Machining 3D
Напълно интегрирано в
Modeling решение
Използване като неутрално
CAM решение

:VISI-Machining 3D

Инструменти и държачи

доказаното решение

Разнообразни стратегии за грубо
фрезоване

VISI Machining 3D създава интелигетни
траектории върху най-сложни 3D детайли.
Алгоритмите в стратегиите за високоскоростно
фрезоване създават високоефективен NC код.
Интелигетните траектории намаляват времето за
фрезоване, подобряват продуктивността и винаги
гарантират производството на компоненти с
високо качество

Множество стратегии за финишно
фрезоване
Много бърз и прецизен
Изчислятелни операции с
използване на множество
процесори или свързани PC
Защита на държача от колизии
Кинематичен симулатор
Генерализиран Постпроцесор
Рапорт за инструменти и операции

Голям избор на CAD интерфейси
VISI може да работи директно с
файлове Parasolid, IGES, CATIA v4 &
v5, Pro-E, UG,STEP, Solid Works, Solid
Edge, ACIS, DXF, DWG, STL и VDA.
Транслаторите осигуряват на
потребителите възможност за работа с
данни от почти всички CAD системи.
Способността за пропускане на
повредени данни в процеса на
импортиране дава възможност за
обработване и на най-противоречивите
данни. Дори и най-големите файлове
могат да се обработят с лекота, а
компаниите които конструират сложни
инструменти могат да са сигурни, че
CAD данните на клиента им ще бъдат
обработени без проблем
Лесно програмиране и управление на
инструмента. Една проста структура
под формата на дърво улеснява
навигацията около фрезовите
операции. Детайл, заготовка,
приспособление се дефинират бързо и
лесно. Изборът на инструмент е
интуитивен. Параметрите на фрезоване
се въвеждат като се използват лесни за
разбиране диалогови кутии.Най-често
използваните стойности се съхраняват
като начално установени и дават
възможност на оператора да използва
стандартно съгласуваните методи на
компанията за фрезоване.
Чувствителна към контекст он-лайн
помощ ръководи програмиста през
наличните опции за фрезоване.
Отлична библиотека с инструменти,,
държачи, удължители и адаптери
улеснява работата. Съхранява данни

за материал заготовка и
инстртумент, скорости на рязане,
натоварване на зъб, стъпка и
дълбочина на рязане. При
продължителни цикли на
фрезоване VISI поддържа "определен"
от потребителя а живот на инструмента
и системата автоматично извиква
сроден инструмент, минимизирайки
риска от повреда върху частта, което и
гарантира добри условия на рязане за
целия цикъл.
Разнообразните стратегии за
Груба обработка гарантират
бързо и оптимално отнемане на
излишния материал във всички
ситуации. Предоставят на
оператора свобода за създаване
на ефикасен NC код, подходящ
за всеки компонент. Обогатен с
гладки радиуси в ъглите и
плавност между преминаванията,
инструментът поддържа
максимално подаване и
предпазва ъглите. За
последващи груби операции VISI
запомня къде върху компонента е
останал материал и фрезова само тези
участъци. Излишните движения във
въздуха са сведени до минимум и
ненужните бързи движения са
елиминирани, докато инструментът
избягва рязането в зони, където има
излишен материал, който би довел до
счупване на инструмента.Там, където
началната заготовка е предварително
фрезована, VISI разпознава и обработва
само местата с материал като отново
елиминира излишните
движения.

Адаптивно грубо фрезоване е
стратегия която чрез икономични
трохоидални движения постига бърз
резултат предпазвайки инструмента
от претоварване. Бържите движения
са сведени до минимум.
Износването на инструмента е
равномерно. Центъра на силата е в
средата на инструмента като
резултата отклонението и
вибрациите са сведени до минимум.
Използвайки адаптивно грубо
фрезоване,цикълът автоматично
настройва траекторията за ефикасно и
безопасно фрезоване като подобрява
условията на рязане и позволява
поддържането на по-високи скорости.В
резултат на това действителното
време на рязане намалява до 40%
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Траекториите във VISI са приспособени за високоскоростно фрезоване и обработване на твърд метал
чрез създаване на гладки ъгли, плавни стъпки и подходящи дъги за минимизиране на резките промени
в посоката. Елиминирането на отдръпванията на инструмента, поддържането на постоянното му
натоварване и оптимизирания NC код улесняват успешното програмиране на машини за
високоскоростно фрезови с VISI.

ISO-фрезоване
ISO- фрезоването се базира на
обработка върху единични или
множество повърхнини, които се
обработват директно.Тази
стратегия е идеална за фрезоване
на групи от овърхнини. ТВсички
траектории са защитени от
подрязване спрямо съседни
повърхнини с налична множествена
опция за отчитане на колизии,
Фрезоване на равнинни лица
Онези участъци от детайла
които са плоски, се откриват
автоматично от VISI и се
обработват с инструмент с
плоска долна част. Времето за
фрезоване значително намалява
, а качеството се подобрява
забележително при
използването на такъв
инструмент.
3D стъпка финишно стратегията
е идеална за фрезоване на групи
от повърхнини, образуващи
сложна формообразуваща
композиция. Възможността да се
управлява хоризонталната и
вертикална стъпка на инструмента
гарантира голяма плавност на
движение и равноменно
натоварване на инструмента. Като
правило инструмента остава в
постоянен контакт с деттайла и се
елиминират бързи и повтарящи се
непродуктивни ходове.
Траекторията на практика се
адаптира към формата и
инструмента не се натоварва
шоково.
Истинско спирално/радиално
финишно фрезоване.

И двете траектории изграждат
идеална финишна стратегия за
предимно кръгли компоненти и
зони тъй като те са базирани
върху една вътрешна и външна
граници. Спиралната траектория
има само една начална и една
крайна точка осигуряваща
оставането на инструмента върху
компонента, като елиминира
излишните движения и резките
промени в посоката. Тази
траектория позволява на
фрезата да работи при високо
подаване тъй като траекторията
не предполага резки смени на
посоката. Радиалната траектория
позволява управление чрез
параметри на фрезоване само
надолу, само нагоре или зиг-заг
предоставяйки пълен контрол
върху стратегията.
Финишно паралелно фрезоване
Еднопосочните и зиг-заг
траектории могат да бъдат
настроени по ъгъл.
Ограниченията на ъгъла могат да
бъдат дадени за стръмни и
плитки участъци като се
елиминира необходимостта от
сложни граници на геометрията.
Оптимизирано кръстосано
фрезоване може да бъде
приложено към стръмните зони с
една траектория. Това създава
автоматично допълнителни
траектории на 90 градуса спрямо
първоначалните като фрезова
участъците само където е
необходимо кръстосано
преминаване. Режима с
прибложаване на практика дава
финно фрезоване със само една
операция. Плавни стъпки и

възможност за предварителна
груба обработка и последващо
тангенциални удължения към
преминаванията водят до подобро качество за пътя на
инструмента и по плавно
изпълнение на NC файла в CNC
системата.
Постоянен Z / Комбинирано
финишно фрезоване
За стръмни и вертикални
участъци операцията Постоянен
Z дава отлично качество на
повърхнините. VISI предоставя
много опции в рамките на
стратегията на постоянen Z за да
може от траекторията да се
адаптира и да се постигне най
добро качество на детайла. Там
където ъгълът на стените се
променя е възможно да се
използва опцията за адаптивно
автоматично определяне
стъпката в рамките на
зададената стойност. Вмъкват се
допълнителни преминавания и
така се запазва постоянно
качество на обработваната
зона.Може и да се използва
крива като елемент и върху нея
да се зададе стъпката по Z. В
допълнение могат да се
елиминират преминаванията в
плитки участици чрез задаване
ограничения по ъгъл. Движение
по спирала е опция която
позволява да се създаде една
непрекъсната траектория като
така се отстраняват видимите
линии върху частта и се
подобрява качеството на
финишната обработка.
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Комбинирано финишно
фрезоване
За зони с разнообразен релеф е
удобно да се използва операция
включваща някой от наличните
във VISI стратегии като ги
обединява по най добрия начин и
осигурява автоматично
превключване между Постоянен
Z, Паралелено фрезоване или
фрезоване по метода на 3D
постоянна стъпка.
Фрезоване по водеща & 3D крива
Операторът може да контролира
зоната на рязане като фрезова
между две водещи криви по
модела. Паралелното фразоване
модулира между геометрията на
кривата като използва нейната
форма за ориентиране на
траекторията. Перпендикулярното
фрезоване се осъществява по
нормалата на водещите криви,
предоставяйки избор на посоките
на рязане като така позволява поголям контрол на методиката на
фрезоване. Фрезоването по 3D
крива кара фрезера да се движи
по 3D кривата в открито
пространство ( без модел на
геометрия ),превръщайки
стратегията в идеална за чертане
на линии и гравиране върху
повърхността на модела.

Хибридно фрезоване
включва група от операции
насочени към общо
минимизиране необходимостта
да се използват множество
отделни операции.

Хибридно Грубо фрезоване
Тази стратегия комбинира
стандартните и адаптивни
движения на инструмента
характерни за грубото фрезоване.
Стратегията е щадяща
инструмента стременйки се да го
натоварва равномерно.
Намаляяват бързите движения .
Хибридно Постоянен Z
Стратегията включва всички
налични опции на стандартната
стратегия но добавя важна
функционалност която дава
възможност да се фрезоват и
равнинни зони едновременно.
Този подход пести много време и
дава отлични крайни резултати.
. Хибридно фрезоване на Ребра
Иновативна стратегия
проектирана със специалната
грижа за минимизиране
проблемите при фрезоване на
много тънки ребра и електроди.
Прецизно водене на инструмента,
оптимизирано за създаване на
равномерни сили на натиск върху
детайла. Стратегоята дава
възможност да се фрезоват
детайли с дебелина на стената
под 1 мм. Много ценна за
производителите на
инструментална екипировка.

Фрезоване на остатъчен материал
Често върху модела има
характеристични зони изискващи
финична обработка с малки
инструменти. Стратегията за
фрезоване на остатъчен материял
открива зоните, останали от

предходния инструмент така, че
да бъдат повторно фрезовани. За
много фини детайли този процес
може да бъде повторен толкова
пъти,колкото се изисква,за да се
постигне успешно фрезоване с
много малки режещи инструменти.
Траекторията може да работи
отвън към центъра или от центъра
към външната част на малки
бленди.За характеристики,които
са много близки,траекторията
модулира и блендира около
препятствията,за да създаде една
плавна и гладка траектория без
рязка промяна в посоката и с
минимален брой отдръпващи
движения като се елиминира
шоковото натоварване на
инструмента и подаването се
запазва колкото може по-високо
Проверка за колизии на
дръжките на инструмента
Проверяването на инструмента и
дръжката спрямо модела
предупреждава за възможна
колизия и дава съответната
информация за дължината,
необходима на инструмента, за
изпълнението на
работата.Ограничавайки
обвивката на инструмента при Z
рязането, е възможно да се
използват няколко

инструмента за фрезоване на
кухини като се възползваме от
устойчивостта на по-късите
инструменти за премахване на поголямата част от материала.
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Редактиране и проследяване на
на траектории.
VISI Machining притежава
комплекс от функции за
проверка на траекторията,
включително с включване на
кинематиката и инструмента.
Проверка може да се направи по
точките на траекторията, и с
показване на нормалите.
Възможно е редактиране на
траектории чрез добавяне или
премахване на точки.
Оптимизация на траектории и NCподаване.
Една от функциите на VISI за
високоскоростно фрезоване следи
дистанцията между точките в
траекторията и премахва тези
които са мнпго близко една до
друга. Оптимизираната траектория
е по гладка и се изпълнява от CNC
систената по бързо. Резултата от
обработката е повърхнина с
високо качество. Удължава се
живота на режещия инструмент
като заедно с това се поддържа

подаване в горната зона на
позволените скорости.
Конфигурируеми постпроцесори
Налична е богата библиотека с
конфигурирани постпроцесори и
са покрити по вечето CNC
системи. В допълнение към това
всички постпроцесори са напълно
конфигурируеми, за да подхождат
на индивидуалните изисквания.
Главата и края на постпроцесора
се настройват лесно. Всички
функции в тялото нмогат да се
конфигурират индивидуално
според предпочитанията на
отделен специалист или спред
стандарта на компанията.
Поддържат се подпрограми,
различни цикли. Управление по 2,
3, 3+2 оси и пълни 5 оси. В тялото
на постпроцесора може да
използвате математически и
логически операции за специални

случаи. Рапорт може да се
генерира автомарично с
информация за началната
позиция , използвани
инструменти, време на
операциите и т.н.
Кинематична симулация
Проверката на на траектории
може да се осъществи като се
използват кинематичната схема
на машината и приспособленията
с техните реални размери и
ограничения в движението.
Режещите инструменти,
дръжчите, удължителите и
скрепителните елементи могат да
бъдат проверени докато се
управлява кинематичната
симулация. Сумулатора следи и
показва всички колизии.
Фотореалистично представяне
отнемането на материал дава
реална представа за качеството
на проверяваните траектории.
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