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Co nowego w wersji 2020.2?
Nowości w wersji 2020.2?
hyperMILL 2020.2 zapewnia nowe funkcje ułatwiające i
®

przyspieszające wykonywanie codziennych zadań. Dodanie rozwiązania hyperCAD -S Parametric to kolejne z na®

szych dużych osiągnięć. Pozwala ono na parametryczne
modelowanie składników. Dzięki rozszerzeniom do toczenia i wytwarzania przyrostowego użytkownicy mogą teraz
jeszcze skuteczniej i pewniej wdrażać te technologie.
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Nowość

5-osiowa obróbka wgłębna i krawędzie cięcia

Kody QR można klikać

Sprawdź zgodność systemu: Aby zapewnić optymalną wydajność i stabilność, zalecamy regularne korzystanie z naszego programu diagnostycznego
Systemchecktool.exe. Uwaga: Windows 10 może zostać wykonane zresetowanie sterownika karty graficznej lub jej ustawień podczas przeprowadzania
aktualizacji. Wymagania systemowe: Windows 7 (64-bitowy), Windows 8.1 Pro i Windows 10 | Windows 7 i hyperCAD 2009.3 nie są już obsługiwane
w kolejnych wersjach! | CAD Integrations: hyperCAD -S, Autodesk Inventor , SOLIDWORKS, ThinkDesign, hyperCAD | Języki oprogramowania: de, en,
es, fr, it, nl, cs, pl, ru, sl, pt-br, ja, ko, zh-cn, zh-tw
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Informacje ogólne

Nowość

Lustrzane ścieżki narzędzia
Dzięki funkcji „lustro” w poprzednich wersjach ścieżki narzędzi składników symetrycznych były zawsze generowane i przeliczane na podstawie danych geometrii lustrzanej. Nowa funkcja
„Ścieżka lustrzana” umożliwia proste tworzenie kopii
lustrzanych na podstawie wcześniej obliczonych ścieżek
narzędzia. Dzięki tej metodzie kierunek obróbki jest również
odbijany, a obróbka współbieżna staje się obróbką
przeciwbieżną. Tę opcję można włączyć w ustawieniach
„Ścieżka lustrzana” i jest ona dostępna dla wszystkich strategii
2D, 3D, 5-osiowych i przyrostowych.
Korzyści: Krótszy czas obliczeń; większa niezawodność procesu.

Nowość

Baza danych narzędzi
W bazie danych narzędzi właściwości filtrów są teraz
zintegrowa-ne bezpośrednio z górnym poziomem interfejsu
użytkownika, co oznacza, że są one zawsze widoczne. Kolejne
ulepszenie pozwala bezpośrednio we właściwościach filtra
włączyć również materiał z listy zadań, uchwyt wrzeciona z
właściwości maszyny oraz wybór wstępny narzędzia z zadania.
Ponadto można wyszukiwać infor-macje specyficzne dla klienta.
Korzyści: Szybsze wyszukiwanie narzędzi; obsługa bardziej
przyjazna dla użytkownika.

Strategie CAM – 2.5D

Obróbka konturu z zachodzeniem
Funkcja „Gładkie zachodzenie” w przypadku ruchów zagłębiania
i wycofania umożliwia określenie obszaru zachodzenia między
za-mkniętymi konturami. Można określić długość i odległość
obszaru zachodzenia. Ścieżka narzędzia w obszarze
zachodzenia jest do-skonale wygładzona, a nacisk narzędzia
skrawającego jest zre-dukowany do minimum. W ten sposób
można uzyskać najlepszą możliwą jakość powierzchni.
Następujące funkcje są dostępne w ramach cykli obróbki
konturów 2D:
n Obróbka konturu 2D
n Obróbka konturu 2D na modelu 3D
Korzyści: Lepsza jakość powierzchni.
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Strategie CAM – 2.5D

Obróbka fazy na modelach 3D
W przypadku obróbki fazy opcja „Preferowana spirala” umożliwiazastosowanie posuwu wgłębnego w kształcie spirali. Ten styl
prowadzenia ścieżki narzędzia pozwala na uniknięcie niepotrzebnych ruchów zagłębiania i wycofania.
Korzyści: Wydłużona trwałość narzędzi.

Technologia Cech i Makr
Nowość

Filtr cech
W ramach zarządzania cechami można teraz wykonywać wyszukiwanie tekstowe w celu znajdowania określonych właściwości funkcji. Pozwala to na przykład na szybkie zlokalizowanie
określonych typów cech, takich jak otwory lub kieszenie, a także
średnice otworów.
Korzyści: Wygodniejsza obsługa; skrócony czas programowania.

Optymalizacja zadań
Funkcja Optymalizacji została rozbudowana. Nowa opcja
pozwala teraz sortować zadania według typu obróbki i narzędzi
bez konieczności jednoczesnego grupowania. Ułatwia to użytkownikowi sterowanie sekwencją obróbki.

Korzyści: Lepsza kontrola nad sekwencją obróbki.

4

CAM – Strategie 3D i 5-osiowa

Zoptymalizowanaobróbka zgrubna 3D
Ta strategia pozwala teraz na sortowanie sekwencji obróbki
według kieszeni lub płaszczyzny. Ulepszono obróbkę otwartych
kieszeni. W zależności od średnicy narzędzia pozwala to na
obróbkę kieszeni jednym cięciem bez konieczności stosowania
dodatkowych posuwów wgłębnych. W przypadku użycia opcji
„Kieszeń adaptacyjna” w oprogramowaniu wykonywane jest
sprawdzenie, czy wybrane narzędzie może zostać zagłębione. W
ten sposób największa możliwa kieszeń adaptacyjna jest stosowana w obszarze przeznaczonym do obróbki.
Korzyści: Ulepszona obróbka geometrii cienkościennych.

Nowość

Krawędź cięcia 3D i 5-osiowa obróbka
wgłębna
Szczególnie w przypadku obróbki krawędzi cięcia strategie obróbki wgłębnej oferowane przez obróbkę 3D i 5-osiową pozwalają
skutecznie, szybko i w niezawodny sposób usuwać materiał. Na
potrzeby tych operacji krawędź cięcia jest definiowana za pomocą
krzywej lub ściany. Obróbkę w kierunku osiowym można ograniczyć poprzez zdefiniowanie krzywej pomocniczej lub odległości.
W przypadku obróbki 3D materiał można usuwać przy użyciu obróbki swarf lub zagłębiania. Obróbkę resztek można łatwo obliczyć
przy użyciu zadania odniesienia.
W przypadku obróbki 5-osiowej można również uwzględnić obszary podcięć w zadaniu zagłębiania, np. dla krawędzi cięcia.
Nachylenie narzędzia jest określone przez pochylenie boczne. W
celu optymalnego dostosowania ruchu wycofania do składnika
można określić odległość i profil ruchu liniowego lub kołowego.
Korzyści: Efektywna obróbka krawędzi ciecia.
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CAD i CAM – automatyzacja

Nowość

hyperMILL® AUTOMATION Center
hyperMILL AUTOMATION Center jest podstawą dalszej automatyzacji i służy zarówno jako środowisko programistyczne
®

jak i uruchomieniowe. Pozwala to na standaryzację i automatyzację złożonych procesów technologicznych w hyperCAD -S
®

i hyperMILL . Jako centralny element oprogramowania rozwiązanie hyperMILL AUTOMATION Center oferuje kompleksowe
®

®

funkcje w zakresie automatyzacji procesów przydatne nie tylko ekspertom w dziedzinie automatyki w OPEN MIND – teraz
funkcje te są dostępne również w dwóch wersjach dla klientów OPEN MIND.

Podstawowe
W wersji 2020.2 funkcje wersji podstawowej zostały rozbudowane. Obecnie możliwe jest niezależne tworzenie małych projektów automatyzacji
dla składników pryzmatycznych. Dostępne są opcje tworzenia listy zadań,
wyboru urządzenia mocującego, rozpoznawania cech i stosowania makr.
Umożliwia to na przykład zautomatyzowanie całego procesu obróbki płytki
wyrzutnika.

Cechy
n Tworzenie

listy zadań z rozszerzonymi opcjami modelu
półfabrykatu i zarządzaniem urządzeniami mocującymi

n Rozpoznawanie
n Tworzenie

otworów i kieszeni

zadań złożonych

n Stosowanie

makr obejmuje optymalizację listy zadań
i sortowanie ID zadań

n Obliczanie

globalnej płaszczyzny bezpiecznej

n Obliczanie

wszystkich zadań

n Tworzenie

Podstawowe
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Zaawansowane

programu NC i raportu

CAD i CAM – automatyzacja

Zaawansowane
Opcje hyperMILL AUTOMATION Center Advanced zapewniają poziom technologii, który wykracza
®

daleko poza automatyzację obsługi standardowych cech geometrycznych. Teraz użytkownik może
definiować i standaryzować złożone procesy. W tym kontekście ogólny kształt modeli CAD ma
jedynie poboczne znaczenie. Rozwiązanie to głównie skupia się na poszczególnych elementach,
które można zawrzeć w modelu CAD.
Dzięki naszemu rozwiązaniu automatyzacyjnemu prawie wszystkie funkcje oprogramowania
hyperMILL , jak również funkcje CAD z programu hyperCAD -S można wykorzystywać w celu zauto®

®

matyzowania złożonych procesów produkcyjnych. Obejmuje to definiowanie wszystkich poszczególnych kroków przygotowania i programowania danych, aż do symulacji i wygenerowania programu NC.
Po zdefiniowaniu procesu produkcyjnego można go zastosować do wszystkich nowych składników i
uruchamiać automatycznie. Jeśli istnieją decyzje, których nie można podjąć z całkowitą pewnością
w ramach procesu automatyzacji, zostanie wyświetlony monit o dokonanie odpowiednich wyborów
podczas uruchamiania programu. Użytkownik jest interaktywnie prowadzony przez poszczególne
etapy procesu, co pozwala na błyskawiczne zaprogramowanie zadania obróbki.

Cechy
n Funkcje

oprogramowania hyperCAD -S and hyperMILL można automatyzować
®

n Kompleksowe

funkcje szablonów

n Przetwarzanie

złożonych informacji o geometrii

®
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CAM – Wytwarzanie przyrostowe

Wytwarzanie przyrostowe –
naprawdę doskonałe tylko z systemem CAD/CAM
hyperMILL ADDITIVE Manufacturing to potężne rozwiązanie służące do wytwarzania przyrostowego, które pozwala w pełni
®

wykorzystać potencjał tej nowej i szybko rozwijającej się technologii. Zapewnia ono optymalną kontrolę nad procesami
przyrostowymi i ubytkowymi.

Nowość w tej wersji

Modyfikowanie zadania obróbki
Składniki złożone często wymagają obsługi 5-osiowej. Oprogramowanie hyperMILL® jest wyposażone w funkcje nakładania materiału z zastosowaniem pięciu osi jednocześnie, przy zastosowaniu odpowiedniej
maszyny. Ponadto wspiera ono użytkownika w aktywnym unikaniu kolizji, co ułatwia tworzenie przyrostowych ścieżek narzędzi w trudno
dostępnych obszarach. Nakładanie materiału na półfabrykat istniejący
na płaszczyźnie pracy jest bardzo łatwe. Obliczenia ścieżek narzędzi
wykonywane są automatycznie przy użyciu zadania odniesienia dla
powierzchni oryginalnego półfabrykatu.
Korzyści: Stosowanie materiału 3D do półfabrykatu.

Ukierunkowane deponowanie energii
(DED)
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Modyfikacja rdzenia formy
Oto przykład praktyczny: istniejący rdzeń formy należy zmodyfikować. Przyjmujemy, że
nastąpiła zmiana w projekcie, i należy dodać dwie dodatkowe cechy (oznaczone na fioletowo). Rdzeń został już wyfrezowany, więc do dwóch cech najpierw należy dodać materiał,
a następnie wyfrezować je, uzyskując żądany kształt. Przy użyciu frezarki hybrydowej DED
operację tę można w prosty sposób wykonać w ramach jednego zamocowania, a uzyskana
jakość jest bez zarzutu.
1 Dwie nowe cechy są wczytywane i
sprawdzane względem istniejącego
modelu CAD. Model półfabrykatu i
przyrostowe ścieżki narzędzi są generowane na podstawie fizycznie
obrobionego rdzenia formy. Dzięki
temu ścieżki narzędzia są generowane automatycznie po wybraniu
nowej ściany cechy.

2

Materiał dwóch nowych cech jest
nakładany za pomocą frezarki hybrydowej DED. W kolejnych ubytkowych zadaniach obróbki symulowane stosowanie materiału służy
również jako model półfabrykatu,
co oznacza, że jest uwzględniane
w kontroli kolizji.

3 Użytkownik ma dostęp do wszystkich strategi obróbki hyperMILL®
dla późniejszej obróbki tych dwóch
cech. Programowanie stosowania
materiału i usuwanie odbywa się w
obrębie tego samego interfejsu
użytkownika i jest realizowane za
pomocą tego samego postprocesora. Ponadto w aplikacji h
 yperMILL®
zapewniana jest ciągłość programowania od symulacji do łańcuchów półfabrykatów.
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CAM – Obróbka frezarsko-tokarska

Nowość

Ręczne zagłębianie i wycofanie
Aktualnie dostępne jest rozszerzenie pozwalające na dopasowywanie poszczególnych ruchów zagłębiania i wycofania za pomocą rysowanych krzywych. Pozwala to użytkownikowi na bardzo
precyzyjne sterowanie właściwościami składników i bardziej
efektywne kierowanie procesem obróbki. Należy pamiętać, że
wszystkie ruchy są w pełni sprawdzane pod kątem kolizji.
Korzyści: Wygodniejsza obsługa.

3-osiowa obróbka symultaniczna
Nowe typy płytek są teraz dostępne podczas obróbki zgrubnej i
wykańczającej w jednoczesnych 3-osiowych zadaniach toczenia.
Obsługiwane są teraz płytki okrągłe, w kształcie rombu, T i W.
Korzyści: Nowe typy narzędzi.

CAM – VIRTUAL Machining

hyperMILL® CONNECTED Machining
W nowej wersji zgodność z nowymi sterownikami została rozbudowana, a rozwiązanie hyperMILL® CONNECTED Machining obsługuje
teraz sterowniki Siemens w obrabiarkach Grob.
Korzyści: Nowe typy sterowników.

Status NC – lista zadań
W aplikacji hyperMILL® przedstawiany jest teraz bardziej dokładny status programu. Zadania bez wygenerowanego programu NC
są wyświetlane w kolorze szarym. Zadania z wygenerowanym
programem NC otrzymują status czarny, natomiast status czerwony oznacza, że zadanie zostało zmodyfikowane od momentu
wygenerowania programu NC. W ten sposób użytkownik zawsze
dysponuje szybkim wglądem w stan poszczególnych zadań obróbki.
Korzyści: Lepszy przegląd, większa niezawodność.
Nowość

Symulacja ciągła
Komunikacja między rozwiązaniami hyperMILL® oraz VIRTUAL
Machining Center została jeszcze bardziej usprawniona. Za pomocą
opcji „Generuj plik NC w trybie wsadowym” nowy wygenerowany
program NC jest wczytywany bezpośrednio do aktualnie aktywnej
aplikacji symulacyjnej, gdzie można przeprowadzić symulację
i sprawdzać go, a także przekazać do obróbki. Metoda ta znacznie skraca czas wczytywania, ponieważ nie jest wymagane
ponowne wczytywanie danych obrabiarki i modelu. Gdy dla

jednego składnika należy skonfigurować wiele pojedynczych
programów, ta metoda pozwala na znacznie szybsze i prostsze
wykonanie pracy.
Korzyści: Szybsza symulacja.
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Parametryczne

Nowość

Modelowanie parametryczne dostępne
w programie hyperCAD®-S
Nowa wersja programu hyperCAD -S zawiera istotną aktualizację technologiczną – modelowanie parametryczne. Te dzia®

łania pozwalają nie tylko bezpośrednio modelować składniki, ale także korzystać z historii modelowania i parametrów.
Oprogramowanie hyperCAD -S jest bardzo elastycznym rozwiązaniem w tym zakresie, ponieważ pozwala na jednoczesne
®

stosowanie obu metod. Przykładowo: można zaprojektować płytę osprzętu parametrycznie, a także umieścić statyczny
model imadła wewnątrz tego samego zestawu danych. Podobnie można użyć statycznego modelu bryły w trybie parametrycznym i dodać do niego cechy parametryczne lub przekształcić model parametryczny w bryłę statyczną. Dane geometrii
parametrycznej wykorzystywane w oprogramowaniu hyperMILL są powiązane asocjacyjnie, a w przypadku zmian są
®

automatycznie aktualizowane.

Modelowanie parametryczne
Projektowanie parametryczne rozpoczyna się od szkicu V, który
składa się z różnych zależności i parametrów. Na podstawie tego
szkicu V można następnie utworzyć na przykład cechę wyciągnięcia lub obrotu. Kształt można zmienić poprzez modyfikację
poszczególnych parametrów. W ten sposób stopniowo tworzony
jest model. Wszystkie zmiany w programie hyperCAD®-S są
natychmiast widoczne. Model nie musi być ponownie obliczany.

Modelowanie bezpośrednie i parametryczne w tym samym środowisku
Ten sam zestaw danych można wykorzystać do modelowania
bezpośredniego i projektowania parametrycznego. Statyczne
modele bryłowe można uwzględnić w projekcie parametrycznym
i dodać do nich cechy sparametryzowane. Analogicznie można
przekonwertować model parametryczny na bryłę statyczną, na
przykład w celu wykonania dalszego modelowania bezpośredniego. Stosowanie równoległe tych dwóch metod projektowania
jest bardzo proste.

Formy opon z indywidualnymi kątami skoku można
szybko dostosować dzięki
funkcjom parametryzacji.
12

Parametryczne

Typowe zastosowania
n Uchwyty

tokarskie można projektować parametrycznie. Za pomocą tego samego modelu bazowego można szybko tworzyć
warianty w różnych rozmiarach.
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Integracja CAD: hyperCAD -S
®

Kontrola jakości
Funkcja „Kontrola jakości” pozwala na szybkie i niezawodne
sprawdzanie siatek. Wyświetlane są wielośćienne i wieloczęściowe obszary w siatkach.
Korzyści: Szybka analiza siatek.

Nowość

Nowe interfejsy
Dostępnych jest wiele nowych interfejsów, które znacznie
usprawniają import danych CAD. Podczas importowania plików
CATIA, Creo, JT, NX, SOLIDWORKS i STEP, dane PMI są również importowane i wyświetlane w postaci grafiki wektorowej. Ponadto
dodano nowe interfejsy dla formatów CATIA V6 3DXML i Rhino
3dm.
Korzyści: Szybsze importowanie zewnętrznych danych CAD.

Szybki wydruk do pliku
Dzięki funkcji drukowania „Szybki wydruk do pliku” użytkownicy
mogą zapisywać swoje widoki składników jako rysunki 2D bezpośrednio w pliku HMC. Wymagany widok wydruku można w prosty
sposób utworzyć i skonfigurować jego ustawienia skalowania,
wyświetlania i krawędzi.
Korzyści: Szybkie tworzenie rysunków 2D i konturów na potrzeby
dalszych procesów.
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Integracja CAD: hyperCAD -S
®

Tworzenie stożka
Za pomocą prostej definicji można szybko tworzyć kształty stożkowe. Wszystkie obszary, gdzie dochodzi do styku ścian, są
oznaczone wizualnie, ze wskazaniem dokładnych miejsc zachodzenia tych ścian.
Korzyści: Wygodna obsługa.

Cofanie ucięcia ściany
Teraz można lokalnie cofać ucięcia ścian. Oznacza to, że operacja
nie dotyczy już całej granicy powierzchni, tylko jest ograniczona
do określonego obszaru. Dostępnych jest wiele opcji pozwalających określać takie obszary.
Korzyści: Uproszczone modyfikowanie ścian.

hyperCAD -S Electrode
®

Modyfikacja parametrów EDM
Różne parametry obróbki elektroerozyjnej można modyfikować w
późniejszym czasie za pomocą oprogramowania hyperCAD®-S
Electrode.
Korzyści: Uproszczona kontrola technologii EDM.
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Authorized hyperMILL® Reseller

Wszelkie prawa zastrzeżone, OPEN MIND Technolgies AG, Wessling. czerwiec 2020. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian. Powielanie bez zgody wydawcy zabronione.
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