Co nowego ?
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Co nowego w 2018.2?
Szybsze programowanie, bardziej wydajna obróbka hyperMILL® 2018.2 ma wiele do zaoferowania!
Użytkownicy będą cieszyć się dużą liczbą innowacji i
optymalizacji. Praktyczne funkcje CAD-do-CAM, takie
jak V-szkic i automatyczne powiększanie powierzchni
w 3D wykończeniowa kształtowa oraz stały poziom Z
redukują ilość programowania i zapewniają lepsze
wyniki frezowania. Dostępne są również dwie nowe
strategie do pomiaru. Dwie opcje zostały również
dodane do modułu elektrody hyperCAD®-S.
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Sprawdź zgodność systemu: Aby zapewnić optymalną wydajność i stabilność, zalecamy
regularne korzystanie z naszego programu diagnostycznego Systemchecktool.exe. Uwaga:
System Windows 10 może zresetować sterownik karty graficznej lub jej ustawienia podczas
przeprowadzania aktualizacji.
Wymagania Systemu: Windows 7 (64 Bit), Windows 8.1 Pro and Windows 10
Integracja CAD: hyperCAD -S, Autodesk Inventor , SOLIDWORKS, ThinkDesign, hyperCAD
Dostępny język: de, en, es, fr, it, nl, cs, pl, ru, sl, pt-br, ja, ko, zh-cn, zh-tw
®
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hyperCAD®-S: CAD dla CAM
Niezawodny system CAD

®

®

Cechy i Technologia Makr

Wiercenie i Rozpoznawanie Kieszeni
Aby zapewnić wyraźniejszą reprezentację, otwory przelotowe są
teraz sortowane według średnicy lub długości.
Podczas rozpoznawania kieszeni, punkt początkowy dla największej
możliwej średnicy jest obliczany automatycznie. Pozwala to uzyskać
dużą objętość materiału podczas wiercenia otworów początkowych.
Korzyści: Wydajna obróbka kieszeni.

Baza Makr
Nowe funkcje w bazie danych makr upraszczają zarządzanie
narzędziami dla makr.
n Zmiany w narzędziach można łatwo dodać do bazy danych makr.
n Opcja filtrowania pozwala szybko znaleźć narzędzia w bazie
danych.
n Możesz łatwo zamienić narzędzia w bazie danych makr za pomocą
menu skrótów
Korzyści: Ulepszone zarządzanie narzędziami w bazie danych
makr.

CAM – Strategie 3D

3D Zoptymalizowany Zgrubny
Ulepszenie zapewnia uwzględnienie wielu naddatków, gdy
używane są dowolne geometrie narzędzi.
Wielokrotny Naddatek
W obróbce w obszarze frezowania można zdefiniować różne
naddatki. Strategia rozpoznaje wiele naddatków i odpowiednio
dostosowuje obróbkę.
Dowolna Geometria Narzędzia
Frezy do wysokich posuwuw mają specjalną geometrię cięcia i
są bardzo łatwe do zdefiniowania poprzez zarządzanie
narzędziami. hyperMILL® wykorzystuje swobodne geometrie
ostrza narzędzia do obliczeń, symulacji i kontroli kolizji.
Korzyści: Łatwy do zaprogramowania i wysoki poziom
elastyczności do definiowania specjalnych narzędzi.
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CAM – Strategie 3D

Highlight

3D Wykańczająca Kształtowa
Dostępne są dwie nowe funkcje w 3D wykańczającej
kształtowej:
Automatyczne Przedłużenie Powierzchni
Podczas programowania można użyć funkcji "Automatyczne
powiększanie powierzchni" *, aby rozszerzyć wybrane
powierzchnie frezowania. Ta funkcja CAD-for-CAM eliminuje
potrzebę wcześniejszej modyfikacji frezowanych powierzchni w
systemie CAD.
Newy Typ Narzędzi
Narzędzia baryłkowe mogą być teraz używane do obróbki 3D
wykańczającej kształtowej i są zaimplementowane w strategii
jako standardowe narzędzie. Obsługiwane są baryłki ogólne,
styczne owalne oraz stożkowe.
Korzyści: Zredukowany czas programowania, ulepszone wyniki
frezowania.

CAM – Pomiar

Pomiar
Dwie nowe strategie pomiarowe umożliwiają rejestrację i
kompensację niedokładności kątowej przedmiotu obrabianego.
hyperMILL® oblicza wymagane wartości kompensacji i
przekazuje je do cyklu sterowania maszyną. W cyklu sterowania
ustalona niewspółosiowość obrabianego przedmiotu jest
kompensowana za pomocą podstawowej funkcji obrotu.
Dopasowanie Przedmiotu z Użyciem Krawędzi
Niewspółosiowość kątowa za pomocą dwóch punktów
pomiarowych na linii.
Dopasowanie Przedmiotu z Użyciem Dwuch Otworów
Punkty środkowe dwóch otworów są mierzone i rejestrowane.
hyperMILL® automatycznie oblicza kąt pomiędzy główną osią
maszyny a prostymi liniami łączącymi dwa środkowe punkty
otworu i dostosowuje pochodzenie przedmiotu obrabianego.
Notatka: W przypadku tych strategii pomiarowych wymagany
jest dostosowany postprocesor.
Korzyści: Prosta i szybka orientacja przedmiotu.
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MILL-TURN Machining

hyperMILL® MILL-TURN Machining
Kompleksowe strategie toczenia
Moduł obróbkowy hyperMILL® MILL-TURN obsługuje programowanie dowolnej wspólnej strategii toczenia na
tokarkach. Zakres funkcji obejmuje również specjalne strategie, takie jak 3-osiowe jednoczesne toczenie dla obróbki
zgrubnej i wykańczania za pomocą głowicy obrotowej na trzeciej osi.
Bezproblemowo zintegrowany
Dzięki integracji z hyperMILL® strategie frezowania, a także wszystkie strategie frezowania 2D, 3D i 5-osiowego są
dostępne z poziomu jednego interfejsu użytkownika. Oznacza to, że wszystkie strategie można dowolnie łączyć ze
sobą. Linmkowanie półfabrykatów jest obliczane dla wszystkich operacji toczenia i frezowania, a baza danych
narzędzi może być używana wspólnie dla wszystkich narzędzi.

Kompleksowe strategie toczenia
n

Zgrubna i wykańczająca

n

Strategie cięcia rowków osiowych i promieniowych

n

Nacinanie gwintu

n

Wiercenie

n

3-osiowe płynne toczenie

n

rollFEED Turning

®

hyperMILL® MAXX Machining
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Oszczędność czasu

Oszczędność czasu

w obróbce zgrubnej

w obróbce wykańczającej

Bezpieczeństwo procesu

Możliwe zastosowania:
Produkcja form
n Elementy maszyn
n Lotnictwo
n Przemysł samochodow
n Motor sports
n Energetyka
n

Finishing

Roughing

®

Info: hyperCAD -S

CAD for CAM

Własny system CAD jest klasą samą w sobie
Tylko wysokiej klasy producenci systemów CAM są w stanie stworzyć system CAD dopasowany do potrzeb
programistów CAM. With this in mind, OPEN MIND Technologies AG – znany jako innowacyjny pionier - opracował
od podstaw zupełnie nowy system CAD idealnie dopasowany do hyperMILL®. System ma własne jądro 3D CAD
autorstwa OPEN MIND. Wynikiem tego jest unikalny system CAD dla programistów CAM, który jest bardzo łatwy do
nauczenia i który znacznie przyspiesza procesy programowania NC.

hyperCAD -S w pełni wykorzystuje wydajność oferowaną przez współczesne systemy sprzętowe do tworzenia
®

cyfrowych danych produkcyjnych. Zaawansowany i niezwykle wydajny 64-bitowy system jest idealnym
rozwiązaniem do opanowania wielu codziennych wyzwań, które pojawiają się podczas pracy z siatkami, ścianami
i bryłami w celu stworzenia precyzyjnych komponentów i narzędzi. Duże ilości importowanych danych można
łatwo, szybko, bezpiecznie i całkowicie niezależnie od oryginalnego systemu CAD przygotować do następnego
programowania NC. hyperCAD®-S to czysty "CAD dla CAM".

Interfaces

Geometric
Engine

Solids
Mesh

Deformation

Electrode

®

CAD Integracja: hyperCAD -S

STEP Import via PMI
Pliki STEP można teraz importować za pomocą informacji o
produkcie i produkcji (PMI). Oznacza to, że programista CAM
ma dostęp do wszystkich informacji istotnych dla produkcji,
takich jak teksty, tolerancje, symbole powierzchni i referencje.
Są one przedstawione jako grafika wektorowa w hyperCAD®-S.
Korzyści: Ulepszone przetwarzanie danych. Zgodność z
przyszłymi standardami danych.

Highlight

Analiza: Kształt–Kształt Odległość
–0.0085 mm

Ta nowa funkcja analizy pozwala zmierzyć rozbieżności między
dwoma kształtami. Ta funkcja może być stosowana do modeli
ścian, brył, ścian trójkątów lub półfabrykatów. Na przykład
pozwala to na porównanie powierzchni stworzonej za pomocą
funkcji dopasowania globalnego z oryginalną powierzchnią.
Ponadto analiza pozwala na szybkie sprawdzenie naddatków
odlewniczych.
Korzyści: Prosta analiza odległości.

–0°
–4°

Kontur Kształtu
3D kontur kształtu może być tylko tworzony pod kątem Umożliwia
to precyzyjne kontrolowanie konturu konturu pod kątem.

Korzyści: Elastyczne tworzenie konturów kształtu.
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CAD Integracja: hyperCAD -S

Rozwijanie
Tryb "radialny" został dodany do polecenia "rozwijanie".
Umożliwia to promieniowe dopasowanie krzywych lub tekstu
brył obrotowych o stałej długości promieniowej.
Korzyści: Precyzyjne tworzenie grawerowania lub etykiet opon.

Highlight

V-skic
Nowa komenda "V-szkic" służy do przypisania wiązań
geometrycznych do konturów 2D. W przypadku zmiany
indywidualnych
konturów
szkic
jest
automatycznie
aktualizowany przy użyciu zależności. Wartości szkiców V są
edytowane przy użyciu ograniczeń wymiarowych i listy
parametrów.
Korzyści: Łatwa zmiana krawędzi frezowania lub konturów
toczenia.

Asosjatywne Wymiarowanie
Wymiarowanie i współrzędne są asocjacyjne i zachowują swoje
odniesienia, nawet po wprowadzeniu zmian. Oznacza to, że
zmiany
są
aktualizowane
automatycznie
podczas
wymiarowania.
Korzyści: Przyjazne użytkownikowi.
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hyperCAD -S Electrody

Drukowanie Elektrod
Nowa opcja drukowania "mixed single sheet" drukuje dwa
widoki elektrody oraz dwa widoki zespołu na jednym arkuszu.
To zapewnia operatorowi maszyny przegląd poszczególnych
elektrod i ich pozycji erozji.
Korzyści: Udoskonalony proces dokumentacji

Highlight

Virtualna Electroda
Kopie elektrody, która została już utworzona, mogą być
generowane w różnych pozycjach. Są one sprawdzane pod
kątem kolizji i można im przypisać wartości technologiczne
elektrody głównej lub wartości nowych technologii. Dane
technologiczne są odpowiednio przetwarzane podczas
frezowania elektrod, a układ odniesienia i pozycja erozji dla
każdej kopii są zawarte w raporcie.
Korzyści: Bezpieczne tworzenie kopii elektrod.
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