NET123.
Pritisnite gumb V REDU.
Pritisnite tipko Upravljanje programov.
Pritisnite tipko Omrežje.
Pritisnite tipko Konfiguracija omrežja.
Krmilni sistem prikazuje pojavno okno za
omrežno nastavitev.
Pri možnosti Hostname vnesite ime računalnika,
s katerim je prikazano krmiljenje v omrežju
podjetja
Pri možnosti DHCP podpora izberite NE
Pritisnite tipko ENT
Krmiljenje prikazuje pojavno okno za možnost
Network nastavitev.
Vnesite informacije iz naslednje preglednice v
pojavno okno.
Pritisnite gumb OK.
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Nastavitev

Pomen

Vnos

Naslov IP

IP-naslov krmilnega sistema

Štiri številčne vrednosti, razdeljene s
pikami, npr. 160.1.180.20

Subnet maska

Možnost Subnet maska je namenjena razlikovanju med ID-jem omrežja in ID-jem
gostitelja omrežja.
Vnesite možnost Subnet maska

Štiri številčne vrednosti, razdeljene s
pikami, npr. 255.255.0.0
Za vrednost se po potrebi obrnite na
strokovnjaka za omrežja.

Broadcast

Naslov za oddajanje krmilnega sistema je
potreben samo, če odstopa od standardne nastavitve. Standardna nastavitev je
sestavljena iz ID-jev omrežja in gostitelja,
pri katerih so vsi biti nastavljeni na 1.

npr. 160.1.255.255

Router

IP-naslov privzetega usmerjevalnika.
Vnos je potreben samo, če je omrežje
sestavljeno iz več delnih omrežij.

Štiri številčne vrednosti, razdeljene s
pikami, npr. 160.1.0.2
Za vrednost se po potrebi obrnite na
strokovnjaka za omrežja.

Spremembe v omrežnih nastavitvah vplivajo na ponovni
zagon krmilnega sistema.
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TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128 (HEROS 5)
Za vezavo krmilnega sistema prek fiksnega IP-naslova omrežja
podjetja sledite naslednjemu postopku:
Krmilni sistem prek omrežnega kabla povežite z lokalnim
omrežjem podjetja.
Izberite način delovanja Programiranje
Pritisnite tipko MOD.
Vnesite kodo NET123.
Pritisnite gumb OK.
Pritisnite tipko Upravljanje programov.
Pritisnite tipko NET
Pritisnite tipko NETWORK KONFIGURIRANJE
Krmilni sistem prikazuje pojavno okno za
omrežne nastavitve.
Na zavihek Ime računalnika vnesite ime
računalnika, s katerim je krmiljenje prikazano v
omrežju podjetja
Preklopite na zavihek Vmesniki
Izberite vmesnik (eth0).
Pritisnite na gumb Konfiguracija
Krmilni sistem prikazuje pojavno okno za
konfiguracijo vmesnika.
Vnesite informacije iz naslednje preglednice v
pojavno okno.
Pritisnite gumb OK.

Nastavitev

Pomen

Vnos

Stanje

Vmesnik je aktiven

Mora biti obkljukano

Ime:

Ime vmesnika

(ne spreminjajte)

Vtična povezava:

Oznaka vtične povezave: X26

(ne spreminjajte)

Naslov IP

IP-naslov krmilnega sistema

Aktivirajte možnost Ročna nastavitev
naslova IP

Naslov:

Vnesite IP-naslov krmilnega sistema.

Štiri številčne vrednosti, razdeljene s
pikami, npr. 160.1.180.20

Subnet maska

Možnost Subnet maska je namenjena razlikovanju med ID-jem omrežja in ID-jem
gostitelja omrežja.
Vnesite možnost Subnet maska

Štiri številčne vrednosti, razdeljene s
pikami, npr. 255.255.0.0
Za vrednost se po potrebi obrnite na
strokovnjaka za omrežja.

HEIDENHAIN | StateMonitor| Navodila za uporabo | 10/2018

145

11

Omrežna povezava | Omrežna povezava

Krmiljenje lahko ima dva omrežna vmesnika. Vsak omrežni
vmesnik ima svoj lasten IP-naslov.
Če sta prisotna dva omrežna vmesnika, sta pri krmiljenjih podjetja
HEIDENHAIN določena na naslednji način:
X26 za povezavo v lokalno omrežje podjetja (povezava z
aplikacijo StateMonitor)
X116 za rabo v stroju
Upoštevajte priročnik za stroj!
Proizvajalec stroja lahko odstopa od dodelitve omrežnih
vmesnikov, ki jo je uporabilo podjetje HEIDENHAIN.

NAPOTEK
Pozor – motnje v delovanju!
Če spremenite IP-naslov vmesnikov v stroju, prekinete
komunikacijo do drugih strojnih komponent in krmiljenje ne deluje
več.
Nastavitev za vmesnike v stroju ne spreminjajte.
Dodatne informacije: uporabniški priročnik za
programiranje navadnega besedila TNC 640 / TNC 620 /
TNC 320 / TNC 128
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CNC PILOT 640 od različice programske opreme
688946-01 (HEROS 5)
Za vezavo krmilnega sistema prek fiksnega IP-naslova omrežja
podjetja sledite naslednjemu postopku:
Krmilni sistem prek omrežnega kabla povežite z lokalnim
omrežjem podjetja.
Preklopite v način delovanja Organizacija
Pritisnite programsko tipko ključa
Vnesite kodo NET123.
Pritisnite gumb OK.
Pritisnite tipko Transfer
Pritisnite tipko Povezave
Pritisnite tipko Omrežje Konfig.
Krmilni sistem prikazuje pojavno okno za
omrežne nastavitve.
Na zavihek Ime računalnika vnesite ime
računalnika, s katerim je krmiljenje prikazano v
omrežju podjetja
Preklopite na zavihek Vmesniki
Izberite vmesnik (eth0).
Pritisnite gumb Konfiguracija
Krmilni sistem prikazuje pojavno okno za
konfiguracijo vmesnika.
Vnesite informacije iz naslednje preglednice v
pojavno okno.
Pritisnite gumb OK.

Nastavitev

Pomen

Vnos

Stanje

Vmesnik je aktiven

Mora biti obkljukano

Ime:

Ime vmesnika

(ne spreminjajte)

Vtična povezava:

Oznaka vtične povezave: X26

(ne spreminjajte)

Naslov IP

IP-naslov krmilnega sistema

Aktivirajte možnost Ročna nastavitev
naslova IP

Naslov:

Vnesite IP-naslov krmilnega sistema.

Štiri številčne vrednosti, razdeljene s
pikami, npr. 160.1.180.20

Subnet maska

Možnost Subnet maska je namenjena razlikovanju med ID-jem omrežja in ID-jem
gostitelja omrežja.
Vnesite možnost Subnet maska

Štiri številčne vrednosti, razdeljene s
pikami, npr. 255.255.0.0
Za vrednost se po potrebi obrnite na
strokovnjaka za omrežja.
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Krmiljenje lahko ima dva omrežna vmesnika. Vsak omrežni
vmesnik ima svoj lasten IP-naslov.
Če sta prisotna dva omrežna vmesnika, sta pri krmiljenjih podjetja
HEIDENHAIN določena na naslednji način:
X26 za povezavo v lokalno omrežje podjetja (povezava z
aplikacijo StateMonitor)
X116 za rabo v stroju
Upoštevajte priročnik za stroj!
Proizvajalec stroja lahko odstopa od dodelitve omrežnih
vmesnikov, ki jo je uporabilo podjetje HEIDENHAIN.

NAPOTEK
Pozor – motnje v delovanju!
Če spremenite IP-naslov vmesnikov v stroju, prekinete
komunikacijo do drugih strojnih komponent in krmiljenje ne deluje
več.
Nastavitev za vmesnike v stroju ne spreminjajte.
Dodatne informacije: uporabniški priročnik
CNC PILOT 640 od različice programske opreme
68894x-04
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MANUALplus 620 od različice programske opreme
548328-05 in 54843x-01 (HEROS 5)
Za vezavo krmilnega sistema prek fiksnega IP-naslova omrežja
podjetja sledite naslednjemu postopku:
Krmilni sistem prek omrežnega kabla povežite z lokalnim
omrežjem podjetja.
Preklopite v način delovanja Organizacija
Pritisnite programsko tipko ključa
Vnesite kodo NET123.
Pritisnite gumb OK.
Pritisnite tipko Transfer
Pritisnite tipko Povezave
Pritisnite tipko Network
Krmiljenje prikaže pojavno okno za Mrežna
povezava.
Pritisnite tipko Konfig.
Krmiljenje prikaže pojavno okno za Mrežna
konfiguracija.
Vnesite informacije iz naslednje preglednice v
pojavno okno.
Pritisnite tipko Shrani.
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Nastavitev

Pomen

Vnos

Ime krmiljenja

Ime krmilnega sistema, s katerim ste vidni
v omrežju

npr. MANUALplus620

DHCP

OFF (Izklop): krmilni sistem ima fiksni IPnaslov v omrežju.
ON (Vklop): krmilni sistem se samodejno
navezuje z DHCP-strežnika:
IP-naslov,
Subnet maska,
oddajanje,
prehod.

OFF

Naslov IP

IP-naslov krmilnega sistema

Štiri številčne vrednosti, razdeljene s
pikami, npr. 192.168.000.000

Subnet maska

Možnost Subnet maska je namenjena razlikovanju med ID-jem omrežja in ID-jem
gostitelja omrežja.
Vnesite možnost Subnet maska

Štiri številčne vrednosti, razdeljene s
pikami, npr. 255.255.255.0
Za vrednost se po potrebi obrnite na
strokovnjaka za omrežja.

Broadcast

Naslov za oddajanje krmilnega sistema je
potreben samo, če odstopa od standardne nastavitve. Standardna nastavitev je
sestavljena iz ID-jev omrežja in gostitelja,
pri katerih so vsi biti nastavljeni na 1.

Štiri številčne vrednosti, razdeljene s
pikami, npr. 255.255.255.0
Za vrednost se po potrebi obrnite na
strokovnjaka za omrežja.

Router

IP-naslov privzetega prehoda je potreben
samo, če delate z več kot enim omrežjem.

Štiri številčne vrednosti, razdeljene s
pikami, npr. 192.168.000.254
Za vrednost se po potrebi obrnite na
strokovnjaka za omrežja.

Dodatne informacije: uporabniški priročnik
MANUALplus 620 od različice programske opreme
548328-05 in 54843x-01

Omrežna povezava prek DHCP
V velikih omrežjih je običajna povezava od odjemalca s DHCP.
DHCP označuje Dynamic Host Configuration Protocol.
Z DHCP je označen komunikacijski protokol ali internetni protokol,
ki omogoča dodelitev omrežne konfiguracije odjemalcu prek
strežnika. Odjemalci prejemajo IP-naslove in druge parametre
samodejno z DHCP-strežnika.
Odjemalec je končna naprava, ki jo zahteva omrežna storitev
strežnika.
Omrežje z več odjemalci kot razpoložljivimi IP-naslovi se izide
z DHCP-vezavo z manj IP-naslovi, saj niso vsi odjemalci hkrati
prijavljeni v omrežje. Tako neprijavljeni odjemalci ne blokirajo
nobenih IP-naslovov. Razpoložljivi IP-naslovi so dinamično oddani
odjemalcem, ki niso prijavljeni v omrežje.
DHCP-povezava je funkcija FCL-2.
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iTNC 530 od različice programske opreme 34049x-04
(HEROS 4)
Za vezavo krmilnega sistema prek DHCP v omrežje podjetja
sledite naslednjemu postopku:
Izberite način delovanja Shranjevanje/urejanje
programa.
Pritisnite tipko MOD.
Vnesite kodo NET123.
pritisnite tipko ENT
Pritisnite programsko tipko DEFINE NET.
Krmilni sistem prikaže glavni zaslon za
konfiguracijo omrežja.
Vnesite naslednje informacije v stolpce:
Nastavitev

Pomen

Vnos

NASLOV

Krmilni sistem pridobi IP-naslov z DHCPstrežnika.

DHCP

MASKA

Krmilni sistem pridobi SUBNET MASKO z
DHCP-strežnika.

(brez vnosa)

BROADCAST

Krmilni sistem pridobi naslov za oddajanje
z DHCP-strežnika.

(brez vnosa)

ROUTER

Internetni naslov vašega privzetega usmerjevalnika

Vnos je potreben samo, če je omrežje
sestavljeno iz več delnih omrežij.

GOSTITELJ

Ime, pod katerim se TNC prijavi v omrežje.

Vnos imena računalnika

DOMENA

Ime domene omrežja vašega podjetja

DHCP

IMENSKI STREŽNIK

Dinamična dodelitev omrežnega naslova
strežnika domene

(brez vnosa)

Dodatne informacije: navodila za uporabo pogovornih
oken z navadnim besedilom iTNC 530 HEIDENHAIN
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iTNC 530 od različice programske opreme 34049x-05
(HEROS 4)
Za vezavo krmilnega sistema prek DHCP v omrežje podjetja
sledite naslednjemu postopku:
Izberite način delovanja Shranjevanje/urejanje
programa.
Pritisnite tipko MOD.
Vnesite kodo NET123.
Pritisnite tipko ENT.
Pritisnite programsko tipko DEFINE NET.
Krmilni sistem prikazuje pojavno okno za
omrežne nastavitve.
Na zavihek Ime računalnika vnesite ime
računalnika, s katerim je krmiljenje prikazano v
omrežju podjetja
Na zavihku Vmesniki pritisnite gumb
Konfiguracija
Krmilni sistem prikazuje pojavno okno za
konfiguracijo vmesnika.
Vnesite naslednje informacije v pojavno okno:

Nastavitev

Pomen

Vnos

Stanje

Vmesnik je aktiven

Mora biti obkljukano

Ime:

Ime vmesnika

(ne spreminjajte)

Vtična povezava:

Oznaka vtične povezave: X26

(ne spreminjajte)

Naslov IP

IP-naslov krmilnega sistema

Aktivirajte možnost Samodejno pridobi
naslov IP (DHCP)

Naslov:

Krmilni sistem samodejno pridobi IP-naslov z DHCP-strežnika.

Maska podomrežja:

Krmilni sistem samodejno pridobi masko podomrežja z DHCP-strežnika.

Dodatne informacije: navodila za uporabo pogovornih
oken z navadnim besedilom iTNC 530 HEIDENHAIN
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iTNC 530 od različice programske opreme 60642x-04
(HEROS 5) s HSCI
Za vezavo krmilnega sistema prek DHCP v omrežje podjetja sledite
naslednjemu postopku:
Krmilni sistem prek omrežnega kabla povežite z lokalnim
omrežjem podjetja.
Izberite način delovanja Shranjevanje/urejanje
programa.
Pritisnite tipko MOD.
Vnesite kodo NET123.
Pritisnite tipko ENT.
Pritisnite programsko tipko DEFINE NET.
Krmilni sistem prikazuje pojavno okno za
omrežne nastavitve.
Na zavihek Ime računalnika vnesite ime
računalnika, s katerim je krmiljenje prikazano v
omrežju podjetja
Preklopite na zavihek Vmesniki
Izberite vmesnik (eth0).
Pritisnite na gumb Konfiguracija
Krmilni sistem prikazuje pojavno okno za
konfiguracijo vmesnika.
Na zavihek Nastavitve vnesite naslednje
informacije v pojavno okno:

Nastavitev

Pomen

Vnos

Stanje

Vmesnik je aktiven

Mora biti obkljukano

Ime:

Ime vmesnika

(ne spreminjajte)

Vtična povezava:

Oznaka vtične povezave: X26

(ne spreminjajte)

Naslov IP

IP-naslov krmilnega sistema

Aktivirajte možnost Samodejno pridobi
naslov IP (DHCP)

Naslov:

Krmilni sistem samodejno pridobi IP-naslov z DHCP-strežnika.
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Nastavitev

Pomen

Vnos

Maska podomrežja:

Maska podomrežja je namenjena razlikovanju med ID-jem omrežja in ID-jem gostitelja
omrežja.
Krmilni sistem samodejno pridobi masko podomrežja.

Strežnik domenskih
imen (DNS)

Možnost Samodejno pridobi DNS:
TNC samodejno pridobi IP-naslov strežnika domenskih imen.
Možnost Ročna konfiguracija DNS-ja:
IP-naslova strežnika in domenskih imen ročno vnesite.

Privzet prehod

Možnost Samodejno pridobi privzet prehod:
TNC samodejno pridobi IP-naslov privzetega prehoda.
Možnost Ročno konfiguriranje privzetega prehoda:
Ročno vnesite IP-naslov privzetega prehoda.

Spremembe sprejmite z gumbom OK ali prekličite z gumbom
Prekinitev
Krmiljenje lahko ima dva omrežna vmesnika. Vsak omrežni
vmesnik ima svoj lasten IP-naslov.
Če sta prisotna dva omrežna vmesnika, sta pri krmiljenjih podjetja
HEIDENHAIN določena na naslednji način:
X26 za povezavo v lokalno omrežje podjetja (povezava z
aplikacijo StateMonitor)
X116 za rabo v stroju
Upoštevajte priročnik za stroj!
Proizvajalec stroja lahko odstopa od dodelitve omrežnih
vmesnikov, ki jo je uporabilo podjetje HEIDENHAIN.

NAPOTEK
Pozor – motnje v delovanju!
Če spremenite IP-naslov vmesnikov v stroju, prekinete
komunikacijo do drugih strojnih komponent in krmiljenje ne deluje
več.
Nastavitev za vmesnike v stroju ne spreminjajte.
Dodatne informacije: navodila za uporabo pogovornih
oken z navadnim besedilom iTNC 530 HEIDENHAIN
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TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128
Za povezavo krmiljenja prek DHCP v omrežje podjetja sledite
naslednjemu postopku:
Krmiljenje prek omrežnega kabla povežite z lokalnim omrežjem
podjetja
Izberite način delovanja Programiranje
Pritisnite tipko MOD
Vnesite kodo NET123
Pritisnite gumb V REDU
Pritisnite tipko Upravljanje programov
Pritisnite tipko Omrežje
Pritisnite tipko Konfiguracija omrežja
Krmiljenje prikazuje pojavno okno za omrežne
nastavitve.
Na zavihek Ime računalnika vnesite ime
računalnika, s katerim je krmiljenje prikazano v
omrežju podjetja
Preklopite na zavihek Vmesniki
Izberite vmesnik (eth0)
Pritisnite na gumb Konfiguracija
Krmiljenje prikazuje pojavno okno za
konfiguracijo vmesnika.
Vnesite naslednje informacije v pojavno okno:

Nastavitev

Pomen

Vnos

Stanje

Vmesnik je aktiven

Mora biti obkljukano

Ime:

Ime vmesnika

(ne spreminjajte)

Vtična povezava:

Oznaka vtične povezave: X26

(ne spreminjajte)

Naslov IP

Naslov IP krmiljenja

Aktivirajte možnost Samodejno pridobi
naslov IP (DHCP)

Naslov:

Krmiljenje samodejno pridobi naslov IP z DHCP-strežnika.
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Nastavitev

Pomen

Vnos

Maska podomrežja:

Maska podomrežja je namenjena razlikovanju med ID-jem omrežja in ID-jem gostitelja
omrežja.
Krmiljenje samodejno pridobi masko podomrežja.

Strežnik domenskih
imen (DNS)

Možnost Samodejno pridobi DNS:
TNC samodejno pridobi naslov IP strežnika domenskih imen.
Možnost Ročna konfiguracija DNS-ja:
Naslova IP strežnika in domenskih imen ročno vnesite.

Privzet prehod

Možnost Samodejno pridobi privzet prehod:
TNC samodejno pridobi privzeti prehod.
Možnost Ročno konfiguriranje privzetega prehoda:
Ročno vnesite naslov IP privzetega prehoda.

Spremembe sprejmite z gumbom OK ali prekličite z gumbom
Prekinitev
Krmiljenje lahko ima dva omrežna vmesnika. Vsak omrežni
vmesnik ima svoj lasten IP-naslov.
Če sta prisotna dva omrežna vmesnika, sta pri krmiljenjih podjetja
HEIDENHAIN določena na naslednji način:
X26 za povezavo v lokalno omrežje podjetja (povezava z
aplikacijo StateMonitor)
X116 za rabo v stroju
Upoštevajte priročnik za stroj!
Proizvajalec stroja lahko odstopa od dodelitve omrežnih
vmesnikov, ki jo je uporabilo podjetje HEIDENHAIN.

NAPOTEK
Pozor – motnje v delovanju!
Če spremenite IP-naslov vmesnikov v stroju, prekinete
komunikacijo do drugih strojnih komponent in krmiljenje ne deluje
več.
Nastavitev za vmesnike v stroju ne spreminjajte.
Dodatne informacije: uporabniški priročnik
Programiranje z navadnim besedilom TNC 640 /
TNC 620 / TNC 320 / TNC 128 od različice programske
opreme 34059x-06
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CNC PILOT 640 od različice programske opreme
688946-01 (HEROS 5)
Za vezavo krmilnega sistema prek DHCP v omrežje podjetja sledite
naslednjemu postopku:
Krmilni sistem prek omrežnega kabla povežite z lokalnim
omrežjem podjetja.
Preklopite v način delovanja Organizacija
Pritisnite programsko tipko ključa
Vnesite kodo NET123.
Pritisnite gumb OK.
Pritisnite tipko Transfer.
Pritisnite tipko Povezave.
Pritisnite tipko Konfig. omrežja.
Krmilni sistem prikazuje pojavno okno za
omrežne nastavitve.
Na zavihek Ime računalnika vnesite ime
računalnika, s katerim je krmiljenje prikazano v
omrežju podjetja
Preklopite na zavihek Vmesniki
Izberite vmesnik (eth0).
Pritisnite gumb Konfiguracija
Krmilni sistem prikazuje pojavno okno za
konfiguracijo vmesnika.
Vnesite naslednje informacije v pojavno okno:

Nastavitev

Pomen

Vnos

Stanje

Vmesnik je aktiven

Mora biti obkljukano

Ime:

Ime vmesnika

(ne spreminjajte)

Vtična povezava:

Oznaka vtične povezave: X26

(ne spreminjajte)

Naslov IP

IP-naslov krmilnega sistema

Aktivirajte možnost Samodejno pridobi
naslov IP (DHCP)

Naslov:

Krmilni sistem samodejno pridobi IP-naslov z DHCP-strežnika.

Maska podomrežja:

Maska podomrežja je namenjena razlikovanju med ID-jem omrežja in ID-jem gostitelja
omrežja.
Krmilni sistem samodejno pridobi masko podomrežja.

Spremembe sprejmite z gumbom OK ali prekličite z gumbom
Prekinitev
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Krmiljenje lahko ima dva omrežna vmesnika. Vsak omrežni
vmesnik ima svoj lasten IP-naslov.
Če sta prisotna dva omrežna vmesnika, sta pri krmiljenjih podjetja
HEIDENHAIN določena na naslednji način:
X26 za povezavo v lokalno omrežje podjetja (povezava z
aplikacijo StateMonitor)
X116 za rabo v stroju
Upoštevajte priročnik za stroj!
Proizvajalec stroja lahko odstopa od dodelitve omrežnih
vmesnikov, ki jo je uporabilo podjetje HEIDENHAIN.

NAPOTEK
Pozor – motnje v delovanju!
Če spremenite IP-naslov vmesnikov v stroju, prekinete
komunikacijo do drugih strojnih komponent in krmiljenje ne deluje
več.
Nastavitev za vmesnike v stroju ne spreminjajte.
Dodatne informacije: uporabniški priročnik
CNC PILOT 640 od različice programske opreme
68894x-04
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MANUALplus 620 od različice programske opreme
548328-05 in 54843x-01(HEROS 5)
Za vezavo krmilnega sistema prek DHCP v omrežje podjetja sledite
naslednjemu postopku:
Krmilni sistem prek omrežnega kabla povežite z lokalnim
omrežjem podjetja.
Preklopite v način delovanja Organizacija
Pritisnite programsko tipko ključa
Vnesite kodo NET123.
Pritisnite gumb OK.
Pritisnite tipko Transfer.
Pritisnite tipko Povezave.
Pritisnite tipko Omrežje.
Krmiljenje prikaže pojavno okno za Mrežna
povezava.
Pritisnite tipko Konfig..
Krmiljenje prikaže pojavno okno za Mrežna
konfiguracija.
Vnesite informacije iz naslednje preglednice v
pojavno okno.
Pritisnite tipko Shrani.

Nastavitev

Pomen

Vnos

Ime krmiljenja

Ime krmilnega sistema, s katerim ste vidni
v omrežju

npr. MANUALplus620

DHCP

OFF (Izklop): krmilni sistem ima fiksni IPnaslov v omrežju.
ON (Vklop): krmilni sistem se samodejno
navezuje z DHCP-strežnika:
IP-naslov,
Subnet maska,
oddajanje,
prehod.

ON

Dodatne informacije: uporabniški priročnik
MANUALplus 620 od različice programske opreme
548328-05 in 54843x-01
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12.1 Strojni parametri, značilni za krmiljenje
Aplikacija StateMonitor podpira povezavo tako krmiljenj podjetja
HEIDENHAIN kot drugih krmiljenj.
Če v aplikaciji StateMonitor ustvarite nov stroj, morate v območju
Nastavitve, specifične za stroj nastaviti strojne parametre, ki so
potrebni za povezavo. Razpoložljivi parametri so pri tem odvisno od
vrste izbranega krmiljenja.
Dodatne informacije: "Ustvari stroj", Stran 111
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12.2 Parametri za krmiljenja podjetja
HEIDENHAIN
Krmiljenje stroja
V aplikacijo StateMonitor lahko povežete naslednja krmiljenja
podjetja HEIDENHAIN:
Krmilni sistem

od različice programske
opreme

iTNC 530

34049x-03

TNC640

34059x-01

TNC 620

34056x-01

TNC320

340551-03

TNC 128

771841-01

CNC PILOT 620

688945-01

CNC PILOT 640

68894x-01

MANUAL Plus 620

548328-05

Če ustvarite nov stroj s krmiljenjem podjetja HEIDENHAIN, lahko
v območju Nastavitve, specifične za stroj izvedete naslednje
nastavitve:
Geslo PLC
Preglasitev zaznavanja (samo pri iTNC 530)
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Nastavitve za možnost Geslo PLC
Geslo PLC je potrebno za dostop do PLC: če dovolite dostop
do PLC, potem aplikacija StateMonitor odčita stanje prednostne
nastavitve hitrega teka in lahko razlikuje med NC-nizi s pomikom in
NC-nizi s hitrim tekom.
Če dovolite dostop do PLC, se v diagramu Analiza
programa pojavi vrstica stanja FMAX.
Dodatne informacije: "Diagram Analiza programa",
Stran 71
Aplikacija StateMonitor ima na enoti PLC samo dostop
za branje s ciljem ocenjevanja strojnih podatkov.
Če pri možnosti Vrsta izberete krmiljenje, ki ni iTNC 530, so vam
v možnosti Nastavitve, specifične za stroj na voljo naslednje
možnosti za možnost Geslo PLC:
Možnost

Pomen

Standarden PLC

Enota PLC je zaščitena s standardno
možnostjo Geslo PLC
Dostop je samodejen

Brez PLC

Brez dostopa do PLC
Če proizvajalec stroja uporablja
možnost Dnevno Geslo PLC,
izberite možnost Brez PLC.

OEM PLC

Proizvajalec stroja je dodelil lastno možnost
Geslo PLC (ne pri iTNC 530)
Po potrebi povprašajte pri proizvajalcu stroja
in vnesite v polje za vnos

Možnost Standarden PLC ali OEM PLC
Če izberete možnost Standarden PLC ali OEM PLC, aplikacija
StateMonitor pri prikazu stanj stroja pri trenutnem nizu razlikuje
med naslednjimi možnostmi:
NC-niz s pomikom
NC-niz s hitrim tekom
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Aktiven NC-niz s pomikom
Če je aktiven NC-niz s pomikom, je prikaz stanja stroja neodvisen
od prednostnega položaja hitrega teka.
Aplikacija StateMonitor prikaže rumeno stanje stroja, če je
prednostna nastavitev za pomik = 0 %. Stanje stroja se obarva
svetlo zeleno, če je prednostna nastavitev pomika > 0 % in
< 100 %. Če je prednostna nastavitev pomika ≥ 100 %, se stanje
stroja obarva temno zeleno.
Prednostna nastavitev hitrega
teka
FMAX

Prednostni pomik
F=0%

Prednostni pomik
0 % < F < 100 %

Prednostni pomik
F ≥ 100 %

FMAX = 0 %

Stanje stroja:
rumeno

Stanje stroja:
svetlo zeleno

Stanje stroja:
temno zeleno

0 % < FMAX < 100 %

Stanje stroja:
rumeno

Stanje stroja:
svetlo zeleno

Stanje stroja:
temno zeleno

FMAX ≥ 100 %

Stanje stroja:
rumeno

Stanje stroja:
svetlo zeleno

Stanje stroja:
temno zeleno

Aktiven NC-niz s hitrim tekom
Če je aktiven NC-niz s hitrim tekom, je prikaz stanja stroja
neodvisen od prednostnega položaja pomika.
Aplikacija StateMonitor prikaže rumeno stanje stroja, če je
prednostna nastavitev za hitri tek = 0 %. Stanje stroja se obarva
svetlo zeleno, če je prednostna nastavitev hitrega teka > 0 % in
< 100 %. Če je prednostna nastavitev hitrega teka ≥ 100 %, se
stanje stroja obarva temno zeleno.
Prednostna nastavitev hitrega
teka
FMAX

Prednostni pomik
F=0%

Prednostni pomik
0 % < F < 100 %

Prednostni pomik
F ≥ 100 %

FMAX = 0 %

Stanje stroja:
rumeno

Stanje stroja:
rumeno

Stanje stroja:
rumeno

0 % < FMAX < 100 %

Stanje stroja:
svetlo zeleno

Stanje stroja:
svetlo zeleno

Stanje stroja:
svetlo zeleno

FMAX ≥ 100 %

Stanje stroja:
temno zeleno

Stanje stroja:
temno zeleno

Stanje stroja:
temno zeleno
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Možnost Brez PLC
Če izberete možnost Brez PLC, potem aplikacija StateMonitor
stanja stroja prikaže na naslednji način:
Stanje stroja je rumeno, če je v možnosti Programski tek –
Zaporedje nizov prišlo do prednostne nastavitve za pomik
=0%
Stanje stroja je svetlo zeleno, če je prednostna nastavitev
pomika > 0 %
Stanje stroja je temno zeleno, če so prednostne nastavitve za
pomik in hitri tek ≥ 100 %
Primer:
NC-niz z FMAX je aktiven, prednostna nastavitev za hitri tek = 0 %
in prednostna nastavitev za pomik > 0 %. Stroj sicer nato stoji,
ampak aplikacija StateMonitor kljub temu prikazuje zeleno stanje
stroja.
Naslednja preglednica prikazuje, katera kombinacija prednostne
nastavitve za pomik in hitri tek prikliče določeno stanje stroja:
Prednostna nastavitev hitrega
teka
FMAX

Prednostni pomik
F=0%

Prednostni pomik
0 % < F < 100 %

Prednostni pomik
F ≥ 100 %

FMAX = 0 %

Stanje stroja:
rumeno

Stanje stroja:
svetlo zeleno

Stanje stroja:
svetlo zeleno

0 % < FMAX < 100 %

Stanje stroja:
rumeno

Stanje stroja:
svetlo zeleno

Stanje stroja:
svetlo zeleno

FMAX ≥ 100 %

Stanje stroja:
rumeno

Stanje stroja:
svetlo zeleno

Stanje stroja:
temno zeleno

Nastavitev za možnost Preglasitev zaznavanja (samo pri iTNC
530)
Če pri možnosti Vrsta izberete krmiljenje iTNC 530 imate v
možnosti Nastavitve, specifične za stroj na voljo naslednje
možnosti za možnost Preglasitev zaznavanja:
Možnost

Pomen

Standard HEIDENHAIN DNC

Izberite kot standardno, če stroj ustvarjate
prvič

Branje besed PLC

Izberite samo takrat, ko možnost Nastavitve
preglasitve stroja v aplikaciji StateMonitor ni
pravilno prikazana
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12.3 Parametri za druga krmiljenja
Odvisno od vaše možnosti programske opreme lahko prek
naslednjih vmesnikov v aplikacijo StateMonitor povežete druga
krmiljenja:
Vmesnik

od različice programske
opreme

Modbus

Connect/Read

OPC UA

1.02.x

MTConnect

1.2

Pri povezavi drugih krmiljenj je treba dodelitev signalov krmiljenja
določenemu stanju stroja izvesti ročno. V ta namen aplikacija
StateMonitor uporablja preglednico definicij, ki specifične signale
krmiljenja dodeli stanju stroja.
Če ustvarite nov stroj, morate v območju Nastavitve, specifične za
stroj to preglednico definicij določiti z ustreznimi parametri.
Komunikacija
Aplikacija StateMonitor periodično pridobi signale krmiljenja drugih
krmiljenj. Trajanje obdobij tega pridobivanja je 1 sekunda.
Parametri signala
Kljub odprtim standardom za Modbus, OPC UA in
MTConnect obstajajo številne razlike med podprtimi
krmiljenji.
Potrebne informacije o naslovih, vrednostih primerjave
in vrstah podatkov najdete v dokumentaciji proizvajalca
krmiljenja in stroja.
Parametri signala, ki jih oceni aplikacija StateMonitor, so identični
za vsa krmiljenja, ki niso krmiljenja podjetja HEIDENHAIN.
Aplikacija StateMonitor iz prenesenih parametrov signala ustvari
model stanja za določen stroj.

HEIDENHAIN | StateMonitor| Navodila za uporabo | 10/2018

167

12

Strojniparametri | Parametri za druga krmiljenja

Osnovni parametri signala za model stanja:
Parametri signala

Pomen

Program je v teku
(PGM STARTED / PGM
RUNNING)

Program je bil zagnan ali pravkar
poteka

Program je prekinjen
zaradi napake (ERROR)

Napaka se je pojavila oz. je prisotna. Če možnost Program prekinjen
zaradi uporabnika (PGM CANCELED) ni določena, potem možnost
Program je prekinjen zaradi napake
(ERROR) zaključi trenutni program.
Števec Prekinjeno zaradi sporočila o napaki se sproži in ustvari se
obvestilo

Program je v celoti
izveden (PGM COMPLETED / END PGM)

Program je bil uspešno zaključen.
Števec programov V celoti dokončano šteje in ustvari se obvestilo

Trije parametri signala morajo biti vedno prisotni, da podpirajo
osnovne funkcije, kot so lučke stanja in enostavna vrstica stanja
stroja.
Dodatni parametri signala za model stanja:
Parametri signala

Pomen

Program je zaustavljen
(PGM STOPPED)

Program je bil prekinjen, vendar
ostane aktiven in ga je mogoče
nadaljevati

Program prekinjen
zaradi uporabnika (PGM
CANCELED)

Program je bil prekinjen in ga ni
mogoče nadaljevati. Števec programov se sproži in ustvari se obvestilo
Program prekinjen zaradi uporabnika

Napaka je potrjena
(ERROR CLEARED)

Napaka, ki je bila sprožena z možnostjo Program je prekinjen zaradi
napake (ERROR), je bila ponovno
potrjena. Stanje programa se preklopi
na možnost Prekinjeno.
Program lahko z možnostjo Program
je v teku (PGM STARTED / PGM
RUNNING) nadaljujete ali z možnostjo
Program prekinjen zaradi uporabnika (PGM CANCELED) prekinete

Hitri tek, nastavitev
preglasitve v % (0 - 100)

Vrednost v %

Pomik, nastavitev
preglasitve v % (0 - 150)

Vrednost v %

Vreteno, nastavitev
preglasitve v % (0 - 150)

Vrednost v %
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Parametri signala

Pomen

Hitri tek (FMAX) je
aktiven

Vrednost določa, ali bo določanje
stanja ocenjeno pri tekočem programu prednostne nastavitve hitrega
teka (FMAX = napačno) ali pomika
(FMAX = resnično)

Način delovanja:
samodejni način

Vrednost bo ocenjena samo za
pogled podrobnosti

Način delovanja: ročni
način

Vrednost bo ocenjena samo za
pogled podrobnosti

Način delovanja: krmilnik

Vrednost bo ocenjena samo za
pogled podrobnosti

Ime ali številka programa

Vrednost je mogoče oceniti v časih
delovanja programa. Pri zamenjavi programa in naknadnem zagonu
bodo števci programov za trenutni program ponastavljeni na 0. Če
parameter ni aktiven, bo po privzeti nastavitvi uporabljena možnost
»Program«

Za vsak signal so potrebne naslednje navedbe:
Naslov (pomnilnika)
Ta naslov vmesniku aplikacije StateMonitor omogoča dostop do
ustrezne vrednosti
Pri krmiljenih vrste Modbus je dodatno pomembna
tudi vrsta naslova. Prek tega je navedeno, v katerem
prostoru naslova krmiljenja se nahaja naslov
pomnilnika.
Vrsta podatkov signala
Vrsta podatkov med drugim določa kako bo izvedena primerjava
vrednosti. Aplikacija StateMonitor razlikuje med parametri
vrednosti (vrsta podatkov Text (string) in Number (number))
ter boolevimi parametri (vrsta podatkov Boolean value (0 or 1))
Primerjalna vrednost
Primerjalne vrednosti so potrebne za signale, ki tečejo
neposredno v model stanja krmiljenja. Izjeme pri tem so
številčne vrednosti, kot npr. mesta prednostnih nastavitev, ali
besedila, kot npr. ime programa, ki jih ni treba primerjati
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Potrjevanje
Če v območju Nastavitve, specifične za stroj preglednico definicij
shranite z gumbom Ustvari stroj, bodo vnosi potrjeni. S tem je
zagotovljeno, da nobene tipkarske napake itd. ne razveljavijo
dodelitve.
Sporočilo o napaki se prikaže v naslednjih primerih:
Vnos za naslov manjka (booleovi parametri in parametri
vrednosti)
Booleovi parametri
dve booleovi vrednosti imata enak naslov
dva parametra signalov imata enako vrsto podatkov, enak
naslov in enako vrednosti
Parametri vrednosti
parameter signala z vrsto podatkov Text (string) ali Number
(number) nima nobene vrednosti
dva parametra signala imata enak naslov
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12.4 Parametri povezave Modbus
Povezava
Preglednica definicij za možnost Modbus ponuja naslednje
parametre povezave:
Vrata
Številka vrat omrežja, prek katerih je dosegljivo krmiljenje
Modbus.
Upoštevajte dokumentacijo proizvajalca krmiljenja ali
stroja.
SIK:
Ročni vnos
NC-programska oprema
Ročni vnos
Naslavljanje
Pri možnosti Modbus je naslov naveden kot številska vrednost.
Naslov je sestavljen iz naslednjih elementov:
Vrsta naslova navaja izbrano območje pomnilnika (prostor
naslova)
Naslov navaja, iz katerega mesta v izbranem območju
pomnilnika bo vrednost odčitana
Vrsta podatkov navaja, katero obliko ima vrednost in s tem tudi
koliko bitov bo prebrano ter obdelano
Za vrsto naslova COIL_OUTPUT in DIGITAL_INPUT
bodo vnesene večinoma booleove vrednosti (0, 1).
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12.5 Primer za povezavo krmiljenja prek
možnosti Modbus
Odčitavanje signalov
Pri možnosti Modbus lahko aplikacija StateMonitor signale odčita
neposredno iz vhodnih sponk krmiljenja. Na analognih vhodih
je večinoma merjena napetost med 0 V in 10 V. Za vrednosti
prednostne nastavitve mora krmiljenje napetost preračunati v
številčno vrednost med 0 in 150. Rezultat tega preračunavanja je
mogoče odčitati iz naslova v pomnilniku oznak.
Naslednji signali so prisotni na vhodnih sponkah:
Dodelitev vhodnih sponk
Vrsta

Naslov

Pomen

Digitalni vhod

1

Stroj deluje

Digitalni vhod

2

Naloga je bila prekinjena z
napako

Digitalni vhod

3

Naloga je povsem izvedena

Digitalni vhod

4

Stroj je zaustavljen

Analogni vhod

23

Potenciometer pomika

Analogni vhod

25

Potenciometer vretena

Naslovi v pomnilniku oznak
Vrsta

Naslov

Pomen

Prednostna nastavitev pomika

42

Preračunana vrednost za
prednostno nastavitev pomika

Prednostna nastavitev vretena

43

Preračunana vrednost za
prednostno nastavitev vretena

Model stanja
V naslednji preglednici najdete model stanja za krmiljenje prek
možnosti Modbus
Parameter

Vrsta naslova

Tip
podatkov

Naslov

Vrednost

Program je v teku (PGM STARTED / PGM RUNNING)

DIGITAL_INPUT

BIT

1

1

Program je prekinjen zaradi napake (ERROR)

DIGITAL_INPUT

BIT

2

1

Program je v celoti izveden (PGM COMPLETED /
END PGM)

DIGITAL_INPUT

BIT

3

1

Program je zaustavljen (PGM STOPPED)

DIGITAL_INPUT

BIT

4

1

Pomik, nastavitev preglasitve v % (0 - 150)

HOLDING_REGISTER

INT_16

42

Vreteno, nastavitev preglasitve v % (0 - 150)

HOLDING_REGISTER

INT_16

43
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12.6 Parameter povezave OPC UA
Povezava
Preglednica definicij za možnost OPC UA ponuja naslednje
parametre povezave:
Vrata
Številka vrat omrežja, na katerih je dosegljiv strežnik OPC UA
na stroju.
Upoštevajte dokumentacijo proizvajalca krmiljenja ali
stroja.
Default Namespace
Določi privzeti prostor za ime, ki se uporabi za naslov
Security Mode
Ročni vnos potrjevanja, odvisnega od strežnika
Uporabnik
Ročni vnos potrjevanja
Geslo
Ročni vnos potrjevanja
SIK:
Ročni vnos
NC-programska oprema
Ročni vnos
Naslavljanje
Pri možnosti OPC UA je naslov sestavljen iz prostora za ime in
dejanskega naslova.
V preglednici definicij je mogoče pri tem za vsak parameter signala
določiti lastno vrednost Prostor za ime parametra. Če ne vnesete
za parameter značilno vrednost, aplikacija StateMonitor za prostor
za ime uporabi vrednost v možnosti Default Namespace.
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12.7 Parameter povezave MTConnect
Povezava
Preglednica definicij za možnost MTConnect ponuja naslednje
parametre povezave:
Vrata
Številka vrat omrežja, na katerih je dosegljiva storitev
MTConnect krmiljenja.
Upoštevajte dokumentacijo proizvajalca krmiljenja ali
stroja.
Predpona (http ali https)
Določa, ali krmiljenje strojne podatke daje na razpolago
šifrirane. Za šifrirano povezavo vnesite vrednost »https«
DeviceStream name
Jasna oznaka za iskanje pravilnih strojnih podatkov v XMLpodatkih. Možnost MTConnect omogoča prenos informacij za
več strojev v eni zahtevi. Zaradi tega je potreba jasna oznaka za
razlikovanje.
Aplikacija StateMonitor podpira shemo MT Connect
od različice 1.2 naprej.
SIK:
Ročni vnos
NC-programska oprema
Ročni vnos
Test
Z gumbom Current-Request lahko po navedbi možnosti Naslov IP/
DHCP, Vrata in Predpona (http ali https) preverite povezavo.
Če so parametri povezave pravilni, aplikacija StateMonitor odpre
nov zavihek v spletnem brskalniku z XML-podatki, ki jih sporoči
možnost MTConnect.
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12.8 Primer za povezavo krmiljenja prek
možnosti MTConnect
Pridobivanje strojnih parametrov
Za namene testiranja podjetje MAZAK ponuja strežnik, s
katerim lahko preverite povezave s strojem prek možnosti
MTConnect. Nadaljnje informacije najdete na strani
http://mtconnect.mazakcorp.com.
Na podlagi tega testnega strežnika je prikazano pridobivanje
strojnih parametrov za možnost MTConnect.
Pod URL testnega strežnika sta za pridobivanje na voljo dva
pomembna naslova:
Dodelitev vrste podatkov MTConnect naslovu
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/probe
Trenutne vrednosti krmiljenja
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/current
Za prikaz informacij o stanju možnost MTConnect uporablja vrsto
podatkov EVENT, ki je razdeljena na več podvrst. Za stanje izvedbe
programa je na voljo podvrsta EXECUTION, načini delovanja pa se
nahajajo v podvrsti CONTROLLER_MODE
. V skladu s standardom so
za obe vrsti predhodno določene nekatere vrednosti.
Vrednosti za podvrsto EXECUTION(izvedba programa):
READY

ACTIVE

INTERRUPTED
FEED_HOLD
STOPPED

OPTIONAL_STOP

PROGRAM_STOPPED

PROGRAM_COMPLETED

Vrednosti za podvrsto CONTROLLER_MODE(način delovanja):
AUTOMATIC
MANUAL

MANUAL_DATA_INPUT
SEMI_AUTOMATIC
EDIT

Z XML-datoteko na strani
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/probe lahko ugotovimo, kako
so naslovi teh vrst poimenovani na krmiljenju.
Prek iskanja v besedilu glede »execution« najdemo v XML-datoteki
naslednjo definicijo spremenljivke:
<DataItem category="EVENT" id="exec" name="execution" type="EXECUTION"/>

Tukaj je določena spremenljivka z naslovom exec vrste EXEKUTION.
Definicija načina delovanja je potem na primeru videti takole:

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

Iz teh informacij je potem mogoče izpeljati model stanja. Na
podoben način lahko najdete tudi parametre za ime programa in
položaj prednostne nastavitve. Za ime programa je določena vrsta
podatkov PROGRAM.
Prek iskanja v besedilu glede »program« najdemo v XML-datoteki
dve definiciji z isto vrsto podatkov:
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<DataItem category="EVENT" id="pgm" name="program" type="PROGRAM"/>
<DataItem category="EVENT" id="spgm" name="subprogram" subType="x:SUB" type="PROGRAM"/>

Na podlagi imena lahko ugotovimo, da gre enkrat za dejansko ime
programa, enkrat pa za ime podprograma. Kot primer je uporabljen
parameter z ID pgm.
Za potenciometer pomika je določena vrsta podatkov
PATH_FEEDRATE_OVERRIDE
s podvrstama RAPID in PROGRAMMEDza
hitri tek ter pomik. Prednostna nastavitev vretena uporablja vrsto
podatkov ROTARY_VELOCITY_OVERRIDE
.

Oznaka strojnih podatkov
Možnost MTConnect omogoča prenos informacij za več strojev v
eni zahtevi. Zaradi tega je potreba jasna oznaka strojnih podatkov.
Ustrezno vrednost najdete v XML-podatkih, ki jih lahko prikličete na
naslednji način:
Z gumbom Current-Request po navedbi možnosti Naslov IP/
DHCP, Vrata in Predpona (http ali https)
Neposredni vnos v naslovno vrstico v spletnem brskalniku:
http:\\Naslov IP/DHCP:Vrata\current
Če so parametri povezave pravilni, aplikacija StateMonitor odpre
nov zavihek v spletnem brskalniku z XML-podatki, ki jih sporoči
možnost MTConnect.
Prek iskanja v besedilu glede »DeviceStream« najdete vnos, ki je
podoben kot naslednja vrstica:
<DeviceStream name="CUT" uuid="002">

Lastnost ime elementa DeviceStreampri tem navaja, o katerem
stroju poteka povpraševanje na strežniku MTConnect.
Model stanja
V naslednji preglednici najdete model stanja za krmiljenje prek
MTConnect.
Parameter

Tip podatkov

Naslov

Vrednost

Program je v teku (PGM STARTED / PGM RUNNING)

Besedilo

exec

ACTIVE

Program je prekinjen zaradi napake (ERROR)

Besedilo

exec

INTERRUPTED

Program je v celoti izveden (PGM COMPLETED /
END PGM)

Besedilo

exec

PROGRAM_COMPLETED

Program je zaustavljen (PGM STOPPED)

Besedilo

exec

PROGRAM_STOPPED

Program prekinjen zaradi uporabnika (PGM
CANCELED)

Besedilo

exec

OPTIONAL_STOP

Hitri tek, nastavitev preglasitve v % (0 - 100)

Število

pfr

Pomik, nastavitev preglasitve v % (0 - 150)

Število

pfo

Vreteno, nastavitev preglasitve v % (0 - 150)

Število

sovr

Način delovanja: samodejni način

Besedilo

način

AUTOMATIC

Način delovanja: ročni način

Besedilo

način

MANUAL

Ime ali številka programa

Besedilo

pgm
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13.1 Izjeme
Pri nekaterih krmilnih sistemih se pri določenih različicah
programske opreme pojavijo izjeme ali posebna stanja.
Krmilni sistem

Različica
programske
opreme

Posebnost

iTNC 530

340492-06
340492-07

Prednostni položaji stroja niso
podrobno predani aplikaciji StateMonitor.
Aplikacija StateMonitor stanje stroja
Produktiven vedno prikazuje svetlo
zeleno, ne glede na to, ali je prednostna nastavitev pomika večja ali
enaka 100 % ali manjša.

V meniju Nastavitve,
podmeniju Stroji v možnosti
Nastavitve, specifične za
stroj obkljukajte možnost
Branje besed PLC

TNC 620

340560-01
do
340560-04

Aplikacija StateMonitor načine
delovanja ne prikaže pravilno

Programsko opremo
krmiljenja posodobite na
različico programske opreme
340560-05
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13.2 Vprašanja?
Če imate vprašanja glede nastavitve ali upravljanja aplikacije
StateMonitor:
Najprej preberite navodila za namestitev in navodila za uporabo
programske opreme.
Obrnite se na oddelek za pomoč glede NC-programiranja
podjetja HEIDENHEIN:
prek e-pošte na naslov service.nc-pgm@heidenhain.de
po telefonu na številko +49 8669 31-3103
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