SURFCAM 2022 – Co je nového

Tento dokument obsahuje obecný přehled nových funkcí v systému SURFCAM 2022.
Aby bylo možné spustit SURFCAM 2022, musí aktualizační servis platit nejméně do dubna 2021 nebo déle.
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Instalace
SURFCAM 2022 používá aktualizovaný proces instalace, který najednou instaluje všechny požadované
komponenty. V jejím průběhu je provedena instalace následujících komponent:
• Základní utility, DirectX, a SolidWorks Document Manager
• CLS 2022.0 – správce licencí byl aktualizován na verzi 2022 a je nyní umístěn přímo v instalačním adresáři
Surfcam (není nadále zobrazován na liště operačního systému).
• SURFCAM a spouštěcí obrazovka
• Nástroj pro migraci dat
POZNÁMKA: Instalace je nyní plně obsažena pouze v jednom spustitelném souboru, který je součástí
instalačního disku nebo je stažen pomocí odkazu. Úvodní obrazovka obsahuje informace o instalované verzi.
Další jazykové verze systému SURFCAM jsou distribuovány jednotlivě.
Úplný postup instalace SURFCAM a další podrobnosti najdete v samostatném dokumentu s pokyny k instalaci
2022.0.
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Nejdůležitější informace o verzi
Mezi hlavní novinky této verze 2022 patří:
•

•

•

•

Instalace a konfigurace
•

NCSIMUL Essential

•

Designer Companion

•

Spouštěcí obrazovka 2022

Obecné použití
•

Asociativita souborů Designer

•

Přístup ke správci licencí

•

Nejnovější knihovny nové generace

•

Vylepšení generování dráhy nástroje 2 a 3 osé operace Waveform

•

Aktualizovaný výkon grafiky

Verifikace dráhy nátroje
•

NCSIMUL – podpora soustružení

•

NCSIMUL – vicenásobné upínky

•

EditNC verze 12.0 (64bit)

Překladače
•

Aktualizace importu Parasolid

•

Přístup k možnostem importu

•

Nejnovější knihovny překladačů
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Důležité informace
Podpora operačních systémů
Společnost Microsoft v lednu 2020 ukončila podporu pro Windows 7.
Společnost Hexagon ukončila podporu systémů Windows 7 a Windows 8.1 pro své produkty, které jsou
vydávány od roku 2020.
Vzhledem k tomu, že naši dodavatelé klíčových komponent zrušili podporu operačních systémů Windows 7, 8
a 8.1, naše verze 2021/2022 tyto operační systémy nepodporují.
Aktualizujte operační systém na Windows 10, abyste mohli produkty společnosti Hexagon používat na
podporované platformě a bez případných komplikací.
Další informace naleznete na stránce http://surfcam.com nebo v instalační příručce.

Minimální platnost aktualizačního servisu
Pokud chcete spustit a využívat SURFCAM 2022.0, je nutné mít platnost aktualizačního servisu s datem
duben 2021 nebo novější.

Instalace Designer Companion
Designer lze zvolit pro instalaci společně se SURFCAM 2022. DESIGNER je podporován pouze na platformě
Windows 10. Platformy Windows 7, 8 a 8.1 nejsou podporovány.

Instalace NCSIMUL Essential
NCSIMUL Essential lze rovněž zvolit pro instalaci společně se SURFCAM 2022. Aplikace NCSIMUL Essential
je podporována pouze na platformě Windows 10. Platformy Windows 7, 8 a 8.1 nejsou podporovány.
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Instalace a konfigurace
Nové doplňky instalačního programu pro instalaci SURFCAM 2022:

DESIGNER COMPANION
SURFCAM 2022 nyní obsahuje možnost instalace CAD řešení Designer Companion. Jedná se o bezplatný
doplněk pro všechny koncové uživatele, kteří mají platný aktualizační servis (maintanance).

POZNÁMKA: Pro úplnou instalaci je nutné používat podporovaný operační systém Windows 10 - platformy
Win 7 a 8 nejsou pro tuto aktuální verzi 2022 podporovány. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se podpory
operačních systémů se obraťte na svého prodejce.

NCSIMUL Essential
NCSIMUL Essential je nově přidanou možností pro verzi SURFCAM 2022. Předchozí instalace představovaly
samostatný balíček, který bylo možné kombinovat a rozšířit tak funkce simulace. Nejnovější verze NCSIMUL
2022 je nyní přibalena společně s instalátorem SURFCAMu, aby vám přinesla nejnovější aktualizace a
kombinovanou použitelnost s jednoduchou a bezproblémovou instalací a integrací.
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Instalace a konfigurace
Aktualizace CLS
Při instalaci SURFCAM 2022.0 je prováděna aktualizace manažera licencí. Ten bude nainstalován jako
součást samotného produktu SURFCAM a je k dispozici ve spouštěcí obrazovce, viz níže:

Poznámka: U zákazníků, kteří mají licenci Sentinel RMS Network, musíte zajistit, aby na serverových
počítačích měl váš Sentinel RMS správce licencí verzi 9.7 nebo vyšší (doporučuje se 9.7.0). Tato utilita je
k dispozici na následující cestě "C:\Program File\Hexagon\SURFCAM 2022.0\Apps\Security". Dále si můžete
prostřednictvím portálu podpory společnosti Hexagon stáhnout Pokyny k instalaci licenčního serveru.

Nástroj pro migraci
Aktualizovaný nástroj pro migraci dat, který je součástí spouštěcí utility SURFCAM 2022.0 Launcher, je
navržen tak, aby převedl všechna vlastní data z předchozí verze do systému SURFCAM 2022.0 jediným
kliknutím. Nástroj pro migraci přenese vaše postprocesory, knihovnu nástrojů, vlastní profily, šablony, stejně
jako vlastní nastavení a definice klávesových zkratek do aplikace SURFCAM 2022.0. Nástroj lze otevřít ze
spouštěcí obrazovky SURFCAM 2022.0

Poznámka: V některých případech mohou mít uživatelé nakonfigurovány uživatelské postprocesory, které
využívají buď speciálních podmínek nebo nejsou umístěny na standardních cestách. V takových případech
nebudou postprocesory s využitím nástroje pro migraci správně převedeny a je třeba je konfigurovat
manuálně.
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DESIGNER Companion
Aplikace DESIGNER byla od samého začátku vyvíjena s cílem nabídnout uživateli CAM systémů ideální
CAD řešení. Jedná se tedy o novou generaci CAD aplikace, která nabízí zcela nové úrovně funkcí,
snadno použitelné a výkonné. Jedná se o bezplatný doplněk pro všechny koncové uživatele, kteří mají u
svého CAM produktu platný aktualizační servis (maintanance).

Klíčové funkce
-

Přímé modelovací prostředí umožňuje úpravy bez nutnosti přemodelování, zacelování otvorů a
odstraňování prvků, rychlou úpravu různorodých prvků na modelu a práci s drátovou geometrií,
objemovými tělesy, plochami a sítěmi

-

Moderní uživatelské rozhraní

-

Volitelný modul 2D kreslení

-

Tlačítko pro odeslání dat do SURFCAMu

-

Import oblíbených formátů CAD
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DESIGNER Companion
Jednoduchost použití
Jednoduché uspořádání nabídek a příkazů ikon s kontextovou online nápovědou umožňují rychlý a
snadný začátek používání aplikace DESIGNER Companion. Dynamické otáčení, zoomování/posouvání
spolu s programovatelnými funkčními klávesami a tlačítky myši pomáhají urychlit ovládání a usnadnit
používání softwaru. Neomezené využívání funkce „zpět“ a „vpřed“ s uživatelsky definovatelnými
záložkami umožňují uživateli pohyb zpět a vpřed v průběhu celého procesu tvoření návrhu. Využívání
hladin, více počátků, uživatelsky definovatelných palet barev a stylů čar usnadňuje prohlížení, vytváření a
práci s velmi složitými návrhy. „Bleskurychlé“ vykreslování, ovládání průhlednosti a dynamické řezy
usnadňují vizualizaci CAD souborů a velkých sestav.

Přímé modelování
Přímé modelování osvobozuje uživatele od mnoha omezení, která jsou součástí tradičních modelovacích
systémů. Namísto zdlouhavé úpravy řady parametrů pro provedení změny návrhu přímé modelování
umožňuje uživateli vtlačovat, vytahovat a přesunovat geometrii za účelem dosažení požadovaného tvaru.
Tyto změny mohou být libovolné nebo řízené číselnými přírůstky a měřeními převzatými ze stávající
geometrie. Znalost způsobu konstrukce původního modelu již není nutná a změny návrhu nejsou
omezeny původními metodami tvorby. Přímé modelování dává uživateli naprostou konstrukční volnost, ať
už vytváří novou součást, nebo upravuje stávající konstrukci vytvořenou v některém z nesčetných
formátů CAD, které DESIGNER Companion podporuje.
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DESIGNER Companion
Oprava modelů
Malé mezery mezi povrchy na importovaných modelech lze automaticky zacelit, čímž se zabrání časově
náročné tvorbě malých záplatovaných ploch. V případě poškozených nebo chybějících ploch DESIGNER
Companion automaticky vytvoří geometrii hranových křivek, což usnadňuje úpravu nových ploch pomocí
příslušné sady, která je k tomuto účelu určena. Možnost plynulého přepínání mezi objemovými tělesy a
plochami poskytuje neomezenou volnost a zajišťuje uživateli prostor pracovat s obtížnými CAD daty.

Potlačení prvků
V některých případech obsahují vstupní CAD data geometrické prvky, které jsou pro CAM nepotřebné.
Takové pro CAD návrh potřebné prvky se potom vyskytují v modelech zpracovávaných v CAM, kde
ztěžují programátorovi práci. S nástrojem DESIGNER Companion je odstranění takových prvků často
otázkou jednoho kliknutí myší.

Zjednodušení modelu
Vedle potlačení některých prvků, nabízí DESIGNER další možnost, která se týká zjednodušení modelu v
různých fázích přípravy obrábění. Odstranění částí modelu, například protínajících se prvků, urychluje
samotnou přípravu a poskytuje lepší výsledky. Možnost upravovat model, aniž by byl vázán omezeními
předchozí konstrukční metody, je v takových případech opravdu výhodná.
Vytváření variant modelu pro každou fázi procesu obrábění je skutečně jednoduché a výsledky obrábění
jsou rychlejší a kvalitnější.
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DESIGNER Companion
Výkonné skicování
Skicovací funkce produktu DESIGNER Companion umožňují vytvářet dvourozměrné tvary pomocí
volného zadávání. Zatímco uživatel se může spolehnout na tradiční metody zadávání na základě
souřadnic, skicování volných tvarů inteligentně spolupracuje s okolní geometrií. Tato schopnost intuitivně
vytvářet implicitní omezení s jinou geometrií urychluje proces vytváření skic při zachování maximální
flexibility pro budoucí změny.

Geometrie pro obrábění
DESIGNER Companion poskytuje řadu technik pro tvorbu geometrie, které jsou důležité při přípravě
modelu pro obrábění. Zaplňování otvorů je skvělým příkladem jednoduchých a snadno použitelných
funkcí programu DESIGNER Companion, které pomáhají zajistit, aby obrábění povrchu poskytovalo
nejlepší možné výsledky. Pomocí této funkce lze několika kliknutími myši uzavřít cokoli od jednoduchého
vyvrtaného otvoru až po složitou otevřenou dutinu. Rozsáhlá nabídka funkcí pro tvorbu křivek výrazně
zlepšuje tvorbu hranic a jednoduché, ale výkonné techniky pro tvorbu povrchů poskytují obráběči více
možností než kdykoli předtím.

Práce s 2D daty
DESIGNER Companion podporuje import souborů DXF a DWG, což uživateli umožňuje transformovat
stávající 2D data do výsledného 3D modelu jednoduchým použitím importovaných profilů z původních
dat. Importovaná data automaticky vytvářejí oblasti náčrtkových profilů, takže transformace z 2D do 3D je
opravdu snadná.
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NCSIMUL ESSENTIAL
NCSIMUL je v nejnovější verzi aktualizován na novou verzi 2022 a je nyní součástí instalace SURFCAM.
Následují některé nové doplňky, které byly přidány pro tuto verzi.
-

Podpora více upínek prostřednictvím manažeru operací SURFCAM. Pomocí upínek definovaných v
hladinách, může uživatel nyní vybrat více typů upínek, které využije pro simulaci většího množství
pozic obráběného dílu.
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NCSIMUL ESSENTIAL
Podpora soustružení
Soustružení je nyní povoleno pro verzi 2022. Soustružnické operace SURFCAM se nyní převedou do
NCSIMUL Essential, kde je možné je simulovat. Tato oblast bude v nadcházejících verzích nadále rozvíjena a
zdokonalována pro lepší výsledek simulace a ovládání.

Součástí verze 2022 jsou také další vylepšení nových funkcí a opravy chyb.
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Aktualizace překladačů
Aktualizace aplikace Parasolid Reader 2022
Překladač SURFCAM Parasolid Reader byl vylepšen pro lepší výměnu dat a stabilitu importu. Tento
aktualizovaný překladač má několik nových vylepšení spolu s celkovou přesností překladu.
Díky aktualizované podpoře hladin by si nyní soubory měly zachovat barevné schéma, které odpovídá
původnímu CAD modelu.

Zjednodušené popisy hladin pro snadný výběr ploch a drátové geometrie.
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Asociativita souborů DESIGNER
Typ souboru Designer .VDF nyní podporuje asociativitu
dílu v průběhu prováděných revizí souboru. Pokud
provedete změny v současném souboru Designeru,
SURFCAM rozpozná, že se soubor změnil, a zeptá se,
zda chcete provést aktualizaci dílu. Přijetím změny se
soubor dílu aktualizuje na nejnovější revizi změn
návrhu.
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Aktualizace uživatelského rozhraní
Tlačítko pro nastavení možností importu
Soubor / Otevřít má nyní nové tlačítko pro přístup k nastavení možností importu Solidworks/Parasolid. Jedná
se o rychlý přístup k nastavení požadovaných možností importu pro soubory SLDPRT nebo X_T Parasolid.

Načítání Solidworks / Parasolid pomocí překladače Solidlink
nabízí uživateli další možnosti importu a parametry pro
požadované načtení dílu.
Zde se také nachází nová volba „Zjednodušit a opravit“, která
se automaticky pokouší opravit problémové oblasti nebo
chybějící plochy. Při aktivní volbě může import a oprava trvat
déle, a proto se doporučuje pouze u souborů s problémy při
importu.
Tyto a další možnosti jsou přístupné také prostřednictvím
Nástroje / Možnosti.
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EditNC 12.0 (64bit)
Nově přepracovaná a vylepšená verze EditNC 12.0 je součástí SURFCAM 2022. Jedná se nyní o nativní
64bitový program, který obsahuje mnoho nových funkcí spolu s aktualizovanými opravami chyb. Zde je několik
nejdůležitějších informací o této verzi.
• Editor je nyní nativní 64bitový program
• Nové barevné "styly" zjednodušují přizpůsobení editoru
• Vylepšené vykreslení
• Klávesy se šipkami lze nyní použít k posouvání
• Osu nástroje pro soubor CL lze skrýt
• Nové možnosti tisku (vytvořit bitmapu a kopírovat do schránky)
• Vylepšené rozhraní zobrazující více informací
• Lepší ovládání při pomalé rychlosti přehrávání
• Více varování u sporných programových bloků
• Lepší řezy STL souborů u soustružnických programů
• Nová pomocná tlačítka na panelu nástrojů
• Lepší práce s chybějícími závorkami v makrech Fanuc
• Obecná analýza
• Přidáno mnoho soustružnických cyklů Okuma
• Další upozornění na sporné programové bloky
• Operace otevírání, ukládání, ukládání jako, vkládání a DNC lze zaznamenávat do centrálního souboru.
• Převod Heidenhain→Fanuc zachovává komentáře
• Vylepšení a změny uživatelského rozhraní
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Aktualizace vnitřního systému
Aktualizované knihovny výpočtového CAM modulu
Výpočtový CAM modul pro 2 a 3osé obrábění HSM byl aktualizován na nejnovější verze programových
knihoven. Ty obsahují mnoho vylepšení včetně rychlejších výpočtů při zpracování drah nástrojů. U některých
2/3 osých operací Waveform bylo oproti předchozím verzím zaznamenáno výrazné zlepšení rychlosti výpočtu.
V některých testovacích případech bylo zaznamenáno až 50% snížení doby zpracování výpočtu.

Aktualizované zpracování grafiky
Verze SURFCAM 2022 obsahuje několik architektonických aktualizací jádra ve vztahu na grafické zobrazení.
Patří sem vylepšené vykreslování spolu s mnoha aktualizacemi zobrazení a opravami problémů.

Aktualizace nástroje pro migraci
Nástroj pro migraci byl pro verzi 2022 aktualizován o nejnovější převodní skripty pro snadný přechod na
nejnovější verzi.
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Správce licencí
Přístup ke správci licencí prostřednictvím SURFCAM
Byla přidána možnost rychlého přístupu ke Správci licencí CLS. Pokud na hlavním panelu nástrojů SURFCAM
přejdete do nápovědy, nachází se zde nová možnost spuštění Správce licencí.

Síťové licenční moduly
-

Možnosti licencování pro víceosé moduly obrábění jsou nyní samostatně k dispozici u síťových licencí

-

Možnost přidání/odebrání 4 a 5 osých licencí v systému 3 Axis Advanced
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Aktualizace překladačů
Podporované verze CAD souborů
PŘEKLADAČ

KONCOVKA

VERZE

DXF/DWG

*.dxf, ^.dwg

AutoCAD 2018

IGES

*.igs, *.iges

Do verze 5.3

Rhino

*.3dm

Verze 1-5

STL

*.stl

Nespecifikované verze

STEP

*.stp, *.step

AP203, AP214, AP242

Part Modeler

*.pmod

2018 R2

SURFCAM DESIGNER

*.VDF, *.v_t

Do verze 2022.0

ACIS

*.sat, *.sab, *.asat, *.asab

Do verze 2020 1.0

Parasolid

*.x_t, *.x_b

32.0.247

SOLIDWORKS

*.sldprt, *.sldasm

1998-2020-2021

Solid Edge

*.par

ST1-2020

Spaceclaim

*.scdoc

Do verze 19.2

Mastercam

*.mc, *.mcx)

Verze od 8-X7

VDA-FS

*.vda

1.0, 2.0

CADL Files

*.cdl

Autodesk Inventor

.ipt V6, iam V11

2021

Následující verze souborů CAD vyžadují samostatnou licenci pro SURFCAM
PŘEKLADAČ

VERZE

CATIA V4

.model, .exp V4.1.9 – V4.2.4

CATIA V5

.CATPart, .CATProduct V5 R8 -V5-6R2021

CATIA V6

.CATPart, .CATProduct do verze V6 R2021x

Pro/E - Creo

.prt, .asm, .asm., .prt. V16 Creo 7.0, Pro/E 2000i

Unigraphics/NX

NX5
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