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Ważne informacje
System operacyjny

Więcej informacji można znaleźć w przewodniku instalacji lub na stronie z wymaganiami systemowymi:
http://www.alphacam.com.
Termin ważności ALPHACAM

Aby uruchomić ALPHACAM 2020.1, termin ważności licencji musi trwać do października 2019 r. lub dłużej.
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Menadżer Automatyzacji
Menadżer Automatyzacji Plus – Zadania wieloprocesowe i wielomaszynowe

W tej wersji ALPHACAM wprowadzono nowy typ zadania „Zadania wieloprocesowe”. Użytkownicy mają teraz możliwość
skonfigurowania zadań Menadżera Automatyzacji, które korzystają z wielu maszyn lub wymagają przetwarzania
wtórnego dla grupy części lub plików zadań, w znacznie łatwiejszy sposób.
Podprocesy mogą korzystać z różnych konfiguracji w celu dopasowania do indywidualnych potrzeb obróbki, a zadania
wieloprocesowe (lub poszczególne podprocesy) mogą być przetwarzane w taki sam sposób, jak każde inne zadanie w
Menadżerze Automatyzacji.
Za pomocą interfejsu użytkownika można wykluczyć części z określonego podprocesu. Można tego użyć, jeśli część nie
powinna być przetwarzana przez określony proces lub maszynę, na przykład, jeśli część nie powinna zostać wysłana do
wiercenia.

Ta nowa funkcja w połączeniu z nowymi ulepszeniami API, wymienionymi również w tym dokumencie, pozwala
Menadżerowi Automatyzacji na ulepszanie i automatyzację złożonych procesów roboczych.
Menadżer Automatyzacji – Ulepszenia interfejsu API

Interfejs API Menadżera Automatyzacji został ulepszony, a do istniejącego interfejsu API dodano kilka metod i funkcji,
dzięki którym można go lepiej dostosować do sposobu pracy użytkownika.
Nowe zdarzenie zostanie teraz podniesione przed i po zaimportowaniu dowolnego pliku CSV do zadania. Powinno to
umożliwić weryfikację i modyfikację plików CSV przed ich zaimportowaniem do zadania Menadżera Automatyzacji.
Oprócz tego zdarzenia nowe zdarzenia będą generowane przed i po dodaniu pliku do zadania.
Wprowadzono kolejne zdarzenie, które jest wywoływane po wyrównaniu części przez Menadżera Automatyzacji.
Za pomocą interfejsu API można używać automatycznego auto-powiązania arkuszy z zadaniami i plikami zadań. To
zdarzenie może być wykorzystane w szczególnych przypadkach, takich jak próba wymuszenia, aby krawędź znajdowała
się we wstępnie zdefiniowanym położeniu lub odwrócenie części w celu obróbki tylnej powierzchni.
Interfejs API Menadżera Automatyzacji zawiera teraz metody umożliwiające dodawanie, usuwanie lub modyfikację
podkomponentów i łączników. Dodano także nową metodę, która umożliwia wypełnianie zadań przy użyciu plików CSV.
Aby uzyskać więcej informacji i przykładowy kod, zobacz sekcję API w tym dokumencie.
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Menadżer Automatyzacji – Konfiguracja nazw plików

W tej wersji użytkownicy mają pełną kontrolę nad nazwami plików wyjściowych utworzonych przez Menadżera
Automatyzacji. Nazwy można konstruować na podstawie informacji z zadania, informacji o pliku zadania i
niestandardowego tekstu.
Nazwy plików są ustawiane w zakładce Konfiguracja Menadżera Automatyzacji za pomocą konfiguracji nazwy
podstawowej i konfiguracji nazwy pliku.

Jeśli pola konfiguracji nie są ustawione, pliki wyjściowe będą używać nazw domyślnych (jak w poprzednich wersjach), w
przeciwnym razie:




Konfiguracja nazwy podstawowej - Wpływa na wszystkie pliki, które nie są zależne od jednego pliku rysunku lub
pliku zadania (pliki podstawowe) i dotyczy:
o Nazwa głównego folderu wyjściowego.
o Nazwy plików rysunków nakładania.
o Nazwy plików NC nakładania.
o Raportów (W formacie: Nazwa podstawowa + Nazwa raportu).
Konfiguracja nazwy pliku - Wpływa na wszystkie nazwy plików, które zależą od konkretnego pliku zadania.
Dotyczy to nazw plików rysunków części oraz kodu NC części.
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Menadżer Automatyzacji - Ustaw drukarkę i określ format eksportu dla każdego raportu

Można teraz ustawić drukarkę i wybrać format eksportu pliku dla raportów generowanych przez Menadżera
Automatyzacji. Użytkownicy mogą uruchamiać do 4 raportów, korzystając z 4 układów raportów, i mogą dokonać tych
wyborów dla każdego raportu za pomocą rozwijalnego menu.
Lista drukarek jest automatycznie uzupełniana wszystkimi programami/urządzeniami drukującymi rozpoznawanymi przez
system Windows, w tym typami „Drukuj do PDF”. ‘Eksportuj Raport Do’ pozwala wybrać określony format eksportu z
dostępnej listy: Pdf, Htm, Mht, Rtf, Xls, Xlsx, Csv, Txt, Bmp, Emf, Gif, Jpeg, Png, Wmf i Tiff:
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Menadżer Automatyzacji – Możliwość dzielenia raportów

W Menadżerze Automatyzacji wprowadzono dwie nowe opcje generowania raportów. Użytkownicy mogą teraz
generować:
● Jeden raport dla wszystkich materiałów.
● Raport dla każdego materiału.
● Raport dla każdego nałożonego arkusza.
Wyboru można dokonać w zakładce Konfiguracja> Opcje raportu> Ustawienia raportu zadania:

Poniższa tabela pokazuje przykłady raportów wygenerowanych przy użyciu każdej opcji:

W tym przykładzie nazwa zadania to „Typy wielu materiałów”, zastosowano 4 materiały (wyprodukowano 4 rysunki
nakłądania), a każdy rysunek nakłądania ma 3 arkusze.
Każdy wygenerowany raport PDF zostanie zapisany z unikalną nazwą pliku. Nazwy plików obejmują, w razie potrzeby,
nazwę zadania, etykietę nakładanego arkusza i nazwę materiału.
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Menadżer Automatyzacji - Uruchom do czterech raportów

Użytkownicy mogą teraz generować do 4 typów raportów za pomocą Menadżera Automatyzacji. Opcja ‘Utwórz raporty’,
która jest dostępna poza Menadżerem Automatyzacji, pozwala już na użycie 4 układów raportów, a ta sama funkcja jest
teraz dostępna dla zadań przetwarzanych przez Menadżera Automatyzacji:

Menadżer Automatyzacji - Nowa opcja ‘Wyczyść foldery wyjściowe’

Dodano nową opcję ‘Wyczyść folder wyjściowe’, która pozwala użytkownikom wyczyścić istniejące dane dotyczące
bieżącego zadania. Gdy ta opcja jest zaznaczona, foldery wyjściowe dla części, raportów i kodu NC (jeśli istnieją) zostaną
usunięte z całej ich zawartości przed utworzeniem nowych przetworzonych plików.
W poprzednich wersjach Menadżer Automatyzacji mógł nadpisywać istniejące pliki tylko nowo przetworzonymi plikami.
Jeśli jednak ustawienie w zadaniu zostanie zmienione, a zatem zostanie utworzony inny wynik, próba zastąpienia plików
może spowodować niepożądane zaśmiecenie w przetwarzanych folderach zadań. Nowa opcja temu zapobiega.
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Menadżer Automatyzacji - Włączono funkcje Auto Associate dla plików CSV / TXT, które używają pola ‘Nazwa typu materiału’

Podczas dodawania plików i innych ustawień do zadania Menadżera Automatyzacji za pomocą pliku CSV użytkownicy
mogą zdefiniować nazwę typu materiału.
Ustawienie typu materiału za pomocą pliku CSV będzie działać tylko wtedy, gdy zadanie korzysta z auto-powiązanych
arkuszy. W tej wersji importowanie przy użyciu plików CSV aktywuje także ‘Selektor arkuszy’, aby wybrać lub potwierdzić
przypisania arkuszy.
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Menadżer Automatyzacji – ‘Przetwarzanie Kompletne’, ulepszenia okna dialogowego

Po zakończeniu przetwarzania w Menedżerze Automatyzacji okno dialogowe „Przetwarzanie zakończone” wyświetla
informację, czy przetwarzanie zakończyło się powodzeniem, oraz lokalizację plików wyjściowych.
W tym wydaniu wprowadzono pewne ulepszenia:




Ponieważ sekcja ‘Ustawienia wyjściowe’ dla każdej konfiguracji może wykorzystywać 3 różne lokalizacje
wyjściowe (dla plików rysunków, plików NC i raportów), nowe okno dialogowe wyraźnie pokaże lokalizacje
folderów dla każdego rodzaju wyników.
Klikając przycisk ‘otwierania pliku’ obok każdej lokalizacji folderu wyjściowego, użytkownicy mogą otworzyć okno
Eksploratora Windows, które zawiera te pliki wyjściowe. Ponadto wyświetlana jest teraz lokalizacja folderu
wyjściowego dla raportów.

Poniższe obrazy przedstawiają 3 różne typy lokalizacji plików używanych w ‘Ustawieniach wyjściowych’ Menadżera
Automatyzacji i nowym oknie dialogowym “Przetwarzanie zakończone”:
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Menadżer Automatyzacji - raporty - obsługuja opisów zadania i numer zlecenia zadania

Opis zadania i numer zlecenia zadania można teraz dodać do zadań Menadzera Automatyzacji, a dane te można pobrać i
wyświetlić w raportach ALPHACAM.
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Menadżer automatyzacji - Podział nakładania – Opcja umożliwiająca nie zapisywanie ani nie generowanie NC na końcowym rysunku
zawierającym wszystkie arkusze

Nowy rysunek wyjściowy ze wszystkimi opcjami ‘Nakadania arkuszy’ został dodany do sekcji Konfiguracje> Opcje
Nestingu> Rozdziel Nałożone Arkusze I Programy w Menadżerze Automatyzacji. Wybranie tej opcji spowoduje poprzednie
zachowanie, ale pozostawienie tej opcji niezaznaczonej spowoduje, że pełny rysunek nałozonych arkuszy nie zostanie
zapisany, a NC nie zostanie wydrukowany.
W większości przypadków nie jest to wymagane, ponieważ tworzone są pojedyncze rysunki arkuszy i plik NC.
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Menadżer Automatyzacji - Kreator - Nawigacja za pomocą szewronów

W poprzedniej wersji użytkownicy mogli nawigować między kartami kreatora, klikając przyciski Poprzedni/Następny na
dole okna dialogowego lub klikając szewron:

Użytkownicy nie są już ograniczeni tylko do używania szewronów do cofania się. Teraz można także iść naprzód za
pomocą szewronów.
Pamiętaj, że nie zezwalamy użytkownikom na pomijanie kart przechodzących do przodu jako środek ostrożności. Można
jednak pominąć zakładki, jeśli cofasz się za pomocą szewronów.
Przejście wstecz nadal ostrzega użytkownika o możliwości usunięcia zaznaczenia:
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Menadżer Automatyzacji – Kreator przetwarzania - Podgląd plików zadań

W Menadżerze Automatyzacji możesz wybrać i przejrzeć pojedynczy plik zadania po dodaniu go do zadania, pod
warunkiem, że zawiera niezbędne materiały. Konfiguracja i ustawienia odwzrorowania warstw zostały już zdefiniowane.
Dodaliśmy tę możliwość do Kreatora przetwarzania. Użytkownicy mogą zobaczyć bardziej szczegółowy podgląd
przetworzonego pliku zadania za pomocą menu wywołanego prawym przyciskiem myszy.

Przycisk ‘Usuń pliki’, który był dostępny w poprzedniej wersji, został teraz usunięty z karty ‘Ustawienia pliku’ ‘Kreatora
przetwarzania’ i można go teraz znaleźć w menu po wciśnięciu prawego przycisku myszy. Ponadto przycisk ‘Delete’ na
klawiaturze może być również użyty do usunięcia plików zadań.
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Menadżer Automatyzacji – Krator przetwarzania - Definiowanie kolejności obróbki przy konfiguracji pliku

Możliwość zmiany kolejności obróbki została teraz włączona dla plików zadań. Dotyczy to zarówno Menadżera
Automatyzacji, jak i kreatora.
Po skonfigurowaniu zadania, jeśli użytkownik chce zdefiniować kolejność narzędzi, listę kolejności obróbki można teraz
zastosować do wszystkich plików zadań:

Wszystkie nałożone pliki zadań muszą mieć tę samą listę kolejności obróbki, aby mogły zostać przetworzone. Jeśli nie,
użytkownik zostanie o tym ostrzeżony w informacjach dodatkowych:
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Menadżer Automatyzacji – Ustawienia kreatora – pomijani kart, jeśli bryły nie są obrabiane

W ustawieniach kreatora, jeśli użytkownik nie chce, aby
zadanie obrabiało bryły, ustawienia odwzorowania warstw nie
muszą zawierać ustawień wyrównania i ustawień ekstrakcji
cech modelu.
W poprzedniej wersji ALPHACAM opcje te były wyszarzone
tylko wtedy, gdy nie dokonano wyboru obróbki brył. W tej
wersji nieużywane karty ‘Wyrównania’ i ‘Wyodrębniania’
zostały usunięte.
Menadżer Automatyzacji – ulepszenie wielokrotnego zaznaczania plików zadania

W tej wersji poprawiono działanie podczas wielokrotnego wybierania plików zadań. Tabela właściwości po prawej stronie
nie pozwala już użytkownikom na niepoprawną edycję ustawień części, które mogą być unikalne dla pliku części, na
przykład numer elementu, długość i szerokość.
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Menadżer Automatyzacji – Unikalne nazwy arkuszy dla zadań wielomateriałowych

Podczas przetwarzania zadań, w których to samo zadanie może wymagać więcej niż jednego materiału, Menadżer
Automatyzacji utworzy osobne rysunki nakładania dla każdego materiału.
Arkusze nakładania w każdym z rysunków nakładania będą teraz miały inną etykietę arkusza, aby odzwierciedlić, że
zastosowano wiele materiałów, zmieniając literę dla każdego rysunku nakładania (tj. A1, A2, A3, a następnie B1, B2, B3).
Poniższy obraz pokazuje przykład nowego formatu etykiety arkusza:
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Menadżer Automatyzacji – Czytaj informacje o pliku z podkomponentów

Teraz można odczytać informacje o pliku z podkomponentów.
W poprzednich wersjach, jeśli użytkownicy dodawali lub usuwali pliki podkomponentów w folderze podkomponentów,
mogli odświeżać pliki zadań podkomponentów.
W tej wersji, z dodaną opcją ‘Czytaj informacje o pliku’, można również aktualizować informacje o pliku zadania
podkomponentu, nawet jeśli plik zadania podkomponentu zostanie zmieniony i ponownie zapisany (zachowując tę samą
nazwę pliku):
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Obróbka
Obróbka - Zgrubna/Wykończeniowa – Powierzchnie bryłowe - Dalsze udoskonalenia w zakresie obróbki łuku i obsługi wielu płaszczyzn

Zgrubna/Wykończeniowa – poprawiono obórbkę ścian bokiem narzędzia i teraz obsługuje również powierzchnie
cylindryczne. Możliwe jest połączenie ścian płaskich i walcowych w jednym zaznaczeniu, a ALPHACAM automatycznie
obliczy wymaganą płaszczyznę pracy dla obróbki wybranych ścian.
W przypadku ścian bryłowych, które są prostopadłe lub podcięte, można teraz użyć aktywnej płaszczyzny pracy, aby
zdefiniować preferowany kąt najazdu narzędzia (kierunek skanowania).
Nowa opcja ‘Śledź dolny poziom Z’ może sterować dolną częścią narzędzia, aby śledzić dolny poziom Z krawędzi. Może to
być bardzo przydatne, gdy dolna krawędź nie jest prostopadła do osi narzędzia i spowodowałaby przekroczenie długości
narzędzia. Narzędzie dostosuje się w osi Z w celu dopasowania do części. Bez tej opcji górne i dolne końce w Z dla
wybranych ścian, są używane do sterowania ścieżką na poziomie Z.
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Obróbka – Piłowanie – Powierzchnie bryłowe - Inteligentne kryteria wyboru

Piłowanie ścian bryłowych z opcją Auto Z zostało ulepszone dzięki inteligentnym ustawieniom wyboru powierzchni.
Użytkownik może teraz określić, które ściany są wybrane, kontrolując minimalny i maksymalny kąt od pionu, i może
zdeydować czy chce znaleźć tylko otwarte ściany zewnętrzne.

Obróbka – Przesuń materiał

Dodano nowe polecenie ‘Przesuń materiał’ do zakładki
Konfiguracja wstążki Technologia. Wcześniej materiał musiał
być przypisany do zacisku, zanim mógł być przesunięty.
Za pomocą tego polecenia ruch materiału został
uniezależniony od jakichkolwiek ruchów zacisku i nie ma
potrzeby definiowania zacisków na rysunku.
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Obróbka – Ustawienia automatycznej modyfikacji wejść/wyjść

W wydaniu ALPHACAM 2017 dodaliśmy kontrolę niepoprawności wejść/wyjść i ostrzeżenie użytkownika, które pozwoliło
zdecydować, czy zastosować wejście/wyjście zgodnie z ich ustawieniami, czy je usunąć. Poprzednio wejścia/wyjścia były
automatycznie dostosowywane w pewnych przypadkach. Aby przywrócić możliwość automatycznej modyfikacji
wejść/wyjść w wersji sprzed 2017 r., w ALPHACAM 2020.1 dodano nową modyfikację niepoprawnych wejść/wyjść z w razie
potrzeby, którą można włączyć/wyłączyć w opcji Konfiguracja> Opcje…> Obróbka:
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Moduł Stone
Moduł Stone – Nowy typ narzędzia do obróbki strugą wodno-ścierną

Dodano nowy typ narzędzia do obróbki strugą wodno-ścierną
do modułu Stone.
Definicja narzędzia do obróbki strugą wodno-ścierną
umożliwia zdefiniowanie natężenia przepływu ścierniwa.
Nowy atrybut narzędzia do przetwarzania końcowego jest
dostępny z tą opcją:
‘LicomUKCAWaterJetAbrasiveFlowRate’
Opcja ‘Odległość dyszy’ określa zdefiniowaną przez
użytkownika odległość od spodu dyszy do górnej krawędzi
materiału podczas wykonywania cięcia na pełnej głębokości.
Średnica cięcia na górze materiału będzie równa średnicy
strumienia.
Nowy atrybut narzędzia do przetwarzania końcowego jest
dostępny z tą opcją:
‘LicomUKCAWaterJetStandOffDist’
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Moduł Stone – Piłowanie – Integracja narzędzia do cięcia strugą wodno-ścierną z piłowaniem kamienia

W poprzednich wersjach ALPHACAM użytkownicy musieli ręcznie wprowadzać informacje o narzędziu do cięcia strugą
wodno-ścierną w oknie dialogowym Piłowanie (zakładka ‘Cięcie wodą’) modułu Stone. Teraz, w wyniku wprowadzenia
nowego typu narzędzia do ‘Cięcia wodą’ można wybrać predefiniowane narzędzie do cięcia strugą wodno-ścierną.
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Moduł Stone – Operacja profilowania strugą wody

Aby wesprzeć maszyny do obróbki kamienia z wbudowanym dodatkowym narzędziem do obróbki strugą wodno-ścierną,
dodaliśmy standardowe operacje profilowania struga wody do modułu Stone.
Jeśli zostanie wybrany nowy typ narzędzia, nowe ikony cyklu obróbczego będą aktywne w sekcji ‘Geometria’ zakładki
‘Technologia’ na pasku wstążki.

Nowe okna dialogowe cykli obsługują pozycjonowanie poziomów Z i nowe ustawienie symulacji długości strugi. Zostały
również przekonwertowane do nowszego stylu za pomocą obrazów i podpowiedzi:
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Moduł Stone – Cykle Stone - Wytnij powierzchnie/bryły za pomocą dysku - Nowa obsługa granic

Cięcie powierzchni/brył 3D za pomocą cykli dyskowych obsługuje teraz granice 2D, aby kontrolować dokładny obszar do
obróbki. Użytkownik może kontrolować spływ dysku na części. Opcja jest zawarta w cyklach obróbki zgrubnej,
wykańczającej boczne przejścia i wykańczającej.
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Raporty
Raporty – Grubość linii obrazu

Częstym problemem występującym w raportach w poprzednich wersjach była niemożność zmiany grubości linii obrazów
raportu. W tej wersji poprawiliśmy to, zapewniając użytkownikom ALPHACAM kontrolę grubości linii.
Grubość linii i wymiary obrazu są zdefiniowane w ‘Ustawieniach danych raportu’ (pliki .acreps). Jeśli nie ustawiono
grubości linii, stosowana jest domyślna grubość 0,22 jednostki.
Jeśli linie nie wydają się wystarczająco wyraźne, gdy są drukowane w formacie PDF lub drukowane w porównaniu do ich
wyglądu w ALPHACAM Raport Designer lub odwrotnie, użytkownicy mogą teraz ustawić własne wartości grubości.
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CAD
CAD – Typy linii – Ustawienie długości przerwy

We wszystkich modułach znajduje się nowe ustawienie typu
linii CAD (długość przerwy), które służy do sterowania
długością przerwy w typach linii. Jest to dostępne podczas
ustawiania lub edycji rodzajów linii.

CAD - Auto Przycąganie – Przyciąganie do nabliższego punktu geometrii

Nowe narzędzie CAD w ramach Auto Przyciągania Przyciąganie do najbliższego punktu na geometrii. Dynamiczne
sprzężenie kursora wzdłuż ścieżek geometrii z punktami
przyciągania wrażliwymi na kolory.
Dostępna jest nowa opcja ‘Włącz przyciąganie do najbliższego
punktu’, aby włączyć/wyłączyć tę opcję w zakłdace
Konfiguracja.
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CAD – obługa obiektów siatkowych Polyface

ALPHACAM obsługuje teraz pliki DXF i DWG zawierające siatki Polyface. Geometria z tych plików, która jest używana w
formach 3D, jest teraz dokładnie ładowana do ALPHACAM.
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CAD – Edytuj geometrię według węzła

Dodaliśmy nowe polecenie ‘Edytuj geometrię według węzła’ we wstążce Edycja.
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CAD – Nowa opcja filtrowania według warstw

Gdy polecenie ALPHACAM wymaga wybrania (geometrii lub czegoś innego), wprowadziliśmy nową opcję wybierania
elementów poprzez filtrowanie ich według odpowiedniej warstwy.
Jest to możliwe za pomocą przycisku ‘Warstwy’ na pasku poleceń u dołu ekranu:

Kliknięcie przycisku ‘Warstwy’ otwiera okno dialogowe ‘Wybierz warstwy’; użyj pól wyboru przypisanych do warstwy, aby
zaznaczyć wszystkie elementy zawarte w tej warstwie.
Ważne: Tylko widoczne warstwy będą dostępne do pobrania w oknie dialogowym ‘Wybierz warstwy’.
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CAD - Dodano Szkicownik Parametryczny do poziomu ALPHACAM Essential

W tej wersji włączyliśmy polecenia ‘Szkicownik parametryczny’ i ‘Uruchom szkic parametryczny’ (karta Geometria> 2D)
dla użytkowników z licencjami ALPHACAM Essential (Mill, Router i Stone) do tworzenia geometrii 2D. Panele 3D można
tworzyć, dodając geometrię 2D w wielu płaszczyznach roboczych.
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Nesting
Nesting – Ulepszono okno podglądu procesu nakładania

Podgląd wyświetlany podczas wykonywania nakładania przez ALPHACAM będzie teraz również wskazywał obszar, który
program uznaje za odcięty. Ten fragment jest reprezentowany przez nieco ciemniejszy szary odcinek, jaśniejszy materiał
reprezentuje obszary, które zostaną obrobione (lub potencjalne odpady).
Należy pamiętać, że ten odcinek nie będzie brany pod uwagę przy obliczaniu przybliżonego procentu współczynnika
wypełnienia. W tym wydaniu ALPHACAM poprzedziliśmy tę wartość symbolem “~”, aby wskazać, że jest to przybliżona
wartość, która może ulec zmianie.
Na poniższym obrazku okno podglądu procesu nakładania pokazuje drugi arkusz i wyliczony prostokątny odcinek do
odcięcia.
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Nesting – Nakładanie na odwrotnej stronie z auto-stylem

W poprzedniej wersji ALPHACAM wprowadziliśmy nowy dodatek do nakładania na odwrotnej stronie arkusza. Jednym z
głównych oczekiwań związanych z nakładaniem na odwrotnej stronie było, aby nie tworzyć zawsze części strony
odwrotnej (plików z przyrostkiem: _Rev) w celu obróbki części.
W tej wersji wprowadziliśmy możliwość korzystania z auto-stylów zamiast osobnego pliku _Rev, pozwalając
użytkownikom kontrolować, które z wcześniej zapisanych stylów użytkownika, parametry strony narzędzia, kierunek
cięcia i punkt początkowy mają być używane.
Jeśli pliki _Rev zostały już utworzone przez użytkownika, można zastosować do nich auto-style za pomocą opcji ‘Tylna
strona’. Alternatywnie styl automatyczny można zastosować do części nałożonych, w których plik _Rev nie będzie
potrzebny, używając opcji ‘Przednia strona’.
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Narzędzia
Narzędzia - Obsługa kolizji narzędzi nie wgłębnych przy użyciu zaawansowanej grafiki dodanej do modułów Mill, Lathe i Router

Często stosuje się narzędzia do obróbki zgrubnej 3D i do
obróbek, które nie mogą się zagłebiać ze względu na sposób
budowy. Są to zazwyczaj narzędzia montowane na trzpieniu,
w których nakrętkę mocującą można zobaczyć w dolnej części
narzędzia. Te typy narzędzi są teraz obsługiwane. Możemy
również przeprowadzać kontrole kolizji z uchwytem w
symulacji.
Na obrazku obok przedstawiono typowy rodzaj narzędzią,
który jest teraz obsługiwany.
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Moduł Profiling
Moduł Profiling – Edycja operacji ‘Wycinani między konturami’

W poprzednich wersjach ALPHACAM edytowanie operacji ‘Wycinanie między konturami’ nie było możliwe (dostępne w
module profilowania ALPHACAM). Można teraz edytować i aktualizować ten typ ścieżki narzędzia.
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Inne
Zmiany w ograniczeniach SMA

W tej wersji wprowadziliśmy zmiany w ograniczeniach licencji na niektóre funkcje ALPHACAM.
Umowa serwisowa oprogramowania (ang. Software Maintenance Agreement, SMA) nie musi już obowiązywać, aby
korzystać z:



Szkicu parametrycznego;
Raportów ALPHACAM.

Ważne: Menadżer Automatyzacji jest jednak nadal ograniczony przez SMA i oprogramowanie będzie musiało być dalj
utrzymywane w celu wykorzystania wszystkich funkcji dozwolonych na poziomie modułu licencyjnego.
Interfejs użytkownika – Zmiany w starszym menu i interfejsie paska narzędzi

Starsze menu i interfejs paska narzędzi zostaną usunięte z ALPHACAM w wersji 2021.1. Interfejs starszego typu nie był
obsługiwany przez kilka wydań, a wiele nowych funkcji dodanych do ALPHACAM nie jest dostępnych z tym starszym
interfejsem. Zdecydowanie zalecamy przejście na interfejs paska wstążki z ALPHACAM 2020.1.
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Interfejs użytkownika – Domyślne ustawienia czcionki

Domyślne ustawienia czcionek zostały rozszerzone, aby umożliwić przypisanie różnych czcionek do wymiarów i tekstu.
Wyboru można dokonać w sekcji Narzędzia główne> Konfiguracja>Opcje> Ustawienia:
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Hexagon Rebranding

W wyniku prac związanych z rebrandingiem poprzedniej wersji (z Vero Software do Hexagon Production Software)
wprowadziliśmy następujące zmiany w tej wersji.
Intalator
Stare logo zostało zaktualizowane, a tekst zmieniony na „Hexagon”:

Foldery






Lokalizacja pliku dla plików instalacyjnych programu zastała zmieniona z C:\Program Files\Vero
Software\ALPHACAM na C:\ProgramData\Hexagon\ALPHACAM.
Pliki ustawień, które wcześniej były przechowywane w C:\ProgramData\LicomSystems\Alphacam są
teraz zapisywane w C:\Program Files\Hexagon\ALPHACAM 2020.1 (w tym folder Analytics).
Lokalizacja Appdata dla ALPHACAM została przeniesiona z
C:\Users\<USERNAME>\AppData\Local\Temp\Vero Software do
C:\Users\<USERNAME>\AppData\Local\Hexagon.
Domyślna lokalizacja dla folderów LicomDir i LicomDat has pozostała niezmieniona (C:\Alphacam).

Rejestry
Podobnie jak w przypadku zmian w folderach, wpisy rejestru nie są już tworzone w lokalizacjach kluczy rejestru
używanych w poprzednich wersjach; są teraz tworzone dla „Hexagon”. Nowe rejestry utworzone za pomocą ALPHACAM
2020.1 to:



Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Hexagon\
Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Hexagon\

Ważne: Jedynym wyjątkiem jest
Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\LicomSystems\AlphaCAM\Display który jest używany przez
32-bitowy symulator 3D.
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Obsługiwane wersje plików CAD
Obsługiwane wersje plików CAD

Następujące wersje plików CAD można zaimportować do odpowiednich poziomów produktów ALPHACAM:
E = Essential
S = Standard
A = Advanced
U = Ultimate
Rozszerzenie i wersja

Router

Stone

Lathe

Mill

Wire

Profiling

DXF/DWG (AutoCAD 2018)

ESAU

ESAU

ESAU

ESAU

SA

AU

IGES (not version specific)

ESAU

ESAU

ESAU

ESAU

SA

AU

Rhino 5.0

SAU

SAU

SAU

SAU

SA

AU

STL (not version specific)

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 (preferred Schemas)

AU

AU

AU

AU

A

U

Part Modeler (current)

AU

AU

AU

AU

A

U

VISI Version (current)

AU

AU

AU

AU

A

U

AU

AU

AU

AU

A

U

ACIS R1 – 2019 1.0

AU

AU

AU

AU

A

U

Parasolid 9.0 – 31.0.216

AU

AU

AU

AU

A

U

SOLIDWORKS 2019

AU

AU

AU

AU

A

U

Solid Edge ST11 (PAR & PSM files)

AU

AU

AU

AU

A

U

Spaceclaim 2019 R1

AU

AU

AU

AU

A

U

JT Open 10.2

AU

AU

AU

AU

A

AU

ALPHACAM Designer Files

AU

AU

AU

AU

A

U

Autodesk Inventor 2019 (current, IPT & IAM files)

Aby zaimportować pliki programu Autodesk Inventor, należy również zainstalować program Autodesk
Inventor® lub Inventor® View ™. Inventor® View ™ można pobrać ze strony internetowej Autodesk.
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Translator and Version

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 - V5-6R2019

AU

AU

AU

AU

A

U

CATIA V6 Up to V6 R2019x
Note: CATIA V6 users should export their database
objects as CATIA V5 CATParts or CATProducts.

AU

AU

AU

AU

A

U

Creo 6.0 (formerly Pro/E Wildfire)

AU

AU

AU

AU

A

U

NX12.0.0 (updates for Unigraphics NX1847)

AU

AU

AU

AU

A

U
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Raport konserwacji
Raport konserwacji

Poniżej znajduje się lista poprawek i ulepszeń wprowadzonych w ALPHACAM 2020.1:
ID

Opis

Stan

1187

Add-ins - Reverse Side Nesting - Warning 'This part contains a work
plane' when it does not. Part is not nested.
Solid Simulation - Move Clamp Fixture - Move Material - Incorrect
Result.
Profiling - Cut Between Contours - This type of Operation cannot be
edited.
Raporty - Part Obróbka time is wrong.
Geometry - Snaps - XY View - If some Snap options are used when
zoomed in, a Zoom All occurs straight afterwards.
Machine Configuration - Clamps and Fixtures - Moving clamp with an
associated material fails in solid simulation.
STL - Layer visibility is forgotten (Hide / Show) after closing
ALPHACAM.
Input CAD - Failure to import PDF.
Raporty - Incorrect Depth value shown on Raport once Obróbka is
added after Automation Processing.
Menadżer Automatyzacji - Feature extraction - Feature extraction
tolerance is being taken from the Automatic Extraction settings and
not those in Menadżer Automatyzacji.
Pocketing - Take Account of Previous Obróbka - Whole area
machined if there is no excess material from previous operation.
Rough or Finish - Take account of Previous Obróbka - Produces an
extra path if open elements are used on more than one concurrent
side.
Menadżer Automatyzacji - Check Machine Table Collision - Decimal
Separator issue with Table Top Z level.
Lead In/Out - Leads not reduced in size when the user chooses to
keep leads. Part gouged.

Fixed.

1443
1545
1640
3392
4697
5625
8865
9191
9298

10421
10424

10562
11488

13022 Input CAD - DXF/DWG - Incorrect import of 3D drawings related to
Polyface Meshes.
13335 Help File – Drop-down menus in the Online Help do not work for
Czech Language.
13361 Advanced 5 Axis - Projected Curves - Projection Distance not
remembered.
15877 Raporty - Incorrect line thickness on part images when output as
PDF.
16484 Lathe - GUI - Stretch & 2D Transform - X and Z manual entry field
labels are back to front.
16879 Advanced 5 Axis - 2D Containment - Incorrect behaviour when
reselecting geometries.
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Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.

Fixed. Requires
operation updating.
Fixed.

Fixed.
Fixed.
New setting in Configure
> General > Obróbka.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed. Only containment
curves can be
reselected.
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Opis

Stan

17068 Thread Milling - Tool number with more than 6 digits causes an
error.
17180 Incorrect information in nesting Raport.
17182 Lathe - Incorrect rapids for Drilling on back spindle.
17218 Nesting - Cut Small Parts First – Has no effect.
17810 Horizontal Z Contours - Incorrect dialog image.
17925 Nesting – Save Offcut - If you choose not to save to the sheet
database, no toolpath is created.
17935 Nesting - Selecting another command while sheet selection is active
causes a crash.
17961 Automatic Feature Extraction - No drillable holes were found.
18157 Advanced 5 Axis - Run Tool - At User Given Point - Checkbox not
remembered.
18178 Lathe - Program Stop - If placed at start, causes operations to
disappear.
18205 Stone - Cut With Disk - Wrong rapids when setting manual lead-out.
18249 Tool Ordering - Unhandled Exception if Stop is used.
18276 Menadżer Automatyzacji - JobFile files are not added to support zip
until you click in the JobFile.
18326 Menadżer Automatyzacji - Adding a Layer Mapping through the API
fails.
18370 Automatic Feature Extraction - Set Default is the active button
instead of OK.

18391 Nesting - Crashes on specific Parts. Sawing.
18431 Nesting - Bridged - Causes Drilling operation to disappear.
18451 Menadżer Automatyzacji - Nesting - Onion Skin - Erroneous extra
paths.
18490 Menadżer Automatyzacji - Wizard - 'Do you wish to process this job'
is not translatable.
18590 Constraints - Insert Parametric Drawing - Fail on work plan origin
constraint using elements as a point reference.
18593 3D Obróbka - edgesrv - Does not create a toolpath.
18747 Offset - Can no longer offset Construction as Geometry.
18773 CDM - Legacy Job Data migration fails if Door Type does not exist in
Library.
18807 Profiling - CutPath API causes crash.
18919 API - SolidBody.Select failed.
18980 Move Material - Solid Simulation will stop when a material collision is
detected.
18989 Advanced 5 Axis - 5 Axis Optimiser - Fails to optimise.
19245 Menadżer Automatyzacji - Cannot process non-nested components
with Multidrilling.
19346 Raporty - Causes line thickness to change in active drawing.
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Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed. Other commands
suppressed.
Fixed. Tolerance relaxed.
Fixed.
Fixed.
Fixed. Requires
operation updating.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Ability to tab into
Get/Set Default buttons
has been removed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
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Opis

Stan

19667 Nesting - New nesting UI crashes ALPHACAM if using menus and
toolbars (legacy).
19694 Rough or Finish - Too many warnings that lead in / out may foul.
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Najważniejsze informacje z poprzedniej wersji
Najważniejsze informacje tego wydania to:


Symulacja
o Symulacja sterowana przez postprocesor.



Menadżer Automatyzacji
o Nowy kreator Menadżera Automatyzacji.
o Dodatkowe pola użytkownika.
o Okno dialogowe auto-powiązania wyników arkusza.



Zaawansowana obróbka
o 5-osiowy optymalizator zintegrowany we wszystkich standardowych cyklach 4/5 osiowych.
o Zaawansowana obróbka 5-cio osiowa zaktualizowana do Moduleworks 2018.12.



Reguły parametryczne
o Usprawniono modyfikacje parametrów.



Obróbka 3D
o Obróbka zgrubna konturu w Z: Podejście spiralne z kontrolą średnicy.
o Obróbka zgrubna konturu w Z: Usunięto ograniczenia ustawień użytkownika.
o Obróbka zgrubna konturu w Z: Zmiany odległości bezpiecznej.



Zgrubnie/Wykończeniowo
o Bezpośrednia obróbka powierzchni bryłowych.



Polecenia Offset
o Nowa opcja – Transfer powiązań geometrii.
o Nowa opcja – Zachowaj informacje o geometrii.



Polecenia sortowania
o Zgrupowane geometrie można ponownie przesortować.
o Nowa opcja sortowania nakładanych części według przekroju.



Nesting
o Usprawniono polecenia ‘Nakładania na odwrotnej stronie’.



Integracja robota
o Uproszczono instalacje modułu integracji z robotem.
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Dodatek A – Ulepszenia API w ALPHACAM 2020.1
Menadżer Automatyzacji – ‘AutomationManagerBeforeCSVImport’ i ‘AutomationManagerBeforeAddingFileToJob’ funkcje

Menadżer Automatyzacji udostępnia teraz dwie nowe funkcje do dostosowania za pośrednictwem interfejsu API. Są one
uruchamiane przed dodaniem pliku do zadania lub przed zaimportowaniem pliku CSV do zadania. Poniżej znajduje się
przykład ich użycia:
Sub AutomationManagerBeforeCSVImport(job As AutomationManagerJob, importSetting As
AutomationManagerImportSetting, filename As String)
Funkcja wywołana przed importem przez CSV.
Sub AutomationManagerBeforeAddingFileToJob(job As AutomationManagerJob, filename As String)
Funkcja wywołana przed dodaniem pliku do zadania.
Przykład
Sub AutomationManagerBeforeCSVImport(job As AutomationManagerJob, importSetting As
AutomationManagerImportSetting, filename As String)
' Ustawia ustawienia importu, aby ignorować wiersz nagłówka
importSetting.IgnoreHeader = True
importSetting.SaveToDatabase False
End Sub
Sub AutomationManagerBeforeAddingFileToJob(job As AutomationManagerJob, filename
As String)
' Aktualizuje opis zadania o opis wielkości zadania
Dim fileCount As Integer
fileCount = job.JobFiles.Count + 1
If fileCount < 10 Then
job.JobDescription = "Small Job"
Else
job.JobDescription = "Large Job"
End If
job.SaveToDatabase
End Sub
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Menadżer Automatyzacji – Auto-powiązanie zadań i plików zadań

Użyj poniższych metod, aby auto-powiązać arkusze z plikami w zadaniu.
AutomationManagerJob. AutoAssociateSheet () As AutoAssociateResult
Uruchom auto-powiązanie arkuszy ze wszystkimi plikami w zadaniu. Zwraca wynik z procesu auto-powiązania.
AutomationManagerJobFile. AutoAssociateSheet () As AutoAssociateResult
Uruchom auto-powiązanie arkuszy w pliku zadania. Zwraca wynik z procesu auto-powiązania.
AutomationManagerJobFile.AutoAssociateMaterialName As String
Ta metoda zawiera nazwę typu materiału powiązaną z plikami zadania.
AutoAssociateResult
Wylicza wszystkie możliwe wyniki po uruchomieniu funkcji auto-powiązania.
Przykład
Public Sub UseJobAndJobFileAutoAssociate()
' Inicjalizuje AddIn Menadżera Automatyzacji
Dim AcamAddins
As AcamAddins.AddIns
Dim AcamAddinsInterface
As AcamAddinsInterface.AddInsInterface
Dim Job

As AutomationManagerJob

Set AcamAddinsInterface = New AcamAddinsInterface.AddInsInterface
Set AcamAddins = AcamAddinsInterface.GetAddInsInterface(App)
Set AutomationManager = AcamAddins.GetAutomationManagerAddIn
' Uzyskaj pierwsze zadanie
Set Job = AutomationManager.Jobs(1)
' Uruchom auto-powiązanie na poziomie zadania (auto-powiązanie wszystkich plików
w tym zadaniu)
Dim retAutoAssociate As AutoAssociateResult
retAutoAssociate = Job.AutoAssociateSheets
If (retAutoAssociate <> AutoAssociateResult_Success) Then
' Jeśli zakończy się niepowodzeniem, ponieważ zadanie nie korzysta z opcji
‘auto-powiązania arkuszy z plikami zadań’, zatrzyma się
If (retAutoAssociate = AutoAssociateResult_NonAutoAssociateJob) Then
' Pokaż błąd i zatrzymaj Sub
MsgBox "This job is a not an Auto Associate Sheets Job." & vbCrLf & _
"Please, select Read File Information on Import and Auto Associate
Sheets to Job Files in the Configuration used on this job"
' Stop
Exit Sub
End If
' Coś jest nie tak z jednym lub wieloma plikami.
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' W tym przykładzie kodu przejrzyjmy wszystkie pliki i naprawmy każdy problem,
jaki możemy zaistnieć.
Dim JobFile As AutomationManagerJobFile
For Each JobFile In Job.JobFiles
' Użyj auto-powiązania na poziomie plików zadania
retAutoAssociate = JobFile.AutoAssociateSheet
' W zależności od wyniku błędu,
Select Case retAutoAssociate
Case AutoAssociateResult_Success
' Auto-powiązanie działa prawidłowo.
Case AutoAssociateResult_NoThicknessMatch
MsgBox "Error: No Thickness of " & JobFile.Thickness & " for jobfile "
& JobFile.PartName & " found on sheet database."
Case AutoAssociateResult_MultipleThicknessMatch
MsgBox "Error: JobFile " & JobFile.PartName & "Multiple material
thicknesses in database matches for thickness " & JobFile.Thickness
Case AutoAssociateResult_MissingMaterialType
' Brakuje typu materiału, ustawmy go
JobFile.AutoAssociateMaterialName = "MDF"
' Zapisz zmiany i spróbuj auto-powiązania ponownie
JobFile.SaveToDatabase
JobFile.AutoAssociateSheet
End Select
Next JobFile
Else
MsgBox "Auto Associated at Job level worked OK"
End If
End Sub
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Menadżer Automatyzacji – Łączniki

Menadżer Automatyzacji umożliwia teraz sterowanie łącznikami za pomocą interfejsu API. Poniższy przykład pokazuje
niektóre z dostępnych metod.
Przykład
Sub ClearFittings(jobfile As AutomationManagerJobFile)
Dim AMFitting As AutomationManagerFitting
For Each AMFitting In jobfile.Fittings
AMFitting.ClearAllGeometryAssignments
AMFitting.DeleteFromDB
Next AMFitting
End Sub
Sub AddFitting(jobfile As AutomationManagerJobFile)
Dim fitting As AutomationManagerFitting
Set fitting = jobfile.AddFitting("Handle", "Door_Handle_LH.ard")
Dim geos As Paths
Set geos = App.ActiveDrawing.CreatePathCollection
' Get all geometries in a layer and assign a fitting to it.
Dim lyr As Layer
Set lyr = FindLayerWithGivenName("Handle")
Dim geo As Path
For Each geo In lyr.Geometries
geos.Add geo
Next geo
fitting.AssignDatumGeometries geos
fitting.SaveToDatabase
End Sub
Function FindLayerWithGivenName(Name As String) As Layer
Dim lyr As Layer
Set lyr = Nothing
For Each lyr In App.ActiveDrawing.Layers
If (lyr.Name = Name) Then
Set FindLayerWithGivenName = lyr
Exit Function
End If
Next lyr
End Function
Sub AutomationManagerAfterOpenFile(jobfile As AutomationManagerJobFile)
'Usuń wszystkie łaczniki i przypisz nowe
ClearFittings jobfile
AddFitting jobfile
End Sub
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Menadżer Automatyzacji – Nowe funkcje wywołane po wyrównaniu części

Użyj następującej funkcji, aby dodać dodatkowy obrót lub zmodyfikować pozycję do zestawu wyrównania części w
Menadżerze Automatyzacji.
Ta funkcja może być wykorzystana w szczególnych przypadkach, takich jak próba zmuszenia krawędzi do ustawienia z
góry określonej pozycji lub przerzucenie części dla Obróbka tylnej ściany.
Sub AutomationManagerAfterPartAlignment(JobFile As AutomationManagerJobFile, Setup As
AutomationManagerSetup)
Funkcja wywołana po tym jak części są wyrównane przez Menadżera Automatyzacji.
Przykład
Sub AutomationManagerAfterPartAlignment(JobFile As AutomationManagerJobFile, Setup
As AutomationManagerSetup)
' Do projektu należy dodać odniesienie do ekstracj cech modelu
' Odwróć część wokół osi Y dla obróbki na odwrocie, jeśli pole uzytkownika 1 jest
ustawione na ‘Odwróć część’
If JobFile.CustomField1 = "Flip Part" Then
Dim SF As SolidFeatures
Set SF = App.ActiveDrawing.SolidInterface
If (SF.Bodies.Count >= 1) Then
Dim sBody As SolidBody
Set sBody = SF.Bodies(1)
Dim CenterX, CenterY, CenterZ As Double
CenterZ = (sBody.MaxZ - sBody.MinZ) / 2
CenterX = (sBody.MaxX - sBody.MinX) / 2
CenterY = (sBody.MaxY - sBody.MinY) / 2
' Obróć bryłe wokół osi Y
sBody.RotateG 180, CenterX, sBody.MinY, CenterZ, CenterX, sBody.MaxY,
CenterZ
End If
End If
End Sub
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Menadżer Automatyzacji – Podkomponenty

Menadżer Automatyzacji umożliwia teraz lepszą kontrolę podkomponentów za pośrednictwem interfejsu API. Poniższy
przykład pokazuje niektóre z dostępnych metod.
Przykład
Sub AddSubcomponentToJobFile(jf As AutomationManagerJobFile, Path As String)
' Dodaj podkomponent do pliku zadania i wyrównaj materiał do nadrzędnego
pliku zadań
Dim subComponent As AutomationManagerJobFile
Set subComponent = jf.AddSubcomponent(Path)
subComponent.FkMaterialID = jf.FkMaterialID
subComponent.SaveToDatabase
jf.SaveToDatabase
End Sub
Sub AddSubcomponentFolderToJobFile(jf As AutomationManagerJobFile, Path As String)
' Dodaj folder podkomponentu i dopasuj materiał wszystkich znajdujących się
w nim podkomponentów do nadrzędnego pliku zadań
Dim subCompFolder As AutomationManagerJobFileComponentFolder
Set subCompFolder = jf.AddSubcomponentFolder(Path)
subCompFolder.SaveToDatabase
subCompFolder.RefreshFolder
subCompFolder.SaveToDatabase
Dim subcomps As AutomationManagerJobFiles
Set subcomps = subCompFolder.jobfiles
Dim Count As Integer
Count = subcomps.Count
Dim i As Integer
Dim subcomp As AutomationManagerJobFile
For i = 1 To Count
Set subcomp = subcomps.Item(i)
subcomp.FkMaterialID = jf.FkMaterialID
subcomp.SaveToDatabase
Next i
jf.SaveToDatabase
End Sub
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Sub AutomationManagerBeforeProcessingStart(job As AutomationManagerJob, config As
AutomationManagerConfigurationSetting, customer As AutomationManagerCustomer)
' Bezpośrednio przed przetwarzaniem dodaj określony podkomponent i folder
podkomponentów do każdego pliku zadania w zadaniu
job.PopulateJobDetails
Dim jobfiles As AutomationManagerJobFiles
Set jobfiles = job.jobfiles
Dim Count As Integer
Count = jobfiles.Count
Dim i As Integer
Dim jobfile As AutomationManagerJobFile
For i = 1 To Count
Set jobfile = jobfiles.Item(i)
AddSubcomponentToJobFile jobfile, "[PATH_TO_SUBCOMPONENT]"
AddSubcomponentFolderToJobFile jobfile, "[PATH_TO_SUBCOMPONENT_FOLDER]"
Next i
job.SaveToDatabase
job.PopulateJobDetails
End Sub
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Tnij powierzchnie/bryły za pomocą dysku – Ustaw granice

Użyj poniższej metody, aby zdefiniować granice podczas tworzenia obróbki ‘Tnij powierzchnie/bryły za pomocą dysku’ za
pośrednictwem interfejsu API. Można tego użyć ze strategiami obróbki zgrubnej, wykańczającej powierzchnie bocne i
wykańczającej.
WheelCutSurfaceData.SetBoundaries (Paths As Paths)
Associate paths as boundaries to cut with disk operation.
Example
Sub CutSolidSurfaceWithDiskBoundaries()
' Przed uruchomieniem tego kodu upewnij się, że odpowiednia płaszczyzna
pracy jest aktywna.
' Wybierz frez tarczowy
App.SelectTool "Disk - 150mm.ast"
' Stwórz MillData
Dim md As MillData
Set md = App.CreateMillData
' Ustaw parametry cięcia frezem tarczowym
Dim wcsd As WheelCutSurfaceData
Set wcsd = md.WheelCutSurfaceData
wcsd.Method = acamWheelSurfaceMethodRoughing
wcsd.UpperZ = 0
wcsd.LowerZ = -400
wcsd.MaximumDepth = 300
wcsd.CutDirection = acamWheelCutDirectionMinusToPlus
wcsd.ChordTolerance = 0.01
wcsd.Step = 80
wcsd.DepthOfCut = 160
wcsd.CleanerCutFeed = 2000
wcsd.CuttingOrder = acamWheelCutSurfaceOrderDepth
' Wybierz geometrie ograniczające
Dim Boundary As Path
Set Boundary = App.ActiveDrawing.UserSelectOneGeo("Select Geometry to be
used as a boundary")
' Utwórz zbiór geometrii (można użyć wielu geometrii)
Dim bndrs As Paths
Set bndrs = ActiveDrawing.CreatePathCollection
bndrs.Add Boundary
' Skojarz granicę z operacją
wcsd.SetBoundaries bndrs
' Select solid to machine
ActiveDrawing.SolidParts(1).Selected = True
' Stwórz ścieżki narzędzia
Dim newtps As Paths
Set newtps = wcsd.CutSolidsWithDisk
End Sub
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Linie – Ustaw/Uzyskaj długość kresek i przerw

Użyj poniższej metody, aby ustawić lub uzyskać kreski przerywane i długości odstępów.
Path.SetDashAndGapLengths(DashLength As Double, GapLength As Double)
Ustaw długości kreski i przerw, gdy typ linii nie jest ciągły.
Path.GetDashAndGapLengths(DashLength As Double, GapLength As Double)
Uzyskaj długości kreski i przerw, gdy typ linii nie jest ciągły.
Przykład
Sub LinesWithDashedGap()
Dim p As Path
Dim drw As Drawing
Set drw = App.ActiveDrawing
' Stwórz pierwszą przerywaną linie
Set p = drw.Create2DLine(0, 0, 100, 0)
p.LineType = acamLineDASH
p.SetDashAndGapLengths 5, 0.5
' Stwórz drugą przerywaną linię
Set p = drw.Create2DLine(0, 5, 100, 5)
p.LineType = acamLineDASH
p.SetDashAndGapLengths 25, 5
App.ActiveDrawing.RedrawShadedViews
' Sprawdź długość kreski i przerwy dla wszystkich przerywanych geometrii na
aktywnym rysunku
For Each p In drw.Geometries
Dim dash As Double
Dim gap As Double
' Sprawdź czy geometria jest przerywana
If (p.LineType = acamLineDASH) Then
' Uzyskaj wartość długości kreski i przerwy
p.GetDashAndGapLengths dash, gap
Debug.Print "Line " & p.Name & " Dash = " & dash & " Gap = " & gap
End If
Next p
End Sub
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Przesuń materiał

Do metod WorkPiece i MillData dodano kilka metod. Poniższy przykład pokazuje metody stosowane do przygotowania
przedmiotu obrabianego/materiału do przesunięcia, a także sposób tworzenia operacji przenoszenia materiału przy
użyciu współrzędnych globalnych i względnych.
Dodatkowy przykład pokazuje, jak znaleźć przedmiot obrabiany związany z operacją przesunięcia materiału.
Example
Sub MoveMaterial()
Dim Drw As Drawing
Set Drw = App.ActiveDrawing
' Uzyskaj pierwszy materiał / przedmiot obrabiany na rysunku - musi to być
materiał dodatkowy
Dim MaterialWorkPiece As WorkPiece
Set MaterialWorkPiece = Drw.Workpieces(1)
' Ważne: Można przesuwać tylko materiały dodatkowe
' Sprawdź czy przedmiot obrabiany jest głównym materiałem
If MaterialWorkPiece.GeometryPath.Attribute("LicomUKDMBStockType") = "1" Then
MsgBox "You cannot move the main material. Please, select a material defined
as Additional Material"
Exit Sub
End If
' Ustaw punkt odniesienia materiału dla ruchu (względem lewego dolnego rogu)
MaterialWorkPiece.SetReferencePoint 0, 0, 0
' Ustaw prędkość posuwu ruchu materiału
MaterialWorkPiece.MoveFeedRate = 300
' Stwórz operację przesunięcia materiału
Dim MD As MillData
Set MD = App.CreateMillData
' Wybierz materiał
MaterialWorkPiece.GeometryPath.Selected = True
' Użyj współrzędnych globalnych, aby przesunąć materiał do (X10, Y10, Z0)
MD.SetTargetPosition 10, 10, 0
MD.MoveMaterial
' Wybierz materiał po utworzeniu operacji - abyśmy mogli wykonać kolejny ruch
MaterialWorkPiece.GeometryPath.Selected = True
' Używając teraz pozycji względnej - podnieś materiał o 75 jednostek w górę
MD.SetTargetRelativePosition 0, 0, 75
MD.MoveMaterial
Drw.RedrawShadedViews
End Sub
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Sub FindAssociatedMoveMaterial()
Dim Drw As Drawing
Set Drw = App.ActiveDrawing
' Uzyskaj
‘Przenieś
Dim SubOp
Set SubOp

ścieżkę narzędzia z pierwszej podoperacji (powinna to być operacja
materiał’)
As SubOperation
= App.ActiveDrawing.Operations(1).SubOperations(1)

' Uzyskaj MillData – dzięki czemu możemy sprawdzić, czy jest to operacja ‘Przesuń
materiał’
Dim MillData As MillData
Set MillData = SubOp.GetMillData
If (MillData.ProcessType2 <> 17) Then
MsgBox "Please, select a Move Material SubOperation."
Exit Sub
End If
' Uzyskaj pierwszą ścieżkę narzędzia z podoperacji ‘Przesuń materiał’ (będzie
miała tylko 1 ścieżkę narzędzia)
Dim ToolPath As Path
Set ToolPath = SubOp.ToolPaths(1)
' Uzyskaj ID materiału ze ścieżki narzędzia
Dim MaterialID As Long
MaterialID = ToolPath.Attribute("LicomUKDJPMaterialNumber")
' Teraz znajdź przedmiot obrabiany z tym samym ID
Dim WP As WorkPiece
For Each WP In Drw.Workpieces
If WP.Attribute("LicomUKDJPMaterialNumber") = MaterialID Then
If Not (WP.GeometryPath Is Nothing) Then
MsgBox "Material associated to this SubOperation is: " +
WP.GeometryPath.Name ' Geometry material
ElseIf Not (WP.GeometrySolidPart Is Nothing) Then
MsgBox "Material associated to this SubOperation is: " +
WP.GeometrySolidPart.Name ' Solid Material
End If
End If
Next WP
End Sub
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Zgrubna/Wykańczająca – Powierzchnie bryłowe

Do metod MillData dodano kilka metod. Poniższy przykład pokazuje jak te metody są używane do utworzenia operacji
zgrubna/wykończającaj przy użyciu powierzchni bryłowych z metodą strony narzędziowej.
Example
Public Sub RoughFinishSolidFaces()
Dim SF As SolidFeatures
Set SF = App.ActiveDrawing.SolidInterface
' Wybierz narzędzie
App.SelectTool App.LicomdatPath & "licomdat\mtools.alp\flat - 10mm.amt"
' Użyj SolidSelectora do wybierania powierzchni do obróbki (wymaga odniesienia do
operacji ekstrakcji cech modelu Alphacam)
Dim Sel As SolidSelector
Set Sel = SF.Selector
Sel.What = FeatureSelectFace
Sel.Set
App.ActiveDrawing.UserSelectMultiAddinObjects2 "Select faces for rough / finish",
0, "Feature"
Sel.HideFaceSelector
' Stwórz MillData
Dim MD As MillData
Set MD = App.CreateMillData
' Wybierz opcję strona obróbki powierzchni bryłowych
MD.Sides = acamSidesSOLID_FACES
MD.SafeRapidLevel = 5
MD.RapidDownTo = 1
MD.AutoZMaxDepthOfCut = 5
' Zdefiniuj parametry właściwe dla obróbki powierzchni bryłowych
MD.SolidFaceCutDirection = acamCutDirectionBiDirectional
MD.SolidFaceTrackBottomZLevel = True
MD.SolidFaceZTolerance = 0.025
MD.SolidFaceGlobalLinearNC = False
MD.SlopeMaxError = 0.0125
MD.SolidFacePerpToLowerEdge = True
MD.SolidFaceStartPointInside = acamStartPointMiddleOfLongestEdge
MD.SolidFaceStartPointOutside = acamStartPointMiddleOfLongestEdge
' Stwórz operacje
MD.RoughFinish
End Sub
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Zapisz obiekt bryłowy do pliku

Użyj następującej funkcji, aby uruchomić polecenie ‘Zapisz bryły do plików’ za pośrednictwem interfejsu API.
W tej funkcji możesz określić, które modele bryłowe powinny być zapisywane w swoich plikach i czy powinny być
wyrównane. Należy również podać folder docelowy do zapisywania plików.
SaveSolids(Bodies As SolidBodies, AutoAlign As Boolean, DestinationFolder As String) As FileInformationCollection
Uruchom polecenie ‘Zapisz bryły do plików’ przy użyciu podanej kolekcji modeli bryłowych.
Example
Public Sub test()
Dim ai As New AcamAddInsInterface.AddInsInterface
Dim aa As AcamAddIns.AddIns
Dim ss As SaveSolidBodies
Dim sf As SolidFeatures
Dim f As FileInformationCollection
Dim i As Integer
' Inicjalizacja interfejsu brył
Set sf = ActiveDrawing.SolidInterface
' Inicjalizacja dodatku ‘Zapisz modele bryłowe’
Set aa = ai.GetAddInsInterface(App)
Set ss = aa.GetSaveSolidBodiesAddIn
Dim OutputLocation As String
OutputLocation = "C:\Temp\SaveSolidBodies\output"
' Uruchom dodatek ‘Zapisz modele bryłowe’
Set f = ss.SaveSolids(sf.Bodies, True, OutputLocation)
MsgBox f.Count & " files have been saved to " & OutputLocation
End Sub
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Pochyl

Użyj następujących metod, aby programowo zastosować polecenie ‘Pochyl’
Path.Skew(Corner As AcamSkewCorner, TargetX As Double, TargetY As Double, MinX As Double, MinY As Double,
MaxX As Double, MaxY As Double)
Wykonaj operację ‘Pochyl’ na ścieżce względem obszaru pola, zmieniając jeden z rogów pola do podanego punktu
docelowego.
Paths.Skew(Corner As AcamSkewCorner, TargetX As Double, TargetY As Double)
Użyj operacji ‘Pochyl’ na wszystkie ścieżki względem obwiedni, zmieniając jeden z rogów ramki do podanego punktu
docelowego.
Drawing.SkewSelectedGeos(Corner As AcamSkewCorner, TargetX As Double, TargetY As Double)
Użyj operacji ‘Pochyl’ na wszystkie wybrane geometrie względem obwiedni, która je zawiera, zmieniając jeden z rogów
ramki na podany punkt docelowy.
AcamSkewCorner reprezentuje jedno z poleceń ‘Pochyl’ ograniczających narożniki ramki. Wartości są następujące:
 acamSkewCornerTopRight


acamSkewCornerTopLeft



acamSkewCornerBottomRight



acamSkewCornerBottomLeft

www.alphacam.com
DPS Software Sp. z o.o.

www.dps-softare.pl

60 z 65
Dystrybutor Alphacam

: 2020.1 Co nowego?

ALPHACAM 2020.1

Przykład
Sub SkewTest()
Dim
Dim
Dim
Dim
Dim
Dim

LoX As Double
LoY As Double
HiX As Double
HiY As Double
Z1 As Double
Z2 As Double

' Pochyl pierwszą geometrię na rysunku
Dim p1 As Path
Set p1 = App.ActiveDrawing.Geometries.Item(1)
p1.GetFeedExtentXYG LoX, LoY, HiX, HiY
p1.Skew acamSkewCornerTopRight, HiX + 35, HiY + 35, LoX, LoY, HiX, HiY
ActiveDrawing.Redraw
' Pochyl wszystkie geometrie w kolekcji ścieżek – Prawy-dolny róg
Dim geos2 As Paths
Set geos2 = App.ActiveDrawing.Geometries
geos2.GetExtentXYG LoX, LoY, HiX, HiY
geos2.Skew acamSkewCornerBottomRight, HiX + 50, LoY
ActiveDrawing.Redraw
' Pochyl zaznaczone geometrie na rysunku
ActiveDrawing.UserSelectMultiGeos "Select Geometries to Skew", 0 ' This
method will keep geometries selected
ActiveDrawing.SkewSelectedGeos acamSkewCornerBottomLeft, 0, 0 ' Skew bottomleft to 0,0
ActiveDrawing.Redraw
End Sub
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Pochyl – Skośne geometrie

Użyj poniższej metody, aby zastosować kąt nachylenia do wybranych geometrii.
Drawing.SlantSelectedGeos (AngleDegrees As Double)
Pochyl wszystkie wybrane geometrie, obracając pionowe boki obwiedni zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zgodnie z
podanym kątem nachylenia.
Przykład
Sub SlantGeo()
' Wybierz geometrię, aby zastosować kąt nachylenia
Dim p1 As Path
Set p1 = ActiveDrawing.UserSelectOneGeo("Select a geometry to Slant")
p1.Selected = True
p1.Redraw
Dim SlantAngle As Single
' Poproś użytkownika o określenie kąta nachylenia
If (App.Frame.InputFloatDialog("Slant Angle", "Slant Angle:",
acamFloatNON_ZERO, SlantAngle)) Then
ActiveDrawing.SlantSelectedGeos SlantAngle ' Apply Slant using the input
Angle
End If
p1.Selected = False
p1.Redraw
End Sub
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Stone – Operacje cięcia strugą wodno-ścierną

Użyj poniższych funkcji i metod, aby utworzyć operacje cięcia strugą wodno-ścierną.
Zobacz przykłady, aby uzyskać więcej informacji na temat nowych procesów.
MillData.JetMCProfiling() As Paths
Stwórz operacje profilowania.
MillData.JetMCClearArea() As Paths
Stwórz operację kieszeni.
MillData.JetMCCutHoles () As Paths
Stwórz operację przebijaj/wycinaj otwory.
MillData.JetMCProgrammingLevel As Double
Zdefiniuj poziom programowania dla dyszy.
MillData.JetMCSimulationLength As Double
Zdefiniuj długość dyszy na potrzeby symulacji.
MillData.JetMCStandOffDistance As Double
Zdefiniuj odległość odsunięcia dyszy.
Przykład
Sub TestJetMCProfiling()
Dim PathToCut As Path
Set PathToCut = App.ActiveDrawing.UserSelectOneGeo("Select a Geometry to apply
water jet operation.")
PathToCut.Selected = True
Dim md As MillData
Set md = App.CreateMillData
' Ustaw typ operacji
md.ProcessType2 = acamProcessJET_PROFILING
' Ustaw parametry dyszy
md.JetMCProgrammingLevel = 5
md.JetMCSimulationLength = 10
md.JetMCStandOffDistance = 5
' Ustaw parametry cięcia
md.McComp = acamCompTOOLCEN
md.XYCorners = acamCornersROUND
md.StockXY = 0
md.SafeRapidLevel = 44
md.RapidDownTo = 22
Dim tps As Paths
Set tps = md.JetMCProfiling
End Sub
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Sub TestJetMCCutArea()
Dim PathToCut As Path
Set PathToCut = App.ActiveDrawing.UserSelectOneGeo("Select a Geometry to apply
water jet operation.")
PathToCut.Selected = True
Dim md As MillData
Set md = App.CreateMillData
' Wybierz obszary do obróbki kieszeń
md.ProcessType2 = acamProcessJET_CLEAR_AREA_CONTOUR
'md.ProcessType2 = acamProcessJET_CLEAR_AREA_LINEAR
'md.ProcessType2 = acamProcessJET_CLEAR_AREA_SPIRAL
' Ustaw parametry dyszy
md.JetMCProgrammingLevel = 5
md.JetMCSimulationLength = 10
md.JetMCStandOffDistance = 5
' Ustaw parametry cięcia
md.McComp = acamCompTOOLCEN
md.XYCorners = acamCornersROUND
md.StockXY = 0
md.WidthOfCut = 0.5
md.SafeRapidLevel = 44
md.RapidDownTo = 22
Dim tps As Paths
Set tps = md.JetMCClearArea
End Sub
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Sub TestJetMCCutCutHoles()
Dim PathToCut As Path
Set PathToCut = App.ActiveDrawing.UserSelectOneGeo("Select a Geometry to apply
water jet operation.")
PathToCut.Selected = True
Dim md As MillData
Set md = App.CreateMillData
' Wybierz obszary do obróbki przebij/wycinaj otwory
md.ProcessType2 = acamProcessJET_CUTHOLES_PIERCE
'md.ProcessType2 = acamProcessJET_CUTHOLES_CUT_HOLE
'md.ProcessType2 = acamProcessJET_CUTHOLES_SPIRAL
' Ustaw parametry dyszy
md.JetMCProgrammingLevel = 5
md.JetMCSimulationLength = 10
md.JetMCStandOffDistance = 5
' Ustaw parametry cięcia
md.McComp = acamCompTOOLCEN
md.XYCorners = acamCornersROUND
md.StockXY = 0
md.WidthOfCut = 0.5
md.SafeRapidLevel = 44
md.RapidDownTo = 22
Dim tps As Paths
Set tps = md.JetMCCutHoles
End Sub
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