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EDGECAM 2018 R1 

REDUCERER REGENERERINGSTIDEN
Store forbedringer af Edgecam fra 2018, fra Vero Software, inkluderer 
tidsbesparende opdateringer til Roughing Cycles til fræsning,  
drejning og MTM og forbedringer af unødvendig CAM-regenerering. 

Det sidst nævnte ses som værende den vigtigste i denne opdatering.  
Fremover slipper man for at Edgecam skal regenerere hver gang, der 
foretages en ændring i sekvens træet. Når en bruger foretager en  
redigering til en eksisterende kommando, vil Edgecam 2018 R1 ikke  
automatisk regenerere de resterende instruktioner. Edge-Teams  
Application Engineer Martin Lykke siger; at når du redigerer en  
værktøjskommando, vil der ikke blive nogen regenerering, hvis  
ændringen ikke har indflydelse på de andre cycles med aspekter som 
coolant eller high-speed.

To nye funktioner i Roughing Cycle giver tidsbesparelser i fræsning,  
drejning og MTM miljøer.

“Detect Undercut Stock, forbedrer den allerede kraftige stock detection  
kommando ved, at analysere tidligere uopdagede områder på stocken. 
Denne mulighed hjælper med at undgå “Luft spåner”, hvilket reducerer  
bearbejdningstiden - i nogle tilfælde op til halvdelen af tiden.”

Den banebrydende Waveform Roughing Strategy, giver nu brugerne 
mulighed for at bestemme radiusstørrelsen, når man bruger helical 
approach option ved blot at indtaste maksimale og minimale værdier, 
hvilket vil hjælpe værktøjets tilgang til parten.

• Tidsbesparende opdatering 
til skrub cyklus til fræsning

• Undgå unødvendige CAM 
regenering

• Banebrydende Waveform 
Roughing Strategy

• Understøttelse af Deep 
Hole Drilling
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Automatic Collision Detection er blevet tilføjet til Rough Turning Cycle. 
I tidligere versioner af softwaren var det nødvendigt at anvende profile 
extensions manuelt for at undgå kollision. Brugerne behøver ikke  
længere at gøre det selv og derved vil der spares tid, når man opretter 
CAM instruktionerne. Yderligere fordel er, at denne nye funktion kan  
bruges til at producere sikrere værktøjsbaner i Strategy Manager. 
 
Edgecam 2018 R1 supporterer Deep Hole Drilling - også kendt som Gun 
Drilling. Den nye strategi giver brugeren mulighed for at kontrollere 
boringens indgangs-, udgangs-, og mellemliggende betingelser. “Dette vil 
være særligt vigtigt, hvor specialfremstillede dybdehulsbor (Gun Drills) 
anvendes, og processen kræver absolut præcis NC-kode.” påpeger Martin 
Lykke.  
 
Profiling cycle, der anvendes til både fræsning og drejning, har to nye 
funktioner. Et Spring Cuts field er blevet tilføjet til fanen Multi Passes, 
hvilket betyder, at værktøjets afbøjning kan fjernes, hvor det er  
nødvendigt, ved at tilføje ekstra neutrale overløb kendt som Spring  
Passes eller nulspåner. Dette vil typisk blive brugt ved bearbejdning af 
hårde materialer gentagelse af profilens værktøjsbane kan resultere i 
forbedret nøjagtighed og overfladefinish.

Den nye Adjust Feedrate på Arc-kommando forbedrer beregningen af 
cyklus tiden. I tidligere udgaver af Edgecam justerede postprocessoren 
den cirkulære interpolation, hvilket gav korrekt NC kode, men ikke den 
bedste tidsberegning af bearbejdningscyklus.

For første gang understøttes JT filer i Edgecam. Dette er en  
3D-modelformat udviklet af Siemens PLM Software. “Da dette filformat 
forventes at blive stadig mere populært, vil flere og flere Edgecam  
brugere drage fordel af disse filer, der nu understøttes i Solid Machinist 
for Parasolid-licensen, og der er også support til AutoCad 2018 DWG / 
DXF filer. “ påpeger Martin Lykke.

Hvis man har lavet en manuel fræse feature og efterfølgende vil rette/
tilføje mere til denne, så skal man ikke udpege det hele igen, men kun de 
ekstra profiler man gerne vil have tilføjet featuren. Dette forventes at give 
betydelige tidsbesparelser til Solid Machinist-brugere.

I første udgave af Edgecam 2017 R2, er Edgecam Inspection modulet 
blevet forbedret væsentligt, og dette bringer mange nye funktioner til 
softwaren. Der er ligeledes sket betydelige fremskridt med  
postprocessorudviklingen og NC-Koderne gennem nye Code Wizard  
indstillinger, som omfatter support til Fanuc macros.

Brugere kan nu have fuld kontrol, når de redigerer en Inspection feature, 
herunder en kalibreringsteknik. De kan også bestemme både feature og  
properties egenskaber.

Desuden har Move Point funktionen i Inspektionsmodulet to yderligere 
muligheder: ‘Fixed Axis’ og ‘Fixed On Surface’, der giver mulighed for at 
justere et målepunkt langs en fixed axis eller en solid face. Kommandoen 
Plane Feature er blevet forbedret, så brugerne kan vælge at evaluere 
“flatness” på mere end fire probe touches.

Edgecam 2018 R1 fortsætter udviklingen af den igangværende opdatering 
af cyklus dialogerne med billeder og kontekst-sensitive hjælp ved, at  
tilføje B-akse contouring Cycle, 3- og 5-akse cycles. Dette hjælper ikke 
kun de erfarne brugere til nemt, at kunne fortolke en sjældent anvendt 
kommando, men hjælper også brugere med mindre kendskab til hurtigt 
at forstå grundlæggende funktionalitet.



Edge-Team 
Muslingevej 38 
8250 Egå 

D (+45) 7020 0392  
W edge-team.com 
@  info@edge-team.com

Martin Lykke
Application Engineer
T 70 20 03 92

@ ml@edge-team.com

Edge-Team er en af Danmarks største leverandører af CAD/CAM helhedsløsninger 
og en virksomhed solidt på markedet med over 12 års erfaring i at levere og  
supportere innovativt software hos virksomheder i den industrielle branche.

Vi har et stærkt fagligt fundament, som eksperter i CAD og CAM. 

Vores supportteam har erfaring med både software og brugen i praksis, hvilket 
gør os til en unik samarbejdspartner, da vi kommer fra den samme verden. 

Vi har tre hovedområder, som udgør vores DNA. 3 hovedområder, som er af-
gørende for vores rolle som samarbejdespartner og bindeled mellem udvikling og 
produktion: Rådgivning & Udvikling - Support & Viden - Software & løsninger
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FÅ MERE AT VIDE OM EDGECAM 
 
Du kan få mere at vide om Edgecam ved at besøge  
www.edge-team.com eller kontakt Edge-Team på tlf.: 70 200 392 eller via 
e-mail på info@edge-team.com

En anden ny funktion, der giver betydelige tidsbesparelser, er funktionen 
Pass Boundary to Cycles i Feature Properties vinduet. En forbedret  
værktøjsbane genereres, når brugeren benytter Current Stock og vælger en 
solid feature. I stedet for at bruge Stock limits, som nogle gange kan føre 
til uønskede overløb, så er værktøjsbanen nu klippet tilbage til funktionens 
naturlige grænse og er særligt nyttigt, når du opretter automatiske  
værktøjsbaner i Strategy Manager.

Edge-Team oplyser, at mange af forbedringerne i den nye version er på 
lavet på baggrund af brugernes egne erfaringer. Den ene er den  
forbedrede synlighed og fremhævede nulpunkts ikon. Det nye nulpunkt 
ikon er blevet mere fremtrædende, og ændre udseende alt efter hvor det 
bruges for eksempel i – default, mating location, eller machine datum. 
Det fremhævede nulpunkts ikon er især nyttigt, når du arbejder med flere 
parter/emner, på kube eller flersidet bearbejdning. “

Yderligere forbedringer er den funktionalitet, der er blevet tilføjet til B-Axis  
Contouring Cycle, som blev introduceret i 2017 R2-udgaven

KONTAKT VORES SPECIALISTHVEM ER EDGE TEAM


