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Tato stránka je záměrně prázdná
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Hlavní menu
Tato kapitola poskytuje přehled hlavních ikon, zobrazených na lištách menu.

Položky rozbalovacího menu horní lišty obrazovky

 

 
 

 

  

Soubor • Zvolit svářecí systém.
• Otevřít soubor dat dílu nebo 

soubor dat grafu.
• Soubory nastavení – otevřít 

nový nebo uložit, kopírovat 
nebo vymazat soubor 
nastavení.

Nástroje • Prohledat síť – získáte rychlý 
přehled o aktivních operacích 
svařování.

• Jednotky – zvolte britské nebo 
metrické.

• Možnosti volby – viz další strana 
této příručky, Ikony menu, str. 26.

• Zvolit typ svářecího systému – 
zvolte DPC nebo iQ.

Okno

• Spravuje způsob 
zobrazení oken na 
ploše.

• Umožňuje zvolit, které 
okno bude nahoře.

Nápověda
• Nápověda pro iQ 

Explorer - získáte 
odpovědi na otázky, 
týkající se základních 
funkcí iQ Exploreru.

• O aplikaci iQ Explorer 
– získáte informace 
o verzi a autorských 
právech.

Obr. 4-1 Horní lišta menu

brigada
Zvýraznění
4
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Ikony menu
Deset ikon pod horní lištou menu představuje často 
používané postupy. Tyto jsou kdykoliv snadno dostupné. 
Na následujících stránkách získáte přehled o jejich 
užitečnosti.

Funkce se objeví, když kurzorem najedete na ikonu. 

Obr. 4-2 Ikony hlavního menu
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Podrobnosti o ikonách

 

Kliknutím uložíte aktuální položku

Nový soubor nastavení

Volba svářecího systému, 
který má být aktivován

Prohledat síť

Nastavení tisku Numerická tlačítka

Možnosti volby

Ukončit
Tlačítka klávesnice

Zobrazení posledního zvoleného svářecího systému

Obr. 4-3 Ikona a funkce

• Nový soubor nastavení - Chcete-li vytvořit nový 
soubor nastavení, začněte zde.

• Kliknutím uložíte aktuální položku - Data 
ukládejte často.

• Volba svářecího systému, který má být 
aktivován - Zvolte svářecí systém, který chcete 
použít.

• Zobrazení posledního zvoleného svářecího 
systému - Zobrazte poslední zvolený svářecí systém.

• Nastavení tisku - Vytiskněte nastavení pro vaše 
hlášení.

• Prohledat síť - Zjistěte na síti, které svářecí systémy 
jsou aktivní.

• Možnosti volby - Proveďte nastavení pro zlepšení 
řízení procesu svařování počítačem. (Další podrobnosti 
o možnostech volby najdete na následující straně.)

• Tlačítka klávesnice - (Používají se, pokud není 
připojena běžná klávesnice.) Zobrazí se simulovaná 
klávesnice. Pomocí myši umístěte kurzor na zvolené 
tlačítko. Kliknutím potvrdíte volbu. Zvolené 
alfanumerické znaky se zobrazují na ovládacím 
panelu. Kliknutím na ENTER tento text přenesete do 
zvoleného vstupního políčka aktivního okna.

• Numerická tlačítka - (Používají se, pokud není 
připojena běžná numerická klávesnice.) Zobrazí se 
simulovaná numerická klávesnice. Pomocí myši 
umístěte kurzor na zvolené tlačítko. Kliknutím 
potvrdíte volbu. Zvolené číslice se zobrazují na 
ovládacím panelu. Kliknutím na ENTER tyto číslice 
přenesete do zvoleného vstupního políčka aktivního 
okna.

• Ukončit - Uzavírá aplikaci iQ Explorer.
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Zadávání dat
1. Pomocí myši umístěte kurzor na bílé vstupní políčko 

a klikněte. Tím se aktivuje blikající kurzor (svislá 
úsečka) a potvrdí provedená volba ve vstupním 
políčku.

2. Pro zadání dat používejte PC klávesnici nebo PC 
numerickou klávesnici. (Nebo použijte tlačítka 
simulované klávesnice nebo tlačítka simulované 
numerické klávesnice tohoto programu, která se 
aktivuje volbou ikony, jak je vysvětleno na předchozí 
straně.)

3. Stisknutím tlačítka ENTER potvrďte zadání.
4. Zadání, která lze provést pomocí myši, lze provést 

i pomocí dotykové obrazovky (touch screen).

Možnosti volby
Systém možností volby vám usnadní ovládání procesu 
svařování pomocí nastavení, nabídnutých pomocí devíti 
karet se záložkami, znázorněných na obrázku 4-4 níže.

Obr. 4-4 Karty možností volby

POZNÁMKA
Kromě kurzoru ve tvaru blikající svislé úsečky 
mohou být vstupní políčka vyplněna blikající 
barvou.
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Možnosti volby   Pokračování

Tabulka 4-I znázorňuje funkce možností volby.

Možnost volby
Co tato možnost volby přináší operátorovi

Zapnutí nebo 
vypnutí funkce Zadání dat Provedení volby

Komunikace

• Upozornění v případě změn 
generátoru.

• Když se objeví, připojte svářecí 
systémy automaticky k řídicímu 
software.

• Interval - četnost obnovení 
dat na kartě Produkce 
(sekundy).

 1

Zabezpečení

• Aktivujte zabezpečení.
• Aktivujte ověření podle normy.

• Přidejte oprávnění 
Supervizor, Nastavení 
a Operátoři.

• Nastavte heslo.
• Zobrazte klávesnici pro 

zadání hesla.

Směny • Aktivujte ukládání dat dílů po 
směnách.

• Pojmenujte směnu a zadejte 
čas.

• Aktivujte směnu 
(směny).

Síla • Zadejte sílu namísto tlaku. • Zvolte průměr 
vzduchového válce.

Data 
grafu

Soubory • Uložte data grafu automaticky 
do souboru.*

• Adresáře pro ukládání dat 
do souboru.*

Zobrazení

• Zobrazení grafu na obrazovce 
dat dílu

• Zobrazení typů dat grafu: 
vzdálenost, rychlost, výkon, 
energie atd.

Data součásti

• Ukládání dat dílů z více 
svářecích systémů do jednoho 
souboru.

• Zobrazení dat pouze posledního 
svařovaného dílu.

• Interval - ukládání dat dílu 
(minuty) do souboru.*

• Adresáře pro ukládání dat 
dílů.

Vzhled
• Zobrazení okna, když probíhá 

svařování.
• Umístění pro: Standardní 

zobrazení nastavení 
a Zobrazení pozadí.

Další možnosti

• Aktivace rozhraní pro PLC.
• Nastavení vysoké úrovně 

zabezpečení heslem.
• Deaktivace výstupů pro 

operátory.
• Při spuštění přechod přímo do 

obrazovky PLC.

• Nastavení uživatelů - správa 
jmen uživatelů.

• Nastavení PLC.

Tabulka 4-I  Volba možností pro operátora

*POZNÁMKA
Data se ukládají na hard disk PC.

1POZNÁMKA
Zabezpečení heslem nedovoluje úpravu dat. 
Znemožňuje těm, kteří neznají heslo, vidět, 
co se děje během procesu svařování.
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Základní nastavení
Nové nastavení se provede:
• při prvním spuštění, kdy neexistuje žádné nastavení;
• při přidávání nastavení do seznamu všech nastavení, 

která již byla vytvořena; nebo
• při modifi kaci existujícího nastavení a uložení 

modifi kovaného nastavení pod novým jménem.

Všechny tyto události začínají volbou svářecího systému.

1. V okně Volba svářecího systému na úvodní 
obrazovce zvolte svářecí systém ze seznamu 
Registrované svářecí systémy.

2. Objeví se řada oken se sloupci, které ukazují, že 
iQ Explorer a svářecí systém navazují spojení. Po 
navázání spojení se na horní liště menu objeví ikona 
svářecího systému, jak je uvedeno na obrázku 4-5.

Continue with the Hardware tab, and go to the next 
page of this manual.

[iQAdvanced - Setup 1]

Ikona svářecího systému oznamuje,
že byl zvolen registrovaný svářecí systém. 

Obr. 4-5 Nastavení – Ikona registrovaného svářecího 
systému

 Pokračujte na kartě Hardware, popsané na další straně 
této příručky.

Pokračování
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Základní nastavení  Pokračování

3. Klikněte na záložku karty Hardware.
 Základní nastavení pokračuje, když jsou do vstupních 

políček zadány informace. Viz obrázek 4-6 níže.
 Zadání nebo změna dat:
 A Název svářecího systému.
 C  Název souboru pro vzhled zobrazení na této kartě.
 E  Nový název pro soubor nastavení; klikněte na 

tlačítko Přejmenovat.
 F Volba formátu dat.
 G Aktuální datum a čas na generátoru.
 H  Identifi kace mechanického měniče (boosteru), 

sonotrody a zakládacího lůžka.
  nebo... viz Zobrazení dat v dalším sloupci.

Zobrazení dat:
 B Zobrazení všech názvů nastavení.
 D Seznam klíčových hardwarových komponent.

4. Po nastavení Hardware přejděte do položky menu 
Soubor a Uložit aktuální soubor nastavení 
(jako). Pak přejděte na další stranu této příručky na 
kartu Nastavení procesu.

 

On-line -  když je políčko zelené: 
Generátor může spustit 
ultrazvukový signál.

Off-line -  když je políčko 
žluté: Cyklus může 
proběhnout bez 
spuštění ultrazvuku.

E-Stop -  když je políčko červené. 
Nouzové zastavení je aktivní.
Generátor nebude vytvářet 
ultrazvukový signál.

Obr. 4-6 Nastavení - Hardware
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Základní nastavení  Pokračování

5. Klikněte na záložku karty Nastavení procesu.
 Základní nastavení pokračuje, když jsou do vstupních 

políček zadány informace. Viz obrázek 4-7 níže.
 Zadání nebo změna dat:
 A Typ svářecího systému.
 B Volba režimu uvedení do provozu.
 C  Blokování při vadném dílu (pokud je zvolen 

Ruční režim uvedení do provozu).
 D Typ a metoda spouštění.
 E Režim a metoda svařování.
 F Metoda chladnutí a doba trvání chladnutí.

 G  Aktivace dozvuku (afterburst); doba zpoždění 
a doba trvání.

 H Hodnoty tlaku.
 J Hodnoty amplitudy.
 K Sekundární parametry svařování.
 nebo
 Zobrazení dat:
 • Data probíhajícího svařování.
 • Data posledního cyklu svařování.

Zobrazení 
dat 
posledního 
cyklu 
svařování.

Obr. 4-7 Nastavení - Nastavení procesu - Tlak
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Základní nastavení  Pokračování

6. Klikněte na záložku karty Meze procesu.
 Základní nastavení pokračuje, když operátor zvolí, 

které provozní parametry (ze sloupce Stav vlevo) 
budou součástí záznamu procesu.

 Obrázek 4-8 znázorňuje možnosti volby rozbalovacího 
menu, dostupné pro každý parametr.

POZNÁMKA
Data cyklu svařování jsou zobrazena na stránce 
Nastavení procesu (pouze poslední cyklus).
Další informace jsou zobrazeny na stránce Data 
cyklu. (Viz další strana této příručky.)

Removes item from the weld cycle data

Adds item to the weld cycle data displa

Adds the limit(s) to the weld cycle 
data display, and to the appropriate 
column (Lower Bad, Lower Suspect, 
Upper Suspect, and Upper Bad) on 

Odstraní položku ze zobrazení dat cyklu svařování.
Přidá položku do zobrazení dat cyklu svařování.

Přidá mez (nebo meze) do zobrazení dat cyklu 
svařování, a do příslušného sloupce (Dolní mez 
špatného dílu, Dolní mez podezřelého dílu, Horní 
mez podezřelého dílu a Horní mez špatného dílu) 
na této stránce Meze procesu.

Obr. 4-8 Nastavení - Detail rozbalovacího menu Meze procesu
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Základní nastavení  Pokračování

7. Klikněte na záložku karty Data cyklu.
 Zde můžete monitorovat shromážděná data pro 

svařovací cykly.

 Data, zobrazená na této stránce, vyplývají z volby, 
kterou operátor provedl pro dříve zmíněné stránky 
Nastavení procesu a Meze procesu.

 Obrázek 4-9 zobrazuje příklad stránky Data cyklu.

Obr. 4-9 Nastavení - Data cyklu
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Základní nastavení  Pokračování

8. Klikněte na záložku karty Graf.
 Pak klikněte na záložku karty Nastavení grafu.
 Zadáním možností nastavíte funkci pro vytváření grafů 

pro grafi cké vyjádření procesu svařování.

 Provedení nebo změna volby: (Viz obrázek 4-10 
níže.)

 A  Označení os - Zvolte označení pro levou, 
pravou a vodorovnou osu grafu (z parametrů: 
Vzdálenost, Rychlost, Výkon, Energie, 
Frekvence, Síla, Tlak a Amplituda).

 B  Start/Stop - Zvolte, ve kterém okamžiku cyklu 
svařování má graf začít a skončit.

 C  Reference - Zvolte graf, který chcete zobrazit 
jako referenci pro porovnání (ze složky dříve 
vygenerovaných grafů).

Obr. 4-10 Nastavení - Nastavení grafu
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Základní nastavení  Pokračování

9. Klikněte na záložku karty Zobrazení grafu.
 Toto je jedna ze dvou záložek karet nižší úrovně pod 

kartou Graf.

 Viz obrázek 4-11 se zobrazeným příkladem grafu.

POZNÁMKA
Hodnoty v horním levém rohu grafu zobrazují 
souřadnice X a Y pozice kurzoru. Při pohybu 
kurzoru se tyto hodnoty podle toho mění.

Obr. 4-11 Nastavení - Zobrazení grafu
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Základní nastavení  Pokračování

10. Klikněte na záložku karty Produkce.
 Tato stránka poskytuje grafi ckou analýzu vyrobených 

dílů - dobrý, podezřelý a špatný. Viz obrázek 4-12 
se zobrazeným příkladem tohoto typu grafi ckého 
vyjádření.

Obr. 4-12 Nastavení - Produkce
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Základní nastavení  Pokračování

11. Klikněte na záložku karty Utility.
 Tato karta nabízí některé nástroje správy nastavení 

a diagnostiky. Viz obrázek 4-13.
 Provedení nebo změna volby:
 A  Počet dílů - Tato utilita umožňuje modifi kovat 

počet dílů pomocí funkcí Nulování, 
Přednastavení a Počítat špatné díly.

 B  Utility pro nastavení - Pomocí Ovládání 
nastavení zvolíte nastavení. Rovněž můžete 
Vymazat (jedno) nastavení nebo Vymazat 
všechna nastavení.

 C  Odběr vzorků dílů - Slouží pro záznam množství 
a druhu svařených dílů - Velikost dávky; 
Velikost vzorku; Vyloučit (typy dílů); Uložit 
(do paměti).

 D- Test -

VAROVÁNÍ
Před spuštěním testu 

ultrazvuku uvolněte okolí 
oscilační sestavy.

 Zvolte dobu trvání testu ultrazvuku - 1, 2 nebo 3 
sekundy. Pak klikněte na tlačítko Test. Objeví se okno 
se zobrazením výsledných dat testu. Viz obrázek 4-14.

 E  Off-line - Kliknutím na toto políčko deaktivujete 
ultrazvuk. Dalším kliknutím jej aktivujete.

 F  Zobrazení pozice snímače polohy - Klikněte na 
toto políčko, zobrazí se pozice oscilační sestavy.

Obr. 4-13 Nastavení - Utility
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Test ultrazvuku   Pokračování

 Níže uvedený obrázek znázorňuje typ dat, která 
se zobrazí po aktivaci tlačítka TEST na stránce 
Utility.

 Po prohlédnutí dat klikněte na tlačítko UKONČIT.
POZNÁMKA

Hodnoty v horním levém rohu grafu zobrazují 
souřadnice X a Y pozice kurzoru. Při pohybu 
kurzoru se tyto hodnoty podle toho mění.

Obr. 4-14 Nastavení – Příklad zobrazení testu
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Základní nastavení  Pokračování

12. Klikněte na záložku karty Systém.
 Okamžitě se zobrazí VÝSTRAHA, která oznamuje, 

že změna nastavení hardware může ovlivnit činnost 
generátoru.

 Pokud chcete pokračovat modifi kací hardware, 
klikněte na tlačítko OK.

VAROVÁNÍ
Modifi kace nastavení hardware 
může ovlivnit činnost svářecího 

systému.

Obr. 4-15 Nastavení – Výstraha systému
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Systém [modifi kace]  Pokračování
 Stránka Systém nabízí jemné nastavení ultrazvukového 

systému.
 Přehled je uveden na obrázku 4-16.
 Provedení nebo změna volby:
 A  I/O systému – Umožňuje fl exibilitu při 

integrování ultrazvukového systému do 
automatické linky nebo jednoúčelového stroje.

 Podívejte se na:
 http://www.dukcorp.com/us/downloads.asp?type 

=Application%20Notes for application notes on 
Automation Integration.

 B  Pokročilý hardware - Slouží pro aplikace se 
specifi ckým vybavením. Před změnou nastavení 
těchto parametrů nejprve konzultujte s výrobcem.

 C  Sériová komunikace – Slouží ke konfi guraci 
sériového portu jako výstupu pro data cyklu.

   Výstupní formát - Stanoví, jak jsou oddělena 
pole dat cyklu.

   Výstupní režim - Stanoví, které kategorie 
dílů jsou odesílány (Všechny, Dobré, špatné 
atd.) Rychlost přenosu - Nastavení rychlosti 
přenosu použitého sériového portu.

   Flow Control - Nastavení použitého sériového 
portu.

   Přidat LF za CR - Stanoví ukončení záznamu 
dat: pouze znak „návrat vozu“ (carriage return - 
CR) nebo znak CR následovaný znakem „posun 
řádku“ (line feed - LF).

Obr. 4-16 Nastavení – Přehled systému
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Uložení a načtení souborů 
nastavení
1. Klikněte na položku Soubor. (Viz obrázek 4-17.)
2. Z rozbalovacího menu můžete uložit soubor nastavení 

(do souboru na hard disku PC) několika způsoby: 
Uložit aktuální soubor nastavení nebo

 Uložit aktuální soubor nastavení jako. . .
3. Chcete-li načíst nastavení, klikněte na Zvolit aktivní 

nastavení, dostanete se do seznamu nastavení, která 
jsou aktivní. Pak ze seznamu zvolte některé z nich.

Uložení a načtení dat dílu
1. Klikněte na ikonu Možnosti volby. (Viz obrázek 

4-18 a obrázek 4-1.)
2. Klikněte na záložku karty Data dílu.
3. Pomocí kategorií Hlavní a Alternativní můžete zadat 

určené soubory, do nichž budou uložena data dílu.
4. Data dílu můžete načíst vyhledáním souborů, 

uložených na jednom místě (Hlavní) nebo na obou 
místech (Hlavní a Alternativní), stanovených dříve.

Uložení a obnovení dat grafu
1. Klikněte na ikonu Možnosti volby. (Viz obrázek 

4-19 a obrázek 4-1.)
2. Klikněte na záložku karty Data grafu, pak na záložku 

Soubory.
3. Pomocí kategorií Hlavní a Referenční můžete určit 

soubory, do nichž budou uložena data grafu.
4. Pomocí záložky karty Zobrazení můžete zvolit typ 

dat, která mají být zobrazena v grafu. Další volba vám 
umožní zobrazit tento graf na obrazovce dat dílu (Data 
cyklu).

Načtení 
nastavení

Uložení 
nastavení

Obr. 4-17 Uložení a načtení souborů nastavení

Obr. 4-18 Uložení dat dílu

Obr. 4-19 Uložení dat grafu
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Použití systému nápovědy
Tento systém nápovědy je referenčním nástrojem, 
který je pomocníkem k pochopení klíčových pojmů 
procesu ultrazvukového svařování. Funkce nápovědy 
iQ Exploreru je dostupná na horní liště menu nebo 
stisknutím tlačítka F1, jak je vysvětleno níže.

Horní lišta menu
Nápověda je jednou z položek horní lišty menu (jak je 
znázorněno vpravo a na obrázku 4-1 na straně 25).
Kliknutím na položku Nápověda a pak kliknutím na 
položku Nápověda iQ Exploreru se otevře okno 
Nápověda.

Záložky karet Obsah a Rejstřík jsou dva vstupní body 
do informací souboru nápovědy.

Obsah seskupuje informace souboru nápovědy do těchto 
sedmi kategorií:
 Hardware
 Řízení procesu
 Meze procesu
 Graf
 Utility
 Systém a
 Možnosti volby.

Rejstřík je abecední seznam slov a frází.

Obrázek napravo znázorňuje, že pojem Trigger (spouštěč) 
byl nalezen jak v Obsahu, tak i v Rejstříku.

Použití tlačítka F1
Stisknutím tlačítka F1 můžete aktivovat Nápovědu, 
když:
1) kurzor je umístěn na položce, kterou lze editovat, jako 

textové okno, rozbalovací seznam nebo zaškrtávací 
políčko, a

2) tato položka má vazbu na Nápovědu.

Obr. 4-20 Nápověda z horní lišty menu

Obsah nápovědy

Rejstřík nápovědy
Obr. 4-21 Obsah a rejstřík nápovědy

brigada
Zvýraznění
3
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