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Waveform Roughing Improvements
Helix Diameter
พารามิเตอร์ ใหม่น้ ีได้รับการเพิ่มเข้าไปในกล่องโต้ตอบ Cutter Movements เพือ่ ให้แน่ใจได้วา่ การจัดการ
Pocket มีผลถูกต้อง
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ไม่ตดั ของเครื่ องตัดจะต้องมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว หากไม่ใช่กรณี น้ ี
ผูใ้ ช้จะถูกยกเลิก
การเปิ ดใช้งานตัวเลือก Auto จะกาหนดค่าเป็ นเส้นผ่าศูนย์กลางเครื่ องมือ x 0.8
ค่าที่กาหนดโดยผูใ้ ช้ตอ้ งตั้งค่าระหว่าง 0.5 และ 0.8 ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเครื่ องมือ

Force the First and Last Point to the Top of the Stock
โดยค่าเริ่ มต้นความสู ง Z ของจุดแรกจะถูกกาหนดตามระยะทาง Approach
บางครั้งตาแหน่งนี้ ต่าเกินไปเมื่อเทียบกับรู ปแบบสต็อคในขั้นตอนการหยาบ
สาหรับการ Waveform Rough ขณะนี้คุณสามารถบังคับค่าให้กบั ส่ วนบนของส่ วน + สต็อก + ค่าเผือ่ สต็อค
โดยเปิ ดใช้ตวั เลือกนี้ในส่ วนการเคลื่อนไหวแนวทางของกล่องโต้ตอบการ Cutter Movements

Parallel Finishing Improvement
มีการปรับปรุ งจานวนมากให้กบั Parallel Finishing toolpath ด้วย respect ต่อเวอร์ ชนั ก่อนหน้านี้
ตอนนี้สามารถกาหนด Radial Lead-ins / outs และ Radial Stepovers ได้
การเปลี่ยน High Feed Transitions (instead of radial stepovers) เป็ นคุณลักษณะใหม่ ช่วยให้สามารถทา
stepovers ได้ที่ความเร็ วสู งโดยที่เครื่ องไม่ทางานช้าในระหว่างการเคลื่อนไหวเหล่านี้

นอกจากนี้ยงั สามารถเลือก stepover แบบตรงระหว่าง Radial Lead-outs และ Lead-ins ได้อีกด้วย การ
เคลื่อนไหวนี้จะดาเนินการในอัตรา Approach

Z-Level Finishing Improvement
ขณะนี้มีตวั เลือกเพิ่มเติมอยูใ่ นส่ วนของการเคลื่อนย้ายเครื่ องบินความปลอดภัยในกล่องโต้ตอบ Movement
Movements เมื่อเลือกการเลื่อนกลับ 2D
หากเลือกตัวเลือกผสมสาหรับพารามิเตอร์ การสั่งซื้ อเครื่ องจักร (ในบานหน้าต่างพารามิเตอร์ เฉพาะ) คุณ
สามารถเลือกอัตราการยกเลิกการทารายการได้อย่างรวดเร็ วอย่างใดอย่างหนึ่ง: อย่างรวดเร็ ววิธีการหรื อฟี ด

Die Flat Finishing Improvement
Radial Stepovers

ตัวเลือกนี้ จะพร้อมใช้งานในกล่องโต้ตอบ Movement Movements เมื่อเลือกตัวเลือก Lace Cycle ในกล่อง
โต้ตอบ Method, Cycle and Direction
การเปิ ดใช้งานตัวเลือกอัตโนมัติหมายความว่าค่า Radial ถูกตั้งค่าเป็ น Stepover value x 0.5
ค่าที่กาหนดโดยผูใ้ ช้สามารถอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง Stepover value x 0.5

Feature Drilling - Contact Point
คุณลักษณะใหม่น้ ีช่วยให้ผใู ้ ช้สามารถสร้างจุดติดต่อบนพื้นผิวเสมือนเหนือหลุม
คุณลักษณะนี้ได้รับการแนะนาสาหรับความต้องการเฉพาะของเครื่ อง NC บางรุ่ น
ตัวเลือกใหม่ - คานวณระยะห่างในการติดต่อ - ได้รับการเพิม่ ลงในเมนูบริ บทคุณลักษณะที่ได้รับการ
ยอมรับในกล่องโต้ตอบตัวจัดการการเจาะ

เมื่อมีการคานวณการคานวณจะมีขอ้ ความแสดงจานวนหลุมที่ตรวจพบระยะทางติดต่อ

ผูใ้ ช้ยงั มีความเป็ นไปได้ในการสร้างไฟล์ Point Set สาหรับระยะห่างในการติดต่อที่ตรวจพบหากจาเป็ น นี่
คือตัวเลือกใหม่ที่พร้อมใช้งานในกล่องโต้ตอบพารามิเตอร์ การเจาะ> ตัวเลือกอื่น ๆ

หลังจากการคานวณรายการใหม่จะถูกสร้างขึ้นในไฟล์ toolpath ของการเจาะ (outil * .wapt) ซึ่งใช้โดย
โพสต์โปรเซสเซอร์ ผา่ นคาหลัก

Other CAD/CAM Functionality
ส่ วนนี้จะให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ CAD ใหม่ / ปรับปรุ งและฟังก์ชนั CAM เสริ ม

Machine Collision Detection Modification
ใน V2017R1 มีสองตัวเลือกในกล่องโต้ตอบการตรวจจับการชนกันของเครื่ อง: ตรวจสอบขีด จากัด หรื อ
ตรวจสอบขีด จากัด แล้วเกิดการชนกัน

วิธีน้ ีถูกนามาใช้เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถตรวจสอบขีด จากัด ได้เฉพาะกับตัวเลือกแรกเนื่องจากการคานวณทา
ได้ไกลกว่าตัวเลือก Limits แล้ว Collisions
ตามคาขอของลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับผูใ้ ช้งานชิ้นส่ วนขนาดใหญ่ที่รันการตรวจสอบการชนกันใน
ชัว่ ข้ามคืนและต้องการผลลัพธ์จากการทดสอบที่สมบูรณ์กล่องโต้ตอบได้รับการแก้ไขแล้ว
ขณะนี้มีเพียงตัวเลือกหนึ่ง: ตรวจสอบขีด จากัด เท่านั้น โดยค่าเริ่ มต้นเมื่อตัวเลือกนี้ไม่ได้เปิ ดใช้งาน
ฟังก์ชนั่ นี้จะรันการทดสอบเต็มรู ปแบบทั้งสภาวะที่ไม่อยูใ่ นขอบเขตและสภาพการชนของเครื่ อง

Machining Sequence User Interface Improvements
การปรับปรุ งนี้ช่วยให้ผใู ้ ช้สามารถแก้ไขพารามิเตอร์ ต่างๆได้ในเส้นทางที่ไม่ถูกต้อง
ตัวอย่างเช่นหลังจากที่นาเข้าลาดับการใช้เครื่ องจักรเข้าสู่ Workzone มุมมองที่กาหนดไว้สาหรับ toolpaths
หลายแบบใน Workzone ต้นฉบับไม่มีอยูใ่ นส่ วนกาหนดค่าปั จจุบนั
หลังจากคลิกปุ่ มตกลงในเมนูเครื่ องมือแก้ไขแบบมัลติกล่องโต้ตอบพารามิเตอร์ ทาง Toolpath ไม่ถูกต้องจะ
ปรากฏขึ้นและอาจมีลกั ษณะคล้ายกับข้อความต่อไปนี้ :

ไม่พบ 'view000.trn' สาหรับสามเส้นทางเครื่ องมือ
เลือกสามบรรทัดนี้ โดยใช้ปุ่ม [Ctrl] แล้วคลิกปุ่ ม Re-edit

ขณะนี้คุณสามารถเลือกมุมมองที่มีอยูจ่ าก Workzone ปั จจุบนั หรื อกาหนดมุมมองใหม่ได้
หากคุณคลิกปุ่ มตกลงอีกครั้งในกล่องโต้ตอบแก้ไขหลายกล่องโต้ตอบพารามิเตอร์ เครื่ องมือโปรแกรมไม่
ถูกต้องจะไม่ปรากฏขึ้นอีกหรื อแสดงพารามิเตอร์ ที่ไม่ถูกต้องอื่น ๆ
คลิกปุ่ มตั้งค่าเป็ นค่าเริ่ มต้นพยายามแก้ไขพารามิเตอร์ ที่ไม่ถูกต้องโดยใช้กฎที่กาหนดไว้ในไฟล์ tprules.cfg
การคลิกปุ่ มเสร็ จสิ้ น (ออกเป็ นไม่ถูกต้อง) จะออกจากฟังก์ชนั และออกจากพารามิเตอร์ เครื่ องมือใน
สถานะปัจจุบนั

CAD Clamping System Selection
ความเป็ นไปได้ในการกาหนด Clamping System ในระบบ CAD นั้นมาจากคาร้องขอจาก บริ ษทั ต่างๆที่
กาหนดและกาหนดตาแหน่ง Clamping System ไว้ในไฟล์ CAD ซึ่ งใช้ในการฝึ กอบรมการทาสี ต่างๆของ
บริ ษทั
เนื่องจากระบบ Clamping ถูกเก็บไว้ในโครงการ CAD จึงสามารถนามาใช้ใหม่ได้ตามต้องการเพื่อ
หลีกเลี่ยงความจาเป็ นในการสร้างใหม่ในภายหลัง
ผูใ้ ช้มีความเป็ นไปได้ที่:
 การคัดลอกระบบยึดที่มีอยูจ่ าก Library ลงในภาพวาดปัจจุบนั
 การนาเข้าไฟล์ที่เป็ นตัวแทนของ Clamping System เข้าสู่ รูปวาดปั จจุบนั
 การสร้างพื้นผิวที่เป็ นตัวแทนของ Clamping System โดยตรงในภาพวาดปั จจุบนั
การจัดการ Clamping System เมื่อสร้าง Workzone ใหม่จะถูกจัดการโดยการเพิ่มแท็บ Context ของ
Machining Context ในกล่องโต้ตอบ Create a Workzone

Educational License
ใบอนุญาตการศึกษาได้รับการแนะนาสาหรับ WorkNC 2017 R2
ใบอนุญาตการศึกษามีอยู่ 2 ประเภทคือใบอนุญาตสาหรับนักเรี ยนและใบอนุญาตสาหรับครู
ใบอนุญาตนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้วธิ ีการใช้ WorkNC
มีขอ้ จากัด บางประการที่เกี่ยวข้องกับใบอนุ ญาตประเภทนี้:
 ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ของนักเรี ยนอนุ ญาตให้ผใู ้ ช้ทาทุกอย่างยกเว้นการประมวลผลหลังการ
ประมวลผล
 ใบอนุญาตของ Teacher ประกอบด้วย postprocessing
 Workzone ที่สร้างขึ้นด้วยใบอนุญาตการศึกษาจะไม่สามารถนามาใช้กบั WorkNC เชิงพาณิ ชย์ได้
 Workzone ที่สร้างขึ้นด้วย WorkNC เชิงพาณิ ชย์ที่เปิ ดขึ้นพร้อมใบอนุญาตการศึกษาจะถูกแปลงเป็ น
รู ปแบบการศึกษา
 ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อเตือนผูใ้ ช้ถึงเหตุการณ์เหล่านี้
 การส่ งออกข้อมูล CAD ไปยังรู ปแบบ WorkNC เป็ นไปได้เพียงบางรู ปแบบเท่านั้นที่ถูกปิ ดใช้งาน

เมื่อเปิ ด Workzone ด้วยคาสั่ง New / Open ที่สร้างขึ้นโดยมีใบอนุญาตสาหรับการศึกษาไอคอน briefcase
จะปรากฏขึ้นในช่อง Workzone ที่เกี่ยวข้องในแท็บ Workzones and Search Workzone ที่ล่าสุ ด

Other Improvements
Export Stock Model to STL
คาสั่งนี้ถูกย้ายจากเมนู Utilities ไปที่ File> Export> Export Current Model ไปเป็ น STL
เมื่อเรี ยกใช้คาสั่งนี้จะมีการเปิ ดกล่องโต้ตอบ Explorer ขึ้นมาซึ่ งจะช่วยให้คุณสามารถระบุตาแหน่งของ
ไฟล์ที่ส่งออกได้
กล่องโต้ตอบนี้ยงั มีตวั เลือก Decimation ใช้ซ่ ึ งช่วยให้คุณสามารถกาหนดค่าความอดทนของไฟล์ STL

Comments
ผูใ้ ช้สามารถกาหนดวิธีการแสดงความคิดเห็นในแผงตัวจัดการงานได้
ตัวเลือกการแสดงผลสามารถเข้าถึงได้ผา่ นแถบเมนูขอ้ ความ: การตั้งค่า / การสอบถาม> การกาหนดค่า
ซอฟต์แวร์ > ตัวจัดการพื้นที่ทางาน
ในส่ วนสี ของกล่องโต้ตอบนี้คุณสามารถกาหนดความคิดเห็นสี และไม่วา่ จะเป็ นตัวอักษรหนาหรื อไม่
คุณยังสามารถเปิ ดใช้งานสี พ้นื หลังความคิดเห็นหากต้องการและกาหนดสี

Print/Preview Footer
ตอนนี้ Print / Preview Footer มีขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมิติขอ้ มูลขอบเขตส่ วนหนึ่ง

Maintenance Expiry Counter
ข้อมูลจะปรากฏในหน้าจอ WorkNC ซึ่ งจะระบุระยะเวลาที่เหลือก่อนที่การบารุ งรักษาจะสิ้ นสุ ดลง ข้อ
บ่งชี้น้ ีจะปรากฏเป็ นสี แดงเมื่อการบารุ งรักษาหมดอายุ

Dynamic Documentation - 3D Compensation information
ขณะนี้สามารถระบุได้วา่ มีการนาการชดเชย 3D ไปใช้เส้นทางเครื่ องมือในเอกสาร HTML แบบไดนามิก
หรื อไม่

Improved Calculation Queuing
การคานวณกาลังทางานใน Workzone ซึ่ งถูกปิ ดอยู่ Workzone จะเปิ ดขึ้นอีกครั้งขณะที่การคานวณกาลัง
ทางานอยู่ การคานวณใหม่จะถูกเปิ ดขึ้นและจะถูกเพิ่มลงในหน้าต่างการคานวณปั จจุบนั โดยอัตโนมัติ ใน
เวอร์ ชนั ก่อนหน้านี้จาเป็ นต้องรอให้การคานวณปั จจุบนั สิ้ นสุ ดลงก่อนที่จะใช้งานใหม่

