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Nexnet
Uplynulo již 30 let od prvního spuštění Edgecamu a jeho vývojáři mají zákazníkům stále
co nabídnout. V době představení Edgecamu šlo o tradiční CAD/CAM systém založený
na drátové a plošné geometrii. Nicméně s vývojem Mechanical Desktop a ProEngineer,
následované SolidWorks, Solid Edge a Inventor, se CAD systémy střední třídy na
objemové bázi začaly stále více rozšiřovat. Vývojáři Edgecamu se tedy jako první na
trhu CAD/CAM systémů rozhodli vydat se jedinečnou cestou podporující všechna hlavní
3D objemová jádra namísto vývoje svého softwaru založeného
na vlastním objemovém jádru.
Výhodou zvolené koncepce podporující
všechna hlavní objemová jádra je, že odpadá nutnost překládat CAD data. Dodnes má
mnoho jiných systémů problémy s přenosem dat prostřednictvím nezávislých formátů, například IGES. Do Edgecamu jsou však
všechny formáty importovány snadno a bez
ztráty integrity.

Prostředí Manažera strategií

Dnešní Edgecam
Dnešní Edgecam obsahuje revoluční Manažer strategií, vysokorychlostní hrubovací strategii Waveform a úplně nový modul
pro drátové řezání. Manažer strategií umožňuje vytvoření standardů obrábění zachycením nejefektivnějších a zároveň osvědčených
metod obrábění a jejich následnou automatickou aplikaci při dalším programování, a to
i na zcela odlišných dílech. Pomocí strategií
probíhá příprava NC programů způsobem,
který se diametrálně liší od doposud využívaných konvenčních způsobů přípravy výroby. Technolog zadá strategiím požadovanou
logiku a metodiku obrábění jednotlivých
částí obráběných komponent a Edgecam
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pak využívá tyto parametry ke zcela automatickému zpracování NC programů. Díky
strategiím tak lze snížit čas potřebný pro přípravu výroby o desítky procent a zároveň,
a to je velmi důležité, pomáhá standardizovat metody obrábění.
Hrubovací strategie Waveform, která maximalizuje míru úběru materiálu a zároveň

řezání, jako například noční provoz bez obsluhy nebo denní provoz s obsluhou, případně může definovat vlastní strategii.
Mezi hlavní výhody nového drátového řezání
patří:
• přednastavené postprocesory, které lze
dále editovat;
• knihovna schémat řezání;
• jednoduché aplikace hrubovacích
a dokončovacích řezů na různé typy dílců;
• reverzní dráha s možností změny technologie pro každý řez;
• různé strategie v rozích, včetně ISO
a kuželových;
• značky na dráze nástroje reprezentující
navlečení drátu, přestřižení drátu
a zastavení stroje;
• bezodpadové řezání kruhových i nepravidelných tvarů;
• bezodpadové řezání zohledňuje průměr
předvrtaného otvoru a eliminuje tak
tzv. řezy naprázdno a zkracuje dobu cyklu.
Nové prostředí Workflow
Důkazem toho, že vývojáři Edgecamu nezahálejí, je nové prostředí, pomocí něhož
lze k vygenerování NC kódu dospět ještě
rychleji a snadněji než dosud. Řeč je o letošní převratné novince Edgecamu – o novém prostředí Workflow, které je vyvinuto

Ukázka prostředí Workflow

prodlužuje životnost stroje i nástroje, představuje pro uživatele posunutí hranic tradičního frézování. Další novinkou je přidání rozhraní Autodesk Vault do Edgecamu.
Menu Autodesk Vault v Edgecamu umožňuje uživateli spravovat data v softwaru Autodesk Vault 2013.
Nové drátové řezání
v Edgecamu
Nový modul Drátové řezání poskytuje intuitivní prostředí pro komplexní programování všech drátořezů. Edgecam Drátové řezání
obsahuje rozsáhlou databázi postprocesorů
s knihovnou technologií řezání. Uživatel má
možnost vybírat z předdefinovaných strategií

pro zjednodušení a zpříjemnění práce technologů a programátorů a za účelem snížení nákladů, zlepšení kvality vyráběných dílů
a zkrácení dodacích lhůt.
Workflow automaticky vybere vhodné prostředí (frézovací či soustružnické) pro obrobení dílce a umístí nulový bod podle nastavení uživatele. Díky nově navrženému ovládacímu panelu, automatickému polohování
dílce, výběru polotovaru z databáze a volbě
vhodného stroje lze vygenerovat dráhy nástrojů pro obrábění doslova během několika vteřin.
Nástroje prostředí Workflow pomáhají
při načítání a polohování dílců, při výběru
způsobu obrábění a vhodných obráběcích

Volba stroje a způsobu obrobení dílce
Uživatel volí ze seznamu vhodných strojů,
který je sestaven automaticky na základě
tvaru a rozměrů daného dílce.

Dráhy nástroje vytvořené
strategií Waveform

Dialog pro nastavení nulového bodu
v prostředí Workflow

strojů, přidávají uživatelem definovaný polotovar nebo polotovar z databáze, importují upínače, vybírají stroj a soubor nástrojů
a vybírají strategie pro co nejvyšší možnou
automatizaci výroby. V každém kroku Workflow uživateli navrhuje, jak nejlépe a nejefektivněji dosáhnout požadovaného výsledku, případně automaticky provede obrábění. V každém kroku procedury Workflow
může uživatel nastavení obrábění kdykoliv
změnit.

• obrábění – plánovací nástěnka umožňuje pomocí funkce drag & drop komfortně
měnit pořadí obráběcích operací;
• ověření – pomocí simulátoru jsou ověřeny
dráhy nástrojů, případné kolize či překročení limitů os stroje.
• vygenerování NC kódu – poslední, pátý
krok.

Způsob práce
v prostředí Workflow
Začátkem května Vero Software, vývojářská
společnost CAD/CAM softwaru Edgecam,
zorganizovala pro své zákazníky a ostatní zájemce dva webináře o novém prostředí Workflow. Těchto webinářů se zúčastnilo
více než tisíc zájemců, kterým bylo předvedeno, jak probíhají jednotlivé kroky v tomto prostředí:
• nastavení – Workflow dynamicky nastaví nulový bod modelu podle předchozího
uživatelského nastavení bez ohledu na to,
jak nulový bod nastavil konstruktér. Následně přidá polotovar a upínače prostřednictvím databáze polotovarů a správce upínačů a strojů;
• útvary – funkce rozpoznávání útvarů v Edgecamu je schopna během několika vteřin rozpoznat na 3D modelu velké množství útvarů k obrobení včetně jejich vlastností;

Jakmile je jeden krok ve Workflow hotov,
uživatel plynule přejde do dalšího a postupně tímto způsobem dokončí všech pět
kroků. Proces je zakončen získáním plně
naprogramovaného dílce s provedenou
kontrolou kolizí a s rychlým a precizním vygenerováním NC kódu. Nové prostředí je
ve stylu Microsoft Office 2010, což uživatelům umožňuje efektivně spravovat soubory a složky.
Průběžná podpora uživatele
Během webinářů bylo položeno několik
otázek týkajících se toho, jak mohou tyto
nové nástroje pomoci ve výrobním procesu. Odpovědi lze shrnout do následujících
bodů.
Načítání a umístění součástí
Načítání a umístění součástí probíhá plně
automaticky na základě voleb uživatele. Dříve musel uživatel ručně nastavit prostředí
(soustružnické nebo frézovací) a použít tradiční příkazy „posun“ a „transformace modelu“ před definováním nulového bodu.

Použití uživatelem definovaného
polotovaru či polotovaru z databáze
Polotovary jsou při volbě automaticky rozděleny do tří kategorií – vhodný, lze použít a nevhodný. Z těchto kategorií je pak možné jednoduše vybrat požadovaný tvar polotvaru.
Použití upínačů
Uživatel má možnost definovat jakékoliv
modely svěráků, sklíčidel aj. jako upínače.
Ze Správce upínačů pak již jen vybírá vhodný typ pro danou situaci.
Automatizace výroby pomocí strategií
Vývojáři společnosti VERO Software vyvinuli sofistikovaný systém automatizace obrábění v Edgecamu. Na základě rozpoznaných
útvarů na modelu a jejich vlastností jsou pomocí předem definovaných strategií obrábění vygenerovány dráhy nástrojů pro obrobení dílce ve správném pořadí. Tyto automaticky vygenerované dráhy lze dále detailně
uživatelsky upravovat.
Přínosy
Edgecam Workflow má významný vliv na
zkrácení programovacího času a díky své
jednoduchosti ovládání zásadním způsobem zkracuje dobu potřebnou k zaškolení
nových uživatelů. Cílem vývojářů přitom bylo odpovědět na potřeby uživatelů v oblasti snižování nákladů při současném zlepšování kvality a zkracování dodacích lhůt. Bylo tak dosaženo podstatně rychlejší tvorby
NC programů oproti programování běžným
způsobem.
Nové prostředí Workflow bude v Edgecamu uvedeno ve verzi 2013 R2, jejíž vydání mohou čeští zákazníci očekávat přibližně
v září letošního roku.
BC. PETRA SLATINOVÁ

Placená inzerce
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