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NCG CAM Nové Funkcie V17.0– Základný Modul

Nové Moderné Užívateľské Rozhranie

Štýl uživateľského rozhrania softvéru NCG CAM sa nezmenil, odkedy bol pred 23 rokmi tento CAM softvér 
prvýkrát uvedený na trh.

Dynamické Odoberanie Materiálu je pridané k existujúcej funkcii animácie pohybu nástroja.

Dynamické Odoberanie Materiálu

Nová NCG CAM verzia 17 používa teraz nové 
užívateľské rozhranie so Záložkami. Záložky sú 
moderný spôsob ako užívateľom pomôcť nájsť, 
porozumieť a efektívne používať príkazy.

Funkcie programu sú organizované v novom 
užívateľskom rozhraní v niekoľkých záložkách v 
hornej časti okna čo pre užívateľa prináša 
jednoduchšie vyhľadanie a používanie nových 
prvkov a funkcí . Všetky ikonky sú prepracované, čo 
dáva úplne nový vzhľad a dojem zo softvéru.

Pre Existujúcich Užívateľov je aktuálne k dispozícii 
tľačidlo pre návrat do Pôvodného Užívateľského 
Rozhrania. Toto nastavenie umožňuje užívateľom 
dodržať ich súčasntné pracovné nasadenie a prejsť 
na Nové Rozhranie, keď to čas dovolí.

Táto nová možnosť indikuje smer 
frézovania, Súbežné alebo Protibežné, 
a zároveň dokáže identifikovať 
akékoľvek Podrezania  a Kolízie.

Na základe vypočítanej dráhy nástroja  
je výsledkom novej funkcie lepšia 
vizualizácia a verifikácia odoberania 
materiálu.

Obrázok vľavo – Dynamické Odoberanie Materiálu

Nové Moderné Užívateľské Rozhranie: 

Obrázok vyššie – View Tab

Obrázok nižšie – Toothpath Tab a Passes Tab
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Vŕtanie - Databáza Tvarov Dier a Kombinované Vŕtacie Cykly

Pre vyššiu úroveň automatizácie 
generovania cyklov vŕtania teraz môžete 
vytvoriť databázu tvarov otvorov a nechať 
vyhľadať tieto tvary v priečinku otvorov 
pre vŕtanie. Môžete zoskupiť niekoľko 
vŕtacích cyklov do Kombinovaných 
Cyklov a aplikovať ich na opracovanie 
špecifických tvarov dier.

Kombinované Vŕtacie Cykly je možné 
použiť aj na diery v rôznych smeroch (os 
nástroja), takže je možné naprogramovať 
v jednom kroku otvory v rôznych 
smeroch, ale s rovnakým tvarom otvorov.

Obr.vyššie – Databáza Tvarov 
Dier
Obr. vľavo – Kombinované
Vŕtacie Cykly

Obrázok vyššie – Along Curve Passes – Korekcia Nástroja 

Along Curve Passes – Ochrana Proti Kolízii

Dialógové okno pre opracovanie Along Curves 
Passes teraz obsahuje tri rôzne možnosti 
nastavenia ochrany proti kolízii, Držiak, Stopka a 
Rezná časť, pričom každý môže byť nastavený 
nezávisle od druhého.

Napríklad – Opracovanie krivky gravírovaním 
skutočne vyžaduje, aby rezná časť rezala do 
súčiastky, zatiaľ čo držiak a stopka môžu byť 
chránené voči podrezaniu.

Obrázok vyššie - Along Curve Passes - Ochrana Proti Kolízii

Along Curve Passes - Zobrazenie Korekcie Nástroja

Ak použijete Korekciu Nástroja (vľavo alebo 
vpravo) pri použití opracovana pomocou Along 
Curve Passes, tak navrhnutá stredová čiara 
dráhy nástroja sa zobrazí ako bodkovaná čiara 
dráhy nástroja.

Korekcia vľavo alebo vpravo je závislá od smeru 
krivky. Smerové šípky sú graficky vykreslené na 
krivke a je ich možné zmeniť v prípade potreby 
pomocou dialógového okna. Zobrazenie 
stredovej čiary dráhy nástroja poskytuje vizuálne 
potvrdenie skutočného ofsetu dráhy nástroja.
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Export Voliteľných Nastavení

Novú Export funkciu nájdete v dialógovom okne 
Options po kliknutí pravým tlačidlom myšky. Tú istú 
možnosť nastavenia exportu umožňuje aj dialógové 
okno Libraries.

Každý Export má tieto možnosti "This Page" a "All 
Pages". Export uloží nastavenia do súboru (*.reg), 
pomocou ktorého môžete neskôr obnoviť nastavenia.

Táto možnosť je potrebná najmä ak užívateľ 
prechádza na novú verziu softvéru NCG CAM, alebo 
inštaluje softvér na nový počítač.

Projekcia 2D Krivky na Plochu

Obrázok vľavo – Export Voliteľných Nastavení

3D krivky môžete teraz vytvoriť projekciou       
z 2D krivky. Je to mienené ako vizualizačná 
pomôcka na pomoc pre vytvorenie ďalších 
hraničných kriviek .

Projekcia je hlavne pomôckou pre 3+2 osé 
opracovanie, pretože existujúce hranice sú 
nakreslené nad plochou pozdĺž osi nástroja.

Ak ste pracovali v predchádzajúcej verzii bolo 
veľmi ťažké si byť istý presnou polohou 
hranice na plochách modelu, ak ste pracovali   
z inej osi nástroja.

Obr. vpravo – Projekcia 2D Krivky na Plochu

Lokálny Súradnicový Systém

Nastavenie Súradnicového Systému je rozšírené o 
informáciu o rotácii osí. Užívateľ môže vytvoriť 
priečinok bodov obsahujúci polohu bodov a 
definovanú orientáciu. Výberom tohoto Coordinate 
System priečinka a Triangulated Surfaces priečinka, 
alebo dráhy nástroja v strome a výberom možnosti 
‘Set Coordinate System’ premiestnite súčiastku/y, 
alebo aj  dráhu/y nástroja.

Ak sa importuje viac súčiastok, tak sa tým zníži čas 
ich premiestnenia len voči jednému Súradnicovému 
Systému .

Obrázok vľavo – Lokálny Súradnicový Systém
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Vyšší Grafický Výkon

Interná grafická knižnica bola prepracovaná tak, aby významne zvýšila výkon rýchlosti dynamickej rotácie a 
presúvania tieňovaných modelov, ktoré obsahujú veľké množstvo trojuholníkových elementov.  NCG CAM 
verzia 17 je teraz o 30 – 40% rýchlejšia ako NCG CAM verzia 16.

Veľký počet elementov môže byť spôsobený veľkými  rozmermi opracovanej súčiastky, alebo nastavením 
potrebnej, ale  prísnej tolerancie trojuholníkových elementov na obrábanie.

V predchádzajúcej verzii bolo možné nastaviť ‘Dynamic Rendering Style’ pre ‘Wireframe’ nastavenie, aby 
rotácia s väčším modelom bola efektívna. Táto možnosť je stále aktuálna a ponúka výhody rýchlejšej práce.

Rest Finishing – Podpora pre Toroidné Nástroje

Nová vlastnosť softvéru umožňuje použiť toroidné 
frézy pre Rest Finishing opracovanie.

Doteraz mohli byť použité Guľové a Toroidné 
nástroje ako Referenčné nástroje pre určenie 
rohu pre opracovanie.  Toroidná fréza len             
s obmedzením využitím rádiusovej špičky frézy.

**Táto funkcia nie je dostupná v NCG CAM verzia 
17.0, ale po dokončení bude zahrnutá v ďaľších 
verziách 17.X  softvéru.

Obr. vľavo – Rest Finishing – Podpora pre Toroidné Nástroje

Plochy - Záplata pomocou Dvoch 3D Kriviek

Tento nový naprogramovaný nástroj poskytne ďaľšiu 
CAD funkcionalitu, ktorá umožní užívateľovi vytvoriť 
Plošnú Záplatu pomocou dvoch 3D kriviek.

Ak majú krivky rovnaké počiatočné body, tak 
vytvorená plocha je v tvare trojuholníkovej záplaty.

Ak sú krivky od seba vzdialené, tak vytvorená plocha 
je v tvare obdĺžnikovej záplaty.

Obr. vpravo – Záplata pomocou Dvoch 3D Kriviek

**Táto funkcia nie je dostupná v NCG CAM verzia 
17.0, ale po dokončení bude zahrnutá v ďaľších 
verziách 17.X  softvéru.
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