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Edgecam fortsätter utvecklas med fokus på nytta för 

användaren. 

 

Edgecam öppnar en helt ny portal för användare. Samtidigt lanseras den 
senaste versionen av Edgecam 2013R2. 

Två betydande nyheter i Edgecam världen. En global plats för alla användare att mötas samtidigt som den nya versionen 

lanseras med en rad kraftfulla nyheter. 
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Utöver den redan tidigare nämnda nyheten Workflow innehåller denna version ett stort antal betydande förbättringar av befintl ig 

funktionalitet liksom ett antal helt nya funktioner. Workflow i sig själv sätter en helt ny standard inom CAM tekniken, bland de 

övriga nyheterna finns till exempel en ny modernare utformning av dialogrutor vilket ger användaren enklare och snabbare 

hantering av Edgecam. Stöd för bearbetning i svarvar med 3 eller 4 revolvrar (verktygsbärare), snabbare simulering, förbättrad 

hantering av features i Edgecams nya system för programmering av trådgnistmaskiner. Dessutom erbjuder Edgecam Part 

Modeler numera helt licensfri hantering av CAD-filer från andra system. 

 

 

 

Den mest långtgående nyheten i 2013R2 är utan tvekan Workflow. Workflow gör det möjligt för programmerare att skapa 

verktygsbanor snabbare än någonsin tidigare. Workflow innehåller metoder och funktioner som ger stöd för hela processen från 

inläsning av en CAD-modell till en komplett verktygsbana är skapad. Via korrekt placering/orientering av detaljen vidare i val av 

metod för bearbetning och för detta lämplig maskin därtill val av lämpligt ämne, fixtur och verktyg därefter skapar Workflow med 

inkluderade strategier automatiskt verktygsbanor. I vart och ett av dessa steg på vägen från en solid CAD-modell till en solid 

detalj i maskinen väljer och föreslår Workflow hur målet bäst ska uppnås. Användaren har dock hela tiden möjlighet att själv 

styra processen och göra egna val allt för att skapa en flexibel miljö för programmering av CNC maskiner. 
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Alla dialogrutor i Edgecam har uppdaterats så att de inkluderar en uppsättning knappar för val av data interaktivt. Dessa 
knappar finns längst upp i dialogrutan och är markerade för att visa vilka data som krävs.  

 

 När val av geometri kan behövas är lämpliga knappar upplysta. 

 I de fall då det krävs ett aktivt val av geometri är knappen dessutom understruken.  

 När val har gjort markeras knappen med en liten bock som bekräftelse.  

 

 

 I de fall då det ej krävs något val är knappen grå. 

Har man missat att ange någon data efter att man tryckt OK kommer en uppmaning att visas och man blir ombedd att välja 

efterfrågad geometri. Denna nyhet i dialogen guidar användaren så att det blir betydligt enklare att använda Edgecams cykler. 

  

Nyheter i Edgecam Part Modeler 

Part Modeler levereras från och med denna version med importfunktion för CAD modeller från Parasolid, STEP, NX, ACIS, 

Inventor, CATIA V5 och Creo Parametric utan extra kostnad. Features som hål och plan (faces) skapade i andra CAD system 

kan nu flyttas i Part Modeler. De kan flyttas i förhållande till den ursprungliga referenspunkten eller från en av användaren 

skapad referenspunkt. Genom att modifiera features som till exempel hål, spar och fickor i CAD modeller från annat system kan 

användaren enkelt skapa en egen modell för bearbetning med till exempel symmetrisk tolerans likaså kan en modell anpassad 

för efterföljande värmebehandling skapas. 
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Simulatorn körs som en egen process, det ger dessa fördelar. 

 Simulatorn startar omedelbart vid andra start, en stor fördel vid simulering av stora bearbetningar. 

 Simulatorn startar där den senast slutade dvs inget behov att köra simulering från början varje gång. 

 Uppdatering av ämne är upp till 50% snabbare. 

Rendering i Simulatorn är förbättrad, som standard visas ämnen med ett metalliskt utseende. Rapid Result är förbättrad så att 

verktygets grafik visas, med Toggle Tool och Toggle Tool Holders knapparna aktiverade.  

 

 

 

  

Trådgnistning i Edgecam är förbättrad genom ett nytt kommando för att hitta features lämpliga att trådgnista i en CAD modell.  

Feratuers identifieras utan behov att skapa geometri från modellens kanter.  
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Andra förbättringar inom trådgnistning är:      

 Ytor kan väljas individuellt I ett fönster alternativt med chain 

 Valda ytor kan ligga på olika nivåer och höjd, de behöver ej ligga i parallella plan. 

 Höjden för XY och UV profilen kan styras.  

 Identifierade featueres för trådgnistning visas I listan över features och de har sina egna properties 

 

 

Den nya globala användarportalen “eSupport community“ är en plats att dela teknisk information i, delta i forum, använda on-

line dokument, söka i databaser och se på illustrerande filmer. Wiki kommer att uppdateras kontinuerligt med ämnen från 

forumet för att en omfattande kunskapsbas byggs upp liksom en databas med FAQ byggs upp. Även dokument (Whats new) 

som beskriver nyheter i varje version återfinns här. 

  

Alla användare med ett aktivt serviceavtal har tillgång till denna nya portal genom den redan välbesökta support portalen där 

användare har tillgång till nya versioner och uppdateringar. 

 

Vi står gärna till tjänst med ytterligare information om Edgecam. 
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Vi skapar tid och rum 

http://www.edgetech.se/

