Novinky ve verzi EDGECAM 2022.0

Tento dokument popisuje nové funkce a vylepšení v EDGECAM 2022.0.
Aby bylo možné spustit aplikaci EDGECAM 2022.0, licence musí platit nejméně do března 2021 nebo déle.
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Přehled dokumentu s novinkami
Účel tohoto dokumentu a dalších zdrojů informací
Účelem tohoto dokumentu je představit nové a změněné funkce a prvky v nejnovější verzi. Informace, které
nejsou pro tuto verzi specifické, například informace o instalaci a licencování, systémových požadavcích a
propojení CAD, naleznete v příslušných dokumentech.
Nápovědu k instalaci naleznete v instalační příručce. Příručka je dostupná na DVD nebo v podnabídce
Nápověda v programové skupině EDGECAM.
Nápovědu k licencování samostatné nebo síťové licence naleznete v průvodci nastavením licence. Je
k dispozici v podnabídce Nápověda v programové skupině EDGECAM, v nabídce CLS a v dialogovém okně
Správce licencí.
Informace o systémových požadavcích a podporovaných CAD systémech naleznete v instalační příručce.

Informace o konkrétních funkcích v EDGECAM a dalších programech
Kromě tohoto dokumentu jsou v nápovědě v dialogových oknech a v příručkách k jiným aplikacím dostupné
informace o „konkrétních“ nových funkcích a prvcích. Pomocí těchto informací se můžete seznámit s novými
funkcemi a vylepšeními specifických programů nebo cyklů, se kterými pracujete.
Dialogová okna, která obsahují nové funkce nebo u kterých se změnilo chování cyklů, mají v nápovědě kartu
Novinky. Tato karta obsahuje vysvětlení k novým nebo změněným funkcím v dané verzi.
Do nápovědy ostatních aplikací (například Konstruktéru postprocesorů, Postprocesoru, Zásobníku nástrojů a
dalších) byla přidána témata s novinkami, která se zaměřují pouze na nové funkce v příslušné aplikaci.

Historie vývoje aplikace EDGECAM
Každá nová verze softwaru EDGECAM obsahuje nové funkce a vylepšení. Přehled nových funkcí a vylepšení
v předchozí verzi naleznete v dokumentu Novinky ve verzi 2022.0.
Přehled nových funkcí v předchozích verzích naleznete na webové stránce aplikace EDGECAM s historií
vylepšení jednotlivých verzí.
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Důležité informace
Odstraněna podpora Windows 7 a 8.1
Windows 7 a 8.1 již nadále nejsou podporovány a instalační program aplikace EDGECAM se bude instalovat
pouze do Windows 10.
Dynamické zakázkové listy se budou nadále instalovat, my je však nebudeme oficiálně podporovat.

Ukončení podpory EWS
EDGECAM 2022.0 bude poslední verzí s podporou modelů EWS.

Ukončena podpora převodníku AutoCAD DWG/DXF
Byla ukončena podpora staršího převodníku na základě PDI, který byl odstraněn z dialogového okna
Nastavení. Možnost Nový import DWG/DXF byla odstraněna a nastavena ve výchozím nastavení na Zapnuto.

Aktualizace Správce síťových licencí
Pro síťové licence aplikace EDGECAM 2022.0 vyžaduje Správce síťových licencí Sentinel RMS ve verzi 9.7
nebo novější.
Když se aplikace EDGECAM 2022.0 připojí k serveru síťové licence a zjistí verzi dřívější než 9.7, zobrazí se
tato zpráva:
Tato verze CLS není kompatibilní se serverem, ke kterému se pokoušíte připojit. Aktualizujte správce
licencí na serveru <server name> na verzi 9.7 nebo novější.’
Správce licencí Sentinel RMS 9.7 je součástí instalačního média nebo stránky Stahování softwaru na
zákaznickém portálu. Pokud chcete nainstalovat Správce licencí, spusťte soubor setup.exe a postupujte podle
pokynů na obrazovce. Instalační program aktualizuje starší Správce licencí v počítači.
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Vylepšení obrábění
Ukončení podpory EWS
EDGECAM WORKFLOW SOLIDS, EWS, byl řešením pro modelování těles pro zákazníky aplikace
EDGECAM, kteří hledali jednoduchý způsob, jak vytvářet upínky, modely polotovaru a 3D reprezentaci
příslušenství prvků obráběcího postupu.
DESIGNER společnosti Hexagon, CAD aplikace nové generace pro obrábění, má zcela novou úroveň funkcí,
snadného použití a výkonu.
Protože DESIGNER zpřístupníme všem zákazníkům aplikace EDGECAM s platnou licencí, ukončujeme
podporu EWS v aplikaci EDGECAM.
Aplikace EDGECAM 2022.0 bude poslední verzí s podporou EWS. Pokud budete chtít otevřít stávající soubor
PPF s modely EWS, bude vyžadována následující licence modulu: ENEWS-M „Modul EDGECAM EWS“.
Tato licence bude zdarma a bude dostupná všem stávajícím uživatelům aplikace EDGECAM na vyžádání.
Nebude k dispozici novým zákazníkům. Zákazníkům, kteří se pokusí EWS spustit ve verzi 2022.0 bez licence,
se zobrazí upozornění, aby nás kontaktovali, a získají 10denní časový prostor.
Tato verze přináší příkaz Uložit EWS jako STEP, který lze spustit z aplikace EDGECAM nebo prostřednictvím
dávkového souboru příkazového řádku.
Budoucí verze aplikace EDGECAM nebudou EWS podporovat. Uživateli zobrazí oznámení, že vybraný soubor
PPF nelze v této verzi otevřít a navrhnou otevření ve verzi 2022.0 pro ruční zpracování.

Licence DESIGNER Companion
S ukončením podpory EWS v příští verzi aplikace EDGECAM jsme umožnili spouštět DESIGNER Standard ve
verzi 2022.0 jako nové řešení CAD. Stejně jako u EWS se DESIGNER spustí, jakmile odsouhlasíte podmínky
podobné těm, které byly požadovány pro EWS:








DESIGNER Companion bude přidán do všech konfigurací zákaznických licencí platných při vydání aplikace
EDGECAM 2022.0.
Licence DESIGNER Companion budou bezplatnými časově omezenými licencemi, jejichž platnost vyprší k datu
aktualizace licencí aplikace EDGECAM.
Jakmile bude obnovena platnost licencí aplikace EDGECAM, budou licence DESIGNER Companion prodlouženy
do nového data prodloužení platnosti licencí.
Zákazníci budou muset nainstalovat novou licenci, aby získali licence DESIGNER Companion.
U síťových licencí bude licence DESIGNER Companion přidána ke každé systémové licenci aplikace EDGECAM
v konfiguraci, například pokud jsou v síťové licenci 2 licence EDGECAM Frézování Standard + 3 licence
EDGECAM Soustružení Plus, přidáme 5 licencí DESIGNER Companion.
U konfigurací síťových licencí musí uživatel konfigurovat systémovou licenci závislou na jiné licenci, než bude
moci vybrat licenci DESIGNER Companion. Pokud je spuštěn DESIGNER, systémová licence aplikace
EDGECAM se převezme z dostupných licencí spolu s licencí DESIGNER Companion.
V porovnání s EDGECAM Designer jsou systémová licence DESIGNER a licence DESIGNER Companion
ekvivalentem licence EDGECAM Designer Standard + Analýza + 2D výkres.
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Export modelů EWS jako STEP
Nyní máme možnost exportovat model EWS
v souboru součásti aplikace EDGECAM do
modelu STEP. To našim zákazníkům umožní
převzít daný soubor STEP do aplikace
DESIGNER a provádět úpravy nebo přidávat
poznámky.
Příkaz se nenachází přímo v rozhraní, ale lze jej
spustit prostřednictvím Rychlého vyhledávání,
pokud napíšete Uložit EWS jako STEP.
Poskytujeme také skript PCI-JS, který si vyžádá
zdrojové a cílové složky a exportuje modely STEP
pro všechny soubory součástí aplikace
EDGECAM ve zdrojové složce.

Podpora aplikace SolidWorks 2021
Aplikace EDGECAM nyní podporuje aplikaci SolidWorks 2021.

Podpora aplikace Solid Edge 2021
Aplikace EDGECAM nyní podporuje aplikaci Solid Edge 2021.

Aktualizace Granite s podporou aplikace Creo V7
Aplikace EDGECAM byla aktualizována, aby podporovala součásti Creo v7 pro Obráběč těles pro licenci
Granite.
Ačkoli tato licence již není v ceníku, aktualizujeme verzi pro své stávající zákazníky.

Nastavení – Přímé načítání sestav aplikace SolidWorks
Aplikace EDGECAM nyní načítá soubory
SLDASM.
Dříve tlačítko CADLink v aplikaci SolidWorks
muselo nejen vytvořit datový soubor XML útvarů,
ale vytvořit také X_B sestavy a použít ji ke
spuštění aplikace EDGECAM.
CADLinks
Do této verze byla přidána nová možnost Načíst
SolidWorks SLDASM, která ovládá to, jakým
způsobem software CADLinks předává model do
aplikace EDGECAM:
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Zaškrtnuto – software CADLinks načte soubor
SLDASM do aplikace EDGECAM.
Nezaškrtnuto – software CADLinks vytvoří soubor
X_B modelů v sestavě a načte soubor X_B do
aplikace EDGECAM (aktuální chování).
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Možnosti – Načtení modelů Inventor jako Parasolid
V rámci sbližování aplikace EDGECAM s aplikací
EDGECAM Designer přecházíme ke schématu,
kdy se budou všechny modely těles načítat jako
modely Parasolid. Díky tomu získáme v závislosti
na typu modelu mnoho výhod:





Není nutné instalovat Autodesk Inventor View.
Aplikace Designer a EDGECAM použijí stejný
převodník (Solidlink).
Software CADLinks bude nadále fungovat.
Triangulace stěn je v režimu Parasolid výkonnější a
dokáže vylepšit dráhy nástrojů.

Do části Možnosti úložiště na kartě Tělesa
dialogového okna Nastavení byla přidána nová
možnost Uložit těleso Inventor jako Parasolid.
Stávající soubory součástí obsahující ipt budou
nadále ukládány jako modely Inventor a při
aktualizaci zůstanou modely Inventor. Stávající
součásti nebudou převedeny.
Při výběru této možnosti se model zbarví bíle
(parasolid) místo zlatavé při načtení s povolenou
možností Ignorovat barvu těla modelu.
Poznámka: Soubory sestavy (.iam) musejí být ve
formátu Inventor 2008 nebo novější.
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Možnosti – Načtení modelů SpaceClaim a ACIS jako Parasolid
V rámci sbližování aplikace EDGECAM s aplikací
EDGECAM Designer přecházíme ke schématu,
kdy se budou všechny modely těles načítat jako
modely Parasolid. Díky tomu získáme v závislosti
na typu modelu mnoho výhod:




Aplikace Designer a EDGECAM použijí stejný
převodník (Solidlink).
Software CADLinks bude nadále fungovat.
Triangulace stěn je v režimu Parasolid výkonnější a
dokáže vylepšit dráhy nástrojů.

Do části Možnosti úložiště na kartě Tělesa
dialogového okna Nastavení byla přidána nová
možnost Uložit tělesa ACIS a SpaceClaim jako
Parasolid.
Stávající soubory součástí obsahující nativní typ
souboru (.sat, .sab a .scdoc) budou nadále
ukládány jako nativní modely a při aktualizaci
zůstanou nativními modely. Stávající součásti
nebudou převedeny.
Při výběru této možnosti se model zbarví bíle
(parasolid) místo modrošedé při načtení
s povolenou možností Ignorovat barvu těla
modelu.

Možnosti – Načtení modelů Catia jako Parasolid
V rámci sbližování aplikace EDGECAM s aplikací
EDGECAM Designer přecházíme ke schématu,
kdy se budou všechny modely těles načítat jako
modely Parasolid. Díky tomu získáme v závislosti
na typu modelu mnoho výhod:




Aplikace Designer a EDGECAM použijí stejný
převodník (Solidlink).
Software CADLinks bude nadále fungovat.
Triangulace stěn je v režimu Parasolid výkonnější a
dokáže vylepšit dráhy nástrojů.

Do části Možnosti úložiště na kartě Tělesa
dialogového okna Nastavení byla přidána nová
možnost Uložit těleso Catia jako Parasolid.
Stávající soubory součástí obsahující CATPart a
CATProduct se budou nadále ukládat jako nativní
model a při aktualizaci zůstanou nativním
modelem. Stávající součásti nebudou převedeny.
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Při výběru této možnosti se model zbarví bíle
(parasolid) místo světle modré při načtení
s povolenou možností Ignorovat barvu těla
modelu.

Možnosti – Možnost řízení doby kontroly modelu CAD
V této verzi jsme přidali novou možnost řídit počet
minut, za které se kontroluje, zda došlo
k aktualizaci modelu CAD. Tímto lze ovlivnit výkon
sítě, pokud několik uživatelů využívá síťovou
jednotku.
Do části Možnosti aktualizace na kartě Tělesa
dialogového okna Nastavení byla přidána nová
možnost Minut mezi kontrolami.
Výchozí nastavení je 10 minut. Pokud zadáte 0,
kontrola se provede vždy po několika málo
sekundách.

Podpora horizontální osy AC hlavy a stolu s osou B
Aplikace EDGECAM nyní podporuje horizontální
obráběcí nástroj s rotačními osami A a C hlavy a
stůl s osou B.
5 os lze ovládat zároveň a přidali jsme příkaz
k výběru toho, které dvě ze 3 rotačních os jsou
aktivní:
Karta Obrábění > Různé > Vybrat rotační osy
Díky tomu budete moci při indexování nebo
provádění 5osého cyklu rozhodovat, které rotační
osy se mají použít. Podporuje Rotační režim také
v případě, že nástroj je Axiální nebo Radiální
k ose B.
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Simulace soustružení/frézování s osou X na vřetenu
Normálně by měl soustruh/frézka CYB osu C na
vřetenu a osy XYZB na hlavě.
Přidali jsme podporu os XC na vřetenu a os YZB
na hlavě.
Toto se typicky vyskytuje u vertikálních frézek
s možností soustružení. Například Mazak Integrex
řady e-1060.

NCSIMUL Základní – Simulace drah nástroje přímo z aplikace EDGECAM
Představujeme NCSIMUL Základní jako novou možnost simulace
drah nástroje v aplikaci EDGECAM (nikoliv NC kód).
Jedná se o první stádium integrace a v tomto stádiu bude omezeno
na 3osé frézování. Neočekáváme, že by tato verze plně
podporovala všechny funkce 3osého frézování. Budeme však
pokračovat ve vývoji a aktualizaci řešení problémů prostřednictvím
aktualizací softwaru.
NCSIMUL Základní se nachází ve všech systémech frézování.
Předá model součásti, polotovar, upínky, nástroje a dráhu nástroje
do NCSIMUL k simulaci.
NCSIMUL Základní se spouští výběrem možnosti Simulovat na
kartě Obrábění.
Poznámka: NCSIMUL bude součástí instalace aplikace
EDGECAM a instaluje se automaticky. Pokud se ve výchozím
nastavení NCSIMUL zobrazí v anglické verzi, vypněte jej, přejděte
do okna registrů Windows, najděte klíč
„HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Hexagon/NCSDIMUL/202
2.0/LANGUAGE“ a hodnotu „English“ změňte na „Czech“.
Restartujte Windows a NCSIMUL pak bude fungovat v češtině.

Hrubovací cyklus – Zlepšení výkonu Waveform při multithreadingu
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Hrubování Waveform (a jiné strategie) mají výhodu zlepšeného výkonu na vícejádrových procesorech.
Zejména na procesorech s 8 a více jádry. Patrné zlepšení může v některých případech dosahovat 2 až
3násobné rychlosti. Závisí to na geometrii modelu a na počtu dostupných jader.
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Hrubovací cyklus – Minimální průměr spirály je k dispozici u všech strategií hrubování
V předchozí verzi byla možnost Minimální spirála
(% z průměru nástroje) povolena pro cyklus
Hrubování Waveform. Nyní je tato funkce
rozšířena do ostatních strategií.

Cyklus profilování – Podpora vícenásobných přejezdů a objezdu rohů u rybinových fréz
Cyklus profilování byl rozšířen, aby při použití
rybinové frézy v drátové geometrii a na hranách
tělesa podporoval možnost Vícenásobné
přejezdy. Tato možnost znamená, že lze provést
několik přejezdů a snížit tak síly záběrů.
Zpřístupnili jsme také možnost Objezd rohů. Hodí
se u vnějších rohů, kde budete chtít zachovat
ostrý roh. Použijte Ostrý nebo Rychlostní.
V dialogovém okně Nástroje se ovládací prvek
Radiální zářez ke stopce nacházel pod tlačítkem
Data zpětného vývrtu. Přemístili jsme jej vedle
položky Maximální zaříznutí na druhé kartě, aby
byl přístupnější
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Profilování – Možnost Použít přídavek k ochraně tělesa
V této verzi byl na kartu Provedení přidán nový
ovládací prvek Použít přídavek k ochraně
tělesa.
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, Přídavek cyklu
se aplikuje také na těleso, které se zvětší nebo
zmenší o hodnotu přídavku. Pokud je tato
možnost nezaškrtnuta, těleso si zachová svou
původní velikost.
Může se to hodit, například pokud obrábíte
elektrodu, kde chcete záporný přídavek dráhy
nástroje, který se má kontrolovat oproti tělesu,
zároveň zmenšit o stejný přídavek.

Hrubování a profilování prvku díry s limitem u průchozí
Při hrubování nebo profilování prvku díry s limitem u průchozí vám cyklus nyní umožní řezat pod hloubkou
útvaru. Připne však hloubku k limitu u průchozí, aby nedopatřením nedošlo k proříznutí druhé strany součásti.
Uživateli se zobrazí zpráva, že zadaná hloubka je větší než limit u průchozí prvku díry. Hloubka upnuta ke
vzdálenosti limitu u průchozí.

Cyklus Text – Přidána možnost Nájezd na bezpečnou výšku
Za účelem zachování konzistentnosti byl na kartu
Výšky/hloubky v cyklu Text přidán ovládací prvek
Nájezd na bezpečnou výšku.
Cyklus obvykle končí na bezpečné výšce a
většinou chcete, aby následující cyklus na
bezpečné výšce začínal. V některých případech
však můžete chtít, aby cyklus skončil na určité
hloubce (určené hodnotou Skončit cyklus na
úrovni na kartě Výšky/hloubky) a aby následující
cyklus začínal také na této hloubce (nikoliv na
bezpečné výšce). Chcete-li to provést, nesmí být
políčko Nájezd na bezpečnou výšku zaškrtnuté.

9 srpna 2021
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Cyklus Drážka – Možnost Nájezd na bezpečnou výšku k dispozici u všech strategií
Ovládací prvek Nájezd na bezpečnou výšku
cyklu Drážka je nyní k dispozici u všech strategií.
Cyklus obvykle končí na bezpečné výšce a
většinou chcete, aby následující cyklus na
bezpečné výšce začínal.
V některých případech však můžete chtít, aby
cyklus skončil na určité hloubce (určené hodnotou
Skončit cyklus na úrovni na kartě
Výšky/hloubky) a aby následující cyklus začínal
také na této hloubce (nikoliv na bezpečné výšce).
Pokud to chcete provést, zkontrolujte, že políčko
Nájezd na bezpečnou výšku není zaškrtnuté.

Pětiosý cyklus – Ovládací prvek Výpočet založen na středu nástroje
Na kartu Nastavení os nástroje byl přidáno nové
zaškrtávací políčko Výpočet založen na středu
nástroje. Tato možnost je již k dispozici
v Pokročilém 5osém cyklu.
Tuto možnost lze použít v případě, že se k funkci
Rovnoběžně s plochou nebo Přechod mezi 2
plochami použije dvojitě tečný bod.

Licence 4osé plynulé frézování Standard může používat Pokročilý 5osý cyklus
Zákazníci s licencí 4osé plynulé frézování Standard mají nyní přístup k Pokročilému 5osému cyklu
s omezením Výstupního formátu na 3 nebo 4 osy.
Předpoklad 4osého plynulého frézování Standard nyní zahrnuje Frézování/Soustružení/Výrobu Standard.

9 srpna 2021
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5osé plynulé frézování sloučeno s Pokročilým 5osým plynulým frézováním
Licence 5osé plynulé frézování (EN050-S) se sloučí do licence Pokročilé 5osé plynulé frézování (EN050-A) a
vytvoří tak jednu licenci.
Zákazníci s EN050-S budou převedeni na EN050-A, která má přístup k cyklům 3 na 5osé, 5osý a Pokročilý
5osý:



Zákazníci pouze s EN050-S získají Pokročilý 5osý cyklus.
Zákazníci pouze s EN050-A získají 5osý cyklus (podpora makra JS).

Poznámka: 5osé plynulé frézování Profesionál (EN050-U) zůstává nezměněno.

9 srpna 2021
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Hrubování na profil – Přidána možnost Změnit pořadí výjezdu os
V této verzi byla do dialogového okna Odklízení
třísek na kartu Provedení v cyklu Hrubování na
profil přidána možnost Změnit pořadí výjezdu
os. Tato možnost dává uživateli větší kontrolu nad
konečným výsledkem dráhy nástroje.
Pokud je zaškrtnuta, nástroj změní pořadí
výjezdu. Pokud původně vyjíždí v Z a poté v X,
aplikuje nejprve X a poté Z.

Nezaškrtnutá možnost:

Zaškrtnutá možnost:

9 srpna 2021
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Cyklus Profilování závitů – Přidána možnost obrátit směr závitu
V této verzi jsme vylepšili cyklus Profilování závitů
přidáním možnosti Obrácený řez. To umožňuje
strategii nebo skriptu ovládat směr bez
označování informace.

Soustružení dle profilu – K možnosti Reverzní bok přidána možnost
Při Soustružení dle profilu zapichovacím
nástrojem, a pokud je jedinou vybranou geometrií
jediná čára rovnoběžná s osou nástroje, lze vybrat
nesprávnou stranu. Představujeme nový ovládací
prvek, který obrátí stranu, pokud by k této situaci
došlo.
Na kartu Provedení byla přidána možnost
Reverzní bok, která v případě, že je políčko
zaškrtnuto, přepne přídavek na obrácenou stranu
vybraného prvku.

9 srpna 2021
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Hrubování Waveform na profil – Přidána možnost Vyhlazený
Cyklus Hrubování Waveform na profil byl
vylepšen přidáním možnosti Vyhlazení, která
převede segmenty čáry na přesné oblouky. Tím
se NC kód zkrátí o 75 %.
Na kartu Provedení v cyklu Hrubování Waveform
na profil byla přidána možnost Výstup NC kódu,
která vám umožňuje vybrat v případě potřeby
vyhlazování čar a oblouků.

Dokončování zápichu – Sražení hrany lze aplikovat na kteroukoliv stranu zápichu
Cyklus Dokončování zápichu byl vylepšen, aby
umožňoval aplikovat sražení hrany jak na první,
tak na poslední, případně na obě strany zápichu.
Možnost Včetně první a poslední hrany na
kartě Provedení v cyklu Dokončování zápichu,
která byla původně zaškrtávacím políčkem, nyní
umožňuje vybrat První, Poslední nebo Oboje
hrany zápichu.

Drátořez – Podpora stroje AC Uniqua
Pro stroj AC Uniqua je k dispozici nový postprocesor.

Drátořez – Aktualizace technologie pro Accutex (AU-700 IA)
Byla aktualizována technologická data pro Accutex (AU-700IA).

Nástroj pro převod – SURFCAM 2021.0 na EDGECAM 2022.0
Nástroj pro převod byl aktualizován, aby převáděl aplikaci SURFCAM 2020.0 a novější do aplikace EDGECAM
2022.0.
Když je aplikace EDGECAM 2022.0 spuštěna poprvé, vyhledá předchozí instalaci aplikace EDGECAM a
nabídne převod nastavení, postprocesorů, skriptů atd. Pokud není žádná předchozí aplikace EDGECAM
nalezena, zkontroluje, zda je k dispozici aplikace SURFCAM 2020.0 nebo novější a nabídne její převod do
aplikace EDGECAM 2022.0.

9 srpna 2021
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Opravy hlášených chyb
Úplný seznam položek vyřešených ve verzi EDGECAM 2022.0 naleznete v části Opravy hlášených chyb.

9 srpna 2021

20

Novinky ve verzi EDGECAM 2022.0
www.edgecam.com

Novinky ve verzi 2021.0
Tento dokument pojednává o nových funkcích a vylepšeních v aktuální verzi.
Přehled nových funkcí v předchozích verzích naleznete na webové stránce aplikace EDGECAM s historií
vylepšení jednotlivých verzí.

Vylepšení obrábění
Frézování čela plochy – Přidána možnost Ucelené zóny najednou

Při frézování čela plochy lze rozeznat aktuální
polotovar, a proto lze tento cyklus použít
k obrábění horní části různých výstupků. Dříve
však tyto řezy neměly stanoveno pořadí a nástroj
mohl mezi jednotlivými oblastmi přecházet
zbytečně.
V této verzi byla na kartu Výšky/hloubky v cyklu
Frézovat čelo plochy přidána možnost Ucelené
zóny najednou, což cyklu umožňuje provést
veškeré průchody u daného výstupku před
přesunem k dalšímu.
Frézování čela plochy – Přidána strategie Spirálové

V této verzi byla na kartu Základní v cyklu
Frézovat čelo plochy přidána možnost Strategie,
která umožňuje výběr:



9 srpna 2021

Řádkování: Spirálové – Umožňuje nástroji
postupovat od vnějších hran ke středu součásti.
Řádkovací – Vzor rovnoběžného řádkování jako
v předchozích verzích.
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Frézování čela plochy – Přidána možnost Přejetí hrany

Aby cyklus Frézovat čelo plochy obráběl i přes
hranu polotovaru, bylo dříve nutné použít přídavek
polotovaru, čímž se však také zvýšila délka řezu.
V této verzi byla na kartu Základní v cyklu
Frézovat čelo plochy přidána možnost Přejetí
hrany, která průchody přerozděluje a upravuje
tak, aby poslední průchod přejel hranu bez
zvýšení doby trvání cyklu a bez překročení
rozteče.
Možnost je ve výchozím nastavení zaškrtnuta a
dřívější výchozí hodnoty Přídavek polotovaru
(0,5 mm nebo 0,2 palce) byly odebrány, aby
nedocházelo k nechtěnému prodloužení řezu.
Profilování – Podporovány rybinové frézy

V této verzi byla do cyklu Profilování přidána
podpora rybinových fréz:






Možnost Radiální zářez ke stopce musí být
nastavena v části Data zpětného vývrtu
dialogového okna Nástroj (karta Další...) stejným
způsobem, jako při použití celokulové frézy nebo
frézy na T-drážky.
V dialogovém okně Profilování musí být vybrána
možnost Označit plochy tělesa na kartě Základní a
možnost Negativní stěny na kartě Provedení.
Můžete použít útvar tělesa nebo stěny a pracovat
s hranicemi.
Bude nutné vybrat stěnu, která má být obrobena.

Indexované polohování – Podpora transformací pokročilých rovin

Při indexování k pracovní rovině, která by
normálně musela být zarovnána s osami stroje,
ponechá aplikace EDGECAM tuto rovinu v její
aktuální orientaci a provede přesuny a cykly
relativně vůči této rovině.
Na kartu Základní dialogového okna Indexované
polohování byla přidána nová možnost
Alternativní řešení, která po zaškrtnutí způsobí,
že se pracovní rovina nezarovná s osami stroje a
místo toho se nastaví systémová proměnná pro
úhlový rozdíl nazvaná WPROTATION. Hodnota 0
znamená, že je pracovní rovina již zarovnána a
proto nebude do souboru NC zapsáno žádné
otočení. To má následující výhody:


9 srpna 2021

Pokud je nutné sondovat pozice a úhly součástí,
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přídavek řídicího systému lze snadno upravit ručně
nebo pomocí měření sondou.
Program odpovídá výkresu.
Lépe čitelný kód NC.
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Úhlové hlavy dostupné u strojů MTM
Úhlové hlavy byly dříve dostupné pouze u šablon frézování.
Nyní jsou dostupné také u šablon strojů MTM.

Soustružení – Dynamický řídicí bod pro úhlové nástroje

Při otáčení destičky (a stopky) systém detekuje
řídicí bod automaticky, někdy však může být
potřeba použít jiný roh. V této verzi byly přidány
ovládací prvky, které umožňují určit řídicí bod:




Na kartu Seřizovací dialogového okna Nůž
vnější byly přidány ovládací prvky Roh a
Uzamknout a jsou dostupné, pokud jsou použity
možnosti řídicího bodu Seřizovací a Seřizovací
zaoblení.
Nové ovládací prvky budou dostupné u všech typů
destiček a ve všech orientacích.

Dokončení zápichu – Přidáno druhotné najetí a vyjetí
Druhotné pohyby najetí jsou nyní k dispozici na kartě
Najetí/Vyjetí/Přejíždění v cyklu Dokončení zápichu.
Dříve nebylo možné u cyklu Dokončení zápichu žádným
způsobem řídit najetí a vyjetí druhého řezu:




9 srpna 2021

Nové možnosti Druhotné najetí a Druhotné vyjetí
umožňují určit způsob, jakým se nástroj bude
pohybovat kolem druhého řezu cyklu.
Původní možnosti Najetí a Vyjetí i nadále určují
první řez cyklu.
Protože většina uživatelů očekává, že druhotný
pohyb bude stejný jako první, veškeré sekundární
ovládací prvky budou nastaveny podle prvních, aby
nebylo nutné měnit obě hodnoty. Této automatizace
je dosaženo pomocí vzorců v dialogovém okně.
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Nastavení drátořezu – Přidána strategie Vytvořit NC kódy pro můstky a dokončení
Na kartu Základní dialogového okna Nastavení drátořezu
byla přidána předdefinovaná strategie Vytvořit NC kódy pro
můstky a dokončení.
Po výběru této strategie budou vytvořeny čtyři samostatné
soubory NC:





9 srpna 2021

Soubor dutin.
Soubor záběrů hrubování zanechávající můstky.
Soubor záběrů můstků k odebrání můstku.
Soubor dokončování obsahující dokončovací
záběry.
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Vylepšení modulu EDGECAM Inspect
V rámci pokračujícího procesu vylepšování modulu EDGECAM Inspect bylo implementováno několik
vylepšení:


Úprava více útvarů
Dialogové okno Upravit vlastnosti bylo opětovně přidáno. V tomto dialogovém okně je možné přepsat určité
vlastnosti všech vybraných útvarů. Dialogové okno se zobrazí po výběru více útvarů.



Změna hladiny a barvy pomocí příkazu Upravit
Toto vylepšení umožňuje měnit hladinu a barvu vybraných útvarů v dialogovém okně Upravit vlastnosti.



Dialogové okno Průmět
Do modulu EDGECAM Inspect byla znovu zavedena dialogová okna Zkontrolovat lineární pole a Zkontrolovat
obdélníkové pole.



Záznam PCI pro kontrolní funkce
Do modulu EDGECAM Inspect byla přidána možnost záznamu PCI-JS, který lze vytvářet u všech typů útvarů a
kontrolních příkazů



Přesun a kopírování více bodů
Příkaz Přesunout v modulu EDGECAM Inspect byl vylepšen a nyní umožňuje přesouvat útvary různými způsoby:





Při výběru útvaru z obrazovky se zobrazí výzva k zadání nového umístění stejně, jako dříve.
Pokud v prohlížeči útvarů vyberete útvar nebo více útvarů, zobrazí se dialogové okno se třemi možnostmi
Akce (Posun, Přesunout do a Offset) a také možnost Kopírovat, která vytvoří kopii útvarů pomocí vybrané
akce.

Konstrukční kužel
K dispozici je nový konstrukční útvar, který lze vytvořit z kruhových útvarů (válec, kužel, díra). Pomocí tohoto
útvaru může uživatel vyhodnotit kuželovitost nebo válcovitost více stěn.



Podpora nezarovnaných oblouků
Systém kontrolních útvarů dříve nepodporoval nezarovnané oblouky. Tento problém byl vyřešen a oblouky je
možné kreslit na různé roviny kromě té, ke které je útvar přiřazen.

9 srpna 2021
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Obecná vylepšení výkonnosti
Bylo vyřešeno několik problémů s výkonností aplikace EDGECAM, zejména při práci s velmi velkými soubory
součástí:


Pomalé odstraňování geometrie s postupem obsahujícím stovky instrukcí
Prohlížeč postupů byl aktualizován nezávisle na tom, zda byla geometrie v cyklu používána. Problém s prodlevou
byl vyřešen.



Zapínání a vypínání hladin může trvat velmi dlouho
K tomuto problému docházelo u součástí s mnoha instrukcemi a útvary a také při zbytečných aktualizacích
prohlížeče. Některé úkony se součástmi, které dříve trvaly přes minutu, nyní trvají pouhou sekundu.



Pomalé opakované generování při práci se součástmi
Součásti se složitými komponentami pro Simulátor opakovaně generovaly model STL. Model STL je nyní uložen
ve vyrovnávací paměti a PPF, čímž je dosaženo značné úspory času.

Vylepšení výkonnosti u hrubování Waveform
Cyklus Hrubování Waveform byl optimalizován a bylo vylepšeno jeho souběžné zpracování. Cyklus je
průměrně dvakrát až čtyřikrát rychlejší.
Poznámka: Multiple cores are required to benefit from this enhancement.
Nastavení – Možnost komprimace modelů STL v Simulátoru
Simulátor nyní ukládá modely STL vygenerované
polotovarem a objemovými součástmi během simulace do
souboru PPF.
Na kartu Základní v dialogovém okně Nastavení byla přidána
možnost Komprimovat soubor:
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Zaškrtnutím této možnosti budou modely STL
komprimovány a snížena velikost PPF, tento proces
ovšem chvíli trvá.
Pokud není místo na disku problém nebo by naopak
doba potřebná ke komprimaci problémem byla, tuto
možnost zrušte.
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Vylepšení simulátoru
Modely simulátoru zachovány pro lepší výkonnost
Simulátor nyní ukládá modely STL vygenerované polotovarem a objemovými součástmi během simulace do
souboru PPF.
To znamená, že při opětovném otevření souboru v Simulátoru (ve stejné nebo nové relaci) bude otevírání
mnohem rychlejší (i v případě, kdy je soubor používán v jiném počítači nebo jiným uživatelem).
V předchozích verzích byla aplikace Simulátor rychlejší pouze v rámci stejné relace.

Vylepšení Konstruktéru postprocesorů
Rotační stupně/minimální posuv
Možnost Rotační stupně/minimální posuv byla přidána na
kartu Parametry stroje dialogového okna Parametry stroje.
Tento ovládací prvek je dostupný u všech typů strojů a
upravuje hodnotu systémové proměnné FEED v rotačních
pohybech tak, že tyto hodnoty převádí ze stupňů na minuty.
Hodnotu G kód pracovního posuvu rotačních stupňů je
možné změnit na kartě G-funkce v části Funkce v NC kódu.

9 srpna 2021
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Síť bodů změn nástroje
U lineárně upnutých nástrojů aplikace EDGECAM podporuje
jednu přímku s jednou hodnotou stoupání. Některé obráběcí
nástroje mají proměnné stoupání a také více os, ke kterým
lze nástroje upnout.
Možnost Síť bodů změn nástroje byla přidána na kartu
Nástrojová hlava dialogového okna Parametry stroje a
umožňuje vytvářet hlavy s body změn nástroje
distribuovanými v síti:




Pokud je tato možnost zaškrtnuta, pod vlastnostmi
nástrojové hlavy budou dostupné další ovládací
prvky pro rychlou distribuci bodů změn nástroje do
sítě s výchozím uspořádáním.
Body změn nástroje lze nakonfigurovat a přepsat
tak dříve nastavenou konfiguraci. Tyto souřadnice
určují vzdálenosti kolem každého bodu změny
nástroje tak, aby je bylo možné rozmístit v síti.

Poznámka: Tyto souřadnice se měří od počáteční pozice
nástrojové hlavy.
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