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Ten dokument zawiera ogólny przegląd nowych opcji znajdujących się w Alphacam 2018 R1
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Wprowadzenie
Wprowadznie

W tej wersji Alphacam skupiliśmy się na ulepszeniach Menadżera Automatyzacji. Cieszymy się, że możemy dostarczyć
naszym klientom na całym świecie nowe, wydajne narzędzia Menadżera Automatyzacji, Między innymi
wprowadziliśmy złącza i możliwość tworzenia relacji Rodzic-Potomek pomiędzy komponentami nadrzędnymi i
podrzędnymi. Daje to możliwość przerabiania całych złożeń z wykorzystaniem list CSV!.
Dodatkowo zaktualizowaliśmy wygląd interfejsu dla modułu tokarskiego, dzięki czemu zyskał dużo świeżości i nie
odbiega już od pozostałych modułów.
Jeśli interesuje Was nesting sugerujemy sprawdzenie nowej opcji – Wsparcie najbardziej optymalnego wykorzystania
arkusza. Opcja ta wpływa na zwiększenie wydajności wszystkich zadań, które wykorzystują nesting typu True Shape.
Wprowadziliśmy poprawki w zarządzaniu osłoną dysku w module Obróbki kamienia. W tej wersji programu możliwe
jest wyświetlanie i kontrolowanie osłony dysku.
Wprowadziliśmy nowego kreatora licencji, aby usprawnić i uprościć proces instalowania licencji, szczególnie podczas
pierwszego razu z Alphacam.
I na koniec bardzo dobra wiadomość dla starych użytkowników – powrót AlphaStudy! Wielu klientów prosiło nas o
przywrócenia tego dodatku. Wasze głosy nie pozostały bez odzewu! Prosimy o dalsze przesyłanie waszych sugestii,
próśb i pomysłów na portalu klienta Vero (Vero Customer Portal).
Mamy nadzieję, że nowa wersja spełni Wasze oczekiwania i będzie przyjemnym doświadczeniem!
Życzymy rewelacyjnego zamknięcia roku 2017!
-twórcy Alphacam
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Przegląd najważniejszych nowości wersji 2018 R1
Przegląd najważniejszych nowości

To wydanie Alphacam zawiera następujące poprawki i usprawnienia:
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.
Vero Software Limited
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Istotne informacje
Obsluga systemów operacyjnych

Wersja Allphacam 2018 R1 obsługuje następujące system operacyjne:
Windows 7 - Professional, Enterprise, Ultimate
Windows 8 - Professional, Enterprise
Windows 10 - Professional, Enterprise
Uwaga: Alphacam 2018 R1 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 subsrypcji Alphacam

Aby uruchomić Alphacam 2018 R1 należy posiadać subskrypcję przynajmniej do września 2017 lub późniejszą.
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Menadżer Automatyzacji
Menadżer Automatyzacji – nowa opcja ręcznego wyrównania części według krawędzi

W plikach zadania pojawił się nowy przycisk – Użyj krawędzi bryły jako wektora. Kliknięcie przycisku
spowoduje, że plik zadania zostanie otworzony, a program poprosi o wybranie liniowej krawędzi na bryle:
 Jeśli rysunek nie zawiera bryły zostanie wyświetlony błąd
 Pola wektorów wyrównania XYZ w pliku CSV zostały unormowane i uproszczone.
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Menadżer Automatyzacji – zwiększenie liczby obsługiwanych funkcji specjalnych nestingu

Menadżer Automatyzacji został ulepszony poprzez dodanie kilku nowych opcji specjalnych.
Dodatkowymi funkcjami są:
 Nesting mostkowy
 Tnij całą część jednocześnie
 Grupuj każdą część osobno.
 Minimalizacja wzorów arkuszy
 Tnij wpierw małe części
 Kolejność przez część
 Zapobiegaj nestingowaniu w otworach.
 Usuń grupowanie
 Powtórz pierwszy rząd/kolumnę
 Pomiń końcowe sortowanie
 Pomiń przerysowanie
 Spróbuj najpierw obrócić część

Menadżer Automatyzacji -pliki zadań, zadania, i konfiguracje obsługują kopiowanie i wklejanie przy użyciu ctrc+c i ctrl+v

Kopiowanie i wklejanie z użyciem ctrl-c i ctrl-v może być teraz użyte w odniesieniu do plików zadań, zadań oraz
konfiguracji. Wprowadziliśmy tę zmianę, aby uczynić Menadżera Automatyzacji bardziej przyjaznym dla użytkownika.
Redukujemy w ten sposób ilość niepotrzebnych kliknięć, które trzeba było do tej pory wykonywać podczas kopiowania
pozycji w obrębie okna Menadżera.
Użytkownik może również wykorzystać klawisz Delete do kasowania podświetlonej sekcji. Tej akcji nie można cofnąć,
dlatego pojawia się komunikat proszący o potwierdzenie.
Użycie klawisza F2 do zmiany nazwy również jest możliwe.
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Menadżer Automatyzacji – zwiększona funkcjonalność Menadżera na poziomie Essential

Ze względu na opinie działu sprzedaży zdecydowaliśmy się dodać więcej funkcjonalności do poziomu
Essential Menadżera Automatyzacji, czyniąc go konkretniejszym zamiennikiem dla narzędzia CADtoCAM.
Dodaliśmy trzy ustawienia odwzorowania warstw zamiast jednego, trzy listy kolejkowania obróbek oraz
obsługę raportów.
Menadżer Automatyzacji - Ustawienia

Dodano nowe okienko do ustawień. W oknie tym można wybrać,
która wersja Bazy Danych Menadżera Automatyzacji ma być
ładowana:
 Dostęp do konfiguracji możliwy jest poprzez nowy przycisk
znajdujący się na wstążce Menadżera Automatyzacji.
 Użytkownicy, którzy wykorzystują baz Microsoft SQL
serwer jako platformę bazodanową dla Menadżera
Automatyzacji również mogą skonfigurować taką bazę w
obrębie tego okna.
Uwaga: Aktualnie tylko resellerzy i członkowie ekipy Vero mogą
przeprowadzić migrację danych do serwera SQL

Automation Manager – Podgląd plików zadania

Zaimplementowano podgląd plików i komponentów, które zostaną
dodane do zadania. Pomaga to w wychwyceniu różnice, które
powstaną po zmianach dokonanych w ustawieniach zadania.
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Menadżer Automatyzacji - Nowa opcja sprawdzania kolizji ze stołem maszyny

Do Menadżera Automatyzacji dodano nową opcję, która
sprawdza poziomy Z na ścieżkach narzędzi, które zostały dodane
przez Menadżera Automatyzacji. Opcja Tolerancja testu kolizji
jest dostępna do wyboru z listy Badanie kolizji ze stołem
maszyny.
Parametry, którymi steruje użytkownik to Tolerancja poziomu Z
oraz Położenie Z0 materiału. Dla przykładu – Z0 możemy
ustawić zarówno na górze jak i spodzie części.
W efekcie użytkownik zostanie poinformowany o jakiejkolwiek
możliwości wystąpienia kolizji ze stołem maszyny.

Menadżer Automatyzacji – CDM – Funkcjonalność kopiuj/wklej dla Frontów

Zaimplementowano funkcjonalność kopiuj/wklej dla opcji CDM –
typy frontów.
Działa to podobnie do sposobu działania w starszej wersji CDM.
Dowolny typ frontu może zostać skopiowany I wklejony do
dowolnego stylu frontów.
Wszystkie informacje o ścieżkach narzędzia i geometriach zostaną
zachowane w nowym typie frontu.
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Menadżer Automatyzacji – Poziom Standard obsługuje zmienne szkicu parametrycznego

Do Menadżera Automatyzacji na poziomie Standard dodano
obsługę zmiennych szkicu parametrycznego. Powoduje to, że
już na poziomie Standard Menadżer posiada bardzo duże
możliwości automatyzowania procesów przygotowania
dokumentacji.

Menadżer Automatyzacji – Import CSV – Automatyczne dodawany złączy do wybranych odniesień

Podczas dodawania plików do zadania poprzez import CSV, złącza
będą automatycznie dodawana do drzewa atrybutów w obrębie
głównego rysunku. Dzięki temu główny plik i pliki powiązane
mogą być importowane jednocześnie.
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Menadżer Automatyzacji Plus
Menadżer Automatyzacji – Możliwość tworzenia relacji rodzic-potomek

Pliki zadania mogą teraz być dodawane do innego zadania jako
część o relacji potomek. Usprawnia to zarządzanie częściami, które
powinny być przerabiane w grupach. Komponenty posiadają
właściwości podobne do tych, które zostały przypisane do plików
zadania np. odwzorowanie warstw, materiał czy funkcje nestingu.
Komponenty znajdujące się w folderze i takiej samej nazwie jak
nazwa pliku zadania będą ładowane automatycznie.

Podczas tworzenia zadań użytkownik może dodawać pliki do
zadania, a powiązanie komponenty załadują się automatycznie.
Takie rozwiązanie powoduje uproszczenie przygotowania zadań w
Menadżerze Automatyzacji.

Menadżer Automatyzacji – Rysunki zadań I pliki złączy

Rysunki i złącza można teraz dodawać do punktów odniesienia
określonych w zadaniu. Podczas przetwarzania złącza będą
automatycznie wstawiane w predefiniowane lokalizacje. Złącza
mogą być teraz użyte w rysunkach sparametryzowanych. Złącza są
dostępne tylko w rysunkach Alphacam.
Pozwala to na łatwe tworzenie części sparametryzowanych, które
wymagają wstawiania złączy. Dzięki temu produkcje frontów, drzwi
i okien można w prosty sposób zautomatyzować.
Nieduża biblioteka przykładowych typów złączy instaluje się wraz z
Alphacam w lokalizacji Licomdir\Automation Manager Fittings.
Użytkownik może wybrać gdzie ma zostać wstawiony wybrany plik
złącza:
 Pliki złączy można wstawić w dowolne miejsce na
dowolnej płaszczyźnie pracy w pliku zadania.
 Bazowanie względem geometrii kołowej musi być
definiowane z wykorzystaniem punktu centralnego kła,
które jest punktem wstawiania.
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Menadżer Warstw
Menadżer Warstw – Nowe zapytanie ‘Przecina jak wiele’

W Menadżerze Warstw pojawiła się nowa opcja o nazwie „Przecina
jak wiele”:
 Wynikiem testu jest liczba całkowita
 Można jej użyć do sprawdzenia, czy dana geometria
przecina wiele innych geometrii.
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Interfejs
Cykle tokarskie – Obróbka podcięć na czole I średnicy – Odświeżone okna dialogowe

W tej wersji Alphacam wprowadzono odświeżone okna dialogowe
dla cykli tokarskich – Obróbka podcięć na czole i średnicy. W
nowych oknach zaimplementowano obrazki, podpowiedzi oraz linki
do pliku pomocy.

Cykle tokarskie – Wykańczająco – Odświeżone okna dialogowe

W tej wersji Alphacam wprowadzono odświeżone okna dialogowe
dla obróbki wykańczającej. W nowych oknach zaimplementowano
obrazki, podpowiedzi oraz linki do pliku pomocy.

Cykle tokarskie – Rowkowanie – Odświeżone okna dialogowe

W tej wersji Alphacam wprowadzono odświeżone okna dialogowe
dla cykli tokarskich – Rowkowanie na czole i średnicy. W nowych
oknach zaimplementowano obrazki, podpowiedzi oraz linki do
pliku pomocy.
Uwaga: Zawartość zakładek zmienia się dynamicznie w zależności
od tego, jaką opcję użytkownik wybrał w zakładce Ogólne
(Wielokrokowa, Półwykańczająca lub wykańczająca).
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Cykle tokarskie – Toczenie gwintu – Odświeżone okna dialogowe

W tej wersji Alphacam wprowadzono odświeżone okna dialogowe
dla cyklu tokarskiego – Toczenie gwintu. W nowych oknach
zaimplementowano obrazki, podpowiedzi oraz linki do pliku
pomocy.

Uwaga: Dodano przycisk, który umożliwia wybranie, jaki rodzaj
gwintu ma być załadowany.

Cykle tokarskie – Odcinanie – Odświeżone okna dialogowe

W tej wersji Alphacam wprowadzono odświeżone okna dialogowe
dla cyklu tokarskiego – Docinanie detalu. W nowych oknach
zaimplementowano obrazki, podpowiedzi oraz linki do pliku
pomocy.
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Definiowanie narzędzia – Odświeżone okna dialogowe

W tej wersji Alphacam wprowadzono odświeżone okna dialogowe
dla definiowania narzędzia. W nowych oknach zaimplementowano
obrazki, podpowiedzi oraz linki do pliku pomocy.
Definiowanie narzędzia dla modułów Mill, Router, Stone oraz
Toczenia z narzędziami napędzanymi posiada obecnie nowy
interfejs dialogowy, w którym użytkownik definiuje narzędzia oraz
oprawki.
W przypadku narzędzi napędzanych w module tokarskim możemy
obecnie definiować narzędzie i oprawkę z użyciem brył.

Plik pomocy Alphacam – wersja online

Przekonwertowaliśmy plik pomocy Alphacama do wersji online, która jest repliką wersji instalowanej na dysku. Podczas
aktywowania pliku pomocy w Alphacam wersja online będzie domyślnie ładowana, jeśli komputer ma dostęp do
Internetu. Wersja zainstalowana na dysku pojawi się, jeśli takiego połączenia komputer nie posiada, lub zostało zerwane.
http://help.alphacam.com/Content/Online_Help/en/2018R1/User_Guide/UserGuide.htm
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Obróbka kamienia
Obróbka kamienia – Wizualizacja osłony dysku podczas tworzenia/edytowania ścieżek narzędzia

Dodaliśmy opcję wizualizacja osłony dysku, która jest obecna
podczas tworzenia ścieżek narzędzia. Opcja jest dostępna dla
strategii Cięcia Dyskiem oraz cykli obróbki powierzchni dyskiem.

Obróbka kamienia – Ogólna poprawa wizualizacji osłony

Osłona dysku wyświetla się podczas tworzenia ścieżek dysku.
Zastosowaliśmy tę wizualizację dla obróbek dyskiem oraz cykli
obróbek powierzchni dyskiem.
Osłona jest widoczna podczas zaznaczenia elementów w drzewie
warstw, wybierania i zmieniania narzędzia w operacji oraz podczas
wybierania fragmentów ścieżki narzędzia w zakładce warstw.
Wprowadzenie wizualizacji miało na celu ułatwienie użytkownikowi
rozpoznanie położenia osłony podczas tworzenia ścieżek narzędzia.

Obróbka kamienia – Cięcie dyskiem – Zgrubnie - Nowa opcja uwzględniająca dodatkowe przejścia na ścianach obrabianego profilu

Pojawiła się nowa opcja – Uwzględnij dodatkowe przejścia na
ścianach profilu. Jak sama nazwa wskazuje tworzy ona przejścia,
których zadaniem jest obrobienie ścian niezależnie od określonej
szerokości skrawania. Dzięki temu uzyskujemy dokładniejszą
obróbkę ścian i mniejszy naddatek na obróbkę wykańczającą, a
przede wszystkim nie musimy programować dodatkowej operacji
lub zmniejszać szerokości skrawania.
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Nesting
Nesting – Najbardziej optymalne wykorzystanie arkusza

Moduł nestingu został wzbogacony o nową opcję, która umożliwia
wykorzystanie najbardziej optymalnych arkuszy ze wszystkich,
które wybrał użytkownik. W poprzednich wersjach programu
arkusze były wybierane w kolejności, co powodowało, że
wydajność rozkroju nie zawsze była zorientowana na najlepsze
wykorzystanie arkuszy.
Użytkownik może wybrać wiele różnych arkuszy, a Alphacam
automatycznie dobierze najlepszą kombinację. Zakładamy, że
użycie tej opcji wyraźnie zmniejszy zużycie materiału na nesting.
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Geometria
Geometria – Geometrie Specjalne – Kostka ograniczająca 3D

Opcja ta tworzy trójwymiarową kostkę, która otacza zarówno
bryły jak i powierzchne. Prostokąt, który będzie definiował
gabaryty takiej kostki może być pobrany z ekstrakcji cech, a
następnie użyty do zdefiniowania materiału przygotówki.
Dodatkowo użytkownik może określi naddatek na dowolnych
ściankach kostki, a na krawędziach ścian można utworzy
polilinie 3D.
Opcja pozwala użytkownikowi na łatwe zdefiniowanie
przygotówki jaka jest potrzebna, jeśli chcemy obrabiać bryłę
lub powierzchnię. Dodatkowo daje to możliwość
definiowania obszaru pracy, jeśli jest wymagany.
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Impotowanie CAD
Importowanie CAD - IGES – Obsługa kolorów linii i łuków

W standardowym translatorze IGES pojawiła się nowa opcja –
Pokaż kolory linii i łuków.
Uwaga: Opcja nie jest obecna w przypadku użycia translatora
Zaawansowanego lub Bryłowego. Nie będzie również dostępna jeśli
zaznaczymy opcję Naprawiania.

Importowanie CAD – Części Inventora – Obsługa indywidualnych kolorów korpusu I ścian modelu

Podczas importowania części Inventora indywidualne kolory ścian I
korpusu bryły będą teraz rozpoznawane przez Aphacam
automatycznie.
Opcja może być wykorzystania do wizualizowania specyficznych
szczegółów produkcyjnych jak np. krawędzie okleinowane.
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Importowanie CAD – Nowa opcja pomijania aktualnych płaszczyzn pracy

Podczas importowania modeli CAD może wystąpić sytuacja w
której geometrie muszą być utworzone na płaszczyznach pracy.
Płaszczyzny te mogą pasować lub wywoływać konflikty z
płaszczyznami pracy, które znajdują się na aktualnym rysunku.
Do tej pory Alphacam próbował połączyć płaszczyzny pracy, ale nie
we wszystkich przypadkach taki efekt może być wymagany przez
użytkownika. Z tego powodu dodaliśmy opcję Ignoruj istniejące
płaszczyzny pracy.
Wszystkie istniejące płaszczyzny zostaną niezmienione, a dla
importowanych danych zostaną stworzone nowe płaszczyzny
pracy.
Uwaga: Opcja działa tylko jeśli opcja Wyczyść wszystko została
odznaczona.
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CAD
CAD – Edycja Geometrii – Zaokrąglij – Nowa opcja – Odwróć zaokrąglenie

Do narzędzia zaokrąglania dodano nową opcję, która pozwala na
tworzenie odwróconego zaokrąglenia. Opcja działa zarówno dla
zaznaczenia indywidualnego jak i całych figur. Nie jest możliwe
jednoczesnego stosowania zaokrąglenia odwróconego i
zaokrąglenia dla podcięcia.
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Kierunki obróbki
Kierunki obróbki – Możliwość zapisywania I ładowania ustawień domyślnych

Do okna dialogowego kierunków obróbki dodano cztery nowe
przyciski:
 Pobierz domyślne
 Zapisz domyślne
 Załaduj dane
 Zapis dane
Ustawienia zostają zapamiętane po załadowaniu Alphacama i
odrzucone po zamknięciu.
Użytkownik może zapisać aktualne ustawienia jako domyślne jeśli
jest to potrzebne. Istniejące ustawienia domyślne będą
automatycznie ładowane podczas pierwszego otwarcia okna
Kierunków obróbki.
You can save the current settings as 'defaults'.
Kolejne otwarcia okna dialogowe powoduje wyświetlanie ostatnich
zapisanych ustawień, które niekoniecznie musza być domyślnymi.
Oczywiści można skorzystać z przycisku ładowania, aby przywołać
ustawienia domyślne.
Uwaga: Dane będą zapisywane do folderu
Licomdat\ToolDirectionData. Pliki danych posiadają rozszerzenie
*.atooldir.
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Wejścia/wyjścia 2D
Wejścia/wyjścia 2D e- Ujemny kąt pochylenia

Kąt pochylenia wejść/wyjść 2D może teraz przyjmować wartości
ujemne. Daje to możliwość programowania wejścia kątowego w
materiał „od spodu”. W poprzedniej wersji programu wartości kata
były ograniczone do przedziału 0-90 stopni. Aktualnie jest możliwe
nastawienie kata pomiędzy -90 a 90 stopni, z wyłączeniem 0.
Wysokość powstającej rampy będzie określana jak dotychczas –
różnica pomiędzy odległością dojścia oraz głębokością cięcia. Jeśli
zadano ujemną wartość kata wysokość będzie obliczona tak, jakby
kąt miał wartość dodatnie, ale wysokość rampy ustali się na
głębokości cięcia, a punkt startowy poniżej.
Jeśli użyto ujemnych wartości kąta, zostanie wyświetlony
komunikat pytający o potwierdzenie. Ma to na celu
wyeliminowanie błędu, do którego mogłoby dojść, jeśli wpisaliśmy
chybioną wartość.
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Obróbki 3D
Obróbki 3D – Cylidrycznie równolegle – Poprawiona obsługa kątów cięcia

Strategia Cylindrycznie równolegle została udoskonalona tak, aby
dać użytkownikowi szerszą kontrolę nad kątami startowymi oraz
bieżnością obróbki. Kąt startowy może mieć teraz wartość większą
niż kąt końcowy. Pole wybory kierunku obróbki (bieżności) będzie
powodowało dynamiczne uaktualnianie obszaru obróbki. Daje to
użytkownikowi graficzną informację na temat kształtu obróbki i
pozycji startowych/końcowych.
Użycie tej opcji upraszcza proces tworzenia ścieżek narzędzia i daje
użytkownikowi możliwość określenia najlepszej, jego zdaniem,
kombinacji kątów i kształtu obróbki.
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Toczenie
Toczenie – Wiercenie i Gwintowanie osiowe – Odświeżone okno dialogowe I nowe cykle

Strategie Wiercenia i Gwintowania osiowego zostały połączone w jednym oknie dialogowym. Do okna dodano również
nowe cykle użytkownika – wiercenie z łamaniem wióra, wytaczanie oraz fazowanie. Zabieg ten przybliżył funkcjonalność
operacji osiowych do schematu, który napotykamy w wierceniu narzędziami napędzanymi.
Podsumowując: w tej wersji wszystkie opcje, które do tej pory były dostępne tylko w wierceniu narzędziami napędzanymi
są teraz dostępne dla operacji tokarskich – osiowych.
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AlphaStudy
AlphaStudy – Zaimplementowano powtórnie jako 64-bitowy dodatek

Po wielu powtarzających się prośbach użytkowników postanowiliśmy przywrócić AlphaStudy jako 64-bitowy dodatek
wspierany przez nowe wersje Alphacam. Dodatek ten służy do zestawiania czasów maszynowych, ale w przeciwieństwie
do paska dostępnego w Szybkiej Edycji daje również możliwość brania pod uwagę jednostek, ruchów szybkich, czasu
wymiany narzędzia, czas ładowania/zdejmowania część itd. Można nim analizować zarówno wybrane operacje jak I
całkowity czas obróbki detalu.
Użytkownik ma obecnie możliwość błyskawicznego określania czasów maszynowych bez potrzeby konfigurowania
raportów lub doboru opcji specjalnych.
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Biblioteka narzędzi
Bilbioteka narzędzi – Wybierz narzędzie – Nowe kolumny dla opisu narzędzia i TPD

Kolumny Opis narzędzia i parametr TPD zostały dodane do okna dialogowego wyboru narzędzia. Wielokrotne wartości
parametru TPD są oddzielone przecinkami.
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Pilowanie
Piłowanie – Cykle użytkownika – Punkt startowy i końcowy geometrii dostępne jako nowe atrybuty postprocesora

Podczas używania strategii Piłowania z opcją cykli użytkownika możemy wykorzystać nowe atrybuty wysyłane do
postprocesora. Atrybuty badają punkty startowe i końcowe geometrii w celu sprawdzenie czy jest to wewnętrzy lub
zewnętrzny narożnik albo otwarty koniec.
Wspomniane atrybuty to:
$3000
1 = _LicomUKCRHSawCCStartType
2 = _LicomUKCRHSawCCEndType
''_LicomUKCRHSawCCStartType i _LicomUKCRHSawCCEndType. Oba przyjmują wartości : 0 = styczny, 1 =wewnętrzny, 2 =
zewnętrzny, 3 = otwarty
Atrybuty można wywołać w następujący sposób:
$248 Cykle użytkownika dla piłowania – Jeden cykl na każdą linię. Łuki nie są obsługiwane.
Typy punktów startu i końca geometrii
_LicomUKCRHSawCCStartType [EAT(3)]
_LicomUKCRHSawCCEndType [EAT(4)]
'' values: 0 = Tangent, 1 = Internal, 2 = External, 3 = Open
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Integracja z robotem
Integracja z robotem – Możliwość stosowania wielu robotów i dodatkowego osprzętu maszynowego

Liczba robotów oraz dodatkowych komponentów maszyny nie jest
już ograniczona do jednego. Usunięcie tego ograniczenia pozwala
na kompleksową symulacja warunków produkcyjnych.
Alphacam pozwala na korzystanie ze schematów takich jak:
 Frezowanie i pobieranie i odkładanie
 Frezowanie i spawanie i malowanie
 Frezowanie i niezależna maszyna obracająca

Obróbka i symulacja
Obróbka i symulacja – Domyślne kolory narzędzi zmienione w celu unikania konfliktu z domyślnym kolorem kolizji

Domyślny kolor dla drugiego narzędzia został zmieniony, aby nie pokrywać się z domyślnym kolorem kolizji.

Znaczne zmiany systemu licencjonowania
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Obsługa starych kluczy Sentinel i HASP usunięta

Poniżej przedstawiono listę kluczy, które nie będą obsługowane przez wersję 2018 R1 oraz kolejne:
 Edge TimeHASP (USB).
 Alphacam MemoHASP.
 Edge NetHASP (USB).
 Edge TimeHASP (PP) (niebieski klucz).
 Standalone Network (zielony klucz).
 Network NetSentinel (żólty/czerwony/szary klucz).
 Full Customer SuperPro (niebieski klucz).
Jeśli korzystasz z jednego z powyższych kluczy i nie kontaktowałeś się jeszcze z przedstawicielem Vero lub lokalnym reseller,
prosimy o nawiązanie takiego kontaktu w celu wymiany przestarzałego klucza na licencjonowanie typu Sentinel RMS. Typ
licencji znajduje się na dokumencie, który był dołączony do licencji przesłanej po zakupie oprogramowania.
Sentinel RMS uaktualniony do wersji 9.1

Oprogramowanie Sentinel RMS, które jest wykorzystywane przez nasz system licencjonowania CLS został uaktualniony do
wersji 9.1.
Użytkownicy, którzy posiadają licencję typu Standalone (bezkluczowa lub z kluczem jak ten na obrazku poniżej) nie muszą
dokonywać żadnych dodatkowych działań, ponieważ licencje te zostaną automatycznie skonfigurowane podczas
uruchomienia Alphacama w wersji 2018 R1.

Użytkownicy którzy posiadają licencję sieciową Sentinel RMS musza upewnić się, że posiadają wersję 9.1 lub wyższą
Menadżera Licencji Sentinel RMS. Jeśli Menadżer Licencji Sentinel RMS jest w wersji wcześniejszej niż 9.1, to
po zainstalowaniu Alphacama 2018 R1 i próbie połączenia się z licencją sieciową pojawi się błąd jak na obrazku poniżej.

Aby zainstalować nowego Menadżera licencji Sentinel RMS należy uruchomić aplikację setup.exe znajdującą się w
folderze \Sentinel RMS Licensing\License Manager Installation. Istniejące pliki licencji sieciowej są kompatybilne z
nowym serwerem licencji i wymagają jedynie uaktualnienia jeśli klient posiada subskrypcję do września 2017 lub
później.
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Obsługa licencji w 2018 R1

W Alphacam 2018 R1 pojawił się nowy system licencjonowania CLS, a ikonka, która do tej pory pojawiała się w trayu
(przeważnie prawy dolny róg ekranu) została usunięta. Oczywiście poprzednie instalacje CLS dla wcześniejszych wersji
programu nie zostaną usunięte dając możliwość dalszego licencjonowania tych wersji.
CLS 2017 był ostatnią wersją, która wyswietlała ikonkę CLS

Menadżer licencji, konfiguracja licencji sieciowych, tryb domowy, podgląd oraz pomoc, ktore do tej pory były
dostępne z menu rozwijanego podczas kliknięcia PPM na ikonie CLS znajduja sie teraz w nowym Menadżerze
Licencji.
Wygląd menu CLSCLS z poprzednich wydań programu.
Uwaga: Opcje Klucz program, Ustaw nazwę serwera
licencji oraz Ignoruj klucz sieciowy zostały usunięte,
ponieważ nie są już potrzebne skoro działa dla kluczy
licencyjnych, których nie obsługuje wersja 2018 R1.

Dostęp do Menadżera Licencji jest możliwy z poziomu ekranu startowego (launchera) Alphacam.
Opcja konfiguracji licencji sieciowej jest dostępna pod
przyciskiem znajdującym się w oknie Menadżera Licencji.
Opcje Tryb domowy oraz Podgląd są dostępne z menu
Licencje w Menadżerze Licencji.
Uwaga: Opcja podglądu jest opcją licencjonowaną
dostępną na życzenie.
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Obsługa licencji w 2018 R1

W Alphacam 2018 R1 pojawił się nowy konfigurator licencji. Upraszcza on proces instalacji licencji, szczególnie dla
użytkowników, którzy instalują licencję Alphacam po raz pierwszy. Jeśli na nielicencjonowanym systemie Alphacam
zostanie uruchomiony poprzez ekran startowy lub skrót, konfigurator licencji zostanie załączony i poprowadzi
użytkownika poprzez proces licencjonowania.

Użytkownicy, którzy wymienili przestarzały klucz licencji na licencjonowanie Sentinel RMS będą mogli użyć konfiguratora
do załadowania swojej nowej licencji.
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Obsługa plików CAD
Wersje plików CAD obsługiwanych w Alphacam 2018 R1

Poniżej znajduje się lista plików CAD, które mogą być importowane do wymienionych poziomów produktu:
E = Essential
S = Standard
A = Advanced
U = Ultimate
Translator and Version

Router

Stone

Lathe

Mill

Wire

Profiling

DXF/DWG (AutoCAD 2015)

ESAU

ESAU

ESAU

ESAU

SA

AU

IGES (bez rozpoznania wersji)

ESAU

ESAU

ESAU

ESAU

SA

AU

Rhino 5.0

SAU

SAU

SAU

SAU

SA

AU

STL (bez rozpoznania wersji)

SAU

SAU

SAU

SAU

SA

AU

SketchUp 2016

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 Schemas)

AU

AU

AU

AU

A

U

Part Modeler (aktualny)

AU

AU

AU

AU

A

U

VISI Version 20

AU

AU

AU

AU

A

U

AU

AU

AU

AU

A

U

ACIS R1 – 2017 1.0

AU

AU

AU

AU

A

U

Parasolid 9.0 – 29.0.137

AU

AU

AU

AU

A

U

SOLIDWORKS 2017 (tylko SLDPRT)

AU

AU

AU

AU

A

U

Solid Edge ST9 (PAR & PSM files)

AU

AU

AU

AU

A

U

Spaceclaim 2016

AU

AU

AU

AU

A

U

Autodesk Inventor 2017 (aktualny, IPT oraz IAM)

Dodatkowo płatne
Catia V4 4.1.9 – 4.2.4

AU

AU

AU

AU

A

U

CATIA V5 V5R8 – V5R25 and V5-6R2012 – V56R2016

AU

AU

AU

AU

A

U

CATIA V6 Up to V6 R2016
Uwaga: Użytkownicy CATIA V6 powinni
wyeksporotwać swoją bazę obiektów jako piki
CATIA V5 CATParts lub CatProducts.

AU

AU

AU

AU

A

U

Creo Parametrics 3.0 (niegdyś Pro/E Wildfire)

AU

AU

AU

AU

A

U

NX11 (niegdyś Unigraphics NX)

AU

AU

AU

AU

A

U

In order to import Autodesk Inventor files, Autodesk Inventor® or Inventor® View™ must also be installed.
Inventor® View™ can be downloaded from the Autodesk website.
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Raport poprawek
Raport poprawek

Poniżej znajduje się lista poprawek i udoskonaleń, które zostały wdrożone w Alphacam 2018 R1:
ID

Description

Closing Notes

49
52
74

Automatic Extraction - No Contours are found.
Lathe - Solid Simulation - Incorrect simulation.
Lathe - User Defined Tool - Advanced Graphics - Alphacam prompts the
user to define XZZ when XZ plane is active.
Input CAD - STP / STEP - Only solids / surfaces are imported. Geometries
missing.
Lathe - Display Options - The addition of Draw Geometry Rapids.
Work plane - Normal to Work plane – Does not show very small
inclinations.
Advanced 5 Axis - Issues related to using work planes.
Print - Drawing Borders are too large resulting in very small printout.
Simulation - 'Error Creating Tool for Solid Simulation' displayed when
running Solid Simulation.
Machining - Tool Selection -Tool ID Recognition in Operations List.

Fixed.
Fixed.
Prompt is now always XYZ.

860
1005
1121
1415
1624
1642
1991

2237

2651
3108
3237
3238
3405
3417
3501
3607

3652
3876
4692

New Option added to Import
Wire Bodies as Geometry.
Added.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.

Fixed. Tool needs to be reselected in old files for fix to
be applied.
AlphaEdit - AlphaEdit is being opened behind Alphacam when a program is This is due to Windows
being sent to a machine.
Configurations; nothing we
can do.
Reports - Crashes due to the number of nested toolpaths.
Fixed.
File Save - For the Alphacam Drawing Save location to be remembered after Implemented.
Input of CAD.
Rough or Finish - Lead in and out is wrong if tool does not fit between
Warning added if a Lead is
geometries.
removed due to Fouling.
Rough or Finish - Cannot turn lead in and out off.
Fixed- Operations need to be
recreated.
Lathe - Define Tool - When a tool is defined using advanced graphics,
New checkbox added to set
clashes are not detected.
clash detection.
Rough or Finish - Incorrect toolpath graphics when operations are together. Fixed.
Styles - Drilling - Style produced in an earlier release changes hole selection Fixed.
when opened to edit in the latest release.
Feature Extraction - Feature extraction goes into a continuous loop and will Extraction takes a long time.
not process.
Progress Bar improved to
show that it has not crashed.
Automatic Extraction - Geometry will not extract when using select all
Fixed.
bodies.
Styles - Select multiple boundaries when applying a style.
Multiple boundaries can now
be selected.
Automatic Extraction - Using Automatic Extraction, nothing is extracted
Fixed.
from the solid (Automation Manager).
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ID

Description

Closing Notes

5101 API - After Input CAD - works with most CAD types but is failing with pdf,
Illustrator and SolidWorks files.
5320 Advanced 5 Axis - Swarf Machining - Gouge Check - If Swarf & Additional
surfaces or Additional Surfaces is selected, the user cannot then select
additional faces.
5843 Advanced 5 Axis - Extend / Trim - Side Extensions - Gives bad result with
Spiral toolpath.
6050 Geometry - Special Functions - Fold/unfold - Removal of APS from layer
name.
6059 Rough or Finish - Previous Tool Profile - This option is failing if the previous
tool has Line and circle set up.
6158 Rotate - Copy 3D Rotate ungroups Geometries.
6295 Add-Ins - Convert to Circle - If a circle is selected it is deleted.
6377 Machining - Cut Spline/Polyline - Bad result when toolpath is set to the
right (internal).
6406 API - It is assumed that each call to SetEvaluateParameter passes a new
parameter.

6483 Automation Manager - When multiple jobs are output, PDF reports are not
generated.
6525 Constraints - Cannot delete work plane after removing constraint.
6585 3D Solid Machining - Cylindrical Profiling - If Width of Cut is reduced to a
certain value, the toolpath does not update.
6743 Advanced 5 Axis - Cut Along Curve - Extend and Trim creates wrong tool
orientation.
7017 Constraints - Constraining work plane deletes all operations.
7111 Reports - Time for a specific Tool is missing, Total Time is wrong and 3D
machining Operations are affecting Report output.
7211 Stone - Cut Surfaces/Solid with Disk - Trim Paths to XZ Plane - Offset value
is not being taken into consideration.
7272 Automatic Extraction - Drillable holes not extracted. Works in 2014R1.
7433 Feature - Rendering of attached Solidworks part is worse in 17R1 than
16R1.
7486 Queries - Layer name gets changed if formatted with number and then a
space or underscore.
7551 Automation Manager - Sawing is put on a separate sheet in Operations
Manager.
7552 Clamps and Fixtures - Move clamp causes Alphacam to stop working.
7558 Automation Manager - For Sheet order to be maintained in Main Settings Material selection.
7591 Nesting - True Shape - Overlapping parts caused by common toolpath.
7643 Spun Outline - Bad Result.
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Software has been improved
to call this event for all CAD
types.
Fixed.

Fixed.
Implemented.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
You will now get an error
message if you call
SetEvaluateParameter and
pass in the name of a
parameter that already has
been assigned a value.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed. New fields added.
Report needs to be modified.
Fixed.
Fixed.
Updated Parasolid Kernel.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
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ID

Description

Closing Notes

7669 Automation Manager - Incorrect Multi Drill Error Message.
7693 Lathe - Define Threads - Problem with the Define Threads Function.
7695 NC Output - 4/5 Axis Rotational Transformation variables not working
correctly for 4 axis machining. Rapid move to Z causes collision.
7702 Machine - Drill or Machine Holes - Drilling operations on a work plane using
Global Linear are showing Strange rapids.
7713 Automation Manager - Unable to input text values into Custom Fields when
multiple parts are selected.
7763 Lathe - Solid Simulation - When the attached file is run in the simulator, the
software crashes.
7799 Lathe - Alphacam stops working when selecting geometry for Roughing.
7803 Automation Manager - Parametric drawings with a large number of
variables take too long to process.
7808 Automation Manager - Support Zip - Corrupt AutomationManager.vdb5.
7837 Solid Model Extract - Strange error when using surfaces from faces.
7838 Advanced 5 Axis - 3 Axis - Style created on work plane creates an incorrect
toolpath.
7839 Lathe - Input CAD - IGES - When the attached file is imported into Lathe, it
is corrupted.
7884 Automation Manager - Using a Style with a Stop is giving an error and now
not working with 2017R2.
7887 AlphaEdit - Japanese - Text is not displayed properly when selected.
7890 Styles - Pocketing - If a style is created for pocketing using pre-drilled holes
for entry there is no selection for the pre-drilled holes.
7900 Sheet Database - Locks up when defining a sheet.
7901 Feature Extraction - Automatic Extraction - Using a Negative Value for Z
Level Step causes Alphacam to Crash.
7946 Clamps and Fixtures - Move clamp causes other clamps to move.
7947 Installer - Fails to copy files because Alphacam is open or DllSurrogate is
using a dll.
7975 Nesting - Bridged Nesting Gouges Parts with Zero Gap.
7993 Lathe - Project Manager - Operation Notes - Operation notes changed
manually after a macro is used will always revert to macro values.
8011 Automation Manager - Reports - Output to the wrong location if type is
different from PDF.
8025 Machine - Sub Operation is not written the same in 2017R2 as in 2017R1.
8099 API - Deleting an element in a macro cannot be undone.
8110 Lathe - Incorrect Rapids Generated with Contour Roughing.

8115 NC Output - Rough or Finish - Compensation on Rapid Approach/Retract Extra XY rapid with negative stock.
8118 Multidrill - Holes not being grouped.
8120 Wire - Styles - Styles are not working with Alphacam 2017R2.
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Fixed. Multi-Drill is loaded if
required.
Fixed.
Fixed. Toolpaths must be
updated to take effect.
Fixed.
(Graphical issue only)
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed – Prompts for Holes.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
New warning message added.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed. Operations created in
previous versions must be
updated.
Fixed.
Fixed.
Fixed.

38 of 45

: 2018 R1 Co nowego?
2018 R1
ID

Description

Closing Notes

8124 Robot Integration – ‘Pick and place’ and ‘conveyor’ simulations do not run.

8201
8210
8213
8215

Solid Simulation - When draw tool holder is used, Alphacam crashes.
Geometry - Special Geometry - Enclosing Rectangle Function is Incorrect.
Stone - Cut With Disk Vertical - Finishing - Incorrect Profile Produced
API - PutAttribute not working with 17R1.

8246 Automation Manager - Unhandled Exception if CSV Import file is in use.
8316 Output NC - Much slower when graphical interface is maximised.
8322 Feature Extraction - Automatic Extraction - Fails to extract and freezes and
crashes Alphacam.
8325 CDM - Automation Manager - When changing a door size in CDM it only
allows for 2 decimal places.
8356 3D Engraving - Crash. Alphacam stops working on some examples.
8459 Styles - Style is no longer working in 17R2. Still works fine in 17R1.
8495 CDM - Doors created in Macro Recorder in 17R2 are not working.
8560 CAD - Dimension - Diameter symbol is lost when re opening file with
Japanese Version.
8562 CAD - Fonts incorrect with Japanese Windows.
8621 Text/Font - AUF - Special or customised characters change to '?' after
saving and reopening.
8777 Rough/Finish - Rapid Manager - Tool Compensation [TC] set to 0 if Apply
Compensation on Rapid Approach/ Retract is used.
8793 GUI - Status Bar - Hide is not active when opening a drawing with hidden
entities.
8892 Rough or Finish - Style with ‘Take account of previous machining’ machines
the whole geometry.
8955 Ribbon - Feature Extraction - Solid model menu items active when tool with
solid parts is used.
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Python 3.4.1 must be
installed. Installer is available
in DVD\Support\RoboDK
Prerequisites\.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
C++ Add-ins built using 2017
R1 or 2017 R2 must be
recompiled.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed. Missing ini file auto
created.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed. Toolpaths must be
updated to take effect.
Fixed.
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Najważniejsze zmiany poprzedniego wydania
Alphacam 2017 R2

Najważniejsze zmiany poprzedniego wydania to:
Interfejs użytkownika
 Nowe okna dialogowe dla modułu Profiling, Obróbek 3D, Cykli tokarskich oraz modułu Obróbki Kamienia. New
dialog boxes for Profiling, 3D Machining, Lathe Turning Cycles and Stone.
Menadżer Automatyzacji
 Dodano nowe typy obsługiwanych plików CAD.
 Style mogą być wykorzystane zarówno w Odwzorowaniu Warstw jak i Kolejkowaniu Obróbek.
 W obrębie Listy Kolejkowania Obrówek można obecnie kontrolować multi-drill.
 Obsługa funkcji Kopiuj i Wklej w Zadaniach i Konfiguracjach
Menadżer Automatyzacji Plus
 Obsługa przetwarzania Rysunków i Szkiców sparametryzowanych.
 Rozszerzona obsługa dopasowainia Kierunku usłojenia części do Kierunku usłojenia arkusza.
 Nowy wektor wyrównania pochodzący z CSV, który przenosi Kierunek usłojenia części z Solid Edge.
 Obsługa bazy danych serwera SQL.
Symylacja robota
 Symylacja robota z RoboDK została zintegrowana z Alphacamem. Daje to możliwość przenoszenia ścieżek
narzędzia wygenerowanych w Alphacam do RoboDK w celu zasymulowania ich z uwzględnieniem kinematyki
robota.
Technologia
 Odwrócenie kierunku cięcia.
Obróbka kamienia
 Obsługa automatycznego wykrywania nieobrobionych obszarów na zaznaczonych częściach.
 Opcja dodająca możliwość programowania operacji cięcia wodą.
 Cięcie dyskiem – Poziomo bokiem dysku i Pionowo bokiem dysku.
 Zarządzanie orientacja osłony dysku.
Nesting
 Arkusze Offcut generowanie z arkuszy nakładanych są dostępne w nowej Bazie Danych Arkuszy.
Piłowanie
 Ulepszone opcje kontroli kolizji. Rozszerzenie Importu CAD
 Obsługa wszystkich typów plików.
 Opcja Usuwanie linii wspólnych została dodana do okna dialogowego importu umożliwiając automatyczne
ładowanie podczas importowania CAD.
Vero Customer Experience Improvement Program
 Dobrowolny program zbierania informacji o sprzęcie komputerowym użytkowników i sposobie korzystania z
naszego oprogramowania. Stworzony, aby wspomóc firmę Vero w poprawianiu jakości jej usług.
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Dodatek A – Ulepszenia API w Alphacam 2018 R1
Menadżer Automatyzacji – Nowe zdarzenie po otwarciu pliku

Poniższy przykład zdarzenia może być użyty w makrze Menadżera Automatyzacji, które ma uruchamiać się po
otwarciu pliku podczas przetwarzania przez automatyzację. Zdarzenie będzie odpalone dla każdego typu
plików obsługiwanych przez Menadżera Automatyzacji.
Sub AutomationManagerAfterOpenFile(jobfile As AutomationManagerJobFile)
Zdarzenie zostanie odpalone po otwarciu dowolnego pliku zadania.
Przykład
Sub AutomationManagerAfterOpenFile(jobfile As AutomationManagerJobFile)
MsgBox "AM successfully opened file: " & jobfile.FileName
Dim SolidCount As Integer
SolidCount = App.ActiveDrawing.SolidParts.Count
If (SolidCount > 0) Then
Dim solidpart As solidpart
For Each solidpart In App.ActiveDrawing.SolidParts
' If JobFile CustomField1 contains "MakeInvisible" comment,
then hide the solid
If (jobfile.CustomField1 = "MakeInvisible") Then
solidpart.Visible = False
End If
Next solidpart
End If
End Sub
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Opcje widoku

Do grupy DisplayOptions zostały dodane nowe własności, które można powiązać z opcjami dostępnymi na
wstążce Alphacam w Widok | Opcje Ekranu. Dodano takie własności: ShowSurfacesInLayerColour,
ShowUndercuts, DrawSolidAsWireFrame, DrawMaterialAndFixturesAsSolid, DrawPartAsSolid (tylko
toczenie), ShowUserCode, ShowToolAngles, i ShowModifiedFeedRates. Zwróćmy uwagę na wartość
DrawSolidAsWireframe była i będzie dostępna również jako własność obiektów rysunku.
Wszystkie nowe własności są odczytywane/zapisywane jako zmienne boolowskie. Podobnie do istniejących
własności opcji wyświetlania DisplayOptions, wywołanie musi przekazać Alphacamowi informację o potrzebie
przerysowania, aby rezultaty zastosowania nowych ustawień były widoczne.
DisplayOptions.ShowSurfacesInLayerColour As Boolean
DisplayOptions.ShowUndercuts As Boolean
DisplayOptions.DrawSolidAsWireframe As Boolean
DisplayOptions.DrawMaterialAndFixturesAsSolid As Boolean
DisplayOptions.DrawPartAsSolid As Boolean (Lathe only)
DisplayOptions.ShowUserCode As Boolean
DisplayOptions.ShowToolAngles As Boolean
DisplayOptions.ShowModifiedFeedRates As Boolean
Ustawienie ShowSurfacesInLayerColour (Prawda lub Fałsz) spowoduje wyłączenie renderowania podcięć
(ShowUndercuts zwróci wartość Fałsz).
Wybrane przykłady
Function DrawSurfacesInLayerColour()
App.ActiveDrawing.Options.ShowSurfacesInLayerColour = True
App.ActiveDrawing.RedrawShadedViews
End Function

Function ToggleDrawSolidsAsWireframe()
App.ActiveDrawing.Options.DrawSolidAsWireFrame = Not
App.ActiveDrawing.Options.DrawSolidAsWireFrame
App.ActiveDrawing.RedrawShadedViews
End Function

Function DontShowUserCode()
App.ActiveDrawing.Options.ShowUserCode = False
App.ActiveDrawing.RedrawShadedViews
End Function
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Owdrócone zaokrąglenie

Nowa metoda została dodana do obiektów typu Path oraz Element. Umożliwia ona dodawanie odwróconych zaokrągleń.
Metoda typu Path ReverseFillet będzie dodawała odwrócone zaokrąglenie na każdej nadającej się do tego lokacji wzdłuż
ścieżki. Metoda typu Element ReverseFillet będzie dodawała zaokrąglenie pomiędzy Elementem i drugim Elementem i
przekazywała je jako parametr. Dodatkowe parametry pozwalają na wywołanie zapytania określającego czy zaokrąglenie
ma być zlokalizowane na końcu czy na początku dwóch elementów.
Path.ReverseFillet(Radius As double)
Radius– promień zaokrąglenia
Element.ReverseFillet(Element2 As Element, Start1 As Boolean, Start2 As Boolean, Radius As Double) As Boolean

Start1 – Wartość Prawda spowoduje dodanie zaokrąglenia na początku Elementu, wartość Fałsz na końcu.
Start2 – Wartość prawda spowoduje dodanie zaokrąglenia na początku Elementu2, wartość Fałsz na końcu
Radius – promień zaokrąglenia
Przykłady
Public Sub PathReverseFillet()
Dim p As Path
Set p = App.ActiveDrawing.Geometries.Item(1)
p.ReverseFillet 5
End Sub

Public Sub ElementReverseFillet()
Dim p As Path
Set p = App.ActiveDrawing.Geometries.Item(1)
Dim e1 As Element
Dim e2 As Element
Set e1 = p.Elements.Item(1)
Set e2 = p.Elements.Item(2)
e1.ReverseFillet e2, False, True, 10#
End Sub

Path - RemoveSmallElements
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Celem metody jest usuwania bardzo małych elementów zbliżonych w długości do 0 lub mniejszych niż zadana
wartość.
Path.RemoveSmallElements(Length As Double) As Boolean
Length As Double
Elementy równe lub krótsze niż zadana długość będą usuwane z obiektu Path. Jeśli będą spełniać warunek, punkt
początkowy kolejnego element (jeśli taki istnieje) i punkt końcowy poprzedniego elementu (jeśli taki istnieje) zostaną
dopasowane.
Return value As Boolean
Jeśli obiekt Path jest pusty, zwraca wartość Prawda, w innym wypadku zwróconą wartością jest Fałsz.

Przykłady
Public Sub Test()
Dim geo As Geo2D
Set geo = App.ActiveDrawing.Create2DGeometry(0, 0)
geo.AddLine 100, 0
geo.AddLine 100, 0 '0 length element!
geo.AddLine 100, 100
geo.Finish
Dim bEmpty As Boolean
Dim p As Path
Set p = App.ActiveDrawing.Geometries.Item(1)
bEmpty = p.RemoveSmallElements(0.001)
End Sub
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Cięcie dyskiem – Uwzględnij dodatkowe przejścia na ścianach profilu

Poniższą metodę można wykorzystać podczas tworzenia operacji cięcia dyskiem, w której należy dodać dodatkowe
przejścia na ścianach profilu.
WheelCutData. IncludeExtraPassesAtWalls As Boolean
Włącza opcję Uwzględnij dodatkowe przejścia na ścianach profil w operacjach cięcia dyskiem.

Przykład
Public Sub DiskHorizontal()
Dim MD As MillData
Dim WCD As WheelCutData
Dim pGeo As Path
Dim pProfile As Path
Set pGeo = App.ActiveDrawing.UserSelectOneGeo("pick a geometry
to machine")
Set pProfile = App.ActiveDrawing.UserSelectOneGeo("pick a
profile geometry")
Set MD = App.CreateMillData
MD.Stock = 0.5
Set WCD = MD.WheelCutData
With WCD
' Define WheelCutData parameters
.SetGeometry pGeo
.SetSideProfile pProfile
.Method = acamWheelMethodHorizontal
.SafeXYDistance = 100
.DepthOfCut = 25
' Define if "Include Extra Passes At Walls" will be used
.IncludeExtraPassesAtWalls = True
' Create cut with disk operation
.cutwithdisk
End With
End Sub
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