Co nowego?

Authorized hyperMILL® Reseller

© The helmet was programmed and produced by DAISHIN.

Co nowego w wersji 2021.2?
Programowanie z hyperMILL 2021.2 jest szybsze, a oprogramowanie stało się
®

bardziej przyjazne dla użytkownika. Jednym przykładem tego jest wygodne i
bezpieczne wyświetlanie danych odniesienia geometrii w indywidualnych
strategiach. Ważne ulepszenia, takie jak „tryb powierzchni o wysokiej precyzji” oraz „gładkie zachodzenie” umożliwiają jeszcze bardziej wszechstronne
zastosowanie naszych strategii obróbki 3-osiowej i 5-osiowej. Dzięki wyróżnieniu BEST FIT hyperMILL umożliwia wyrównanie komponentów za naciśnię®

ciem przycisku. Nowa metoda gwarantuje wysoką efektywność i bezpieczne
ruchy centrów obróbkowych z tunelem maszynowym, a hyperCAD -S oferuje
®

również nowe funkcje do produkcji elektrod.
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Kody QR można klikać

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 systemowe: Windows® 10 (64-bitowy) | Integracje CAD: hyperCAD®-S, Autodesk® Inventor®, SOLIDWORKS, ThinkDesign 64 bitowy | Języki
oprogramowania: de, en, es, fr, it, nl, cs, pl, ru, sl, tr, pt-br, ja, ko, zh-cn, zh-tw

Informacje ogólne

Nowość

Zaawansowane opcje wizualizacji
Nowe funkcje w hyperMILL® gwarantują lepszy przegląd podczas
programowania CAM.
n Automatyczne wyświetlanie modelu półfabrykatu

Półfabrykat może być teraz wyświetlany automatycznie dla każdego zadania obróbki. Oznacza to, że w razie potrzeby używany
półfabrykat może być natychmiast widoczny po wybraniu zadania. Tę opcję wizualizacji można aktywować lub dezaktywować
w każdej chwili w menu podręcznym lub poprzez podwójne kliknięcie symbolu żarówki.
n Podgląd wybranych obiektów

Obiekty używane w zadaniu, takie jak krzywe, ściany lub punkty, są wyróżnione w hyperMILL®, kiedy wybrane jest zadanie. Tę
opcję wizualizacji można aktywować lub dezaktywować w każdej
chwili przy użyciu skrótu „Q”.
Informacja: Podgląd wybranych obiektów jest dostępny wyłącznie w hyperCAD®-S.

Korzyści: Większa przejrzystość.

Zaawansowany raport wyjściowy
Podczas tworzenia raportów można teraz równolegle tworzyć kilka wariantów raportu. Przykładowo, można w tym samym czasie
tworzyć raport dotyczący narzędzia specjalnego oraz ogólny raport zadania dla operatora obrabiarki.
Dodatkowo, raporty dotyczące narzędzi toczenia można teraz
tworzyć w hyperMILL® AUTOMATION Center.
Korzyści: Jeszcze łatwiejsza obsługa.
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Informacje ogólne

Baza danych narzędzi:
„Zezwalaj na zagłębianie”
W naszej bazie danych narzędzi można użyć pola wyboru „Zezwalaj na zagłębianie” do typu narzędzia do fazowania w celu
określenia, czy możliwe jest zagłębienie się narzędzia w materiał. Właściwości narzędzia są uwzględniane podczas kontroli
kolizji w symulacji. Dla przykładu, komunikat o kolizji pojawi
się, jeśli zadanie wiercenia przed obiektem nie zostało wykonane prawidłowo i pole wyboru „Zezwalaj na zagłębianie” zostało
dezaktywowane.
Korzyści: Zwiększona bezpieczeństwo kolizji.

Edycja ścieżki narzędzia
W nowej wersji hyperMILL® interaktywna metoda edycji interaktywnej ścieżki narzędzia jest teraz również dostępna dla strategii
5-osiowych. Umożliwia to użytkownikowi edycję istniejących ścieżek narzędzia w sposób bardzo elastyczny, aby możliwa była ich
optymalna adaptacja do warunków komponentu. Intuicyjna praca
ułatwia skrócenie ścieżki narzędzia, na przykład dla wybranych
punktów i krzywych, w wybranym obszarze lub na płaszczyźnie.
Można także wybierać i usuwać kompletne sekwencje ścieżki narzędzia między dwoma punktami G0. Makra dojazdu i wycofania
umożliwiają czystą obróbkę przyciętych obszarów. Zmodyfikowane ścieżki narzędzia są sprawdzane pod kątem kolizji.
Dodatkowo polecenie „Edytuj ścieżkę narzędzia” można teraz
wykonać bezpośrednio za pośrednictwem menu kontekstowego
ścieżki narzędzia.
Korzyści: Elastyczna obróbka ścieżek narzędzia.

Baza danych makr
Układy można teraz zapisywać w makro zadania w bazie danych
makr. Aby później zastosować makro, trzeba wcześniej stworzyć
wymagane układy w hyperMILL®.
Korzyści: Jeszcze łatwiejsza obsługa.
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CAM – strategie obróbki 2,5D

Obróbka rowka teowego w modelu 3D
W tej strategii mogą być teraz stosowane również frezy tarczowe.
Geometria narzędzia jest w pełni zmapowana w hyperMILL® i jest
wykorzystywana zarówno do obliczenia, jak i wykonania symulacji.
Korzyści: Dodatkowy typ frezu.

CAM – strategie obróbki 3D

Obróbka ISO 3D
Kilka krzyw ograniczających można teraz wykorzystywać w strategii, aby umożliwić obróbkę różnych obszarów w jednym zadaniu.
Kilka zamkniętych krzyw ograniczających można wybrać do precyzyjnego ograniczenia obróbki.
Korzyści: Jeszcze łatwiejsza obsługa.

3D Wykańczanie równoodległe
Obszar obróbki można teraz dodatkowo zdefiniować poprzez wybór krzywych ograniczających. Umożliwia to precyzyjną obróbkę
indywidualnych obszarów na modelu powierzchni.
Można użyć opcji „Gładkie zachodzenie” w celu uzyskania płynnych przejść lub wyglądu bez widocznych spoiw. Wytworzy to nakładkę na krzywych ograniczających i umożliwi szyk obróbki bez
zauważalnych przejść.
Korzyści: Jeszcze łatwiejsza obsługa i zwiększona jakość obróbki.
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CAM – strategie obróbki 3D

Nowość

Wykańczanie kształtu w osi Z 3D
Kilka innowacji pomaga ulepszyć obróbkę.
n Zoptymalizowane sortowanie ścieżek narzędzia

Zmniejszona liczba wycofań zapewnia bardziej jednolite ścieżki
narzędzia
n Płynne zachodzenie na granicy

Ścieżki narzędzia zachodzą na siebie za granicą, umożliwiając
obróbkę bez przejść
n Dowolna geometria narzędzia

Obróbka z dowolną geometrią narzędzia

Do obliczenia i symulacji ścieżek narzędzia można teraz użyć
dowolnej geometrii narzędzia
n Przytnij ścieżkę narzędzia do półfabrykatu

Dzięki tej opcji można teraz przyciąć ścieżki narzędzia do półfabrykatu, co pozwala uniknąć niepotrzebnych ścieżek narzędzia
Korzyści: Ulepszona jakość obróbki.

CAM – 5-axis Strategies

Obróbka 5-osiowa wykańczająca o stałym
dystansie
Podobnie jak w przypadku obróbki 3-osiowej, obszar obróbki
można teraz dodatkowo zdefiniować dla strategii 5-osiowej, wybierając krzywe ograniczające. Umożliwia to precyzyjną obróbkę
indywidualnych obszarów na modelu powierzchni.
Korzyści: Jeszcze łatwiejsza obsługa.
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CAM – Strategie obróbki 5-osiowej

5-osiowa obróbka kanałów
Strategie obróbki kanałów zostały ulepszone. W celu zapewnienia
większej przejrzystości karta obróbki 5-osiowej została unormowana i oferuje teraz te same parametry ustawień dla wszystkich
strategii.
Kąt ustalonego narzędzia nie musi już być aktywowany poprzez
pole wyboru, ponieważ dostępne są teraz opcje alternatywne:
n Opcja

„Stała 3D” tworzy ścieżki narzędzia z osią narzędzia w
kierunku osi Z układu.
n Obróbka „równoczesna 5-osiowa” jest możliwa w połączeniu z
żądanym kątem pochylenia i maksymalnym kątem pochylenia
W obróbce równoczesnej 5-osiowej żądany kąt pochylenia wynoszący zero stopni doprowadzi do zmodyfikowanego procesu obróbki. Jeśli opcja unikania kolizji jest nieaktywna, indeksowana
obróbka jest wykonywana wyłącznie od punktu początkowego
do punktu końcowego. Jeśli opcja unikania kolizji jest aktywna,
rozpoczyna się indeksowana obróbka i obróbka jest kontynuowana równocześnie, kiedy konieczne jest unikanie kolizji. Kiedy kanały są początkowo pionowe, zapobiega się w ten sposób
niepotrzebnym ruchom w osi liniowej.
Kiedy frez kulowy jest używany z wyłączonym narzędziem do
monitorowania, znany ruch wycofania osiowego nie jest już wykonywany. W celu osiągnięcia bezkolizyjnego ruchu G1 ostrza
narzędzia (sfera) przy odchodzeniu od składnika odwołanie do
płaszczyzny początkowej jest teraz zbliżone do frezu sferycznego.
Korzyści: Zoptymalizowana obróbka i poprawione opcje ustawień.
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CAM – VIRTUAL Machining

Indywidualny wybór bazy
Teraz można zdefiniować przypisany do użytkownika początek
zadania na liście zadań do zrealizowania w programie NC. W tym
celu, kiedy zaznaczone jest pole wyboru „ID początku”, można
wybrać początek bazy z listy lub wprowadzić dowolny parametr
początku, taki jak G56. Ułatwia to pracę nad równoległymi projektami lub kilkoma projektami na raz, a także pracę kilku programistów wykorzystujących wirtualną maszynę.
Korzyści: Bardziej elastyczna praca z początkami.

Nowość

Optymalizacja: Optymalizacja ruchu G1
Optymalizacja wykrywa wyjścia poza ograniczenia osi, a następnie optymalizuje sekwencje ruchu. Aby to wykonać, może przerwać ścieżki narzędzia G1, znaleźć nowe rozwiązanie w ramach
ograniczeń osi, a następnie kontynuować obróbkę. Tutaj ruchy
zagłębiania i wycofania są płynnie łączone ze ścieżkami narzędzia i sprawdzane pod kątem kolizji. Funkcja ta automatycznie
optymalizuje programy NC i zapewnia, że nie dochodzi do przekroczenia granic osi.
Pełen przejazd ścieżki narzędzia w zadanej osi

Korzyści: Łatwiejsze programowanie dzięki automatycznemu
tworzeniu rozwiązania i zwiększonej niezawodności procesu.

Nowość

Optimized tunnel logic
W obrabiarkach, w których narzędzie może być wycofane do tunelu, dostępna jest teraz opcja użycia specjalnej strategii zagłębiania i wycofania. Na liście zadań wybrana jest opcja „Zoptymalizowany układ logiczny tunelu” w sekcji Bezpieczeństwo NC.
Aby połączyć ruchy z układem logicznym bezpieczeństwa, narzędzie jest wycofywane do tunelu obrabiarki, a obrabiany przedmiot jest ponownie pozycjonowany według czterech osi.
Korzyści: Bardziej efektywna obróbka.
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ADDITIVE Manufacturing

Nowość

Tryb splotu
Aby zastosować materiał do konturów lub wypełnić obszary,
dostępny jest teraz tryb „Splot”, który można zastosować do
stworzenia ścieżki narzędzia w ruchu o kształcie fali lub zygzak.
Umożliwia to poszerzenie obszaru zastosowania i pogrubienie
aplikacji dla indywidualnego ruchu zastosowania. Zastosowanie
w sposób ciągły poprawia również właściwości metalurgiczne
dodanego materiału. Opcji tej można użyć do nakładania 2D, 3D
oraz 5-osiowego.
Korzyści: Bardziej wydajne nakładanie oraz poprawiony proces
i właściwości materiału.

Strategia pochylenia: Sztywna prowadnica
Opcję „Sztywna prowadnica” można teraz wybrać dla opcji
„Poprzednia ścieżka” w sekcji Strategie pochylenia w kontroli
5-osiowej. Strategia ta wymusza pochylenie wektora narzędzia
poprzedniej ścieżki, a także zapobiega wygładzaniu wektora narzędzia dla składników o ostrych narożach.
Korzyści: Ulepszona orientacja narzędzia i nakładanie przyrostowe.
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hyperMILL® BEST FIT
Nowość

hyperMILL® BEST FIT – inteligentne dopasowanie
komponentów za naciśnięciem przycisku
Czy jest Ci znany ten problem? Poświęcasz wiele czasu, wysiłków i cierpliwości, dopasowując swój półfabrykat lub komponent do obrabiarki, ale w końcu Twój ostateczny komponent nie pasuje, pomimo całego włożonego wysiłku. Mamy teraz
proste i skuteczne rozwiązanie właśnie tego problemu!
Dzięki hyperMILL BEST FIT wszelkie niepewności związane z tym krytycznym interfejsem są eliminowane za naciśnięciem
®

przycisku. Po otwarciu maszyny po obróbce nie napotkasz już żadnych niespodzianek, takich jak nieobrobione obszary z
niewielkimi naddatkami. Z hyperMILL BEST FIT proces jest bezpieczny, precyzyjny i możliwy do zaplanowania.
®

Wyrównanie w czasie rzeczywistym w CAM
Niewyrównany komponent jest testowany na maszynie przy użyciu pomiaru 3D, a te punkty pomiaru są wysyłane z powrotem do
CAM w formie raportu pomiarowego. Następnie hyperMILL® BEST
FIT dopasowuje kod NC dokładnie do aktualnej pozycji komponentu. Dzięki temu to wirtualna koncepcja (programowanie) jest
wdrażana do świata rzeczywistego (zacisk), a nie odwrotnie!

Cechy
n Szybkie

i niezawodne wyrównanie elementu w CAM w czasie rzeczywistym

n Symulacja
n Wyjście

rzeczywistej pozycji składnika w wirtualnej obrabiarce

NC w rzeczywistej pozycji składnika

n Rzeczywiste

ograniczenia osi oraz kolizje są symulowane i w razie potrzeby
podejmowane są środki zaradcze
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hyperMILL® BEST FIT

Składniki odlewane / składniki spawane

Nieprecyzyjny półfabrykat

Drugie mocowanie/naprawa

Składniki przyrostowe

Składniki wykuwane

Drugie mocowanie/naprawa

Zalety
n Bezpieczna

obróbka

n Nie

są wymagane skomplikowane konfiguracje / specjalny
sprzęt pomiarowy

n Możliwość
n Krótszy
n Nie

planowania czasu konfigurowania i procesów

czas przetwarzania

są już wymagane umiejętności konfiguracji

n Zmniejszony

wysiłek podczas projektowania ➜ Nie jest wymagana
geometria pomocnicza

n Bez

konieczności dostosowania do sterownika

n Łatwe

przeniesienie obróbki na inne urządzenie
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hyperMILL® VIRTUAL Machining –
bezpieczeństwo jest najważniejsze!
Wkrocz w przyszłość już dziś i wynieś produkcję na wyższy poziom! Dzięki
oprogramowaniu hyperMILL® VIRTUAL Machining firma OPEN MIND zrealizowała wizję doskonałego połączenia świata wirtualnego z rzeczywistym: nowy
wymiar postprocesorów i technologii symulacji z myślą o produkcji jutra.

Integracja CAD: hyperCAD -S
®

Nowość

Nowe formaty importu
Nowa wersja hyperCAD®-S oferuje trzy dodatkowe formaty importu plików. SAT jako standardowy tekst ACIS i OBJ oraz 3MF do importowania danych siatki. Dzięki temu można teraz importować
te typy plików bezpośrednio do hyperCAD®-S.
Korzyści: Większa elastyczność podczas importowania danych.

Wiązanie
Nowa funkcja wiązanie „Styczności” umożliwia wzajemne wyrównanie ścian walcowych względem siebie.
Korzyści: Wyrównanie ścian walcowych do ścian zaciskowych.

Import danych z szablonów
Podczas importowania danych można teraz użyć pliku z szablonem do wszelkich formatów, które nie są obsługiwane natywnie.
Daje to użytkownikowi możliwość zdefiniowania konkretnych
specyfikacji dla każdego formatu w szablonie (plik .hmct).
Korzyści: Spersonalizowanie standardów importowania dla
jeszcze łatwiejszej obsługi.

100 °

Kształty – obroty
Polecenie „Obrotowe” zawiera teraz opcję „Symetryczne”, która
gwarantuje, że wymagany zakres kąta jest zastosowany w równym stopniu do obu osi obrotu. Może to być używane do ściany
obrotowej, wypukłości i rowka.
Korzyści: Można łatwo tworzyć symetrycznie kształty obrotowe.
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Integracja CAD: hyperCAD -S
®

Szkicowanie przy użyciu szkicu V
Dwóch nowych wiązań można używać podczas szkicowania przy
użyciu szkicu V.
n Promień zbieżności
n Długość zbieżności

Umożliwia to kontrolowanie promieni lub długości w sposób
zbieżny.
Korzyści: Dodatkowe relacje szkicu i uproszczone wymiarowanie.

Kontur kształtu
Nowa opcja „Obrotowe” umożliwia również tworzenie konturów
obrotowych. Można je tworzyć w postaci polilinii lub precyzyjnych linii i łuków.
Korzyści: Rozszerzony zakres funkcji do geometrii obrotowych.

Krzywa średnia
Nowe polecenie krzywa „Średnia” tworzy nową, pośrednią krzywą pomiędzy dwoma zestawami krzywych. Opiera się to na krzywej izoparametrycznej obliczanej ze ściany rozwijanej pomiędzy
dwoma wybranymi zestawami krzywych. W ten sposób możliwe
jest tworzenie przybliżonych średnich krzywych w przestrzeniach
2D i 3D.
Korzyści: Szybkie i łatwe tworzenie środkowych krzywych pomiędzy sekcjami lub krzywymi prowadnicy.
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CAD – Elektroda hyperCAD -S
®

Utwórz elektrodę
Tworzenie elektrod zostało ulepszone poprzez zoptymalizowany
wybór materiałów nieobrobionych, a użytkownik może teraz podczas dokonywania wyboru materiału nieobrobionego wybrać trzy
różne opcje we właściwościach.
n Wysokość

bazy danych: Wybierany jest materiał nieobrobiony
o najmniejszej podanej wysokości. Opcja ta jest wymagana do
stałych, wstępnie zdefiniowanych wartości Z materiałów nieobrobionych.
n Wysokość bazy danych zoptymalizowana z odsunięciem: Odpowiada pierwszej opcji z dodatkowym odsunięciem, dzięki
czemu tylko zdefiniowana wartość musi zostać usunięta przez
frezowanie
n Wysokość elektrody z odsunięciem: W tym przypadku rzeczywista wysokość elektrody z dodatkową wartością odsunięcia
jest używana jako wysokość materiału nieobrobionego do modelu półfabrykatu.
Korzyści: Lepsze zarządzanie półfabrykatem.

Nowość

Konwerter elektrod hyperCAD®-S
Konwerter elektrod hyperCAD®-S można użyć do stworzenia plików importowania do maszyn EDM. Konwerter tworzy odpowiedni plik importu dla określonej maszyny EDM w oparciu o plik XML
nowo implementowanego modułu elektrody. Wygenerowany
plik można załadować bezpośrednio do maszyny, a wszelkie potrzebne parametry technologii, takie jak dane projektu, pozycja
odniesienia, przerwa iskrowa, orbita, materiał oraz typ elektrody
są już w nim zawarte. Konwerter obsługuje również pojedyncze
elektrody, a także elektrody obrotowe i wirtualne.
Intuicyjne i przejrzyste funkcjonowanie gwarantuje szybki i bezpieczny proces transferu do maszyn EDM. Następujące marki i
produkty oprogramowania są obsługiwane od wersji 2021.2:
n Exeron – Exoprog
n Zimmer & Kreim – Alphamoduli
n OPS-INGERSOLL – PowerSpark Editor i Multiprog

Korzyści: Optymalne wsparcie procesu dla maszyn EDM.
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