Uusi GibbsCAM versio 2022
GibbsCAM 2022 sisältää laajan valikoiman parannuksia vakauden ja suorituskyvyn
parantamiseksi. Uudessa versiossa on monia uusia ominaisuuksia ja parannuksia, jotka
yksinkertaistavat ja nopeuttavat ohjelmointiprosessia entisestään.

Pinta- ja solidimallinnuksen parannuksia:
• Pinnan pursotus.
• Useita geometrioiden pursotus samanaikaisesti.
• Parannettu kartion pursotus.
• Leikkausnäkymä solidimalleja varten.
• Parannettu mallin suuntaus, "Reunan suuntaaminen vaaka-akseliin".
• Pinnan luonti geometrian tasolle.
Visualisointi ja simulointi:
• Parempi lähestymis-/poistumisliikkeiden visualisointi.
• Simulointi: Moniosasimuloinnin valinta On/Off.
• MTM-simulointi: Parannettu suorituskyky vastakaraa simuloitaessa.
• MTM-simulointi: Lisätty ominaisuus "Aloita operaatiosta" monikanavaisilla koneilla.

Kinematiikka, prosessit ja työkalut:
• Koneen erilaiset kokoonpanot.
• Valittavissa oleva aihio dokumentin hallinnassa (kuutio/lieriö).
• Profiilin jyrsintä: Esiporaus, kun jyrsitään useita muotoja.
• Profiilin jyrsintä: Uusi valintaikkuna aloitus-/päätepisteen hallintaan.
• Rouhintasorvaus: Terävät kulmat.
• VoluMill: Merkittävä parannus suorituskykyyn/lyhyempi laskenta-aika.
• VoluMill: Aloituspisteen hallinta.
Muut:
• Tehostettu nollapisteiden hallinta postprosessointi-ikkunassa.
• Tietojen tuonti/vienti: Uusimpien CAD-formaattien tuki.
• Yleisiä suorituskyvyn parannuksia.
• Konesimulaation uusi vaihtoehto: "Rapid Tool".
5-akselinen työstö:
• Uusi työstöstrategia: Rotaatiotyöstö.
• Uusi operaatiomodiferi: Muunna otsapinnan työstö (XYZ) polaariliikkeiksi (XZC).
• Jäysteen poisto usealla lastulla.
• Geodeettinen koneistus: Kaksoiskosketuspisteen projektio.
•Geodeettinen koneistus: Työstön etenemissuunta.
• Swarf-/kylkijyrsintä: Parannuksia useiden lastujen käyttöön.
• Kallistus: Automaattinen kallistus kaariliikkeellä lähestyttäessä.
• Kallistus: Kallistusraja suhteessa pinnan normaaliin.
• Työkalut: Tuki käyttäjän määrittämälle kontaktipisteelle ei-pallomaisiin työkaluihin.
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GibbsCAM 2022

YHTEENVETO UUSISTA OMINAISUUKSISTA:

CAD-, SOLIDI- JA PINTAMALLINNUS
USEIDEN MUOTOJEN PURSOTUS (solidimallinnus).
Pursotustoimintoa on laajennettu mahdollisuudella pursottaa
useita muotoja älykkäällä "Boolen operaatio" -toiminnolla
(järjestelmä tietää, mitä pursottaa ja mitä vähentää). Näin
solidi voidaan luoda yhdellä komennolla.

PURSOTA KULMALLA KAHTEEN SUUNTAAN
Pursotustoiminto kartiolle voidaan nyt myös tehdä kulmalla
sekä plus- että miinussuunnassa samanaikaisesti.

PURSOTA GEOMETRIA PINNAKSI (pintamallinnus)
Pintamallinnusta on laajennettu uudella pursotustoiminnolla. Useita lieriömäisiä muotoja voidaan
nyt myös pursottaa samanaikaisesti esimerkiksi automatisoimaan Opticam-lankasahauksen
aloitusreikien paikat.
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POIKKILEIKKAUSNÄKYMÄ SOLIDISTA
GIBBSCAM:iin on lisätty uusi toiminto, jonka avulla käyttäjä voi tarkastella solidimallin
poikkileikkausta halutulla tasolla/syvyydessä. Poikkileikkausnäkymää voidaan siirtää dynaamisesti
vetämällä tai määrittää syvyys koordinaatiston suhteen.
Poikkileikkausnäkymä voi myös leikata työstöratoja edellyttäen, että "Tuo työstöradat esiin" on
valittuna

SUUNTAA SOLIDIMALLI
Toiminto "Kohdista pinta nyk. koord." on saanut uuden täydentävän toiminnon "Kohdista reuna CS
H". Väärin orientoitu solidimalli suunnataan ensin käyttämällä "Kohdista pinta nyk. koord."toimintoa. Sen jälkeen voidaan yksittäinen reuna suunnata horisontaaliakselin mukaan käyttämällä
toimintoa "Kohdista reuna CS H". Nopeaa ja helppoa.

Yllä olevassa esimerkissä suuntaamme ensin keltaisen pinnan linjaan koordinaattijärjestelmän kanssa
ja sitten kohdistamme valitun reunan vaaka-akseliin.
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LUO TASAINEN PINTA GEOMETRIAAN
"Tasainen pinta" -toiminto voi nyt luoda pinnan valittuun geometriaan ja asettaa pinnan
automaattisesti geometrian syvyyteen missä tahansa koordinaattijärjestelmässä.

VISUALISOINTI & SIMULOINTI
NÄYTÄ TURVATASO/-TILAVUUS
Uusi toiminto on lisätty. Simulointi voi nyt
näyttää turvatason tai vaihtoehtoisesti
turvatilavuuden (jos käytetään turvatilavuutta).
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SIMULOINTI / MONIOSA
Moniosasimulaatiossa, esimerkiksi TMS:n kanssa, simulointi voidaan nyt määrittää näyttämään vain
ensimmäinen osa tai kaikki osat (muuttamatta TMS-asetusta).

SIMULOINTI / MTM
MTM-koneiden simulointi käyttää nyt vähemmän muistia ja siinä on suorituskyvyn parannuksia, jotka
parantavat nopeutta operaatioiden latauksessa ja aihion luonnissa alikaralle. Monikanavaisten
koneiden simulointi voidaan nyt aloittaa myös mistä tahansa operaatiosta.

KINEMATIIKKA, KONEISTUS & TYÖKALUT
KUUTIO / LIERIÖMÄINEN AIHIO (dokumentin hallinta)
Pyöreä tai neliönmallinen aihio voidaan nyt määritellä sekä jyrsintään, että sorvaukseen.
Vaatii päivitetyn MDD:n.
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KONEKOKOONPANOT / ERI KINEMATIIKAT
Yksittäinen kone voidaan nyt varustaa useilla eri kokoonpanoilla eli
samalla koneella voi olla useita eri kinematiikkoja. Tämä on erittäin
hyödyllistä esimerkiksi jyrsinkoneissa, joissa on erityyppisiä 4akseleita, esimerkiksi A- tai C-akseli. "Kokoonpanojen" avulla koneen
eri asetuksia voidaan nyt käsitellä yhden MDD:n /Postprosessorin
kautta.

PROFIILIN JYRSINTÄ / AUTOMAATTINEN ESIPORAUS USEAAN MUOTOON
Automaattinen esiporaus voidaan nyt tehdä myös useisiin muotoihin samalla prosessilla.
Automaattinen esiporaus löytää aloituspisteet automaattisesti ja poraa ne halutulla työkalulla.
Valitsemalla aloitusmuodon manuaalisesti kustakin muodosta voit myös määrittää, mihinkä muotoon
aloitus /esiporaus tulisi tehdä.
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PROFIILIN JYRSINTÄ - UUSI VALINTAIKKUNA ALOITUS-/PÄÄTEPISTEEN HALLINTAAN
Oikean hiirennapin valinnalla työstöratamarkkerin päällä käytettävissä on uusi valintaikkuna, jonka
avulla käyttäjä voi säätää sekä aloitus-, että päätepistettä samanaikaisesti – ja myös valita,
käytetäänkö ”yksittäisen muodon työstöä”. Koordinaatit voidaan nyt antaa myös absoluuttisesti
nollapisteen mukaan tai edellisestä pisteestä relatiivisesti.

VOLUMILL – UUSI YDIN
Viimeisin ja tehokkain VoluMill-ydin, versio 9.1, on integroitu GibbsCAMiin.
VOLUMILL - ALOITUSPISTEEN HALLINTA
Käyttäjä voi nyt vaikuttaa koneistuksen aloituspisteeseen määrittämällä Volumillin aloitussuunnan.
VoluMilliin on lisätty uusi valikko, jossa suunta voidaan määrittää.

© Cenic Finland Oy – Muuraintie 5 A 205 – 33960 - Suomi

VOLUMILL - NOPEAMPI LASKENTA
VoluMill työstöratojen laskeminen on nyt huomattavasti nopeampaa. Alla olevan suhteellisen
monimutkaisen rouhintajyrsinnän laskenta-aika on noin 7 sekuntia.

ROUHINTASORVAUS TERÄVILLÄ ULKONURKILLA
Uusi toiminto sorvausprosesseissa (sorvaa ja muodon siirto) antaa käyttäjälle mahdollisuuden valita,
että työstörataan ei tehdä pyöristyksiä ulkonurkkiin, eli nurkat sorvataan lineaariliikkeillä.
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WFO-HALLINTA POSTPROSESSOINNISSA
Usean nollapisteen töitä varten postprosessointidialogiin on lisätty
uusia toimintoja. Uudet kuvakkeet näyttävät nollapisteen tilan, jos
sitä on muokattu jne. Lisäksi järjestelmä voi nyt käyttää samaa
nollapistettä eri operaatioille, vaikka koordinaatisto olisi
oletusarvoisesti toinen.

TYÖKALUT – SÄDEKOMPENSOINNIN NUMERO
Kun uusi työkalu, esim. T1, luotiin aiemmissa versioissa, työkalulle
annettiin pituuskompensaatioarvo 1 ja säteelle 51. "50":n
lisääminen sädekompensoinnille on vanha menetelmä, jota
käytetään usein vanhemmissa Fanuc-, Yasnac- ja muissa ohjauksissa,
joissa on rajoitetut määrä offset-taulukoita. Tämä on nyt poistettu oletusasetuksena. Työkalulle 1 on
nyt oletusarvoisesti määritetty kompensointinumeroiksi 1.

5-AKSELINEN TYÖSTÖMODUULI
Viisiakselinen työstömoduuli sisältää paljon parannuksia ja uusia ominaisuuksia. Lue lisää näistä
kaikista "Whats New" GibbsCAM 2022-dokumentista. Alla on kohokohtia joistakin uusista
ominaisuuksista.
ROTAATIOTYÖSTÖ (uusi menetelmä)
Uusi strategia on lisätty esimerkiksi syöttöruuvien ja muiden vastaavien
osien rouhintakoneistukseen pyörivällä akselilla. Työkalua voidaan siirtää
myös pyörähdysakselin keskiön suhteen.
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5-akseli-moduulin uusi rotaatiotyöstö (toisin kuin
RotaryMill) pystyy siirtämään työkalun pois
pyörähdysakselin keskiöstä, mikä tekee siitä
erittäin käytännöllisen rotaatiorouhintaan, koska
näin pystytään ohjelmoimaan erityyppisiä osia.
Työstöradat voidaan tehdä suoraan solideihin,
mikä yksinkertaistaa ohjelmointia. Sitä voidaan
käyttää erityyppisillä työstökoneilla (Mill, Millturn
& MTM).

MUUNNA XYZ-JYRSINTÄ POLARAARISEKSI (XZC) (UUSI OPERAATIO MODIFERI)
Toiminto: Otsa IJK polaariseksi
Tämä operaatio modiferi voi muuntaa "normaalin" jyrsinnän (XYZ) polaariseksi eli se ottaa käyttöön
pyörähdysakselin. Tyypillisesti sitä voidaan käyttää muuntamaan monimutkaiset jyrsinnät XY-tasossa
C-akseli rotaariojyrsinnäksi. Monilla sorveilla (pyörivät työkalut) ei ole tai on pieni Y-akselin liike, mikä
rajoittaa koneistusmahdollisuuksia. Käyttämällä C-akselia, voidaan koneistaa suurempia kappaleita.
Alla olevassa kuvassa olemme muuntaneet XY-tasoon tehdyn jäysteenpoisto-operaation polaariseksi
liikkeeksi, joka hyödyntää XZC-akseleita.

AUTOMAATTINEN JÄYSTEENPOISTO – 3-5 AKSELINEN
5-akselimoduulin automaattisessa jäysteenpoisto-toiminnossa on useita lisäparannuksia , jotka
tekevät tästä toiminnosta ehdottoman suosikkimme kaikentyyppisille jäysteenpoisto-operaatioille.
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•
•

Mahdollisuus jäysteenpoistolle/viisteelle useilla lastuilla, on lisätty.
Mahdollisuus valita, tehdäänkö työstö viisteen vai pyöristyksen muotoisena
jäysteenpoistossa, sekä säätää työkalun kontaktipistettä kappaleeseen myös kartiomaisilla /
ei-lieriömäisillä työkaluilla.

SUOSITELTU LAITTEISTO / WINDOWS-TUKI
GibbsCAM 2022 voi käyttää samaa laitteistoa kuin GibbsCAM v14:
KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ Windows 10/11 tai Windows Server 2019
CPU
Intel: Core i9, i7, i5, jossa on vähintään 4 ydintä / AMD: Ryzen tai
Threadripper
RAM
16 Gt RAM (tai enemmän)
GRAFIIKKA
nVidia-näytönohjain, vähintään 2 Gt muistia
Vaikka GibbsCAM saattaa toimia vanhemmissa käyttöjärjestelmissä, Gibbs ei tutki tai tee vianmääritystä
virheistä, jotka ilmenevät erityisesti vanhemmissa Windows-käyttöjärjestelmissä, joita ei enää tueta.
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POSTPROSESSORIN MUOKKAUS/PÄIVITTÄMINEN
GibbsCAMin käyttöliittymän hyödyntämiseen ja kaikenlaisten uusien
työstöratojen tekemiseen ei tarvita postprosessoria. Jotkin uusista
ominaisuuksista saattavat kuitenkin edellyttää uutta tai päivitettyä
postprosessoria.
Ota yhteyttä support@cenic.fi, jos sinulla on kysyttävää postprosessin
päivittämisestä.
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