Yenilikler

Uzman hızlı işleme ve çoklu
eksen çözümü
Daha fazla bilgi için www.powermill.com veya www.ogusoft.com
adreslerini ziyaret edin.

PowerMill 2019 yeni eklemeli ve çıkarmalı teknolojisi, karmaşık parçalarının imalatına yönelik
uzman 3- ve 5-eksen programlama araçları sunmaya devam ediyor.
Geliştirilmiş 3 eksenli yüksek verimli kaba işleme ve yeni 5 eksenli çarpışmadan kaçınma araçları. Takımyolları ile NC programlar
arası eşleşmeleri sağlayan İşleme Ayarları. Üretim bilgilerini bulut bazlı paylaşım için Fusion Production’a gönderme. Eklemeli
imalat için geliştirilmiş özel araçlara ulaşma.

Eklemeli İmalat (abonelere özel)
High-rate eklemeli imalat için programlama, kontrol ve
simülasyon araçlarına erişim. Donanım yelpazelerinde yer alan
Wire-fed ve Powder-blown işlemlerini gerçekleştirmek için özel
takımyolları oluşturma.
Directed-energy deposition ile 2.5B ve 3B bileşenleri inşa etme
veya üretim, geliştirme veya parça tamiri için varolan modeller
üzerine yüzey kaplama veya unsur ekleme.
Hibrit üretim ile hassas parçalar üretebilmek için; Yüksek kalite
inşaaların anahtar işlem parametrelerini kontrol edebilme ve
5-eksen çıkarmalı imalatı birlikte kullanabilme.

Stoktan Vortex

Otomatik takım yatırma

İşleme ayarları

PowerMill 2019 yüksek verimlilikte kaba
talaş takımyolları oluşturmak için yeni bir
seçenek içerir. Daha az takım kalkması,
daha kısa çevrim zamanları ve daha uzun
takım ömürleri sağlayan bu yeni seçenekte,
Autodesk CAM ürünlerinde sunulan
Uyarlamalı Alan Temizleme teknolojisi baz
alınmıştır.

Model şekli ve takımyolu tipi ne olursa olsun
bu yeni seçenek ile 5-eksen takımyollarınızı
basitleştirebilirsiniz. Takım sapı ve tutucusu
boşluğu mesafesini verdikten sonra kalanını
PowerMill halleder. Çarpmalar ve diğer
problemler belirlenir ve yumuşak makine
hareketleri ile önlenir. Bu, parça üzerinde
oluşabilecek bekleme izlerini ve kusurları
önler.

PowerMill’in yeni işleme ayar özelliği,
takımyolları ile NC programlar arası
bağlantıları senkronize eder. Bir Ayar
için takım yolları ekleyin ve yapılan
değişikliklerin ilgili NC programına otomatik
olarak geçtiğinden emin olun. Birden fazla
işlem veya fikstür konumu kullanarak
parçaların programlanmasını kolaylaştırmak
için montaj ofsetleri ile kurulumları kullanın.

Daha fazla bilgi için 212 5767690, OguSoft Teknoloji

ViewMill talaş boyama

Fusion Production’a yükleme
(lisans gerektirir)

PowerMill’in simülasyon aracı -ViewMill-,
işlenmemiş malzemeyi tanımlamak için yeni
bir gölgelendirme seçeneği sunar. Bu yeni
özellik, parça üzerindeki kalan malzemeyi
otomatik olarak algılar ve dinamik kaydırma
çubukları ile model üzerindeki dağılımları
gösterir. Parçaların CNC makinesinden
çıkarılmadan önce tamamlanmış olmasına
olan güveni arttırır.

Üretim verilerinizi bir bulut bazlı işbirliği aracı
olan Autodesk Fusion Production’a yollayın.
Fusion Production’u iş planlama, iş takibi
ve CNC makine kullanım takibi için kullanın.
Masaüstü ve mobil cihazları kullanarak iş
talimatları oluşturun, iş sayfalarını gönderin, iş
istasyonlarını izleyin ve performans raporlarını
görüntüleyin. Düşük performans gösteren
süreçleri tanımlayın ve genel ekipman
etkinliğini iyileştirmek için kararlar verin.

2B işleme geliştirmeleri
Yeni “kenarlar” unsur tipi ile açık kenarlı
cepleri, kanalları ve çıkıntıları programlamayı
kolaylaştırın. Daha verimli giriş ve çıkış
hareketleri için açık kenarları otomatik olarak
belirleyin. 2B unsurları tel kafesleri çizmek
yerinde yüzey geometrilerini kullanarak
oluşturun. Dinamik taşıma aletleri ile önemli
ölçüleri düzenleyin, yuvarlamalar ekleyin.

Stok model geliştirmeleri
PowerMill 2019, ters açı ve taşma geometrisi
içeren parçalar programlanırken daha doğru
stok modelleri yaratan yeni bir “çıkıntı
algılama” seçeneği sunar. Parçalarınızdaki
daha fazla malzemeyi tespit etmek ve
işlemek için 3+2 kaba işleme ve kalan işleme
ile birleştirin. Sonraki işleme işlemleri
sırasında, tespit edilmemiş stokla çarpışan
ihtimalleri en aza indirin. CNC makinelerini
çalıştırırken “ışıklarına” güvenin.

Autodesk Drive (abonelere
özel)

Kullanıcı deneyimi
iyileştirmeleri

PowerMill verilerinizi, küçük işletmeler
için bir bulut depolama çözümü Autodesk
Drive’a yükleyin ve paylaşın. Verilerinizi
yükleyin, organize edin ve proje ortaklarını
masaüstü veya bulut bağlantılı cihazlarla
görüntülemeye davet edin. Bir PowerMill
lisansına ihtiyaç duymadan modelleri,
araçları, takımyollarını ve NC programlarını
incelemek için 3B görüntüleyicileri kullanın.

PowerMill özellikleri hakkında daha fazla
bilgi edinmek için gelişmiş ikinci seviye
araç ipuçlarını kullanın. Klavye hızlandırıcı
kısayollarıyla sık kullanılan komutlara ve
makrolara erişin. PowerMill projelerinin
içeriğini yeni bir ekleme işaretçisi ve
geliştirilmiş bir explorer esnekliği kullanarak
düzenleyin. En yeni yardıma ve dokümanı
çevrimiçi olarak kullanmaya başlayın.

“PowerMill parçalarımızı daha önce kullandığımız herhangi bir
yazılımdan daha hızlı ve daha iyi işlememizi sağlıyor.
OguSoft Teknoloji desteği ise kesinlikle profesyonelce.”
— Emin Denizci, Güçsan Plastik Kalıp-Gebze
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