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Co nowego?

Ten dokument zawiera ogólny przegląd nowych opcji znajdujących się w Alphacam 2018 R2
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Wprowadzenie
Wprowadzenie

Witaj ponownie w kolejnej wersji AlphaCAM !
Jeśli ten dokument byłby magazynem, to z pewnością tytułem byłby NESTING. Ta długo oczekiwana poprawa zapewnia
jedne z najlepszych wyników, jakie zaobserwowaliśmy podczas optymalizacji złożonych geometrii w różnych
środowiskach. Dodatkowo nowy algorytm Vero Nesting z pewnością zadowoli nawet najbardziej wymagających
użytkowników. Nasze testy wewnętrzne przyniosły znacznie lepsze wyniki w różnych przypadkach i scenariuszach.
Skorzystaliśmy również z okazji i przyjrzeliśmy się procesowi tworzenia nestingu i z ogromną przyjemnością ogłaszamy, że
znajdziesz kilka bardzo interesujących niespodzianek, takich jak podgląd arkuszy podczas optymalizacji z jednoczesnym
usprawnieniem tej funkcji. Ponowna ocena przepływu pracy nieuchronnie doprowadziła nas do zakwestionowania
procesu selekcji arkuszy, dlatego też dodaliśmy nowy selektor arkuszy, który z pewnością zadowoli wielu użytkowników.
Odkładając nesting na bok, dodatkowa funkcjonalność jaką znajdziesz w tej wersji pochodzi od wielu różnych branż i
aplikacji ale my zrobiliśmy co w naszej mocy aby skupić się na tych funkcjach, które będą korzystne dla wszystkich
użytkowników programu.
Wyraźnymi przykładami są:







Narzędzia zdefiniowane przez użytkownika. Po wielu latach z problemami związanymi z narzędziami, które nie
zostały właściwie zdefiniowane, dodaliśmy teraz algorytm, aby pomóc użytkownikowi uniknąć problemu z
tworzeniem "złego" narzędzia.
Szkicownik Parametryczny. Usłyszeliśmy waszą opinię o tym narzędziu i ulepszyliśmy okno, aby umożliwić
zarządzanie bardziej skomplikowanymi projektami.
Sortuj geometrię przez przekroje. Będziesz mógł ustawić kolejność operacji na geometrii, po prostu szkicując
przecinającą się geometrię. Wszystko, co dotyka geometrii, ustala kolejność, która prowadzi do ogromnych
oszczędności czasu.
Konfiguracje SOLIDWORKS. Dla tych użytkowników, którzy korzystają z SOLIDWORKS mamy bardzo miłą
informację, teraz można odczytać konfigurację złożenia, co oznacza, że nie musisz otwierać pliku SOLIDWORKS,
wybierać konfiguracji, zapisywać jej a na końcu importować do Alphacam. Teraz będziesz mógł zrobić to
wszystko w Alphacam ! Będziesz mógł wybrać, którą konkretną konfigurację chcesz zaimportować. Prowadzi to
do dużej oszczędności czasu dla użytkownika naszego programu.

Chcemy również skorzystać z tej okazji, aby zachęcić was do przeczytania Raportu konserwacji. Zespół pracował bardzo
ciężko, aby rozwiązać niektóre z waszych problemów, a lista pokazuje nasz wkład i zaangażowanie.
Na koniec chcielibyśmy dodać, że nieustannie będziemy dążyć do usprawnienia pracy programu, aby jak najmniej czasu
spędzać przed ekranem.
Raz jeszcze dziękujemy Ci za korzystanie z naszego programu. Mamy nadzieję, że nowa wersja spełni wasze oczekiwania i
będzie przyjemnym doświadczeniem !

-twórcy Alphacam
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Przegląd najważniejszych nowości wersji 2018 R2
Przegląd najważniejszych nowości

To wydanie Alphacam zawiera następujące poprawki i usprawnienia:



















Nesting
o Implementacja algorytmu New Vero Nesting
o Nowe usprawnienia przepływu pracy oraz zgłaszania problemów.
o Selektor arkuszy.
o Nesting mostkowy: Nowe funkcje
o Zapisz odcięcie: Ulepszono do zastosowania stylu obróbczego.
Definiowanie narzędzia
o Tworzenie narzędzi zdefiniowanych przez użytkownika.
o Sprawdź, czy maksymalna głębokość przekracza długość narzędzia.
Importowanie CAD
o Opcje importowania SOLIDWORKS.
Sortowanie
o Sortuj geometrię przez przekrój.
Menadżer automatyzacji
o Usunięto potrzebę posiadania pełnej ścieżki pliku CSV.
o Ulepszono wybór materiału.
o Obsługa nowego algorytmu Vero Nesting.
Szkicownik parametryczny
o Ulepszenie GUI.
Reguły parametryczne
o Ulepszenie GUI.
Obróbka
o Usprawnienie cyklu Planowanie
o Ulepszenie opcji Program Stop
o Posuw - Wspieranie wszystkich ścieżek narzędzi, w tym 3/5 osiowych.
Obróbka Kamienia
o Usprawnienie symulacji osłony dysku.
o Pochylona obróbka płaszczyzny roboczej w module Standard.
Obróbki 3D
o Dodanie obróbki z poziomem Z do dalszych strategii.
Wymiarowanie
o Jednostki i ich alternatywy.
CDM Rejestrator makr
o Dostępny w modułach Standard.
Interfejs
o Blokowanie pliku Alphacam.
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Ważne informacje
Obsługa systemów operacyjnych

Wersja Alphacam 2018 R2 obsługuje następujące system operacyjne:
Windows 7 - Professional, Enterprise, Ultimate
Windows 8 - Professional, Enterprise
Windows 10 - Professional, Enterprise
Uwaga: Alphacam 2018 R2 może być zainstalowany tylko na 64-bitowym systemie operacyjnym.
Po więcej informacji proszę zajrzeć do poradnika instalacji lub wymagań systemowych, który dostępne są na stronie
http://www.alphacam.com
Data wygaśnięcia subskrypcji Alphacam

Aby uruchomić Alphacam 2018 R2 należy posiadać subskrypcję przynajmniej do kwietnia 2018 lub późniejszą.
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Nesting
Nesting – Nesting mostkowy –Nowe funkcje

Dodano nową opcję do mostkowego Nestingu aby móc
kontrolować maksymalną długość. Wcześniej nie miało to
granic, a dwie części można było połączyć razem, nawet jeśli
znajdowały się po przeciwnych stronach arkusza. To również
spowalniało przeliczanie czasu, co na kilku arkuszach
powodowało straty.
Jeżeli użytkownik wybierze opcję Maksymalny Limit Długości
Mostku, zostanie poproszony o podanie dodatniej wartości
współczynnika skali(domyślną wartością jest 4), tak żeby
Maksymalna Długość Mostka = Maksymalnej Średnicy
Narzędzia x Skala.
Dostępna jest również nowa opcja Tylko najgłębsze ścieżki
narzędzia mostku, pozwala ona na kontrolowanie tego co się
dzieje, gdy zewnętrzne ścieżki różnią się głębokością dla
różnych części, ale wszystkie głębokości są głębsze od arkusza.
Można też wybrać Mostkuj wszystkie części albo po prostu
Mostkuj najgłębsze ścieżki narzędzia.
Nesting - Zapisz Odcięcie-Ulepszono do zastosowania stylu obróbczego

Nesting: Zapisz Odcięcie, komenda ta została udoskonalona, umożliwiając przypisanie do stylów obróbki w celu obcięcia
wyznaczonych odcinków z aktualnego arkusza. Pojawi się na liście operacji jako operacja NC dla tego konkretnego
arkusza. Alphacam automatycznie generuje linię, do której zastosowano styl, ta linia ma poziom Z taki aby odpowiadało
to grubości arkusza lub jeśli arkusz nie ma przypisanej grubości to poziom Z jest taki sam jak najgłębszej ścieżki narzędzia.
Użytkownik może również określić, która strona linii jest wycinana.
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Nesting – Nowy silnik Nestingu

Wersja Alphacam 2018 R2 ma nowy wydajny silnik Nestingu.
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Okno dialogowe Nestingu zostało zaktualizowane, aby uwzględnić nowe opcje:






Vero Nesting to nowy komponent, który jest obecnie zintegrowany z naszym bliźniaczym produktem Radan,
który polega w dużej mierze na dobrej wydajności.
Dodano nowe opcje, aby kontrolować sposób wyboru arkuszy. Podobnie jak w poprzedniej wersji, arkusze
można wybierać z ekranu lub alternatywnie, z bazy danych arkuszy.
Jeśli wybrano opcję Wybierz arkusze z bazy danych, zostanie wyświetlony nowy selektor arkuszy, który korzysta
z tej samej bazy danych arkuszy co Menedżer automatyzacji. Menadżer automatyzacji używa teraz selektora
arkuszy do obsługi wielu arkuszy.
Wybór Arkusza może być wykonany przez poszczególne arkusze lub wszystkie arkusze określonego rodzaju
materiału; grubość można wybrać jednym kliknięciem.

Okno dialogowe opcji Nestingu zostało przeprojektowane w celu dopasowania do wybranego mechanizmu i oferuje kilka
nowych parametrów charakterystycznych dla Vero Nesting:




Oprócz poprzednich opcji pakowania dla górnej / dolnej i lewej / prawej strony, dodano nową opcję Wcześniej
zdefiniowany, która pozwala użytkownikowi kontrolować, jak będzie wyglądał offcut;; wpływa to szczególnie na
sposób ustawienia ostatniego arkusza. Jeśli użytkownik wybierze Pionowy Offcut, części zostaną ustawione do
lewej / prawej strony arkusza. Podobnie preferencja Poziomy Offcut zostanie ustawiona do góry / dołu.
Ważnym ustawieniem jest całkowity czas obliczeń; w przeciwieństwie do poprzedniej wersji, opcja Vero Nesting
używa czasu całkowitego zamiast czasu na arkusz. Obrazuje to fundamentalne usprawnienie, w którym nowy
silnik stara się zoptymalizować całe nakładanie, zamiast próbować optymalizować arkusze na podstawie arkusza.
Nakładanie będzie próbowało nowych optymalizacji tak długo, jak pozwala na to limit czasowy; pamiętaj, że ta
wartość może być ustawiona na zero, co oznacza brak limitu i użytkownik musi interweniować, aby
zaakceptować wynik.

Opinie użytkowników są również dostępne podczas procesu nakładania:






Wartościowe informacje wyświetlane podczas działania silnika Nestingu.
Oś czasu na górze wskazuje czas, który upłynął / pozostał. Poniżej dla każdego nowego obliczenia arkusza mamy
współczynnik wypełnienia arkusza, ogólną liczbę arkuszy do wypełnienia gniazda i liczbę różnych układów
arkuszy.
Po obliczeniu wielu układów, strzałki w lewo / w prawo przechodzą przez układy, a dla każdego układu
wyświetlana jest osobna wielokrotność, liczba części na arkuszu i współczynnik wypełnienia arkusza.
Użytkownik może zatrzymać nakładanie w dowolnym momencie i zaakceptować bieżący wynik lub,
alternatywnie, przerwać i odrzucić.
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Nesting – Selektor arkuszy

Wszystkie ulepszenia Nestingu w tej wersji obsługują wybór wielu arkuszy w menedżerze nestingu i menadżerze
automatyzacji, dlatego wprowadziliśmy "Selektor arkuszy". Jest to interfejs do nestingowej bazy danych arkuszy, która
umożliwia wybór wielu różnych arkuszy. Ich Priorytety i ilości do wykorzystania dla tej instancji można zarządzać w łatwej
w użyciu siatce obsługującej przeciąganie i upuszczanie oprócz ikon w górę / w dół.
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Importowanie CAD
Importowanie CAD – Opcje importowania SOLIDWORKS

Podczas importowania części SOLIDWORKS wyświetlane jest
okno dialogowe umożliwiające użytkownikowi wybranie
konfiguracji, które mają zostać zaimportowane:




Importuj wszystkie konfiguracje z widocznymi i
aktywnymi częściami.
Importuj z aktywnymi konfiguracjami.
Wybierz konfiguracje do importu z wyświetlonej listy.

Istnieje również pole wyboru, które zawiera wszelkie
zaimportowane obiekty, które mogły zostać zaimportowane
do modelu SOLIDWORKS.

Vero Software Limited

www.alphacam.com

12 z 51

Definiowanie narzędzia
Definiowanie narzędzia - Tworzenie narzędzi zdefiniowanych przez użytkownika

Poprzednio podczas tworzenia narzędzi definiowanych przez
użytkownika Alphacam był zbyt nie precyzyjny w stosunku do
profilu utworzonego przez użytkownika i zezwalał na
tworzenie narzędzi, które były niepoprawne. Ten problem
może nie być widoczny, dopóki użytkownik nie spróbuje
uruchomić Solid Simulation, ponieważ oprogramowanie ma
ścisłe reguły dotyczące obsługiwanych profili narzędzi.
Dlatego w tej wersji dodaliśmy algorytm sprawdzający
wybrany profil, aby upewnić się, że nadaje się on do tworzenia
narzędzi. Użytkownik może narysować jedną połowę profilu
narzędzia jako otwarty profil lub zamknięty symetryczny profil
narzędzia.

Definiowanie narzędzia – Sprawdź, czy maksymalna głębokość przekracza długość narzędzia

Dodaliśmy nową informację kontrolną w oknie Definicji
narzędzia. Będzie wyświetlane ostrzeżenie, jeśli maksymalna
głębokość jest większa niż długość narzędzia.
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Reguły paramteryczne
Reguły paramteryczne – Aktualizacja

Nowy interfejs z nową wstążką o odświeżonym wyglądzie został wprowadzony do dodatku Reguły Parametryczne :



Dodatek Reguły Parametryczne jest w pełni kompatybilny z poprzednią wersją. Dlatego wszystkie reguły
utworzone w poprzedniej wersji Alphacam będą działały poprawnie.
Dodatek Reguły Parametryczne jest również kompatybilny z rysunkami parametrycznymi w Menadżerze
Automatyzacji.
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Reguły parametryczne – Wiele akcji w jednej regule

Zaktualizowany dodatek Reguły Parametryczne zawiera:







Wiele akcji można zapisać w jednej regule.
W wyniku jednego testu można przypisać Stany Widoczności wielu warstw i wartości wielu parametrów.
W oknie dialogowym tworzenia / edycji, typy działań są wybierane z listy i dodawane do bieżącej reguły.
W dolnej sekcji wyświetlana jest lista akcji przypisanych do reguł, a siatka po prawej stronie podaje wartości
reguł / stany warstw itp.
Stany widoczności warstw są ograniczone do jednego na warstw, chociaż wszystkie stany warstw można
zmanipulować w jednym działaniu.
Lista siatki odzwierciedla liczbę warstw, które można zmienić.
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Reguły parametryczne - Zmiana wielu wartości parametru na jedną regułę

Dodatek Reguły parametryczne umożliwia przypisanie wielu wartości parametrów w wyniku jednego testu. Lista siatki
odzwierciedla liczbę parametrów, które można zmienić.

Vero Software Limited

www.alphacam.com

16 z 51

Szkicownik Parametryczny
Szkicownik Parametryczny - Zmiana rozmiaru okna poleceń

Podczas zmiany rozmiaru okna dialogowego Szkicu Parametrycznego okno poleceń miało rozmiar statyczny w
poprzednich wersjach. Teraz rozszerza się, aby obszar wyświetlania poleceń był bardziej przejrzysty dla użytkownika..
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Szkicownik Parametryczny – Nowe narzędzie do tworzenia geometrii (Zaokrąglenie i faza)

Szkicownik Parametryczny został usprawniony, aby ułatwić tworzenie geometrii dodano nowe narzędzia do zaokrąglania i
fazowania:




Podczas tworzenia łańcucha geometrii można stosować zaokrąglenia między liniami i łukami, a fazy mogą być
stosowane między dwoma elementami liniowymi.
Zaokrąglenia mogą być albo normalnym odwróceniem, albo ćwiartką okręgu jak w normalnym poleceniu.
Fazy mają parametry pierwszej i drugiej linii, które zostaną zastosowane w kolejności tworzenia geometrii.

Dodanie tych dwóch nowych narzędzi geometrii oznacza, że użytkownik nie musi już tworzyć złożonych równań, aby na
przykład obliczyć punkty przecięcia i punkty łączenia podczas stosowania zaokrągleń.
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Edycja obróbki
Edycja obróbki- Posuw - Wspieranie wszystkich ścieżek narzędzi, w tym 3/5 osiowych

Edycja posuwów została rozszerzona do obsługi ścieżek 3D i 5-osiowych. Elementy poszczególnych ścieżek narzędziowych
można wybierać z rysunku w taki sam sposób, jak w operacjach 2D.
Uwaga: Będą one traktowane jako zmiany specjalne, a operacji nie będzie można edytować, chyba że zostaną usunięte,
tak jak w przypadku operacji 2D.
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Obróbka 2D
Obróbka 2D – Cykl Planowania

Interfejs został odświeżony, aby uwzględnić obrazy i podpowiedzi. Istniejące pliki ze ścieżkami narzędzi utworzonymi
przez makro zostaną automatycznie zaktualizowane do nowego cyklu planowania po otwarciu. Operacja zostanie
oznaczona jako wymagająca aktualizacji, aby użytkownik mógł zdecydować.
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Planowanie – Obsługa wielu geometrii- Ulepszenie

Dodano nowe pole wyboru Obróbka wielu geometrii jako
jednej zostało dodane do zakładki Dane obróbki w cyklu
Frezowanie czołowe.
Jeśli opcja ta będzie odznaczona to obróbka będzie jak
wcześniej:




Jeśli wybrano wiele geometrii, będą one
wykonywane jedno po drugim.
Nie będzie żadnego sprawdzania kolizji dla każdej
części.
Narzędzie powróci do odległości bezpiecznej między
częściami.

Zaznacz aby:




Pełny wybór geometrii jest traktowany jako jedna
geometria.
Fikcyjny kształt pochodzi z wybranych geometrii, do
których stosowana jest obróbka.
Cały obszar można obrabiać bez podawania poziomu
Z.

Planowanie - Zoptymalizowane ruchy szybkie

Nowe pole wyboru Optymalizuj Posuwy zostało dodane do
cyklu planowania. Daje to kontrolę nad posuwami szybkimi
dookoła części, pomiędzy frezowaniem, w momencie w
którym parametry cyklu nie są ustawione jako
dwukierunkowe i nie jest użyty poziom Z.
Tutaj narzędzie musi przejść wokół części do pozycji dla
następnego cięcia. Jeśli jest zaznaczone to Alphacam oblicza
najkrótszą trasę, góra/nad, dół/w poprzek- jeżeli obróbka
odbywa się w poziomie, w lewo/w prawo oraz góra/dół w
przypadku obróbki w pionie. Jeśli odznaczone to za każdym
razem nastąpi powrót do punktu początkowego.
Uwaga: Czasami nie jest to wskazane, jeśli w pobliżu znajdują
się inne urządzenia; Pamiętaj, że posuwy wokół obrabianego
elementu mają bezpieczną strefę/dojazd.
Wskazówka: Użyj opcji wyświetlania - Pokaż posuwy ścieżek
narzędzi aby sprawdzić trasę ruchów szybkich.
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Obróbka 3D
Obróbka 3D - Dodanie obróbki z poziomem Z do dalszych strategii

Opcje poziomu Z zostały dodane do wszystkich strategii 3D, w
tym wszystkich równoległych strategii 3,4 i 5 osiowych.
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Konturowanie zgrubne Z
Konturowanie zgrubne Z – Wykrywanie podcięć naddatku

Wykrywanie podcięć naddatku zostało dodane do zakładki
Ogólne w cyklu Konturowanie zgrubne. Opcja ta analizuje
aktualny naddatek materiału oraz unika obszarów, które go
nie mają. Powinno to zapobiec obróbce w powietrzu i
zmniejszyć czas obróbki.
Ta dodatkowa opcja może spowodować zwiększony czas
obróbki, który nie byłby korzystny dla złożonych części bez
podcięć.
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Wytnij splajn/polilinię
Wytnij splajn / polilinię – Bezpieczny poziom

Przycisk wyboru poziomu Z został dodany do Bezpiecznego
Poziomu w strategii Wytnij Splajn/polilinię.
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Sortowanie
Sortowanie- Sortuj geometrię przez przecięcie

Zostały dodane 2 metody w Sortowaniu geometrii, Przez przecięcie i Wybrane przez przecięcia.



Kiedy wybrano opcję Przez Przecięcie, użytkownik proszony jest o wskazanie pojedynczej geometrii na obecnym
rysunku.
Kiedy wybrano opcję Wybrane przez Przecięcia, użytkownik proszony jest o wybranie geometrii w kolejności.

Każda przecinająca się geometria jest następnie umieszczana w kolejności, w której się przecina.

Vero Software Limited

www.alphacam.com

25 z 51

Operacje
Ulepszenie operacji Program Stop

Usprawniono użyteczność i stabilność operacji Program Stop:








Teraz można wstawić Program Stop do rysunku,
który nie zawiera ścieżek narzędzia lub jest pusty.
Może to być przydatne w momencie, w którym
chcesz aby wyskoczyło powiadomienie dla operatora
CNC przed rozpoczęciem obróbki, na przykład z
wiadomością o mocowaniu(łapkach).
Możesz teraz zmienić nazwę operacji Program Stop w
Szybkiej Edycji, zmieniona nazwa pojawi się w
zakładce Operacje. Może to być pomocne aby dać
operatorowi istotne informacje.
Ulepszyliśmy sposób w jaki Program Stop działa
podczas używania zdefiniowanych stylów.Notatki są
teraz przenoszone do Operacji utworzonej na
rysunku.
Poprzednio, jak na rysunku było kilka Programów
Stop i zostały one ponownie zsekwencjonowane,
Alphacam łączył je w jedną operację i usuwało. W tej
wersji zostało to już naprawione.
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Wymiarowanie
Wymiarowanie – Jednostki i ich alternatywy

Ta wersja przedstawia pojęcie Jednostek i ich alternatyw.
Użytkownicy mogą teraz określać sufiks (jednostkę) dla
wymiarów i jeśli to konieczne, wyświetlać dodatkowy Wymiar
alternatywny. Wymiary można teraz wyświetlać na przykład za
pomocą mm / cala lub mm / ft, a także dowolnych innych
jednostek.

Nowa karta Alternatywna Jednostka została dodana do okna
dialogowego Wymiarowanie. Aby wyświetlić wymiar
alternatywny, użytkownik musi określić mnożnik jednostki i
alternatywny przyrostek dla jednostki. Mnożnik jednostki jest
mnożnikiem stosowanym jako współczynnik konwersji między
jednostkami podstawowymi i alternatywnymi.
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Menadżer Automatyzacji
Menadżer Automatyzacji – Import CSV - Usunięto potrzebę posiadania pełnej ścieżki pliku CSV

Poprzednio w Menedżerze automatyzacji podczas importowania plików do zadania z pliku tekstowego w stylu CSV pełna
ścieżka i nazwa pliku musiały być dokładne. Może to być również długi ciąg znaków w zależności od lokalizacji pliku.
Zostało to teraz poprawione, aby ścieżka nie była wymagana, jeśli plik znajduje się w tym samym folderze co
importowany plik CSV. Lokalizacja może również zaczynać się od Licomdir, ponieważ ustawienie konfiguracyjne umożliwia
zidentyfikowanie ścieżki do tego folderu. Obsługujemy również podfoldery w folderze zawierającym plik CSV:
Filename.ard

Nazwa pliku istnieje w tym samym folderze co importowany plik CSV.

Licomdir\Folder\Filename.ard

Nie określono ścieżki programu licomdir. Menedżer automatyzacji
przedłuży bieżącą ścieżkę, aby zlokalizować plik.

SubFolderName\Filename.ard

Nazwa pliku istnieje w podfolderze w tym samym folderze co
importowany plik CSV.

C:\Alphacam\Licomdir\Folder\Filename.ard

Istniejący z pełną ścieżką do określonego pliku.

Menadżer Automatyzacji – Ulepszono wybór materiału

Proces wyboru materiału Job Manager Automation został
udoskonalony. Lista rozwijana została zastąpiona przez nowy
selektor kontroli drzewa, który wygląda i działa w taki sam
sposób jak drzewo materiał / grubość / arkusz w oknie
dialogowym Baza danych arkusza. Dlatego użytkownicy
zaznajomieni z tym oknem dialogowym powinni wiedzieć, jak
korzystać z nowego selektora arkuszy. Menu rozwijane zostało
zastąpione przyciskiem "...".

Menadżer Automatyzacji – Integracja Vero Nester

Menadżer Automatyzacji obsługuje teraz w pełni nowy
mechanizm Vero Nesting z opcją automatycznego
aktualizowania wszystkich konfiguracji

Vero Software Limited

www.alphacam.com

28 z 51

Menadżer Automatyzacji – Konfiguracja Nestingu – Kolejność arkuszy według preferencji

Menedżer automatyzacji obsługuje teraz kontrolę nad sposobem obsługi wielu wybranych arkuszy. Nowe ustawienie
odzwierciedla kolejność arkuszy w interfejsie Nestingu, w którym użytkownik wybiera arkusz z Wybrane zamówienie lub
Najczęściej stosowane.
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Piłowanie
Piłowanie – Ulepszono cykle użytkownika

Usprawniliśmy opcję "W Cyklu" dla piłowania aby zapewnić
lepszą obsługę makr w niektórych kontrolerach CNC.
Jeśli wybrana jest opcja "W Cyklu" to pojawi się nowa opcja
"Użyj Ścieżki narzędzia dla geometrii"
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Symulacja
Symulacja – Obróbka kamienia – Osłona dysku

Wyślij do Symulatora obsługuje teraz wizualizację osłony dysku dla wszystkich operacji obróbki z dyskiem, który ma
zdefiniowaną osłonę. Dysk zakłada i zachowuje pełną kinematykę 5 osi zdefiniowaną w urządzeniu. Obsługiwane obróbki:
piłowanie, cięcie za pomocą dysku na profilach 2D i wszystkie strategie cięcia 3D w wielu osiach.
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Obróbka Kamienia
Obróbka Kamienia – Moduł Standard– Pochylona obróbka płaszczyzny roboczej

Moduł Standard Stone został ulepszony, aby umożliwić
obróbkę w nachylonych płaszczyznach roboczych. Zapewnia to
równoważną funkcjonalność jak w modułach Router czy Mill.
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Kostka ograniczająca 3D
Kostka ograniczająca 3D - Aktualizacja okna dialogowego

Aby rozjaśnić i ułatwić dodawanie naddatku w oknie
dialogowym Kostki ograniczającej 3D wyświetlane są teraz
kierunki,(-X),(+X)
Wcześniejsze dodatkowe wartości naddatku mogły nieco
wprowadzać w błąd, lewa/prawa/tył/przód/góra/dół,
zwłaszcza gdy orientacja lokalnej płaszczyzny roboczej, w
której została utworzona skrzynia, była przeciwna do
orientacji osi globalnej.
Uwaga: Czas jest dynamicznie aktualizowany na rysunku w
miarę zmiany wartości.
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CAD
CAD - Przechowywanie wszystkich ustawień importu

Wszystkie ustawienia importu są teraz zapisywane i
przywoływane za każdym razem, gdy otworzy nam się okno
dialogowe. Dzieje się tak nawet po zakończeniu sesji
Alphacam i ponownym uruchomieniu.
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Interfejs
Interfejs – Blokowanie pliku Alphacam

Dodaliśmy nową opcję Blokuj Otwarty Rysunek Alphacam do ustawień(Konfiguracje>Opcje>Ustawienia). Domyślnie
opcja ta jest zaznaczona, kiedy będziemy chcieli ją odnzaczyć pojawi nam się komunikat.
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CDM Rejestrator makr
CDM Rejestrator makr – Teraz dostępny w Standard Router

Rejestrator makr CDM zostało udostępnione dla
użytkowników modułu Standard Router. Po licencjonowaniu
za pomocą CDM lub Zaawansowanym menadżerze
automatyzacji użytkownicy mogą tworzyć makra za pomocą
Alphacam i eksportować.
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Integracja z robotem
Integracja z robotem – Nowa opcja do nie eksportowania narzędzi

Nowa opcja została dodana do okna dialogowego Ustawienia
Integracji Robota. Użytkownicy mogą teraz zdecydować, czy
eksportować narzędzia Alphacam do RoboDK.

Jeśli opcja Narzędzia eksportu nie jest zaznaczona, Alphacam
nie będzie już tworzył i eksportował plików STL
reprezentujących narzędzia do RoboDK. Użyj tej opcji, gdy już
zdefiniowałeś narzędzia, które będą używane w projekcie
wewnątrz domyślnego robota (.rdk).

Uwaga: Aby upewnić się, że w RoboDK wybrano prawidłowe
narzędzie, nazwa narzędzia zdefiniowanego w pliku rdk musi
być zgodna z nazwą narzędzia używanego w Alphacam.
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Kody użytkownika
Kody użytkownika – Edycja z zakładki Operacje

Kod zdefiniowany przez użytkownika, który został wstawiony lub dodany do rysunku, można nim zarządzać z listy operacji
w zakładce Operacje. Ułatwia to usuwanie lub edycję.
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Ważne zmiany systemu licencjonowania
Sentinel RMS uaktualniony do wersji 9.2.1

Oprogramowanie Sentinel RMS, na którym opiera się nasza licencja CLS, zostało uaktualnione do wersji 9.2.1.
Klienci posiadający licencję sieciową muszą upewnić się, że ich menedżer licencji Sentinel RMS jest zaktualizowany do
wersji 9.2.1 lub nowszej. Po zainstalowaniu Alphacam 2018 R2 i próbie użycia licencji sieciowych, jeśli Menedżer licencji
Sentinel RMS jest starszy niż wersja 9.2.1, wyświetlane jest ostrzeżenie o aktualizacji.
Aby zainstalować menedżera licencji Sentinel RMS 9.2.1, uruchom plik setup.exe z folderu \ Sentinel RMS Licensing \
License Manager Installation na nośniku instalacyjnym. Istniejące pliki licencji sieciowych są zgodne z nowym serwerem
licencji i wymagają jedynie aktualizacji w celu uruchomienia Alphacam 2018 R2, jeśli data wygaśnięcia subskrypcji to
marzec 2018 lub wcześniej.
Wyszukaj Jednostanowiskowej licencji

Wprowadziliśmy nową opcję Wyszukaj Jednostanowiskowej licencji w zakładce Serwer menedżera licencji, aby
zaktualizować listę w Menedżerze licencji, na przykład po dodaniu klucza do systemu. Kreator licencji wyświetli również
wszystkie opcje jednostanowiskowej licencji.

Zauważ, że wyszukiwanie pokaże wszystkie opcje bezkluczowe i wszystkie prawidłowe klucze, które są aktywowane na
komputerze. Po dokonaniu wyboru i zainstalowaniu licencji, po odświeżeniu lub ponownym uruchomieniu Menedżera
licencji zostanie wyświetlona tylko aktywna opcja.
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Blokowanie jednostanowiskowej licencji

Aby ułatwić zarządzanie niezależnymi licencjami na laptopach, wyświetlamy teraz opcje dla wszystkich kart sieciowych,
które można zablokować w Kreatorze Licencji i Menadżerze licencji, są oznaczone jako Bezprzewodowe i Ethernet. Zaleca
się wybrać opcję bezprzewodową aby zapewnić ciągłe korzystanie z licencji nawet po usunięciu kabla Ethernet i stacji
dokujących.

Obsługa wielu kluczy Vero

CLS obsługuje teraz użycie wielu kluczy Vero aby umożliwić wielokrotne zablokowanie na tym samym komputerze.

Inne ulepszenia w CLS 2018 R2





Gdy aktywowana jest jednostanowiskowa licencja lub licencja z serwera sieciowego, ale licencja nie jest jeszcze
aktywna to żółty trójkąt ostrzegawczy jest wyświetlany za zielonym haczykiem ().
Poprawiono czas potrzebny na wyświetlenie I wypełnienie listy profilów licencji.
Po aktywowaniu serwera sieciowego jest on automatycznie dodawany do listy Zdefiniowany serwer.
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Obłsuga plików CAD
Wersje plików CAD obsługiwanych w Alphacam 2018 R2

Następujące wersje plików CAD można zaimportować do odpowiednich modułów produktu Alphacam:
E = Essential
S = Standard
A = Advanced
U = Ultimate
Translator I Wersja

Router

Stone

Lathe

Mill

Wire

Profiling

DXF/DWG (AutoCAD 2018)

ESAU

ESAU

ESAU

ESAU

SA

AU

IGES (Nie sprecyzowano wersji)

ESAU

ESAU

ESAU

ESAU

SA

AU

Rhino 5.0

SAU

SAU

SAU

SAU

SA

AU

STL (Nie sprecyzowano wersji)

SAU

SAU

SAU

SAU

SA

AU

SketchUp 2017

SAU

SAU

SAU

SAU

SA

AU

Adobe PDF

ESAU

ESAU

U

ESAU

SA

AU

Adobe Illustrator

ESAU

ESAU

U

ESAU

SA

AU

PostScript

ESAU

ESAU

U

ESAU

SA

AU

STEP AP203/AP214/AP242 (preferowane schematy)

AU

AU

AU

AU

A

U

Part Modeler (Aktualna)

AU

AU

AU

AU

A

U

VISI Version 20

AU

AU

AU

AU

A

U

Autodesk Inventor 2018 (aktualna, pliki IPT & IAM)

AU

AU

AU

AU

A

U

ACIS R1 – 2018 1.0

AU

AU

AU

AU

A

U

Parasolid 9.0 – 29.0.137

AU

AU

AU

AU

A

U

SOLIDWORKS 2018 (tylko pliki SLDPRT)

AU

AU

AU

AU

A

U

Solid Edge ST9 (pliki PAR & PSM)

AU

AU

AU

AU

A

U

Spaceclaim 2016

AU

AU

AU

AU

A

U

JT Open (8.x, 9.x and 10.x)

AU

AU

AU

AU

A

AU

Alphacam Designer Vero Transport Files

AU

AU

AU

AU

A

U

Aby zaimportować pliki Autodesk Inventor, należy mieć zainstalowanego Autodesk Inventor® lub Inventor®
View ™. Inventor® View ™ można pobrać ze strony internetowej Autodesk.
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Translator I Wersja

Router

Stone

Lathe

Mill

Wire

Profiling

Extra Cost
Catia V4 4.1.9 – 4.2.4

AU

AU

AU

AU

A

U

CATIA V5 V5R8 –V5-6R2017

AU

AU

AU

AU

A

U

CATIA V6 Up to V6 R2017
Uwaga: Użytkownicy CATIA V6 powinni
eksportować obiekty bazy danych jako CATPV5
CATParts lub CATProducts.

AU

AU

AU

AU

A

U

Creo Parametrics 4.0 (Dawniej Pro / E Wildfire)

AU

AU

AU

AU

A

U

NX11 (Dawniej Unigraphics NX)

AU

AU

AU

AU

A

U
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Raport konserwacji
Raport konserwacji

Poniżej znajduje się lista poprawek i ulepszeń dodanych w Alphacam 2018 R2:
ID

Description

Closing Notes

77
83

3D Machining - Horizontal Z - Improve toolpaths arrangement/order.
3D Machining - Waveform - When using material as a boundary,
some toolpaths are outside.
Z Contour Roughing (Solid/Surface) - Take Account of Previous
Machining - It fails in a tilted solid face.

Ordering improved.
Boundary now
respected.
Resolved in a previous
release by the
Associated Material
addition.
French Language
Updated.
Fixed.

89

1146

Language - French version not all translated.

1365

Configure General - Default Font - Running Nesting causes this
setting to default to Stencil.
Automation Manager - Failed to compile in VBA 7.
Pocketing - Take Account of Previous Machining - Too many
toolpaths or not enough toolpaths.
3D Machining - Z contour Roughing - Void spaces not recognised.
3D Machining - Waveform - Entry - Approach Type - Helix on entry is
wrong shape.
Face Milling - Face Milling cycle not returning a value for LRB.
Shading takes a long time to turn on the first time that it is used in
64-bit Alphacam.
3D Machining - Helical - First depth of cut is deep in comparison with
defined value.
Automation Manager / Sheet Database - Numeric fields should guard
against negative inputs.
Copy Part - By tool - If Combined Pocketing is used and then the part
is copied, the copy is incorrect.
Pocketing / Rough or Finish - Take Account of Previous Machining Open elements - If the overlap on open elements is greater than 1,
‘Take Account of Previous Machining’ gives an incorrect result.
Geometry - Convert Spline to Lines/Arcs - Poor result when
converting Splines to Lines/Arcs.
Work Planes - Set Work Plane Origin - If an Undo is performed after a
Work Plane Origin is defined, it returns an unexpected result.
Start Point - Start point does not change if one geometry has a lead
and one does not.
3D Machining - Z Contour Roughing - Auto update material – Corners
are machined unnecessarily.
Define Tool - Incorrect Pitch saved when defining Tap.
Simulation - Tapping - If tapping directly follows a drilling operation,
the Tap is starting at the bottom of the hole.

1402
1409
1499
1519
1933
2655
2980
3017
3603
3627

3883
3946
4104
4129
4955
5051
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Fixed.
Fixed.
New Checkbox added.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed with MC engine
Update.
Implemented - Positive
numeric only input.
Fixed.
Fixed.

Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
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ID

Description

Closing Notes

5810

3D Machining - Z Contour Roughing - Full width passes through
material.

6100

3D Project – ‘Take Account of previous Machining’ is ignored when
Global 5-axis is used.

6596
7665

Edit - Unite - When Unite is used, not all sharp corners are filleted.
Cut Spline or Polyline - Incorrect values are reported if $575 is used
in the post.
3D Machining - Parallel - FF variable is being set all along the
toolpath rather than once at the beginning of the toolpath.
GUI - The Alphacam Launcher does not remember it’s size in 2017R2.
Lathe - Project Manager - Quick Edit - If the tool number is edited
and the tab button is used to select apply all, "/rev" is added to the
string.
Pocketing - Take Account Of Previous Machining - If Overlap on open
elements is changed on the Previous operation, the following
operation should be highlighted for updating.
Edit Machining - Slow down for corners - Breaks toolpaths and parts
cannot be nested.
Lathe - Machining - When the user tries to apply a 5-axis toolpath to
the shown face, it is applied to the back side.
Edit - Move - When selecting items within an area to move, the
command will ignore roughing toolpaths.

Improved - Trochoidal
recommended for full
width cuts.
Remove Projection,
Update Ops and reapply Projection to fix.
Fixed.
Fixed. Toolpaths need
updating.
Fixed.

7685
7694
7756

7757

7777
8173
8193

8211
8214
8216
8374
8421
8871
8943
9022
9058
9060
9561
9617

User Defined Code - Direct Input - Delete does not work in
Operations Manager.
Insert Program Stop - Styles - Operation notes are not applied.
Insert Program Stop - Cannot merge program stops. One gets
deleted.
Tool Offset number is copied from Tool Number when set to 0 and
Tool Number > 0.
Geometry - Convex Hull - Extra Geometries being added when
Convex Hull is used.
Send To Simulator - Polish Language - Simulator Crash.
Machining - Styles - Auto Z Styles Groups Toolpaths.
Print - Print is ignoring selections by the user.
Automation Manager - Re-Multidrill causes outer toolpath to be
deleted.
Project 3D to 2D - Z levels not being cleared.
3D Machining - Z Contour Roughing with defined material produces
incorrect result.
Lathe - Solid Simulation - Issues when Simulating with a Turret and
Machine.
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Fixed.
Fixed.

Fixed.

Fixed.
Fixed.
Toolpaths are grouped
and, therefore, only
supported if cutting
order is ‘By Level’.
Removed from menu.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.

44 z 51

ID

Description

Closing Notes

9635

Lathe - Solid Simulation - Back spindle not rotating for C axis
machining.
API - After editing UIVersion, ECO macro is displayed in Free options
instead of Extra Cost Options.

Fixed, no need to modify
fixture definitions.
VBA macros that have
lost their ECO
information must be
uploaded on VCP again.
Fixed. Toolpath image
suppressed; just
Geometry if it exists.
Fixed.

9677

9682

Reports - Nested Sheets - Part Images are broken if using Bridged
Part Nesting.

9712

Bridged Nesting - Sometimes fails when there is more than one type
of toolpath/tool data.
C/L Drilling - Retract ‘Both’ is only enabled if dialog starts with
Canned cycle selected.
Automation Manager – ‘Delete All Items’ not working.
3D Machining - Along Intersection keeps processing/hangs and
creates no toolpath.
Solid Simulation - Error creating Solid Object for simulation - Fails
and corrupts view if drawing contains only dummy operations.
Automation Manager - CDM - Tooling application order not being
updated in new CDM.
BTL Translator - Angled Cuts have incorrect Z depth.
User Defined Tool - Test for Self-Intersections fails.
CDM - Error reading ini file values on European Windows.
Automation Manager - CDM - 'Index was out of range...' when
processing.
Cannot turn lead in and out off.
Input CAD - JT Open - Attached JT files do not import.

9721
9755
9779
9924
10129
10130
10131
10152
10167
10169
10236

10237 Alphaedit - Alphaedit is not recognising the Chinese characters
created from an AlphaStudy report.
10322 Automation Manager - Fitting Insertion is failing.
10383 Add-Ins - List Operations - Path/file access error. Run-time error 75.
10384 Cut Spline or Polyline - Bi-directional not working in some situations.
10409 CADLinks - Not sending to Alphacam or crashing in SOLIDWORKS
2018.
10432 Lathe - Solid Simulation - Fixture does not rotate with part.
10434 File - Open - File is read-only with drag-drop from Explorer if the
Preview Panel is active.
10440 Nesting - Order Toolpaths in Nested Sheet - Does not work with
angled saw cuts outside the sheet.
10448 GUI - Add-ins are still trying to get information from .ctx files instead
of .po.
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Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
CSV Import Fixed.
Fixed.
User Message added
that Meshes are not
supported. Files have no
Solids.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
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ID

Description

Closing Notes

10451 Nesting - Bridged Nesting - Bridged Nesting is creating a bridge
across sheets.
10476 Saw - Scratch Cut - When Scratch cut is used the depth of the final
cut is incorrect.
10595 Automation Manager - CDM - Tool operations revert to their original
place after moving them.
10596 Automation Manager - CDM - "No Geometry Returned from CDM..."
Removal of this warning to the user.
10619 Lathe - Thread Milling - Edit Operation number (Op No) fails.
10620 Project Manager - Quick Edit - Program Stop is altered which affects
the output code but Quick Edit does not change.
10622 CLS - Homework Mode not working.
10626 3D Machining - Cylindrical Profiling - If the user deselects tool axis
conversion and then tries to edit the operation, Alphacam crashes.
10745 Multidrill - Holes are being drilled twice.
10781 Launcher – Does not work in Homework Mode.
10807 Nesting - Bridged Nesting - 'Got Exception' error warning. Incomplete
nest.
10847 Automation Manager - CDM - Show doors in alphabetical order.
10854 Launcher will not save any customisation on certain PCs.
10913 Reports - Nested reports not working in Automation Manager. First
sheet only.
10954 Robot Integration - RoboDK does not appear to work in Profiling.
10959 3D Machining - Machining Dialogs - Issues with images within the
machining dialogs.
11006 Input CAD - SOLIDWORKS - Import of SOLIDWORKS Assembly in
2018R1 SU1 is failing but is working in 17R2.
11073 Automation Manager - CDM - TypeName attribute not being carried
across to Door Type field (Reports).
11111 Automation Manager - CDM - Custom fields not being transferred to
reports.
11113 CDM- Unhandled exception if door type specified in CSV Is not found
in database.
11176 Printing - High DPI settings are causing issues when printing files.
11203 Select Tool - In the tool library, TPD and TNT columns do not work
unless Advanced 5 Axis is on.
11208 Clipboard - Copy - When copy is used on an active work plane in the
Work Plane view, the selection colour is not removed.
11209 Lathe - Tool Notes are not saved. TPD TNT.
11226 Cut Spline Polyline - Incorrect toolpath.
11249 Input CAD - Inputting SOLIDWORKS / SLDPRT files breaks Alphacam.
11333 Cut Spline/Polyline - Alphacam is crashing when a style is applied
without the tool being selected.
11423 Text - Text cannot be created when the special character does not
exist in the selected font.
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Use the option to limit
the maximum bridge
length.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed but jobs need reprocessing.
Fixed but jobs need reprocessing.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.

46 z 51

ID

Description

Closing Notes

11440 Automation Manager - Create Work Volume does not work with
Auto Z geometries.
11460 CDM - CSV Import - First door type design dimension set to zero
when design dimension string Is missing.
11634 Automation Manager - Nested result filename incorrect when
processing onto a single material.
11664 VBA Editor - Installs in English on foreign language systems.
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Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
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Najważniejsze zmiany poprzedniej wersji
Alphacam 2018 R1

Najważniejsze zmiany poprzedniej wersji to:
Menadżer automatyzacji
o Nowa opcja ręcznego wyrównania części względem krawędzi.
o Zwiększenie liczby obsługiwanych funkcji specjalnych nestingu.
o Pliki zadań, zadania I konfiguracje mogą być kopiowanie I wklejane przy użyciu skrótów ctrl+c i ctrl+v.
o Funkcjonalność poziomu Essential została rozszerzona.
o W ustawieniach pojawiła się możliwość skonfigurowania wyboru, która wersja Menadżera Automatyzacji ma być
otwierana (Std. Plus, CMD itd.).
o Podgląd pliku zadania.
o Nowa opcja analizy kolizji ze stołem maszyny.
o CDM: funkcjonalność kopiuj/wklej dla typów frontów.
o Obsługa zmiennych szkicownika parametrycznego (poziom Standard i wyższe).
o Import CSV automatycznie przypisuje złącza do prawidłowych baz.
Menadżer automatyzacji plus
o Pojawiła się możliwość podglądania relacji rodzic-potomek w drzewie komponentów.
o Obsługa wstawiania rysunków i złączy.
Menadżer Warstw
o Nowa funkcja – ‘przecina jak wiele’.
Interfejs użytkownika
o Nowy styl okien dialogowych modułu tokarskiego.
o Nowy styl okna dialogowego definiowana narzędzia.
o Wybór narzędzia – nowe kolumny opisu i TPD
Dokumentacja
o Plik pomocy Alphacam jest dostępny online.
Obróbka Kamienia
o Obsługa wizualizacji osłony dysku podczas tworzenia i edytowania ścieżek narzędzia.
o Poprawa jakości wizualizacji osłony.
o Cięcie dyskiem - zgrubnie – nowa opcja, która uwzględnia dodatkowe przejścia na ścianach profile.
o Cięcie powierzchni dyskiem – Wykańczające i Wykańczające bokiem dysku – nowa opcja kontroli maksymalnej
długości połączenia.
Nesting
o Obsługa najbardziej optymalnego wykorzystania arkusza.
Geometria
o Kostka ograniczająca 3D.
CAD
o Import: IGES – obsługa kolorów linii i łuków.
o Import – nowa opcja ignorowania aktualnych płaszczyzn pracy.
o Narzędzia edycji geometrii – Zaokrąglenie – nowa opcja -= odwrócone zaokrąglenie.
Kierunki obróbki
o Możliwość ustawienia i zapisywania ustawień domyślnych.
Technologia
o Wejścia 2D: możliwość nastawienia negatywnego kąta wejścia.
o Obróbka 3D: Cylindrycznie Równolegle – poprawione określanie kierunku cięcia pod katem.
o Symulacja – zmieniono domyślne kolory narzędzi w celu uniknięcia konfliktów z kolorami kolizji.
Toczenie
o Wiercenie w osi I gwintowanie – odświeżono okno dialogowe I dodano nowe cykl.
AlphaStudy
o Zaimplementowano ponownie.
Integracja z robotem
o Dodano nowe komponenty maszyn i robotów.
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Dodatek A – Ulepszenie API w Alphacam 2018 R2
Move Clamps – New event called after a clamp moves

The following event will be called after a move clamp operation is used or modified.
Sub AfterClampMove(PS As Paths, Redo As Integer)
Event called after a move clamp operation is created or edited. Redo is set to true when editing an move clamp
operation.

Example
Attribute VB_Name = "Events"
Option Explicit
Const ATTR_CLAMP_NUMBER As String = "LicomUKJAClampNumber"
Public Function InitAlphacamAddIn()
InitAlphacamAddIn = 0
End Function
Public Sub AfterClampMove(PS As Paths, Redo As Integer)
Dim P As Path
Set P = PS(1)
Dim ID As Long
ID = P.Attribute(ATTR_CLAMP_NUMBER)
MsgBox "Clamp with ID = " & ID & " moved" & IIf(Redo, " (Edit)", "")
Dim E As Element
Set E = P.GetFirstElem
MsgBox "Moved to " & E.CenterXL & ", " & E.CenterYL
End Sub
Improved way to create dummy toolpaths

Use the following MillData method to create a dummy operation.
CreateDummyOperation (OpName As String) As Path
Create a dummy operation containing a dummy toolpath.

Example
Public Sub CreateDummyOP()
App.Frame.ProjectBarUpdating = False
Dim MD As MillData
Set MD = App.CreateMillData
Dim P As Path
Set P = MD.CreateDummyOperation("REPLACE Material")
MD.SetBitmap "Path to PNG icon to be used in the operation"
P.Attribute("MaterialType") = InputBox("Define a new Material Type")
P.Attribute("ReplaceMaterial") = "TRUE"
App.Frame.ProjectBarUpdating = True
End Sub
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Drawing Simulation – Get stock from simulation

Use the following method to run the simulation and obtain the simulation updated stock. This function returns the
number of STL files created. The result file will be called ‘StockName.STLNumber’, for example, MySTLName.1.stl.
Function GetUpdatedStockSTL(STLOutDir As String, StockName As String, RapidResult As Boolean, ComplexityRatio As
Double, Tolerance As Double) As Long
Update each piece of stock and save it into an STL file. Return the number of STL files generated.

Example
Sub GetUpdatedStock()
Dim Drw As Drawing
Set Drw = App.OpenTempDrawing("Path to to the drawing to simulate")
Dim FolderToSave As String
Dim STLFileName As String
FolderToSave = App.Frame.PathOfThisAddin + "\"
STLFileName = MyResultSTL
NumSTLs = Drw.GetUpdatedStockSTL(FolderToSave, MyResultSTL, True, 1, 0.1)
MsgBox CStr(NumSTLs) + " STL file(s) have been created in " + FolderToSave
End Sub
Drawing Simulation – Set simulation speed

Use the following method to set how fast the simulation should run.
Drawing.SetSimulationSpeed(Speed As Single)
Set the simulation speed (1 is normal, 2 for double speed, etc).

Example
Sub SetSimulationSpeed()
Dim SimStatus As AcamSolidSimulationStatus
Set Drw = App.ActiveDrawing
Set Sim = Drw.SolidSimulationInterface
' Half the speed
' Drw.SetSimulationSpeed(0.5)
' Normal Speed
' Drw.SetSimulationSpeed(1)
' Double Speed
' Drw.SetSimulationSpeed(2)
' High Speed
Drw.SetSimulationSpeed(1024)
' Run Simulation
SimStatus = Sim.SolidSimulation(Drw, True)
End Sub
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Sheet Selector

In the VBA Editor Go to Tools -> References -> Check Alphacam Add-Ins Type Library -> OK. Run this sample code to open
the sheet selector. The selector will initially have no sheets selected. Select some sheets in the tree and click the
OK/Cancel button. The values will be saved and the sheet selector will open again with the previously selected values.
Sub GetSheetIdsAsString (PreSelectedSheets As String)
Invokes Sheet selector. Returns a list of sheet ids and quantities.

Example:
Private Function ShowSheetSelector()
Dim AA As AcamAddIns.AddIns
Dim AI As AcamAddInsInterface.AddInsInterface
Dim objAddIn As AcamAddIns.SheetDatabaseGUI
Dim stringRet As String
Set AI = New AcamAddInsInterface.AddInsInterface
Set AA = AI.GetAddInsInterface(App)
Set objAddIn = AA.GetSheetSelectorAddIn
'Opens Sheet Selector when no values are selected
stringRet = objAddIn.GetSheetIdsAsString("")
‘Your code using the selected sheets here
'If you need to open the sheet selector with pre-defined sheets
use as the example below
MsgBox "Reopening Sheet Selector with selected values"
objAddIn.GetSheetIdsAsString (stringRet)
End Function
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