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1 Bevezetés 

Ez az útmutató segítséget nyújt önnek a Cavity Eye Smart Moulding Control 

(SMC) rendszer és a Cavity Eye mérő szoftver használatában. Ha további segítségre 

van szüksége termékeinkkel vagy jelen útmutatóval kapcsolatban kérjük tájékozódjon 

weblapunkon vagy forduljon munkatársainkhoz bizalommal. 

A szoftverrel kapcsolatos észrevételekkel, illetve hibaelhárításért és 

segítségnyújtásért kérjük írjon a support@cavityeye.com címre. 

Kérjük kizárólag a Cavity Eye Hungary Kft. által forgalmazott termékeket 

használjon a rendszer használatához. Az útmutatótól való eltérés és nem megfelelő 

termékek használatából eredő károkért a Cavity Eye Hungary Kft. semmilyen 

felelősséget nem vállal. 

mailto:support@cavityeye.com
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2 Áttekintés 

2.1 Smart Moulding Control alkalmazási területe 

A Cavity Eye Smart Moulding Control rendszere átfogó segítséget nyújt a 

fröccsöntés és adatgyűjtés területén. A rendszer bármely fröccsöntőgépre gyorsan és 

rendkívül egyszerűen telepíthető, és könnyen használható. 

A rendszer az alábbi területeken nyújt segítséget a termelés során: 

• Fröccsöntési ciklus nyomon követése a formaüreg nyomásgörbéi 

segítségével 

• Gyártás gyorsabb elindítása, gépi paraméterek optimalizálása 

• Átkapcsolás befröccsöntésről utónyomásra a formaüregben mért nyomás 

hatására 

• Fészekegyensúly beállítása 

• Szerszámpróbák, új szerszám gyorsabb üzembe helyezése, mintázási 

folyamat meggyorsítása 

• Selejtek automatikus válogatása 

• Szerszám védelme, törések megelőzése azonnali vagy ciklus végi 

megállítással 

• Szerszám élettartam növelése 

• Gyártás újraindítása esetén hatékonyabb, gyorsabb gépindítási folyamat 

korábban mentett adatok alapján 

• Ciklusok adatainak naplózása, a termelési folyamat dokumentálhatósága, 

visszakövethetősége 

• Termelési adatok mentése és statisztikai elemzése 

• Eredmények alapján lehetőség a fröccsöntött darabok minőségének 

javítására, a gyártás stabilizálására 

2.2 A rendszer részei 

A Smart Moulding Control (SMC) rendszer a méréshez és a fröccsöntőgéppel 

való kommunikációhoz több különböző eszközt használ. A következő részben 

felsorolásra kerülnek a rendszer alegységei, és azok leírásai. 
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A rendszer az alábbi főbb egységekből épül fel: 

Cikkszám Leírás 

MPM8-B Szerszám csatlakozó aljzat memóriával, 8 csatornával 

SMP8 Okos mérőcsatlakozó, 8 csatornával 

MPM32-A Szerszám csatlakozó aljzat memóriával, 32 csatornával 

SMP32 Okos mérőcsatlakozó, 32 csatornával 

SCS16 Fröccsöntőgép csatlakozó aljzat memóriával 

SCP412 Okos vezérlőcsatlakozó, 4 be-, és 12 kimenettel 

PC-NUC/SWITCH-4 Adatfeldolgozó és rögzítő egység 

SCR-M-H Érintőképernyős kijelző 
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3 Üzembe helyezés 

Jelen útmutató a szoftver kezelését és funkcióinak részletes leírását tartalmazza. 

Az útmutató nem terjed ki a Cavity Eye SMC rendszerének telepítésére és üzembe 

helyezésére.  

3.1 A rendszer konfigurálása 

A központi egység áram alá helyezését követően a rendszer automatikusan 

elindul, és betöltődik az operációs rendszer. Ha ez nem történne meg akkor a PC elején 

található bekapcsoló gombbal indítható az egység. Kikapcsolt helyzetben a gomb piros 

színnel világít, indítást követően és működés közben pedig kék színnel világít. Egyes 

régebbi modelleken a PC bekapcsoló gombja az eszköz tetején található. 

                  vagy                

A rendszer gyárilag beállítva és konfigurálva van. A Cavity Eye rendszer 

műszerei, az SMP és az SCP sztenderd UTP kábelen keresztül, TCP/IP protokoll 

segítségével kommunikálnak egymással és a PC egységgel. Minden eszköz hálózati 

azonosítóval és címmel van ellátva (IP és MAC cím), amelyet a PC-re telepített DHCP 

szerver biztosít, ezért a switch-re csak hálózati végpontok csatlakoztathatók, más 

routerek, switch-ek és hálózati eszközök nem. 

3.2 Csatlakozás WiFi hálózathoz 

Amennyiben az ön által használt rendszer PC egysége tartalmaz WiFi modult, 

akkor a rendszer képes kapcsolódni az internetre WiFi kapcsolat segítségével.  

  A szoftver használatához az SMC rendszer minden szükséges eszközének 

megfelelően csatlakoztatva kell legyen. A rendszer telepítésének és üzembe 

helyezésének, valamint az eszközök csatlakoztatásának leírását a csomaghoz 

mellékelt Gyors üzembe helyezési útmutató tartalmazza. 
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Ha a rendszer képes vezeték nélküli kapcsolatra, akkor az egyszerűen 

megállapítható a PC egység szemrevételezéséből. A vezetéknélküli internet 

kapcsolatot létrehozni tudó PC egységen két darab antenna található. 

Ha még nem csatlakozott WiFi hálózathoz akkor a csatlakozáshoz a jobb alsó 

sarokban a tálcán található fel és le mutató nyilakat ábrázoló ikonra kell nyomni, és 

engedélyezni a WiFi kapcsolatokat majd kiválasztani a hálózatot, amelyre csatlakozni 

kíván, valamint jelszóval védett hálózat esetén beírni a csatlakozáshoz szükséges 

jelszót. 
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A WiFi kapcsolat létrejöttét a jobb felső sarokban megjelenő üzenet és a 

tálcaikon megváltozása jelzi. 

 

3.3 Szoftverfrissítések 

A rendszerre az előzetesen telepített szoftververzió az adott eszközzel tesztelve 

van és azzal működőképes. A szoftver időközönként frissítést igényel a 

problémamentes működéshez és az összes funkció eléréséhez. A frissítési 

lehetőségekről kérjük konzultáljon munkatársainkkal.   

3.4 Üzemmódok 

3.4.1 Adatok helyi tárolása 

A termelés során gyűjtött adatok és mentett beállítások tárolására a rendszer 

helyi adatgyűjtő PC-je tartalmaz egy SSD modult, amely az adatok helyi tárolására 

alkalmas. A termelési, referencia és egyéb adatok, illetve beállítások ekkor csak a 

  A szoftver vagy a rendszerkomponensek frissítése előtt kérjük mindig vegye fel 

a kapcsolatot a Cavity Eye munkatársaival. A nem megfelelő szoftver használata 

miatt bekövetkező hibákért a Cavity Eye semmilyen felelősséget nem vállal. 
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fröccsöntőgépen helyileg felszerelt PC-n találhatóak meg. Így a termelés nyomon 

követése a Cavity Eye rendszerrel csak az adott fröccsöntőgépen lehetséges, amelyre 

az egység fel van szerelve. 

Ahhoz, hogy ebben az üzemmódban az adatokhoz és beállításokhoz később 

hozzáférhessünk, szükséges egy bármilyen külső adattároló (pl. pendrive) amely 

segítségével azt a PC-hez csatlakoztatva a termelési és referencia adatok manuálisan 

lementhetők a helyi PC-ről és akár átvihetők egy másik gépen kiépített SMC rendszerre.  

3.4.2 Adatok mentése központi szerverre 

A termelés során gyűjtött adatok és mentett beállítások könnyebb 

hozzáférhetősége miatt a Cavity Eye rendszer PC eszköze csatlakoztatható a termelési 

helyen kiépített helyi hálózathoz.  

A rendszer csatlakoztatása a helyi hálózatra a PC-be csatlakoztatott 

USB-Ethernet adapter segítségével lehetséges (nem alapértelmezett tartozék). Ekkor 

a termelési adatok, referenciák és beállítások az ezközről manuálisan lementhetők egy 

központi szerverre, ahonnan a hálózatra csatlakoztatott más Cavity Eye SMC 

rendszerek, illetve személyi számítógépek hozzáférhetnek azokhoz.  

Az SMC rendszer helyi hálózatra való csatlakoztatásával lehetőség van az egyes 

SMC eszközök élőképének más számítógépen való megfigyelésére VNC (Virtual 

Network Computing) kapcsolat segítségével, megteremtve ezzel a lehetőséget a 

központi gyártásfelügyeletre. Ebben az üzemmódban könnyen és gyorsan, távolról is 

nyomon követhetjük és felügyelhetjük a termelési folyamatot, szükség esetén bármikor 

beavatkozhatunk. 

  A rendszer helyi adatgyűjtő PC eszközének adattárolója bizonyos idő után 

esetlegesen megtelhet a termelési adatokkal. Ekkor a legrégebbi adatok 

automatikusan felülíródnak. Az adatok megőrzése érdekében ajánlott manuálisan 

lementeni azokat külső tárolóra, mielőtt megtelne az adattároló. 

  A rendszer Switch eszközébe soha ne csatlakoztasson egyéb hálózati 

eszközöket. A Cavity Eye Switch eszköze kizárólag rendszer alegységeinek 

kommunikációjára alkalmas.  
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4 Első lépések 

A Cavity Eye szoftver és működéséhez szükséges futtató környezet a PC-re 

gyárilag telepítve van, és elő van készítve a használatra. Ha másik számítógéppel 

szeretné használni a rendszert akkor először le kell töltenie a szoftvert, a futtató 

környezetet és az adatbázis kezelő rendszert a www.cavityeye.com webhelyről, majd 

telepítenie kell azokat a hozzájuk tartozó leírásnak megfelelően. 

4.1 Szoftver indítása 

A rendszer indulását és betöltődését követően szoftver a Cavity Eye ikonra való 

kattintással indítható: 

 

A szoftver betöltődése körülbelül 5-10 másodpercet vesz igénybe. 

Ha a megfelelő számú SMP8 vagy SMP32 eszköz csatlakoztatásra került a 

szerszámon kiépített MPM8 vagy MPM32 aljzatra, akkor a program betöltődése után 

megkezdődik a szerszám memória automatikus keresése. Csatlakoztatás után a 

memóriában lévő adatok automatikusan kiolvasásra kerülnek és a szoftver készen áll 

a használatra. 

Indítás után, csatlakoztatott szerszám esetén az alábbi felugró ablak fogad: 

 

http://www.cavityeye.com/
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A felugró ablakban a következő adatok jelennek meg: 

• Szerszám ID:   A szerszám azonosítója 

• Part ID:    A gyártott termék azonosítója 

• Csatlakozók száma:   Szükséges mérőcsatlakozók száma 

• Nyomás szenzor:   Nyomásmérő szenzorok száma 

• Hőszenzor:    Hőmérsékletérzékelő szenzorok száma 

• Inicializálás dátuma:  Szerszám memória konfigurálásának dátuma 

• Szerszám ciklus-számláló: Ciklusok száma a szerszámmal 

Ha az SMP csatlakozó nem érzékel memóriát, azaz nincs csatlakoztatva a 

szerszámra, akkor a következő üzenet jelenik meg: 

 

4.2 Bejelentkezés, felhasználói jogosultságok, kijelentkezés 

A szoftver betöltődése után a főképernyő bal alsó részén a villogó kulcsikonra 

kattintva lehet bejelentkezni a programba. Ekkor a következő ablak nyílik meg: 
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Bejelentkezés nélkül a szoftver legtöbb funkciója nem elérhető. A napló képernyő 

bejelentkezés nélkül is elérhető a korábbi termelési adatok visszanézéséhez. 

A szoftver használatához különféle jogosultságok tartoznak, eltérő fiókokból 

eltérő funkciók érhetők el. A szoftverben alapértelmezettem 3 fiók van definiálva, ezek 

a következők:  

• Adminisztrátor 

• Mérnök 

• Felhasználó 

Az hogy melyik fiókba jelentkezünk be a beírt jelszótól függ. A mérnök fiók 

alapértelmezett jelszava: 67890. A felhasználó fiók alapértelmezett jelszava: 12345. Az 

alapértelmezett jelszavak később megváltoztathatók. 

Kijelentkezni a kulcs ikon újbóli megnyomásával lehetséges. 
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4.3 Kezelőfelület 

Bejelentkezés után a szoftver kezdőképernyőjén két oldalt találhatóak gombok 

amelyekkel különböző menüket hozhatunk elő.  

Bal oldali gombok jelentése: 

 

 Szerszám kezelés A szerszám- és szenzor adatok szerkesztése 

 

 Beállítások A program futását meghatározó beállítások 

 

 Eseménynapló A programmal végzett műveletek, események 
visszakövetése  

 

 Termelési mód Termelés Cavity Eye felügyelet nélkül 

 

 Eszközinformáció Csatlakoztatott eszközök és azok állapotának 
megtekintése 

 

 Exportálás Termelési adatok exportálása fájlba 

 

Szelepvezérlő Fröccsöntőszerszám szelepeinek vezérlése 

 

 Ki-/Bejelentkezés Felhasználók ki és bejelentkezése, váltása 

 

Szoftverinformáció Aktuális szoftververzió, sorozatszám. 

 

 Kilépés Kilépés a programból 
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A jobb oldali gombok jelentése: 

 

 Mérési mód A termelés felügyelet indítása-leállítása 

 

 Folyamat Képernyő A nyomásértékek megjelenítése valós 
időben 

 

 Fröccsjel Képernyő A referencia nyomásgörbék felvétele 

 

 Analízis Képernyő A tűréshatárok megadása a referencia 
alapján 

 

 Napló Képernyő Az adatgyűjtés során létrejött korábbi 
nyomásgörbék visszanézése 

 

 Statisztika Képernyő Korábbi ciklusok statisztikája 

 
 START/STOP Adatgyűjtés indítása és leállítása 

 

 Tengelyek skálázása Grafikon-tengelyek méretezése 
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4.4 Szerszám kezelés 

Ebben a menüpontban a szerszámmal kapcsolatos információk és beállítások 

érhetőek el.  

Az összes Cavity Eye szenzorral ellátott szerszámon található egy vagy kettő 

csatlakozó aljzat, amelybe a nyomásmérő szenzorok bekötésre kerülnek. Ez az 

interfész lehet a 8 csatornás MPM8 aljzat (kompatibilis az SMP8-mal) vagy a 32 

csatornás MPM32 aljzat (kompatibilis az SMP32-vel). Mindegyik aljzat egy olyan 

memóriaegységet tartalmaz, amelyben eltárolható a szerszámmal és a szenzorokkal 

kapcsolatos összes alapvető információ, mint például a szerszám és a szenzorok 

azonosítói és a szenzorok kalibrációs értékei. 

A szerszám és a benne lévő szenzorok adatai, a szerszám csatlakozóban 

található memóriából kerülnek kiolvasásra. Módosítás esetén az adatok a szerszám 

memóriájába kerülnek feltöltésre és ott tárolódnak. 

 

 A szerszám memóriájába a szenzorok telepítése során kerülnek feltöltésre a 

szerszám és a szenzorok adatai. A memóriát módosítani ezután nem szükséges 

addig ameddig a szerszámon nem hajtanak végre olyan módosítást, amely a mérést 

befolyásolja, illetve nem cserélnek a szerszámban nyomásmérő szenzort. A 

szerszám memória feltöltési folyamatát a Cavity Eye Szenzor Telepítési Útmutató 

részletesen tartalmazza. 
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A fenti menü lehetővé teszi a szenzorok azonosító kódjainak megadását és a 

hozzájuk tartozó mérési pozíciók adatainak szerkesztését. Az alábbi adatok láthatóak: 

Tulajdonság Leírás 

Terhelhetőség Az a maximális terhelés aminek a szenzor ellenáll. A szenzorkódból 

automatikusan érkező adat. Nem szerkeszthető. 

Kód A kódot a Cavity Eye Hungary Kft biztosítja vásárláskor. A szenzor 

egyedi azonosítója kalibrációs értékeket tartalmaz. 

Név A szenzorokat névvel láthatjuk el, ez a név azonosítja az egyes 

szenzorkat az egész programban. A név szabadon választható. 

Fészek sorszám A szenzorhoz tartozó formaüreg száma 

Szenzor pozíció Formaüregbeli pozíció 

Terület A kilikőcsap felülete mm2 -ben (0.1 mm2 pontossággal) 

Fúvóka sorszám Forrócsatorna fúvóka index. 

Utó kal. érték  Utólagos kalibrációs érték. NEM szerkeszthető. 

Alapértelmezés szerint a Szerszám kezelés csak olvasható módban nyílik meg. 

A legalább mérnöki szintű fiókkal rendelkező felhasználók a Szerkesztés gomb 

megnyomása után szerkeszthetik a paramétereket. 

 

Csatlakozó Hozzáadása/Csatlakozó Eltávolítása: A Cavity Eye szenzorok 

csatlakozónkként vannak csoportosítva. Abban az esetben, ha a szerszám több 

mérőcsatlakozóval üzemel, a megfelelő számú csatlakozó hozzáadása szükséges. Ha 
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több csatlakozót adtunk hozzá, mint amennyi szükséges, el tudjuk távolitani amelyekre 

nincsen szükség. 

Csatlakozó hozzáadásakor elsőként egy MASTER csatlakozót kell hozzáadni, a 

MASTER csatlakozóhoz tartozó szerszám memóriába kerülnek feltöltésre a szenzorok 

adatai. A második csatlakozó pedig SLAVE csatlakozóként kerül hozzáadásra 

hozzáadni. 

Szenzor Hozzáadása/ Szenzor Eltávolítása: Az aktuálisan aktív csatlakozóhoz 

lehet szenzorokat hozzáadni, illetve eltávolítani. 

Az aktuálisan szerkesztés alatt lévő csatlakozó a bal felső sarokban látszik, ahol 

legördülő menüből tudunk váltani a csatlakozók között. 

 

Mentés Fájlba/Betöltés Fájlból: A szerszám memória fájlba mentése a PC-re 

vagy külső adattárolóra, illetve beolvasása fájlból a PC-ről vagy külső adattárolóról. 

Memória Törlés: A szerszám memória törlése. 

Szerszám Adminisztráció: A jobb alsó sarokban található gombra nyomva 

előhívható a szerszám adminisztrációs felülete, ahol a szerszám alapvető adatait 

adhatjuk meg. 
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Protokoll verzió: A szerszám memória protokoll verziója. Nem szerkeszthető. 

Szerszám ID: Szerszám azonosító kód. 

Termék ID: Termék azonosító kód. 

Szerszám típus: Normál vagy betétes szerszámkialakítás. 

Memória Írás: A bevitt adatok feltöltése a szerszám memóriájába. 
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4.4.1 Cserélhető betétes szerszámok 

Ha a szerszám adminisztrációs felületén a szerszám típust beállítjuk betétes 

szerszámra, akkor indításnál és szerszámcsatlakoztatásnál az alapértelmezettől eltérő 

ablak nyílik meg. 

 

Az indításnál felugró párbeszédablakban ki kell válassza az aktuálisan használt 

betétet, illetve hozzáadhat új betétet is a listához. A betétek helyes megadása fontos 

szerepet játszik a termelési adatok és a rendszer-konfiguráció csoportosításában, 

mentésében és betöltésében. 

4.5 Beállítások 

Ebben a menüpontban találhatóak az általános beállítások a szoftverhez. Ez a 

menüpont csak mérnök, illetve adminisztrátor szintű felhasználók számára elérhető. 

A beállítások menüben 3 almenü található. Az első További beállítások 

almenüben találhatóak a fröccsöntőgép azonosítok (IMMID), az általános működési 

paraméterek, az automatikus kijelentkezés várakozási idejének beállítása, illetve 

megtekinthető a fröccsöntőgép csatlakozó aljzat lábkiosztása. 

  Ha a szerszám adminisztrációs felületén betétes szerszám van beállítva, akkor 

a szerszám csatlakoztatása után ki kell választani egy betét azonosítót, vagy beírni 

egy újat amennyiben még nincs egy sem a listában. Betét kiválasztása nélkül a 

tovább lépés nem lehetséges. Az újonnan bevitt betét azonosítók csak akkor 

kerülnek mentésre, ha egy fröccsjel érkezik az eszközre és egy ciklus lefut. 
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4.5.1 Fröccsöntőgép azonosítás (IMMID) 

Ebben a pontban hozzáadhatunk és eltávolíthatunk fröccsöntőgép azonosítókat, 

illetve beállíthatjuk alapértelmezettnek azt a gépet, amellyel aktuálisan termel a 

rendszer. 

 

A fröccsöntőgép azonosító automatikusan kiolvasásra kerül a fröccsöntőgép aljzat 

memóriájából miután a Vezérlőcsatlakozó (SCP) csatlakoztatásra került az aljzathoz. 

  A rendszer telepítése utáni első indítás esetén mindenképpen létre kell hozni 

egy új fröccsöntőgép azonosítót be kell állítani azt alapértelmezettként majd beleírni 

a fröccsöntőgép aljzat memóriájába. A mérés mindaddig nem indítható, ameddig 

nincs beállítva egy fröccsöntőgép amelyen a rendszer működik. 
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4.5.2 Nyelv beállítása 

 

Nyelv: Ebben a pontban kiválaszthatjuk a program nyelvét. Módosítás után a 

Cavity Eye szoftver újraindítása szükséges. 

Szerszámfelfogás várakozási ideje: Meghatározhatjuk azt az időtartamot, 

amin belül bekövetkezett szerszám le- és felcsatlakozás, illetve szoftver újraindítás után 

induló új ciklusok adatai még ne kerüljenek új clamp fájlba, azaz a program ne nyisson 

új fájlt a termelési adatoknak. Ha ez idő alatt a szerszám nem kerül újra csatlakoztatásra 

akkor azt a gép szerszám cserének tekinti és a legközelebbi termelési adatoknak egy 

új fáljt (clamp) hoz létre a mentéshez. 

Ha a beállított időn belül újracsatlakoztatjuk a szerszámot és újraindítjuk a termelést, 

akkor az egy termelési periódusnak fog minősülni, elkerülve ezzel a gyakori újraindítás 

esetén a fájlok halmozódását. 
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4.5.3 Automatikus kijelentkezés 

 

Auto Kijelentkezés Engedélyezése: automatikus kijelentkezés 

engedélyezése/letiltása. 

Várakozás Kijelentkezés előtt: automatikus kijelentkezéshez szükséges 

tétlenségi idő beállítása. 

Képernyőkímélő Engedélyezése: képernyőkímélő engedélyezése/letiltása. 

Várakozás bekapcsolásig: képernyőkímélő tétlenségi idejének beállítása. 

4.5.4 Felhasználói fiókok 

A Felhasználói Beállítások menüben találhatóak a felhasználói fiókokkal 

kapcsolatos beállítások.  

A szoftverben a fiókokhoz 3 különböző jogosultság tartozik: 

Típus Alapértelmezett jelszó 

Adminisztrátor  

Mérnök 67890 

Felhasználó 12345 

Az Adminisztrátor felhasználóval a Cavity Eye szoftver minden lehetséges 

beállítása elérhető. Ehhez csak a Cavity Eye munkatársai férnek hozzá. Amennyiben 
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Adminisztrátor szintű beállításokra van szüksége kérjük lépjen kapcsolatba 

munkatársainkkal. 

A Mérnök felhasználókkal a Cavity Eye szoftver minden szükséges beállítása 

elérhető. Jogosultságai megegyeznek az Adminisztrátor felhasználóéval, néhány plusz 

beállítási lehetőséget kivéve, amelyet csak az Adminisztrátor felhasználó érhet el. 

A Felhasználó jogosultsággal belépve a módosítási lehetőségek korlátozottak, 

csak az alapvető funkciók érhetők el amelyek szükségesek a termelés elindításához, a 

beállítások és paraméterek módosítására nincs lehetőség. A Felhasználó elindíthatja 

az adatgyűjtést és a gyártást, figyelemmel lehet kísérheti az elindított termelési 

folyamatot, és visszanézheti az egyes ciklusok nyomásgörbéit.  azonban a 

paramétereken (pl.: referenciagörbe, tolerancia) nem módosíthat. 

Bejelentkezés után az Adminisztrátor és a Mérnök felhasználó tetszőleges 

számú Mérnök és Felhasználó fiókot hozhat létre. 

 

Itt láthatók az egyes felhasználók és azok jogosultságai, illetve a fiókokhoz 

tartozó jelszavak kezelése is itt történik. Hozzáadni és eltávolítani is lehet 

felhasználókat. A menü csak Adminisztrátor és Mérnök szintű felhasználók számára 

érhető el. 
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Új felhasználók hozzáadása, illetve szerkesztése esetén a fenti felugró ablakban 

adhatók meg az adatok sorban, név, jelszó és a jogosultság. 

4.5.5 Bemeneti és kimeneti jelek (I/O) tesztelése 

A beállítások menüben található Ki- és bemeneti jelek tesztelése gombra 

kattintva megjelenik egy ablak, ahol a fröccsöntőgéppel való kommunikáció, illetve a 

kimeneti és bemeneti jelek ellenőrizhetőek. 

 

A Cavity Eye által kiadott jeleket a megfelelő jelre nyomva manuálisan kiadhatjuk, illetve 

a bejövő jelek esetén azok működését a mellettük felvillanó zöld lámpa jelzi. 
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A Cavity Eye ki- és bemeneti jeleinek elnevezése és leírása: 

Kimeneti jel Leírás 

CE_OKNOK Válogató jel megfelelő vagy selejtes darab esetén. 

CE_SWITHOVER Átkapcsolási jel belső nyomásra. 

CE_CYCLESTOP Ciklus végi gép megállás. 

CE_PROMPTSTOP Azonnali gép megállás. 

OUT_5 - OUT_12 Opcionális – Részleges szelektor vagy szelepvezérlés 

Bemeneti jel  

IMM_TRIGGER Fröccsjel a géptől. 

IMM_AUTOCYCLE Fröccsöntőgép automata módban való működésének jelzése. 

IN_3 Opcionális 

IN_4 Opcionális 

4.6 Szoftverinformáció 

A Szoftverinformáció ablakot megnyitva megjelenik egy felület, ahol a szoftverrel 

kapcsolatos információk, az aktuálisan használt szoftververzió és a rendszer 

sorozatszáma megtekinthető. 

4.7 Leggyakoribb indítási hibaüzenetek 

Az alábbiakban a leggyakrabban megjelenő indítási hibaüzenetek és azok 

megoldásai kerülnek bemutatásra. 

4.7.1 Nincs mérőcsatlakozó (SMP) a hálózaton 

 

Az adatgyűjtés és a szoftver legtöbb funkciója csatlakoztatott mérőcsatlakozó 

nélkül nem érhető el. Kérjük csatlakoztasson legalább egy mérőcsatlakozót a 

rendszerhez. 
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4.7.2 Nincs elegendő számú mérőcsatlakozó (SMP) a hálózaton 

 

A szerszám memóriájában tárolva van, hogy a benne lévő szenzorok 

használatához hány darab mérőcsatlakozót kell a rendszerhez és a szerszámra 

csatlakoztatni. Az adatgyűjtés a szükségesnél kevesebb csatlakozóval nem indul el, 

csatlakoztatni kell a szerszámon lévő aljzatok számának megfelelő mérőcsatlakozót. 

4.7.3 Nincs vezérlőcsatlakozó (SCP) a hálózaton 

 

A rendszer vezérlőcsatlakozó nélkül is működőképes, ekkor az adatgyűjtés és 

rögzítés a hagyományos módon működik, a fröccsöntőgép vezérlése és jeleinek 

fogadása azonban az SCP csatlakozó hiányában nem lehetséges. 

4.7.4 A vezérlőcsatlakozó (SCP) nem csatlakozik az SCS aljzathoz 

 

A vezérlőcsatlakozót csatlakoztatni kell a fröccsöntőgépen kiépített SCS 

aljzathoz. 

További hibaüzenetek és egyéb rendszerhibák kezeléséhez kérjük lapozzon a 

Hibaelhárítás fejezethez. 
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5 Mérés a Cavity Eye szoftverrel 

A program indítása után amennyiben a szerszám csatlakoztatva van a Cavity 

Eye ellenőrzi az adatbázisát, hogy található e kompatibilis fájl a jelenlegi rendszerrel, 

vagyis a szerszám-, termék-, valamint fröccsöntőgépazonosítók (Szerszám ID, Termék 

ID, IMM ID) megegyeznek-e.  Ha a csatlakoztatott szerszámmal termelt már a rendszer, 

akkor a csatlakoztatott szerszámhoz tartozó referencia adatokat automatikusan 

visszatölti a program. A visszatöltött korábbi referencia görbéket és beállításokat az 

Referencia Kezelő felületén manuálisan is kiválaszthatjuk. 

A betöltött fájlokból a referencia nyomásgörbét és a hozzá tartozó beállításokat 

tölti vissza szoftver. Ekkor a szoftver automatikusan beállítja, továbbá felveszi a 

referencia nyomásgörbét és annak tűrés beállításait is, így nem szükséges minden 

mérésindításkor bevinnünk ezeket az adatokat, csak a legelső termelés során. 

5.1 Mérés indítása 

Első lépésben a START gombra nyomva el kell indítani a mérést és az adatok 

gyűjtését. A gomb megnyomása után automatikusan a Folyamat Képernyő válik aktívvá. 

5.1.1 Szenzorok beállítása 
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A Status funkció kikapcsolásával az adott szenzor működését teljesen ki lehet 

kapcsolni, ekkor a szenzor nem vesz részt az analízisben, a ciklus indításban és 

átkapcsolásban sem. Hibásan működő szenzor vagy nem használt fészek esetén az 

adott szenzor itt letiltható. 

A jobb oldalon láthatóak az aktív szenzorok, amelyek a mérésben részt vesznek: 

Szín Az egyes szenzorokat a hozzá rendelt szín azonosítja 

Név A szenzorokhoz hozzárendelt név (a szerszám menedzser menüben 

változtatható) 

Láthatóság Az egyes szenzorok láthatóságának ki és bekapcsolása a grafikonon. (A 

mérésben továbbra is részt vesznek) 

Jó/Rossz A Termelési mód elindítása után a felvett referencia és tolerancia alapján a 

jó és rossz ciklusok száma az egyes szenzorok esetén 

5.1.2 Információs panel 

A képernyő jobb alsó részében található információs panelen a Cavity Eye 

kimeneti jeleinek kiadásakor zölden felvillannak a panel egyes elemei. Az alattuk 

elhelyezkedő folyamatsávban pedig a fröccsjel hatására induló beállított 

mintavételezési idő lefutása látható százalékosan és grafikusan. 

 

Ciklus OK: A jó kiértékelést kapott ciklusok száma. 

Ciklus NOK: A rossz kiértékelést kapott ciklusok száma. 

Referencia: Zöld háttérrel jelzi, hogy van felvett referencia görbe. 

Termék válogató: Zöld háttérrel jelzi, hogy a válogató jel logikai magas (24 V) 

érték van. 

Ciklus Stop: Zöld háttérrel jelzi, hogy a ciklus stop jel aktív, amelynek hatására 

a fröccsöntő gép a ciklus végén megáll. 

Stat. Felügyelet: Zöld háttérrel jelzi, hogy a statisztikai ciklus stop jel aktív, 

amelynek hatására a fröccsöntő gép a ciklus végén megáll. 
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Átkapcsolás: Belső nyomás szerinti átkapcsolás beállítása esetén zöld háttérrel 

jelzi az átkapcsolási jel kiadását. 

Ciklusidő: A Cavity Eye által mért ciklusidőt jeleníti meg a mellette elhelyezkedő 

cellában. 

5.1.3 Tengelyek skálázása 

 

Y tengely Min: a függőleges nyomás tengely minimális értékének beállítása. 

Y tengely Max: a függőleges nyomás tengely maximális értékének beállítása. 

X tengely Max: a vízszintes idő tengely maximális értékének beállítása. 

5.1.4 Szűrő használata 

A szenzorok és a szenzorok jelei alapján generált diagramok, egy szűrő 

segítségével, néhány előre definiált szempont alapján szűrhetők. 

Csatlakozó sorszám: adott MPM aljzathoz csatlakozó szenzorok megjelenítése. 

Fészek sorszám: a szerszám adott számú fészkéhez tartozó szenzorok 

megjelenítése. 

Szenzor pozíció: a szenzorok, fészken belüli pozíció szerinti megjelenítése. 

Fúvóka index: adott jelzésű fúvókához tartozó szenzorok megjelenítése. 
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5.2 Folyamat képernyő 

Az adatgyűjtés indítása után a rendszer elkezdi mérni a szenzorok jeleit és a 

Folyamat képernyőn megjeleníti az aktuális nyomásétékeket, ahol valós időben 

láthatjuk a kiválasztott SMP eszközhöz tartozó szenzorok által mért nyomásgörbéket. 

A képernyő jobb oldalán az aktuális csatlakozóhoz tartozó szenzorok listáját láthatjuk. 

A csatlakoztatott SMP merőcsatlakozók váltása bal felső sarokban található 

legördülő menüben lehetséges. 
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A szenzorok terheletlen állapotában az Jelek nullázása gomb megnyomásával 

a nyomásgörbék a 0 értékre rendezhetők. 
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5.3 Fröccsjel képernyő 

Ebben a menüpontban láthatók a legutóbbi ciklushoz tartozó mért 

nyomásértékek, a görbék ciklusról ciklusra frissülnek. Ezen a képernyőn van lehetőség 

beállítani a ciklus indítás paramétereit, az adatgyűjtés idejének hosszát, illetve fel tudjuk 

venni a termelés referenciagörbéit. 

 

 

A Cavity Eye rendszer az adatgyűjtést és rögzítést csak a beállított adatgyűjtési 

időkeretben végzi. A ciklusnak van egy kezdőpontja és egy beállított idő ameddig az 

adatgyűjtés fut. Az egyes ciklusok és az adatgyűjtés indítása kétféleképpen lehetséges: 

Külső indítás: a program alapértelmezett módja. Akkor lehetséges, ha a Cavity 

Eye rendszer az SCP csatlakozón keresztül képes kommunikálni a fröccsöntő géppel. 

A ciklus akkor indul amikor a Cavity Eye IMM_TRIGGER bemenetére a fröccsöntőgép 

jelet küld. 

Belső indítás: ha nincs SCP csatlakozó így a kommunikáció a fröccsöntőgéppel 

nem lehetséges, akkor megadható, hogy a szenzorok egy beállított értéket meghaladó 

nyomásjeleinek hatására induljon a ciklus. Ha nincs SCP csatlakozó akkor a válogató 

jel hiányában a selejtes termékek szelektálása azonban nem lehetséges. 
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5.3.1 Ciklus indítás beállításai 

A bal felső sarokban található beállítási gombot megnyomva felugrik egy ablak: 

 

Mintavételezési idő: a fröccsjel beérkezése után a mintavételezés időkeretének 

meghatározása. 

Ciklus start eltolás (csak belső indítás esetén elérhető): mintavételezés és 

adat rögzítés a belső fröccsjel előtti időperiódusból is. 

Nyomás limit (csak belső indítás esetén elérhető): ezen nyomásértéket 

meghaladva veszi kezdetét a ciklus belső indítás esetén. 

 

  A Cavity Eye szoftver a megfelelő vagy selejtes darab kiértékelését és az ennek 

megfelelő válogató jel kiadását a beállított mintavételezési idő letelte után kezdi meg 

közvetlenül. 

  A Fröccsjel beállítások nem elérhetőek, ha van aktuálisan felvett referencia. A 

beállítások változtatásához az aktuális referencia törlése szükséges, egészen addig 

a Fröccsjel beállítások gomb inaktív marad. 
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5.3.2 Referencia felvétele 

Az optimális technológia beállítását követően, ha a termékek minősége 

megfelelő, az aktuális nyomásgörbéket felvehetjük referenciának. Azonban lehetőség 

van több ciklus görbéit átlagolva is meghatározni a referenciagörbét. 

 

A fenti ablakban megadhatjuk, hogy egy ciklusból vagy több ciklus átlagából 

számítva szeretnénk a referenciagörbét felvenni. Ha ezt meghatároztuk a 

nyomásgörbét felvehetjük referenciának.  

A felső sorban villogó Referencia felvétel gombbal tudjuk felvenni a referencia 

nyomásgörbét. 

Az aktuálisan felvett referenciagörbéket a Törlés gombra nyomva vethetjük el. 

Az Import funkcióval lehetőség van betölteni a referenciagörbéket külső fájlból. 

Importálható fájlt az Referencia Kezelő felületén hozhatunk létre, amelyet a kézikönyv 

későbbi fejezetében részletezünk. 

  A felvett referencia csak abban az esetben kerül mentésre és eltárolásra, 

amennyiben az adott referenciával a Mérési Mód elindításra kerül és legalább egy 

ciklus lefut. 
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5.3.3 Átkapcsolás beállítása 

A Cavity Eye rendszer képes az általa mért belső nyomások alapján átkapcsolási 

jelet kiadni a fröccsöntőgép számára.  
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Az Átkapcsolás engedélyezése jelölőnégyzetet bepipálva bekapcsolhatjuk a 

belső nyomás szerinti átkapcsolást. Megadhatjuk továbbá, hogy mely szenzorok jelei 

vegyenek részt az átkapcsolásban a hozzájuk tartozó jelölőnégyzetet bepipálásával, 

illetve az Átkapcsolási nyomásérték alatt beállíthatjuk, hogy mekkora nyomás 

elérésekor adjon ki átkapcsolási jelet. 

 

5.4 Analízis képernyő 

A referencia felvétele után automatikusan megnyílik az Analízis képernyő, ahol 

a ciklusok nyomásgörbéit egyesével, szenzor csatornánként láthatjuk az alsó és felső 

toleranciájukkal együtt. Az alapértelmezett tolerancia érték ±10%. 

 

5.4.1 Tolerancia beállítása 

A tolerancia beállításait szemlélteti az alábbi ábra: 

  A Cavity Eye belső nyomás szerinti átkapcsolás funkciója csak akkor 

működőképes, ha az előzőleg a fröccsöntőgépre felszerelt SCS aljzat 

CE_SWITCHOVER kimenete a fröccsöntőgép megfelelő bemenetére be van kötve. 
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A bal felső sorban az első beállítási ablakot megnyitva lehetőség van a 

referenciagörbe tűréseinek beállítására.  

 

Adaptív tolerancia: a referenciagörbétől való függőleges eltérés tolerancia alsó 

és felső értékének meghatározása százalékban. 

Idő tolerancia: a referenciagörbétől való vízszintes eltérés tolerancia alsó és 

felső értékének meghatározása százalékban. 
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Elfogadási szint: a nyomásgörbének a vizsgált idő alatt százalékosan ekkora 

része kell, hogy a tűrésen belül haladjon a megfeleléshez. 

Kiértékelési intervallum: a cikluson belül a vizsgált időtartomány szűkítése, 

amelyen belül a kiértékelést elvégzi a szoftver. 

 

5.4.2 Gépi ciklus megállítás 

A Cavity Eye rendszer képes bizonyos alsó vagy felső nyomáshatár elérése 

esetén megállítani a fröccsöntőgépet a ciklus végén. 
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Max limit engedélyezése: Ha a beállított nyomáshatárt bármely szenzor eléri, 

a gép a ciklus végén megáll. 

Min limit engedélyezése: Ha a beállított nyomáshatárt valamelyik szenzor nem 

éri el a ciklus során, a gép a ciklus végén megáll. 

Lehetőség van az alábbi fülön statisztikai alapú ciklus megállításra is. 

 

A Ciklus átlagolás mezőben megadhatjuk, hogy a legutóbbi hány ciklus átlagát 

számolja a rendszer. Az Átlag limit engedélyezése és Szórás limit engedélyezése 

jelölőnégyzetek segítségével tudjuk engedélyezni, illetve letiltani az adott paraméterhez 

tartozó felügyeletet. A Limit mezőkben megadhatjuk azt az eltérést százalékosan, 

amely túllépése esetén a gép álljon meg a ciklus végén. 

Nyomás maximum: A nyomás maximumok átlagának, és szórásának 

felügyelete. 

Nyomás integrál: A nyomásgörbe alatti terület átlagának, és szórásának 

felügyelete. 

Kitöltési idő: A mezőben beállított nyomás eléréséhez szükséges idő átlagának, 

és szórásának felügyelete. 

  A Cavity Eye gépi ciklus megállítás funkciója csak akkor működőképes, ha az 

előzőleg a fröccsöntőgépre felszerelt SCS aljzat CE_CYCLESTOP kimenete a 

fröccsöntőgép megfelelő bemenetére be van kötve. 
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5.4.3 Selejtek válogatása 

A Cavity Eye rendszer képes a beállított referenciagörbék és tűréseik alapján a 

selejtnek meghatározott termékek válogatására. 

A válogató jel kiadásának kétféle beállítása lehet: 

Jó darabok esetén: ha a ciklus a nyomásgörbék alapján megfelelő (OK) akkor 

24V magas jelet ad ki a CE_OKNOK kimeneten. 

Rossz darabok esetén: ha a ciklus a nyomásgörbék alapján nem megfelelő 

(NOK) akkor 24V magas jelet ad ki a CE_OKNOK kimeneten. 

 

Szelektor Beállítások: jó darabok esetén vagy rossz darabok esetén ad ki 

logikai magas (24V) jelet a rendszer. Adminisztrátor szintű beállítás, módosításhoz 

kérjük keresse munkatársainkat. 

Szelektor Jel hossza [%]: meghatározza a válogató jel kiadásának a hosszát a 

gépi ciklusidő százalékában. 
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A válogató jel működése és a ciklus időbeli lefutása az alábbi ábrán látható: 

 

A válogató jel kiadásának időtartama maximálisan a következő ciklus válogató 

jelének kiadásáig tarthat, 100% feletti jel hossz beállítása esetén is.  

  A Cavity Eye selejt válogatás funkciója csak akkor működőképes, ha az 

előzőleg a fröccsöntőgépre felszerelt SCS aljzat CE_OKNOK kimenete a 

fröccsöntőgép vagy robot megfelelő bemenetére be van kötve. A rendszer 

alapértelmezetten jó darab esetén adja ki a válogató jelet. Adminisztrátor 

felhasználói jogosultsággal bejelentkezve meg lehet változtatni, hogy a rendszer 

rossz darabok esetén adja ki a válogató jelet, azonban ennek az a veszélye, hogy a 

Cavity Eye rendszer leállítása esetén az nem ad ki jelet, így minden darab jónak 

minősül.  
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A Cavity Eye rendszer támogatja a selejtek válogatását egyes szenzor 

csatornánként is. Így lehetőség van több fészkes szerszám esetén csak a hibás fészkek 

termékeinek eldobására. 

 

A Kimenet oszlopban az egyes csatornákhoz hozzárendelhetjük a 

fröccsöntőgép vezérlő aljzatának (SCS) valamely szabad kimenetét, amelyen a Cavity 

Eye a válogató jelet kiadja. Egy kimenetre több csatorna válogató jelét is be lehet állítani. 
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6 Gyártás indítása 

Mielőtt elkezdenénk fröccsönteni a Cavity Eye rendszerrel felszerelt 

berendezéssel, végre kell hajtanunk ellenőrzéseket, hogy a gyártás biztonságosan 

indítható legyen. 

6.1 Szenzorok ellenőrzése 

Ha a szenzorokkal felszerelt szerszám a szenzorozást követően első alkalommal 

kerül a fröccsöntőgépre felszerelésre, akkor a szerszám gépi zárását megelőzően 

azokat ellenőrizni kell. 

A szerszámban elhelyezett nyomásmérő szenzorok a beszerelést követően 

úgynevezett száraz teszten estek át, ahol meg lett vizsgálva a megfelelő bekötés és az, 

hogy nincs e a beszerelést követően terhelés a szenzoron, nem e feszül valahol. A 

fröccsöntőgépre való felhelyezés után szintén végig kell próbálni nyitott szerszám 

mellett, hogy minden szenzor ad e jelet a megfelelő kilökők megnyomásával. Ekkor a 

Folyamat képernyőre váltva láthatóak a szenzorok által pillanatnyilag mért 

nyomásértékek és ellenőrizhető azok működése. 

Ha minden szenzor működik akkor kezdődhet a szerszám első zárása, amelyet 

kézi üzemmódban, záróerő nélkül vagy a beállítható legkisebb záróerővel kell elvégezni, 

miközben a monitoron folyamatosan figyelemmel kell kísérni a nyomásgörbék 

alakulását. Ha a szerszám zárásakor bármelyik szenzor előfeszítést kap, tehát a 

nyomásgörbéje jelentősebben kitér a nulla érték közeléből, az nem megfelelő 

működésre utal és sérülhet a szenzor. 

6.2 Fröccsöntőgép jeleinek ellenőrzése 

Mielőtt elindítjuk a Cavity Eye gyártásfelügyeletét meg kell bizonyosodni róla, 

hogy a Cavity Eye rendszer megkapja a fröccsöntőgéptől érkező jeleket, illetve, hogy a 

fröccsöntőgép érzékeli e Cavity Eye által küldött jeleket.  

  Ha a szerszám zárásakor bármelyik szenzoron jelentős nyomásnövekedést 

tapasztal, a szerszámzárást azonnal le kell állítani, mert a szenzorok sérülhetnek. 
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Legegyszerűbben a korábbi Bemeneti és kimeneti jelek (I/O) tesztelése 

fejezetben említett, beállítások menüben található Ki- és bemeneti jelek tesztelése 

gombra kattintva ellenőrizhetők a kimeneti és bemeneti jelek. A fröccsöntőgép 

termelése során itt láthatjuk a gép által küldött jeleket a megfelelő visszajelző lámpák 

felvillanásával, illetve a kimenő jeleket kézzel is ki tudjuk adni a gép számára ellenőrizve, 

hogy a gép fogadja e őket. 

6.3 Mérési mód bekapcsolása 

Ha a megfelelő technológia és gépi paraméterek be vannak állítva és a 

fröccsöntőgépet folyamatos termelésbe állítottuk, akkor a Cavity Eye 

gyártásfelügyeletét a jobb felső sarokban található Mérési mód gombra nyomva 

elindíthatjuk.  

 

A mérési módot bekapcsolva elkezdődik az adatok vizsgálata, a gyártás 

automatikus felügyelete, illetve a nem megfelelő darabok válogatása a válogató jel 

kiadásával. Alapértelmezett beállítások szerint a tűrésmezőben benne lévő görbe 

esetén a rendszer kiadja a válogató jelet a fröccsöntőgép felé, míg a tűrésmezőből 

kilógó görbe, tehát rossz darab esetén nem ad ki jelet, így a selejtes termék 

automatikusan kiszűrhető. 
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A termelési mód bekapcsolása előtt a Cavity Eye nem adja ki a jó darab válogató 

jelet, így addig a gyártott termékek selejtnek minősülnek. 

A termelési üzemmódban készült mentéseket veszi alapul a szoftver egy későbbi 

szerszámcsatlakozáskor is, amennyiben ezek nem voltak eltárolva külön a memóriában. 

Ezekből az adatokból áll alaphelyzetbe: visszatölti a ciklus indítás beállításait, a 

tolerancia-értékeket és az elfogadott referenciát. 

  A termelési üzemmód (Mérési mód) bekapcsolása után győződjünk meg róla, 

hogy a fröccsöntő gép képes fogadni a Cavity Eye által kiadott válogató jelet! 

  A Mérési Módban minden működésre és adatgyűjtésre vonatkozó beállítást 

letilt a szoftver. 
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7 Előzmények kezelése 

A szoftverben lehetőség van a korábbi adatok visszanézésére, akár korábbi 

termelési periódusokra, illetve korábban termelésben levő szerszámokra vonatkozóan 

is. 

7.1 Napló képernyő 

A jobb oldali gombok között kiválasztható a naplózás képernyő, ahol az előző 

ciklusok adatait visszanézhetjük, kezelhetjük. Mérés közben az aktuális termelési 

szakasz eredményeit láthatjuk, illetve, ha nincs folyamatban adatgyűjtés az adott 

szerszám korábbi termelési periódusainak adatait is visszanézhetjük. 

 

A felső gombok között az Utolsó megjelenítése lehetőséget választva a 

legutóbbi ciklus nyomásgörbéi jelennek meg, illetve a nyilakkal akár lépegethetünk is a 

korábbi ciklusok görbéi között is. 

A felső sorban megtalálható Mentés gombra nyomva az aktuálisan látható 

nyomásgörbék .csv fájl típusba menthetők a PC-re vagy bármilyen külső adattárolóra. 
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A naplózási beállítások gombot megnyomva egyszerű felületet kapunk, ahol 

kiválaszthatjuk, hogy melyik korábbi mérésekből származó termelési adatokat 

szeretnénk megjeleníteni. A termelési periódusok időbélyegzővel vannak ellátva és 

látható, hogy termelési módban (MM) vagy termelési módon kívül (NM) mért ciklusokról 

van szó, illetve látható a ciklusok száma is. 
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A Ciklus Filter segítségével szűrhetünk a számunkra érdekes ciklusokra, 

például csak a NOK címkével ellátott selejtnek vett ciklusokat mutassa a program. 

7.1.1 Referencia kezelő 

 

A Referencia Kezelő felületén a korábbi termelések és más szerszámok fájljait 

(clamp) lehet visszatölteni, illetve a hozzájuk tartozó referencia adatokat nézhetjük 

vissza és állíthatjuk be alapértelmezettnek. A Beállítás Alapértelmezettnek gombra 

nyomva a Cavity Eye minden csatlakoztatáskor az alapértelmezettnek beállított 

referenciát fogja betölteni és azzal fog dolgozni. 

Az Export gombbal a kiválasztott referencia adatok menthetők .csv 

fájlformátumba. Az így létrehozott fájl később importálható a Fröccsjel képernyő Import 

funkciójával. 
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7.2 Statisztika képernyő 

Ez a képernyő a jobb oldali gombok között található statisztika gombra nyomva 

jeleníthető meg.  

 

A bal felső legördülő menüből kiválaszthatjuk, hogy melyik jellemzőt szeretnénk 

vizsgálni.  

Az alábbi paraméterekből tudunk statisztikát megjeleníteni csatornánként: 

• Maximum nyomás 

• Nyomásintegrál 

• Kitöltési idő 

A statisztika képernyő lehetőséget ad a statisztikai gyártásfelügyelet 

finombeállításaira. 

  A Statisztika képernyőn csak azok a ciklusok adatai láthatók amelyek aktivált 

Mérési Mód alatt lettek mérve. 
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8 Kiegészítő lehetőségek 

Az alábbiakban a működéshez közvetlenül nem szükséges, de a használat során 

praktikus funkciók kerülnek ismertetésre. 

8.1 Eseménynapló 

 

Az eseménynapló felületén nyomon követhetjük a program indításait és a 

bezárásokat, továbbá, hogy ki mikor jelentkezett be és ki, illetve milyen parancsokat 

hajtott végre az adatgyűjtésre, referencia módosítására, termelési mód beállításaira 

vonatkozóan. 

A Kiválasztott beállítások mutatása gombra kattintva pedig még pontosabban 

megkapjuk, hogy milyen változásokat eszközöltek. 
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8.2 Termelési mód Cavity Eye felügyelet nélkül 

 

A szoftver lehetőséget ad a felügyelet kikapcsolására. A fenti üzemmódot 

aktiválva a Cavity Eye folyamatosan adja ki a jó darab válogató jelet. Erre szükség lehet 

abban az esetben, ha a gépen egy olyan szerszám termel, amely nem rendelkezik 

Cavity Eye szenzorokkal. 

 

  Ez az üzemmód csak abban az esetben válik elérhetővé, ha a mérőcsatlakozó 

(SMP) nincsen a szerszámhoz csatlakoztatva. 
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8.3 Eszközinformáció 

 

Az eszközinformáció gomb megnyomásával felugrik egy ablak, ahol külön 

füleken láthatók a rendszerhez csatlakoztatott SMP mérő- és SCP vezérlőcsatlakozók, 

és azok legfontosabb adatai. 

Ha felmerül a gyanú, hogy valamely eszköz nem megfelelően van csatlakoztatva, 

itt megtekinthetjük az eszköz állapotát, illetve, hogy a rendszer látja e a csatlakozót. 

Továbbá, ha nincs vezérlőcsatlakozó (SCP) csatlakoztatva, akkor a gomb piros 

villogással jelzi azt. 
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8.4 Adatok exportálása 

 

Ezzel a funkcióval adatokat menthetünk le a Cavity Eye ASR adatelemző 

programja számára. 

A Szerszám ID gombra nyomva ki kell választani a szerszámot, amelynek az 

adatait exportálni szeretnénk. 
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A szerszám kiválasztása után láthatók az egyes termelési periódusok mentett 

fájljai (Clamp), időbélyegzővel ellátva, illetve a ciklusok száma az adott periódusban. A 

kívánt periódust kiválasztva az Export gomb megnyomásával létrehozhatunk egy 

adatbázis fájlt, amely ezután szabadon mozgatható bármely másik ASR szoftvert futtató 

számítógépre, amelyen az adatelemzést végre szeretnénk hajtani. 

8.5 Szelepvezérlés 

 

A Cavity Eye rendszere rendelkezik egy szelepvezérlő felülettel, amelynek 

segítségével képes a szelepeket vezérlő jeleket kiadni a fröccsöntési ciklus alatt A fent 

látható módon a beálltások menüben az adminisztrátori beállítások alatt engedélyezni 

kell a szelepvezérlést, amelynek hatására megjelenik egy plusz menüpont a bal oldali 

oszlopban. A fenti beállításokhoz kizárólag adminisztrátor jogosultsággal rendelkező 

felhasználó férhet hozzá. 

  A fenti beállításokhoz kizárólag adminisztrátor jogosultsággal rendelkező 

felhasználó férhet hozzá. A Cavity Eye Szelepvezérlés moduljához való 

hozzáférésért kérjük keresse munkatársainkat. 
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Engedélyezés után megjelenik a szelepvezérlés opció, amelyet kiválasztva 

megnyílik egy ablak, ahol a beállításokat lehet elvégezni. 

 

A rendszer 8 szelep független vezérlését teszi lehetővé egyidejűleg. Az ON 

gombra nyomva a szelepvezérlés automatikus működése kapcsolható be a megadott 

paraméterekkel. 

Késleltetés [s]: A ciklus kezdete (trigger jel) után mennyi idővel nyissa a 

szelepet. 

Hossz [s]: A szelep nyitása után mennyi idővel zárja be a szelepet. 

A változtatásokat az Alkalmaz gombra nyomva el kell fogadni. 

Lehetőség van tesztelési, ellenőrzési céllal a szelepek kézi nyitására/zárására is 

Kézi gombra nyomva. 
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9 Hibaelhárítás 

Hiba Elhárítás 

A rendszer nem indul 
Ellenőrizze a tápellátást és a tápegységek 

csatlakozását.  

Ha a PC bekapcsoló gombja pirosan világít, a 

rendszer a gomb megnyomásával indítható, 

amelynek hatására a lámpa kékre vált. 

A PC elindul, de a kijelzőn nincs kép 
Ellenőrizze a monitor és a PC közötti USB kábelt és a 

csatlakozási pontokat. 

A rendszer a csatlakoztatást követően nem 

ismeri fel az SMP és SCP eszközöket 

Zárja be, majd indítsa újra a Cavity Eye szoftvert. 

A Cavity Eye szoftverben található eszközkezelő 

segítségével győződjünk meg róla. hogy a rendszer 

látja e az eszközöket. Ellenőrizzük le, hogy minden 

csatlakoztatott eszköz (SMP, SCP) megtalálható e a 

listában. 

Ha a probléma fennáll állítsa le a rendszert és 

áramtalanítsa pár másodpercre a PC és Switch 

eszközöket, majd indítsa újra azokat. 

A rendszer egyszeri csatlakoztatás után 

nem ismeri fel a szerszám memóriát 

Csatlakoztassa újra az SMP csatlakozót. 

Szükség esetén indítsa úja a Cavity Eye szoftvert 

A rendszer többszöri csatlakoztatás után 

nem ismeri fel a szerszám memóriát 

Az eszközinformáció menüben az SMP fül alatt 

ellenőrizze, hogy a rendszer csatlakoztatottnak 

érzékeli e az adott csatlakozó memóriáját (MiM). 

Ellenőrizze a memóriát a szerszám csatlakozó 

aljzatban, szükség esetén húzza meg a csavarokat. 

Ha a hiba továbbra is fennáll szükség lehet a memória 

vagy a csatlakozó betét cseréjére. 

Nincs szenzor jel a képernyőn vagy a 

szenzor jel egyenes és nem reagál a 

nyomásra 

Ellenőrizze a csatlakozó betétet (MPM), hogy van-e 

rajta sérülés, a csatlakozó pin-ek egyenesen állnak-e. 

Ellenőrizze a szenzor vezeték bekötésének 

helyességét. 

Lehetséges, hogy hibás a szenzor, szakadt a 

szenzorvezeték vagy a szerszámcsatlakozó sérült. 

Nem tér vissza alaphelyzetbe a képernyőn 

megjelenő jel 

Ellenőrizze a méréshez használt kilökők és csapok 

könnyű mozgathatóságát. Ha szorulnak, feszülnek 

szerszámkarbantartás szükséges a 

megszüntetéshez. 
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A rendszer nem kapja meg a fröccsjelet a 

géptől 

Ellenőrizze, hogy az SCP eszköz csatlakoztatva van 

a fröccsöntőgép SCS aljzatához. 

A szoftver beállítások menüjében a ki- és bemeneti 

jelek tesztelése ablakot megnyitva ellenőrizze a ki és 

bemeneti jeleket. 

Ha a jel nem érkezik meg, ellenőrizze a fröccsöntőgép 

kimeneti jeleinek beállítását a vezérlésen, valamint a 

villamos bekötéseket a fröccsöntőgépben. 

A fröccsöntőgép vagy robot nem kapja 

meg a válogató jelet (jó vagy rossz darab 

jel) a Cavity Eye rendszertől 

Ellenőrizze, hogy az SCP eszköz csatlakoztatva van-

e a fröccsöntőgép SCS aljzatához. 

A szoftver beállítások menüjében a ki- és bemeneti 

jelek tesztelése ablakot megnyitva ellenőrizze a ki és 

bemeneti jeleket. 

Ha a jel kiadásra kerül a Cavity Eye rendszertől, de 

mégsem érkezik meg a fröccsöntőgépre ellenőrizze a 

villamos bekötéseket a fröccsöntőgépben, állítsa be a 

válogató jel szükséges hosszát a ciklusidő 

százalékában. Ellenőrizze a beállításokat, hogy a 

fröccsöntőgép mikor figyeli a válogató jelet, illetve azt, 

hogy a Cavity Eye ahhoz képest mikor adja ki azt. 

A válogató egység vagy robot a selejtbe 

dobálja a Cavity Eye által jónak minősített 

ciklusok termékeit. 

Ellenőrizze a válogató jel beállítását, hogy a Cavity 

Eye jó vagy rossz darab esetén adja-e ki a válogató 

jelet, illetve a válogató egység vagy robot jó vagy 

rossz darab esetén várja-e a jelet. 

Ellenőrizze a válogató jel hosszát, amely a beállítható 

a ciklusidő százalékában. Szükség esetén növelje a 

jel hosszát. 

Ha a beállítások megfelelőek, akkor lehetséges, hogy 

a válogató egység vagy robot nem kapja meg a 

válogató jelet a Cavity Eye rendszertől. Ez esetben 

kérjük ellenőrizze a SCP eszköz megfelelő 

csatlakoztatását, illetve az elektromos bekötéseket. 

 

 

 


