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Review system compatibility: To ensure optimal performance and stability, we recommend regularly running our diagnostic program,  
Systemchecktool.exe. Note: Windows 10 may reset the graphics driver or its settings when carrying out updates.
System requirements: Windows® 7 (64 Bit), Windows® 8.1 Pro and Windows® 10  |  CAD integrations: hyperCAD®-S, Autodesk®  Inventor®, 
SOlIDWOrkS, ThinkDesign, hyperCAD®  |  Software languages: de, en, es, fr, it, nl, cs, pl, ru, sl, pt-br, ja, ko, zh-cn, zh-tw
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Zawartość

Co nowego w 2019.2?
hyperMIll® 2019.2 oferuje wiele innowacji we wszystkich 

obszarach. Te nowe funkcje obejmują zwiększoną 

precyzję powierzchni podczas frezowania, ulepszone 

strategie toczenia i wiele funkcji „CAD for CAM”.

Nowy model 5-osiowej obróbki stycznej umożliwia 

doskonałe rezultaty frezowania na wielu powierzchniach 

z różnymi orientacjami ISO. Monitorowanie trwałości 

narzędzi w toczeniu wysokowydajnym gwarantuje 

bezpieczny proces toczenia. Ponadto podcięcia można 

teraz łatwo rozpoznać w hyperCAD®-S.

Ścieżka narzędzia

„Podświetlenie dynamiczne” dla ścieżek narzędzi można teraz 
wyłączyć w opcjach. Gwarantuje to, że ścieżki narzędzi nie są  
wybierane przypadkowo i ułatwiają wybór leżących poniżej 
powierzchni lub konturów. Wybrane ścieżki narzędzi są nadal 
wyświetlane w wybranym kolorze.

Ponadto możliwe jest również generowanie obwiedni dla 
ścieżek narzędzi jako alternatywnego typu podświetlenia. Jeśli 
użytkownik przesunie wskaźnik myszy nad ścieżkę narzędzia, 
zostanie wyświetlona jego obwiednia.

Korzyści: Bardziej przyjazny dla użytkownika.

Analiza Ścieżki narzędzia

Analiza szybkości posuwu została dodana do analizy ścieżki 
narzędzia. W oparciu o wartości prędkości posuwu ścieżki są 
automatycznie lub ręcznie kolorowane przez indywidualne 
wartości.

Obszar ścieżki narzędzia można ograniczyć za pomocą suwaka. 
Umożliwia to szybką analizę lokalną dla długich ścieżek 
narzędzi. Dla lepszej wizualizacji możliwe jest również 
modyfikowanie grubości punktu i linii.

Korzyści: Szybka i szczegółowa analiza ścieżki narzędzia.                  

 Highlight 

Zmiana nazwy i komentarzy na liście zadań

Dzięki ulepszeniu zarządzania listą zadań możliwe jest teraz 
modyfikowanie nazwy listy i komentarzy bez konieczności 
ponownego obliczania projektu. Nowe lub zmodyfikowane 
komentarze są używane i wyprowadzane bezpośrednio w pliku 
NC lub w raporcie.

Korzyści: Skrócony czas programowania.
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CAM – 5AXIS strategieCAM – 3D Strategie

Korzyści: Uproszczone użycie makr.

Technologia Cech i Makr

Tabela kolorów

Wartości długości gwintu i odległości dna zostały dodane do 
tabeli kolorów w celu poprawy programowania wątków.

Korzyści: Uproszczone programowanie.

Asocjatywność cech otworów

Otwory utworzone w hyperCAD®-S mogą być teraz 
asocjatywnie połączone z hyperMILL®. Zmiany modelu 
wprowadzone w funkcji CAD, takie jak otwór i wzór, są 
automatycznie przenoszone na hyperMILL®. W ten sposób 
zmiany projektowe są bez wątpienia uwzględniane w 
programowaniu CAM i unika się błędów.

Korzyści: Szybka modyfikacja otworów.

Baza danych Makr

Nowe funkcje poprawiły sposób pracy użytkowników z bazą 
danych makr.

n Po zastosowaniu makr makr można teraz wyszukiwać 
określoną zawartość makra za pomocą wyszukiwania 
pełnotekstowego. Pozwala to użytkownikowi szybciej znaleźć 
odpowiednie makra obróbkowe.
n  Użytkownik może zdefiniować maszynę i grupy materiałów 
jako domyślne dla kolejnych operacji. 

5axis Wykańczająca kształtowa  

Aby poprawić wybór obszaru frezowania, obszar frezowania 
można teraz zdefiniować za pomocą krzywej granicznej. Dzięki 
temu użytkownik może łatwiej i szybciej wybierać obszary.

Korzyści: Bardziej przyjazne dla użytkownika

CAM – 5AXIS strategie

Korzyści: Bardziej wydajna obróbka, lepsza jakość powierzchni.

3D Wykańczająca profilowa

Funkcja „Gładkie zachodzenie” poprawia jakość powierzchni w 
obszarach przejściowych. Długość i wysokość zakładki można 
dowolnie zdefiniować, aby optymalnie dostosować obróbkę do 
warunków obróbki. Idealne, niezauważalne przejście do 
sąsiedniej powierzchni jest uzyskiwane w obszarach 
nakładania się przez lekkie podniesienie narzędzia.

Korzyści: Bezproblemowe wykończenie.

 Highlight 

5axis Obróbka Styczna

Funkcja hyperCAD®-S „Globalne dopasowanie” została 
zintegrowana bezpośrednio ze strategią CAM. W trybie 
„Globalny kształt” automatycznie generowana jest 
powierzchnia ze zdefiniowaną orientacją ISO i używana do 
obliczania ścieżki narzędzia, gdy wybrano wiele powierzchni 
frezowania. Orientacja w U i V może być również zdefiniowana 
tutaj. Opcja „Krzywa odsunieta” jest również dostępna, aby 
umożliwić prowadzenie ścieżki narzędzia po krzywej. Optyczne 
sprzężenie zwrotne, obejmujące narzędzie, powierzchnię 
globalną i krok, czyni tę strategię jeszcze bardziej przyjazną dla 
użytkownika.

Korzyści: Uproszczone programowanie.

 Highlight 

3D Wykańczająca kształtowa na Z 

Two new functions facilitate optimized machining:

n Opcja „High precision surface mode” zapewnia ultra-gładką 
powierzchnię z tolerancją w zakresie µm.

n  Ścieżki narzędzi są automatycznie przycinane w podcięciach 
w trybie powierzchniowym z wydłużonymi powierzchniami 
frezowania. Gdy używane są powierzchnie bez rozszerzeń lub 
krzywych ograniczających, funkcję przycinania ścieżki 
narzędzia można aktywować ręcznie.



TRADYCJA INNOWACJI 25 LAT OPeN MIND

Prawdziwy Pionier i Lider Technologii
Od samego początku
25 lat temu założyciele i entuzjaści technologii OPEN MIND, zapoczątkowali 
rewolucyjny zwrot dla branży projektanckiej: oprogramowanie do 
jednoczesnej obróbki 5-osiowej.

OPEN MIND był pierwszym producentem CAM oferującym technologię do 
produkcji narzędzi oraz form. Idąc tą myślą dalej i zawsze będąc o krok na 
czele - zawsze było i będzie to siłą napędową OPEN MIND. A to dlatego, iż 
OPEN MIND zawsze będzie starało się kierować pionierskim duchem oraz 
wizją w przyszłość.

Innowacyjne strategie hyperMILL® pozwalają zawsze uzyskać jak 
najwięcej z twoich maszyn - dziś i w przyszłości!
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CAD Integration: hyperCAD®-SCAM – Mill Turning

Przecięcie

Polecenie "Przecięcie" umożliwia teraz wyświetlanie krzywych 
przekroju między siatkami a powierzchniami.  Precyzja linii 
łamanej można ustawić w tolerancji wyswietlania we 
właściwościach.

Korzyści: Bardziej przyjazne dla użytkownika.

Tworzenie brył

Gdy tworzone są bryły, największa przerwa między 
powierzchniami jest automatycznie wykrywana i 
zasygnalizowana odpowiednią wartością.

Tą wartość można później wprowadzić w polu tolerancji tak aby 
wykorzystano ją do produkcji bryły.

Korzyści: Bardziej przyjazne dla użytkownika.

Lokalna krzywizna

Nowa funkcja analizy "Lokalna krzywizna"  umożliwia szybkie i 
łatwe wykrycie promienia krzywizny komponentów. Minimalny 
promień krzywizny, który bardzo często odgrywa największą 
rolę jest wprowadzany natychmiastowo. Użytkownik może 
wtedy określić najlepsze możliwe kąty prowadzenia oraz 
promień narzędzia, na przykład do obróbki zakrzywionych 
powierzchni.

Korzyści: Poprawiona analiza komponentów.

 Highlight 

High Performance Turning 

Monitorowanie trwałości narzędzi zostało dodane do toczenia o 
wysokiej wydajności. Obróbka zostaje umyślnie przerwana po 
przepracowaniu pewnej odległości, po określonym czasie lub 
określonej liczbie ścieżek narzędzi. Po osiągnięciu 
wyznaczonego limitu oraz zakończenia pracy, automatycznie 
uruchamia się makro cofania.

Korzyści: Zwiększona niezawodność procesu, uproszczona 
obsługa narzędzi siostrzanych.

Baza narzędzi: Ae oraz Ap 

Wartości posuwu Ap i Ae zostały dodane do bazy danych 
narzędzia dla toczenia, rowkowania oraz okrągłych wstawek. 
Umożliwia to zdefiniowanie głębokości dosuwu i długości 
dosuwu jako wartości domyślnych w bazie danych narzędzi i 
wykorzystanie ich jako zmiennych w zadaniach obróbki

Korzyści: Zwiększona niezawodność procesu podczas 
programowania.

Przecinanie

Narzędzia do rowkowania mogą być teraz używane do 
oddzielania. Pomaga to uniknąć niepotrzebnych zmian narzędzi 
jeśli zezwala na to średnica komponentu.

Korzyści: Zmniejszona liczba wymian narzędzi.
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CAD Integration: hyperCAD®-S CAD Integration: hyperCAD®-S

n  I przypadku ciał stałych i siatek masa jest wyprowadzana 
przez przypisanie materiału. Umożliwia to lepszą ocenę 
określonych właściwości komponentów.

Korzyści: Poprawione wyjście informacji.

Projekt

Linie łamane w 3D można rzutować na płaszczyzny. Umożliwia 
to tworzenie granic na przykład dla obszarów materiałów 
spoczynkowych.

Korzyści: Bardziej przyjazne dla użytkownika.

Wymiary rzędne

Dwa rozszerzenia zapewniają lepszą kontrolę nad 
wymiarowaniem rzędnych. Użytkownik może określić wymiary 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara. Ponadto, można dodać linie odniesienia 
dla zapewnienia lepszej przejrzystości.

Korzyści:  Bardziej przyjazne dla użytkownika.

Tworzenie elektrod

Dodano dwa rozszerzenia do generowania elektrod:

n   Oprócz automatycznego wyboru użytkownik może teraz 
ręcznie wybierać półfabrykat przy wytwarzaniu elektrod.

n   Dodano dwa nowe domyślne kolory dla brył oraz dolnej 
powierzchni redukcyjnej w celu poprawy automatyzacji 
programowania NC.

Korzyści: Rozszerzony wybór półfabrykatów, lepsza automatyzacja.

 hyperCAD®-S Electrode

 Highlight 

Podcięcia

Nowa funkcja „Podcięcia” umożliwia szybkie i niezawodne 
wykrywanie obszarów podcietych na komponentach. Krzywe 
ograniczające mogą być tworzone automatycznie z wykrytych 
obszarów i wykorzystywane do programowania, na przykład 
jako granice frezowania lub do zapewnienia lepszego 
przeglądu.

Korzyści: Ulepszona analiza komponentów.                                                              

 Highlight 

Gęstość i masa

Dwa dodatki do właściwości encji dostarczają więcej informacji 
o komponencie:

n  Środek masy można określić i wygenerować z brył oraz siatek 
objętości i zapasów za pomocą właściwości jednostki. Może to 
zostać wykorzystane na przykład do zapewnienia optymalnego 
ustawienia zacisku.
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