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Kvalitetovervågnings System
STF-2
Version 2.02 (Dansk)

Kort beskrivelse
STF-2 systemet tjener til kvalitets kontrol af BalTec Radial Nitteprocessen. De vigtigste proces parametre registreres under en nitte procedure og værdierne sammenlignes med en reference måling.
Hvis der opdages en afvigelse fra referencemålingen, kan produktionen stoppes eller der kan påbegyndes en anden vekselvirkning.
Systemet består af en PC-baseret målings dataregistrerings enhed, en proces kontaktflade for tilpasning af de målte signaler og en printer til fremstilling af protokoller.
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De målte data registreres under nitteprocessen for alle færdige nitteforbindelser lagres på computerens harddisk og kan indlæses i programmet igen for senere evaluering.
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Generelt
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Figur 1: Blok diagram af system struktur
Kvalitetsovervågnings systemet består af en BalTec Radial nittemaskine, proces kontaktfladen for
tilpasning af sensor signaler og en dataregistrerings computer.

System komponenter:
Radial nittemaskine:

BalTec Radial Nittemaskine. Følgende maskiner understøttes:
RN081, RN181, RN241, RN281, RN331, RN381 og RN481

Proces kontaktflade:

Kontaktflade mellem nittemaskine og dataregistrerings computer.
Udover funktionen af tilpasning af sensor signaler, har proces kontaktfladen alarm relæer der kan vurderes af et overordnet kontrol system, f.eks. en SPC.

Dataregistrerings computer: En almindelig Windows 95 PC. Afhængig af nittemaskinens omgivelser kan en industriel PC med LCD display også benyttes.
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1.2

Software Installation

Indhold af leveringen:
• QMS program CD-ROM
• NI-DAQ CD-ROM
• QMS software beskrivelse
QMS softwaren er udviklet med LabView 4.1® fra National Instruments® og kræver Windows
95® fra Microsoft® som operativ system. For at konfigurere dataetablerings kortet indbygget i
computeren , skal konfigurations programmet NI-DAQ også installeres.

1.2.1 System krav
Programmet kræver følgende systemkrav:
minimum:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

anbefalet:

CPU: Pentium 200 MHz
32MB RAM
2 GB hard disk
PCI-graphic board med 2MB RAM
1 ledigt ISA-slot
3,5” floppy drev
CD-drev
Monitor med opløsning 800*600 / 75 Hz
Windows 95
Printer med Windows 95 driver

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CPU: Pentium II 300MHz
64MB RAM
4GB hard disk
PCI-graphic board med 4MB RAM
1 ledigt ISA-slot
3,5” floppy drev
CD-drev
17” monitor mwd opløsning 800*600 / 75 Hz
Windows 95
Printer med Windos 95 driver og 2 MB RAM*1

*1: Hvis printeren har egen hukommelse (RAM) vil udskrivningen være meget hurtigere.

1.2.2 System indstillinger
I Windows 95 kontrol panel skal følgende indstillinger undersøges under ”Regionale Indstillinger”:
Numre:
Dato:
Tid:

Adskillelses karakter”.”, 1000’er adskillelses karakter” ’ ”
Rækkefølge: dag. måned. år. adskillelses karakter ”.” (Format: dd.MM.yy)
24 timer, adskillelses karakter”:” (Format: HH:mm:ss)
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1.2.3

NI-DAQ driver

De aktuelle proces parametre måles med dataetablerings kortet installeret i computeren. For at kortet kan kommunikere med operativ systemet, kræves forskellige driver filer.
Følgende rækkefølge skal overholdes under installationen:
1. Installation af NI-DAQ driveren
2. Indsættelse af dataetablerings kortet AT-MIO-16E-10 i computeren
3. Konfiguration af NI-DAQ driver
Til installationen og konfigurationen af driveren udføres følgende trin:
Installation:
Betingelser:

• Windows 95 er installeret korrekt og kører uden fejl
• En sikkerhedskopi af vigtige data er lavet

Fremgangsmåde:

1. Genstart computeren
2. Afslut alle kørende programmer
3. Sæt NI-DAQ CD i CD drevet. Efter få sekunder fremkommer NI-DAQ’s
hovedmenu
4. Klik med musen på teksten Install NI-DAQ
5. Bekræft licens information's meddelelsen med <Next>
6. Bekræft meddelelsen om ikke understøttede kort med <Yes>
7. Bekræft meddelelsen ”If you are using NI-DAQ version 4.9.0...” med
<Yes>
8. Vælg Driver Files og tryk på <Next>
9. Bekræft installationsbiblioteket C:\NIDAQWin95 med <Next>
10. Bekræft programbiblioteket NI-DAQ for Windows med <Next>
11. Bekræft alle de valgte indstillinger med <Next>
➔ De krævede driver filer kopieres nu til harddisken.
12. Vælg No til spørgsmålet ”Yes, I want to restart my computer now”
Installation er færdig. Fjern NI-DAQ CD, afslut Windows og sluk computeren.
Dernæst skal dataetablerings kortet installeres:
1. Fjern alle ledninger fra computeren
2. Åben computerens kasse
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3. Installer dataetablerings kortet i et ledigt TSA slot og fastgør kortet (Advarsel: Brug et jordforbindelses armbånd for ikke at ødelægge kortet på grund
af statisk elektricitet)
4. Luk computer kassen og tilslut alle nødvendige ledninger
5. Genstart computeren
Windows vil vise en meddelelse ”New Device Found” under opstarten og melder de tidligere installerede driver filer til operativ systemet.
Konfiguration:
Sidste trin er til konfiguration af dataetablerings kortet, det vil sige at kort indstillingerne skal tilpasses proces kontaktfladens elektriske signaler.
Betingelser:

• NI-DAQ driveren er installeret korrekt
• Dataetablerings kortet AT-MIO-16E-10 er installeret i computeren
• Computeren er genstartet

Fremgangsmåde:

1. Start konfigurations programmet NI-DAQ Configuration Utilily:
2. (Vælg med musen ”Start”, ”Programme”, ”NI-DAQ for Windows”, ”NIDAQ Configuration Utility”)
Efter start af programmet fremkommer meddelelsen:
Found new NI-DAQ Hardware
Device Number: 1
Tryk <OK>
3. Vælg Device 1: AT-MIO-16E-10 og tryk <Configure>. Et vindue med
grupperne System, AI, AO og Accessory fremkommer.
Konfigurer følgende indstillinger:
System:
AI:
AO:
Accessory:

➔ lav ingen ændringer
0.0V -+10.0V, differential
Unipolar
none

4. Tryk på <OK>
5. Gem konfigurationen (Filer, Gem)
6. Afslut programmet (Filer, Afslut)
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Bemærk:

Med hjælp af NI-DAQ Test Panel (”Start”, ”Programme”, ”NI-DAQ for Windows”, ”NI-DAQ Test Panels”), kan du konstatere om dataetablerings kortet
fungerer uden fejl.
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1.2.4 QMS software
QMS softwaren, den aktuelle Kvalitetovervågnings Software, er leveret på en CD-ROM.
Fortsæt installationen som følger:
Betingelser:

• Windows 95 er installeret korrekt og kører uden fejl
• NI-DAQ driveren er installeret korrekt og konfigureret
• En sikkerhedskopi af vigtige data er lavet

Installation:

1.
2.
3.
4.

Genstart computeren
Afslut alle kørende programmer
Sæt QMS CD-ROM i CD drevet (sædvanligvis ”D:”)
Vælg ”Start”, ”Kør”, skriv ”D:SETUP.EXE” og tryk på <ENTER> (antagelse: CD-ROM er drev ”D”, ellers udskift ”D” med det rigtige drevnavn)
5. Følg de videre instruktioner (Bemærk: installationsbiblioteket bør ikke ændres)

Installations programmet har placeret følgende filer på harddisken:
Bibliotek

Fil navn

Beskrivelse

C:\Baltec\Programm\

QMS-Start.EXE
QMS-Start.INI
QMS_V202e.EXE
QMS_V202e.INI
LVUTIL32.DLL
DAQDRV
QMS.ICO
Uninstall.exe
QMS.INI
MACHINE.INI
VER-LIST-TD.TXT

QMS start program
QMS start konfigurations fil
QMS program
QMS konfigurations fil
32Bit LabView Utility Library
Dataetablerings driver
Symbol(icon) for QMS program
Afinstallations program af softwaren
QMS konfigurations fil
Konfigurations fil med maskine parametre
Liste med Baltec forhandlere (Tabdelimitted ASCII-File)

C:\Baltec\Programm\Konfiguration\

Dette afslutter installationen og QMS programmet kan nu startes ved at vælge
”Start”, ”Programmer”, ”Baltec”, ”QMS-Start”.
Forenklet tilgang til programmet:
Ved at indsætte en genvej til programmet på skrivebordet får man hurtigere adgang til programmet.
(Træk-og Slip symbolet QMS-Start.exe med højre musetast trykket ned fra Stifinder til skrivebordet, ”Opret genvej(e) her”)
Automatisk programstart når computeren startes:
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Indsæt endnu en genvej af filen QMS-Start.exe i biblioteket
”C:\Windows\Startmenu\Programmer\Autostart”. Hver gang computeren startes, startes QMS programmet automatisk.
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2

Software

2.1

Oversigt

QMS programmet startes med et dobbeltklik med musen på QMS-Start symbolet. Efter indlæsningen af softwaren, kommer dette vindue frem på skærmen:

Figur 1: Hoved menu
QMS programmet består af følgende funktionsgrupper:
•
•
•

Opsætning
Kvalitets kontrol
Diverse

SNEHOLT & NILSEN A/S
VÆRKTØJ MASKINER ENGROS MEDLEM AF V.O.V DJ TOOL
Ådalen 9  DK-4600 Køge  Tel. +45 46154600  Fax +45 46154225
http://www.sneholt-nilsen.dk  e-mail: sneholt@sneholt-nilsen.dk

Kvalitetovervågnings System STF-2

Opsætnings gruppen konfigurerer proces kontrollen, men er endnu ikke gennemført i denne version
af softwaren. I Kvalitets kontrol gruppen, findes de relevante funktioner til kvalitets kontrol. Under
Diverse er der flere nyttige værktøjer, så som Windows Stifinder eller Info-vindue.
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Beskrivelse af funktionerne:
Maskine Konfiguration bruges til computer kontrolleret indstilling af
nitte proces parametrene . (Funktionen er ikke gennemført i denne
version af softwaren)

I Opsætning udføres en reference måling af nitte processen. Tolerance områder (indhyllingskurver) defineres den beregnede ”nittekraft”
og ”nittegang”, hvor til de målte værdier refereres under dataetableringen (produktion). Yderligere kan eksisterende reference filer indgives eller redigeres.
Denne funktion registrerer og gemmer proces parametrene under produktionen og undersøger disse for overensstemmelse med deres tolerance områder. Hvis et parameter falder uden for tolerance området,
vises dette på skærmen. Ved hjælp af et relæ i proces kontaktfladen,
kan denne tilstand meldes til en overordnet kontrol, der så indleder de
behørige trin så som afbrydelse af produktionen.

Ved hjælp af funktionen Dataetablering kan gemte målinger fra
fremstillede komponenter indlæses i programmet igen og analyseres.
En hjælpe funktion konverterer de gemte binære målinger i en
ASCII-format fil, der kan læses af Microsoft Excel. Målingerne kan
udskrives til protokol.

Starter Windows Stifinder. Stifinder kan bruges til arkivering af data
filer.

Informations vindue med detaljer om software versionen. Yderligere
Baltec Maschinenbau AG forhandlerliste.
Afslutter QMS programmet og vender tilbage til Windows.
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Generelle betjenings bemærkninger
I forskellige funktioner af QMS programmet vises målinger grafisk. Softwaren præsenterer brugeren for en palette der hjælper til at influere på skaleringen eller zoom funktionerne.

Skalering X-akse:
Skubbet til venstre: fast-skala
Skubbet til højre: auto-scala

Grafik i Normal-Mode:
Tillader defineringen af pilene
(Indhyllingskurvedefinition)
Grafik i Zoom-Mode:
Tillader forskellige zoom-modeller

Skalering Y-Akse
Formatering af akseskaleringen

Figur 2: Grafisk palette

Grafik i Pan-Mode:
Tillader forskydelser af signalerne
inden for grafikken

Afhængig af funktionen er kun bestemte funktioner tilgængelige for brugeren.
Bemærkning:

• For at kunne flytte indhyllingskurvenes pile med musen i opsætningen, skal
graferne være i ”Normal Mode”, det vil sige at området med krydset skal
være trykket ned. Hvis ”Zoom Mode” eller ”Pan Mode” er tændt, kan pilene ikke flyttes.
• Hvis området af X eller Y skaleringen er blevet ændret således at signalet
ikke længere er synligt, kan man hurtigt vende tilbage til begyndelses stedet
med et museklik på de to Auto-Skala knapper.

Udførelse af andre programmer i baggrunden
Windows 95 er et multitasking operativ system, det vil sige at flere programmer kan køre på samme
tid. Da QMS programmet, på grund af de målte data, kræver meget RAM hukommelse, bør andre
programmer ikke køre samtidigt.

2.2

Maskin konfiguration

Funktionen Maskin konfiguration bruges til computer kontrolleret indstilling af nitte proces parametrene. Proces funktion A, B eller C kan vælges.
⇒ Funktionen er ikke indbygget i denne software version.
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2.3

Opsætning

I opsætning udføres en reference måling af nitte processen. Tolerance områder for den beregnede
”Nittekraft” og ”Nittegang” defineres, hvortil målingerne refereres til under produktionen. Yderligere kan allerede eksisterende reference målinger indgives igen eller senere redigeres.

Betingelse for reference målingen er en maskine indstillet til nitte processen.

Efter starten af funktionen Opsætning fremkommer følgende menu:

Definition af ny indhyllingskurve
(Referencemåling gennemføre)

Indgive bestående indhyllingskurve
(Hüllkurvendatei lesen [*.REF])

Bestehende Hüllkurve nachträglich
bearbeiten und speichern

Figur 3: Opsætningsmenu

2.3.1 Definering af ny indhyllingskurve
I opsætning udføres følgende trin i rækkefølge i konstruktionen af en ny indhyllingskurve:
1.
2.
3.
4.

Parameter definition
Foretag reference målingen
Definering af det registrerede tidsområde
Tilpasning af tolerance området til nittegang og nittekraft.
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5. Undersøgelse og lagring af indhyllingskurven

2.3.1.1

Parameter definition

Efter starten af Opsætnings funktionen fremkommer følgende billede:

Figur 4: Opsætning: Parameter definition
Følgende indtastninger kræves for udførelsen af reference målingen:
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Opsætning
Antal af punkter til definering af indhyllingskurve
Maximum nittetid ved opsætning

til nittegang og nittekraft
Afhængig af maskinen og emnet kan nitte processen
være af forskellig varighed. Denne indtastning definerer
maximum længden af data registrering under opsætning
i sekunder.

Data bibliotek
Artikel

Indtastning af artikel nummer eller navn. Indtastningen
er nødvendig for at udvikle biblioteks strukturen og de
forskellige fil navne. Gangbare karakterer til indtastning
er: ”0”..”9”, ”a”..”z”, ”A”..”Z”. Hvis der bruges andre
karakterer fremkommer en fejlmeddelelse og opsætningen kan ikke fortsættes.

Indhyllingskurve

Indtastning af indhyllingskurvens betegnelse. Indtastningen bruges også til udvikling af strukturen og er underkastet de samme restriktioner som ”Artikel” indtastningen.

Emne beskrivelse
Bemærkning

Indtastning til beskrivelse af emnet eller produktions
serier. Indtastning er valgfrit.

Hvis alle nødvendige indtastninger er blevet defineret, fortsættes med ”Next” til næste trin.
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2.3.1.2

Tage en referencemåling

I denne arbejdsgang udføres referencemålingen. Før den aktuelle måling har brugeren mulighed for
at lave nogle få prøver (opvarmning af maskinen). Hvis Tasten ”OK” er trykket ned, venter programmet på den næste nitte procedure og sætter automatisk målingen i gang. Under reference nitteprocessen vises de krævede målinger on-line på skærmen.

Figur 2: Opsætning: Udførelse af reference målingen
Når reference nitteproceduren er udført, fortsætter programmet automatisk til næste trin.



Hvis der ikke udføres nogen nitteprocedure i 60 sek. efter godkendelse, forlader programmet opsætningen og går tilbage til hoved menuen.
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2.3.1.3

Definering af det registrerede tidsområde

I denne arbejdsgang specificeres tidsområdet til definition af nittegangen og nittekraften.

Pile til definering af registreret tids område

Figur 3: Opsætning: Definition af indhyllingskurvens tidsområde
Ved hjælp af musen kan tidsområdet af indhyllingskurven defineres. Placer de to lodrette pile ved
begyndelsen og slutningen af de ønskede signaler. Under produktionen vil de målte data indenfor
dette område blive checket for overensstemmelse med deres tolerancer.



Den grafiske palette skal være skiftet til ”Normal funktion” i denne arbejdsgang (feltet med
krydset skal være trykket ned): ellers kan pilene ikke flyttes.



Længden af det specificeret tidsområde influerer på størrelsen af data filerne. For ikke at
bruge for meget plads på harddisken, bør områderne være så små som muligt.
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Når tidsområderne er blevet defineret, fortsætter man med ”Next” til næste trin.
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2.3.1.4

Tilpasning af toleranceområde for nittegang og nittekraft

Programmet har nu udregnet en ovre og nedre indhyllingskurve (toleranceområde) for det antal
punkter, der er indgivet pr. signal. Ved hjælp af musen kan du tilpasse kurvernes individuelle punkter til signalkurven på en optimal måde.

Signal

Indhyllingskurvepunkt

Øverste indhyllingskurve
Laveste indhyllingskurve

Figur 4: Opsætning: Definition af indhyllingskurverne
Procedure:

Vælg med musen et punkt på indhyllingskurven. Tryk venstre musetast ned og hold
den. Flyt punktet til den ønskede nye position. Når musetasten slippes, forbliver
punktet i den nye position og softwaren omregner indhyllingskurven.

Bemærk:

Ved hjælp af paletten og ved at ændre XY skalaen (ved at klikke på Min og Max værdierne på X og Y akserne i den faste skala funktion), kan grafernes områder ændres.
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Dette gør en finere opløsning til definering af punkterne på indhyllingskurverne mere
eksakt.
Når indhyllingskurverne er blevet tilpasset til signalkurven på en optimal måde, forsætter man med
”Next” til næste trin.
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2.3.1.5

Undersøgelse og lagring af indhyllingskurven

Programmet omregner på dette trin værdierne af indhyllingskurverne og viser dem med de tilknyttede signaler på skærmen i grafisk form.

Figur 8: Opsætning: undersøgelse og lagring af indhyllingskurverne
Undersøg displayet. Med ”Next” gemmes alle punkter på indhyllingskurverne, de målte signaler og
emne beskrivelsen i en reference fil (xxxxxxxxx.REF).

Definitionen af indhyllingskurverne er således afsluttet. Programmet vender tilbage til hoved menuen.
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2.3.2 Åbne en eksisterende indhyllingskurve
Denne funktion muliggør indlæsningen af en eksisterende indhyllingskurve fil ind i programmet
uden at udføre en reference nitte procedure. Alle data fra reference filen indlæses.
Efter start af funktionen fremkommer følgende dialog vindue:

Figur 9: Opsætning: Åben eksisterende indhyllingskurve
Vælg en eksisterende reference fil (*.REF) med musen og tryk på ”Åben”. Når filen er blevet indlæst, vender programmet tilbage til hoved menuen.
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2.3.3 Redigering af en eksisterende indhyllingskurve
I denne funktion kan man foretage en senere redigering af en eksisterende indhyllingskurve. Efter at
have kaldt den frem fremkommer et dialog vindue til udvælgelse af den ønskede indhyllingskurve.
De indlæste værdier vises på en skærm i grafisk form og kan ændres med musen som en definition
af en ny indhyllingskurve.
Når indhyllingskurverne er blevet omformet, fortsættes med ”Next” til et vindue, der gør følgende
muligheder tilgængelige for lagring af de nye værdier:

Figur 10: Opsætning: gemme indhyllingskurve

•
•

Overskriver eksisterende indhyllingskurve fil
Danner ny indhyllingskurve fil

Hvis Muligheden ”Danne ny indhyllingskurve fil” vælges, skal områderne ”Artikel nr.” og ”Indhyllingskurve” yderligere defineres således at programmet kan opsætte biblioteks strukturen. Gangbare
indtastninger består af karaktererne 0..9, a..z og A..Z. Blanke og specielle karakterer er ikke tilladt.
Tomme områder er ikke tilladt.
Efter bekræftelse med <OK> vender man tilbage til hoved menuen igen.
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2.4

Data registrering

Funktionen Data registrering måler og undersøger procesresultat parametrene under produktionen
med deres tolerance grænser og lagrer de målte data på harddisken (xxxxxxxxxx.DAT).

Betingelser for data registrering er en nylig defineret eller genåbnet indhyllingskurve

Efter at have startet funktionen Data registrering, fremkommer følgende vindue:
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Figur 5: Data registrering

Funktionen Data registrering kræver ingen indtastninger af brugeren. Softwaren genkender automatisk hver nitteproces, sammenligner de målte data med reference målingerne og lagre de målte
data på computerens harddisk.

SNEHOLT & NILSEN A/S
VÆRKTØJ MASKINER ENGROS MEDLEM AF V.O.V DJ TOOL
Ådalen 9  DK-4600 Køge  Tel. +45 46154600  Fax +45 46154225
http://www.sneholt-nilsen.dk  e-mail: sneholt@sneholt-nilsen.dk

Kvalitetovervågnings System STF-2

Hvis en måling falder uden for toleranceområdet, kan brugeren se dette på den røde farve af den
relevante indhyllingskurve og på skærmens blinkende display. Yderligere lukker relæet, der hører
til signalet, i proces grænsefladen i 100ms. Et overordnet kontrol system, det vil sige en SPC, kan
evaluere dette signal og optage passende målinger så som en afbrydelse af produktionen.

Tildelingen af indhyllingskurve signalerne til relæerne i proces grænsefladen:
Signal

Relæ nummer

Kapacitet

Kraften overskredet

Relæ 1

220VAC / 2A

Kraften for lille

Relæ 2

220VAC / 2A

Gangen overskredet

Relæ 3

220VAC / 2A

Gangen for kort

Relæ 4

220VAC / 2A

Tabel 1

Bemærkning

Reaktions tiden mellem forekomsten af en afstikker uden for tolerance området
og udløsningen af det tilsvarende relæ afhænger af den tidsmæssige definition af
indhyllingskurven og kan vare adskillige 100ms. Hvis man skal gribe ind i nitte
processen inden for en eksakt defineret periode, skal dette gøres ved hjælp af en
kontrol eller ekstern hardware.

Starten af målingen udledes fra signalet ”upper pressure” og udløses ved kontakt med en udløsnings tærskel der er defineret i filen QMS.INI. Afsøgnings raten pr. kanal er 1kHz.
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2.4.1 Indstillinger
Ved at trykke på tasten <Indstillinger> fremkommer et vindue, hvor forskellige parametre af data
registrering kan ændres.

Figur 12: Data registrering: indstillinger
Grafer
Display large time axis range

Ændrer grafernes tidsområde mellem hele registrerings
området og indhyllingskurvens detaljer

Display envelope curves

Udtoner indhyllingskurver i grafer ind og ud

Data reduktion
Reduction factor

Indtastning af en faktor med hvilken data indstillingen,
der skal gemmes, skal reduceres.
F.eks.: Reduktions faktor: 10 → hver tiende måling vil
blive gemt.

Save on ”Outside tolerance”

Gemmer afstikkere fra tolerance området, afhængig af
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reduktions faktoren af de målte data fra fabrikerede
komponenter, på harddisken.
Bemærk:

Indstillingerne træder i kraft efter næste måling

Målte data filer:
De opnåede proces parametre lagres i en binær form i en data fil. Softwaren danner automatisk en
folder og et fil navn med følgende opbygning:
Folder:

C:\

Maskin type

\ Artikel

- HK betegnelse

\ Dato

\

Eksempel: C:\RN231\AN001-HK001\980623\
Fil navn:

Serie nr.

_ Dato

- Tid

_ Fejl
kode

. DAT

Eksempel: 00001_980623-123058_E.DAT
Reference filen (.REF) er placeret i denne folder ..\ Artikel- HK betegnelse
I Windows Stifinder ser opbygningen således ud:
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Data fil bibliotek
Reference fil bibliotek

Figur 13: Biblioteks opbygning

Harddisk kapacitet
I funktionen Data Registrering undersøges harddisken for ledig plads før hver nitte procedure. Hvis
der er mindre en 10MB fri plads, fremkommer der en meddelelse på skærmen og advarer brugeren
om denne situation. Produktionen, det vil sige registreringen af ny data målinger er fortsat mulig.
Meddelelsen forsvinder, når brugeren har slettet uønskede filer med Windows Stifinder og der igen
er mere en 10MB fri plads igen.
Bemærk:

Det anbefales at arkivere data målingerne hver aften, men i det mindste en
gang om ugen, og slette dem fra harddisken.
Data i papirkurven fortsætter med at tage plads op på harddisken.
Papirkurven skal også tømmes.
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Ved at trykke på knappen <End> vender brugeren tilbage til hoved menuen.
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2.5

Data analyse

Med funktionen Data analyse kan lagrede målinger fra fabrikerede komponenter indlæses i programmet igen og undersøgt. En hjælpe funktion konverterer de binære målinger til ASCII filformat,
der kan læses af Microsoft Excel. Med formålet om at føre journal kan dataene udskrive på en printer.

Efter starten af funktionen beder programmet først om valget af en data fil. Vælg en fil og tryk på
<Save>.

Figur 7: Data analyse
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Til højre for grafen er der tre sektioner der indeholder forskellige muligheder for analyse af de målte data:
•
•
•

Signal valg: Kraft, sti oder reservekanal
Signalkurve: fade ind eller ud
Indhyllingskurve: fade in eller ud

•
•
•

Vælg farve & fremstilling, øverste grænse
Vælg farve & fremstilling, laveste grænse
Vælg farve & fremstilling, signal

•

Palette (zoom, skalering)

•
•
•

Indgiv ny fil (se 2.5.1)
Dan Excel fil (se 2.5.2)
Udskriv (se 2.5.3)

2.5.1 Åben ny fil
Funktionen ”Åben ny fil” gør det muligt at indlæse en ny målings fil fra harddisken til data analyse.
Efter åbning af funktionen fremkommer følgende dialog vindue:
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Figur 15: Data analyse: Dialog vindue til åbning af en ny data fil
Vælg en fil med musen og tryk på <Save>
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2.5.2 Danne en Excel fil
På grund af hukommelses plads er udmålings filerne lagret på harddisken i en binær form. Dette
betyder at brugeren ikke kan redigere filerne med andre software pakker uden kendskab til opbygningen. Hvis dette alligevel ønskes, er der mulighed for at gemme målingerne som en tabulator adskilt ASCII fil ved hjælp af funktionen ”Danne en Excel fil”. Dette format anses for at være de facto
standard for målte data filer og kan indlæses af Microsoft Excel som en ”XLT” fil.
Hvis funktionen aktiveres fremkommer følgende vindue:

Figur 8: Efterevaluering: danne en Excel fil

Udvælgelse af de datasæt, der skal benyttes

Udvælgelse

Datasættene af nittekraft og nittegang kan have forskellige mængder registreringer. For at sikre eksakt fordeling af det målte signal til den opnåede tid
bliver den opnåede tid lagret sammen med hvert signal parameter.
Data reduktion

Den faktor med hvilken de valgte data er reduceret.
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Pr. sek. opnås 1000 målinger, der fylder 1000 linier i Microsoft Excel. Afhængig af computerens hastighed kan denne data mængde være vanskelig at håndtere. En reduktions faktor
på 10 reducerer størrelsen betragteligt og svarer stadig til en afspilningsrate på 100Hz pr.
kanal, hvilket skulle række til de fleste efterevalueringer.



En data fil der bruges som en Excel fil har følgende opbygning:
1. Filhoved med status information
2. Titel linie med angivelse af signal navne og enheder
3. Målte data
Eksempel:
Baltec Riveting Process, Quality Monitoring System
Datei generiert am: Dienstag, 7. April 1998
Zeit: 16:21:59
Maschinentyp: RN231
Datendatei: C:\RN231\1998\April\7\162159_00004.DAT
Hüllkurvendatei: C:\RN231\1998\April\7\162052.REF
Grenzwerte: ausserhalb Toleranz
Bemerkung: Testniet 007, Nietzeit: 0.8sec

Tid
[sek]
0.341
0.342
0.343
0.344
0.345
0.346

Kraft
[kN]
2.901
2.900
2.898
2.896
2.894
2.892

Nittekraft

Tid
[sek]
0.341
0.342
0.343
0.344
0.345
0.346

HK Kraft
øverst [kN]
15.54
15.842
16.145
16.448
17.249
18.372

HK Kraft nederst [kN]
-4.460
-4.158
-3.855
-3.552
-3.171
-2.422

Indhyllingskurve nittekraft

Fil hoved

Tid
[sek]
0.367
0.368
0.369
0.370
2.371
0.372

Gang
[mm]
2.422
2.421
2.421
2.421
2.423
2.463

Nittegang

Titel linie

Tid
[sek]
0.367
0.368
0.369
0.370
2.371
2.372

HK gang
øverst [kN]
2.461
2.462
2.462
2.462
2.567
2.567

Målte data

HK gang nederst
[kN]
2.161
2.162
2.162
2.162
2.163
2.164

Indhyllingskurve nittegang

Tabel 2: Benyttet data fil
Hvis alle data sæt er udvalgt og hvis de ikke har samme antal registreringer, er de tomme linier udfyldt med ”0”. Hvis dette ikke ønskes, kan datasættene eksporteres individuelt og føres sammen
igen i Excel.
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2.5.3 Udskrivning
Funktionen udskrivning overfører de viste data i en efterevaluering til et udskrivnings vindue. Brugeren kan skifte liniefarverne og stil af de individuelle kurver til udskrivning ved at klikke med musen på grafikteksten.
Ved tryk på <Yes> tasten starter det aktuelle udskrivnings job.

Figur 9: Data analyse: udskrivning
Bemærk:

Afhængig af den anvendte printer, kan udskrivningen vare fra flere sekunder til få
minutter. Varigheden afhænger af printerens hukommelse og indstillingerne i
operativsystemets printer menu.
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3
3.1

Appendix
Sensor konfiguration
Sensor konfiguration kan kun udføres af uddannede personer

Sensor konfigurationen udføres af BALTEC Maschinenbau AG før leveringen af STF-2 systemet.
Dette definerer den indbyrdes afhængighed mellem elektriske sensor signaler og fysiske parametre,
maskin type, net frekvens og enhederne der skal vises.
Før starten af QMS programmet skal der, ved hjælp af tekst programmet Notesblok, i INI filen indtastes: C:\Baltec\Programm\Konfiguration\QMS.INI ”Show_config=yes”
Hvis der efter starten af QMS programmet vælges Opsætning, fremkommer følgende konfigurations
vindue.
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Figur 18: Opsætning: sensor konfiguration
Maskin valg:

Valg af maskin type. Følgende maskiner er understøttet:
RN081, RN181, RN231, RN241, RN281, RN331, RN381 og RN481

Lande indstillinger

Net frekvens

Valget af net frekvensen ved hvilken maskinen
bruges (50Hz / 60Hz)

Enheder

Valget af enheder til gang og kraft
(mm, kN / in, Ibf)

Elektrisk min.

Minimum sensor start spænding [V]

Elektrisk max.

Maximum sensor start spænding [V]

Fysisk min.

Fysisk værdi varende til minimum sensor start
spænding

Sensor konfiguration:
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Fysisk max.

Fysisk værdi varende til maximum sensor start
spænding

Funktion til måling af sensor område værdier
Signalet fra den stigende transducer der bruges som sti sensoren omdannes til et analogt signal i
proces kontaktfladen. Ved at bruge denne funktion kan værdierne for 0 trin (min) og 2000 trin
(max) af den stigende transducer udlæses. Målingen startes ved at trykke på knappen <Measure>.
De målte værdier skal ligge inden for området 0V .. 0.2V for 0 trin og 9.8V .. 10V for 2000 trin.
Derefter indtastes målingerne i de tilsvarende områder i Sensor konfiguration.
→ Betingelser: Under målingen må maskinen ikke gennemføre nogen stempelbevægelser.

Afslutte Sensor konfiguration funktionen
<Gem>

De nylig definerede konfigurations værdier gemmes i filen QMS.INI. Opsætningen fortsætter.

<Fortryd>

Ændringer slettes og programmet bruger de gamle værdier til videre udførelse af opsætning

<Annuller>

Annullerer funktionen og vender tilbage til hoved menuen

Når konfigurationen af parametrene er afsluttet og gemt, så skal der efter afslutning af QMS programmet indtastes i INI filen:
C:\Baltec\Programm\Konfiguration\QMS.INI. ”Show_config=no”
tesblok.

3.2

med tekst programmet No-

INI filer

Forskellige program indstillinger defineres ved indtastninger i filerne QMS.INI og MACHINE.INI i
biblioteket C:\Baltec\Programm\Konfiguration. For at redigere disse filer skal Notesblok eller en
anden ASCII-editor uden formaterings muligheder bruges.
Uautoriseret indtastninger i disse filer kan forårsage at QMS programmet går ned og derfor
må de kun udføres af uddannede personer!
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3.2.1 QMS-INI
Indtastning

Beskrivelse

[GENERAL]
Machine=RN231
F_line=50
Show_config=yes
Unit=0

Maskin type
Net frekvens (nødvendig til signal filtrering)
”yes”, ”no” : viser konfigurations vinduet i opsætning
Valg af enheder (0=mmkN ; 1=in,lbf)

[SENSORS]
p_top_phymin=0.000
p_top_phymax=10.000
p_top_elmin=0.000
p_top_elmax=10.000

Fysisk minimum værdi, øverste tryksensor
Fysisk maximum værdi, øverste tryksensor
Elektrisk minimum værdi, øverste tryksensor
Elektrisk maximum værdi, øverste tryksensor

p_botton_phymin=0.000
p_botton_phymax=10.000
p_botton_elmin=0.000
p_botton_elmax=10.000

Fysisk minimum værdi, øverste tryksensor
Fysisk maximum værdi, øverste tryksensor
Elektrisk minimum værdi, øverste tryksensor
Elektrisk maximum værdi, øverste tryksensor

dist_phymin=0.000
dist_phymax=51.560
dist_elmin=0.091
dist_elmax=9.869

Fysisk minimum værdi, sti sensor
Fysisk maximum værdi, sti sensor
Elektrisk minimum værdi, sti sensor
Elektrisk maximum værdi, sti sensor

res_phymin=0.000
res_phymax=10.000
res_elmin=0.000
res_elmax=10.000

Fysisk minimum værdi, reserve kanal (CH3)
Fysisk maximum værdi, reserve kanal (CH3)
Elektrisk minimum værdi, reserve kanal (CH3)
Elektrisk maximum værdi, reserve kanal (CH3)

[DAQ]
device=1
buffersize=3000
scanrate=1000
triggerlevel=2.000000

AT-MIO device nummer
Default buffer størrelse på opsætning (3000 = 3sek.)
Skannings rate (1kHz) → kan ikke ændres!
Definition af udløser niveau for data registrering [Volt]

Kun indtastninger med FED type kan ændres!
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3.2.2 Machine.INI
Filen MACHINE.INI indeholder maskin specifikke parametre til beregning af prosec parametrene. I
denne fil bør der ikke foretages nogle ændringer.
Indtastning

Beskrivelse

[RN081]
A_top=39.65
A_bottom=23.75

Maskin type
Stempel område, øverst i cm2
Stempel område, nederst i cm2

[RN181]
A_top=110.75
A_bottom=105.04

Maskin type
Stempel område, øverst i cm2
Stempel område, nederst i cm2

[RN231]
A_top=199.06
A_bottom=193.40

Maskin type
Stempel område, øverst i cm2
Stempel område, nederst i cm2

[RN241]
A_top=7.41
A_bottom=7.41

Maskin type
Stempel område, øverst i cm2
Stempel område, nederst i cm2

[RN281]
A_top=285.07
A_bottom=258.99

Maskin type
Stempel område, øverst i cm2
Stempel område, nederst i cm2

[RN331]
A_top=566.05
A_bottom=263.00

Maskin type
Stempel område, øverst i cm2
Stempel område, nederst i cm2

[RN381]
A_top=62.60
A_bottom=34.40

Maskin type
Stempel område, øverst i cm2
Stempel område, nederst i cm2

[RN481]
A_top=70.01
A_bottom=42.41

Maskin type
Stempel område, øverst i cm2
Stempel område, nederst i cm2
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3.2.3 QMS_V202e.INI
I filen QMS_V202e.INI defineres system omgivelses parametrene af LabView programmet. Ændringer kan kun foretages ved ”margin” indtastninger.
[ QMS_V202e]
recentUserName=”Baltec”
FPFont=”0” 13
BDFont=”0” 13
hierarchy.stateFlags=71
find.findTextFlags=31736
find.selectVIsFlags=28672
find.viListFlags=16
saveFloaterLocations=True
history.whereToGetName=”LabView”
noBoxAroundName=True
showWireDots=True
postScriptLevel2=False
hour23=True
dateDayFirst=True
editRecentPath=””
simpleDiagramHelp=False
defaultdir=C:\Baltec\Programm
IconFont=”0” 13
offscreenUpdates=True
useMargins=True
marginUnitInch=False
marginT=20.000000
marginL=15.000000
marginR=15.000000
marginB=15.000000
blinkSpeed=500
Bemærkning:

Øverste udskrivningsmargin [mm]
Venstre udskrivningsmargin [mm]
Højre udskrivningsmargin [mm]
Nederste udskrivningsmargin [mm]

Hvis udskrivningen ikke er i midten af siden, kan dette korrigeres ved at ændre
indtastningerne ”marginT, marginL, marginR, marginB” (unit: mm).
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3.3

MAX fil

Under opnåede data bliver maximum værdierne af kraft og gang beregnet for hver nitteprocedure og
indskrevet i filen xxxxxxxx.MAX. Filen findes i den samme folder som referencefilen og lagrer værdierne med detaljer som dato, fabrikationstid og datafilnavn.
Opbygning af MAX filer:
date
220698
220698
220698
220698
220698
220698
220698
220698
220698
220698
220698
220698
220698
220698
220698
220698
220698

Bemærk:

time
161513
161514
161514
161517
161522
161523
161524
161524
161525
161526
161526
161527
161528
161529
161529
161615
161617

part-file
00001_220698-161513.DAT
00002_220698-161514.DAT
00003_220698-161514.DAT
00004_220698-161517.DAT
00005_220698-161522.DAT
00010_220698-161526.DAT
00015_220698-161529.DAT
00016_220698-161615.DAT
00017_220698-161617.DAT

f_max
7.505
7.508
7.492
7.506
7.500
7.504
7.507
7.497
7.499
7.499
7.501
7.503
7.490
7.499
7.508
7.510
7.515

s_max
15.227
15.222
15.243
15.244
15.247
15.234
15.234
15.239
15.219
15.230
15.242
15.247
15.241
15.244
15.250
15.247
15.235

Denne fil kan ikke påvirkes af QMS programmet. Filerne kan om nødvendigt evalueres statistisk ved hjælp af Microsoft Excel.
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