
Edgecam Inspect съчетава водещи в индустрията инструменти за метрология 
и познания от Hexagon Manufacturing Intelligence с CAM  експертините знания от 

Vero Software. Edgecam Inspect е пълнофункционално, лесно за използване 
решение за потребители, които желаят бързо  създаване на цикли за 
измерване върху металорежещи машини заедно  с бързо и ефикасно 
създаване  и генериране на надеждни резултати от измерването.

 

Inspect

Интелигентен   СОФТУЕР
ЗА ИЗМЕРВАНЕ ВЪРХУ МАШИНАТА

INSPECTION CYCLES



Валидиране на процеси
Сложните CNC обработващи операции вече 
могат лесно да бъдат валидирани с 
измервания в процеса. Производителите, 
които произвеждат части с висока 
стойност, могат бързо и лесно да развият 
пътя на сондата и да интегрират цикли на 
измерване с цикли на обработка. EDGECAM 
Inspect предоставя изчерпателен набор от 
геометрични характеристики и методи за 
измерване на характеристики като ленти, 
джобове, дебелина и височина, равнинност 
кръглост докато интуитивният 
потребителски интерфейс и работният поток 
позволяват на потребителя безпроблемно да 
премине от програмиране на CAM цикли към 
измервателни цикли.

Kалибриране на сондата
Алгоритмите в EDGECAM Inspect 
предлагат на потребителя няколко 
възможности за избор при калибриране 
на сондата за измервателни задачи. 
Дали приложението изисква максимална 
точност или бързина и гъвкавост, 
EDGECAM Inspect има всичко. 
Собствените алгоритми за управление 
на компенсацията на радиуса на 
сондата при всеки сценарий на 
измерване осигуряват на потребителя 
целостта на резултатите от 
измерванията при многоосеви сценарии 
за измерване. Всички при запазване 
независимостта на производителя на  
сондата, инсталирана на 
металорежещата машина.

Програмна среда
EDGECAM Inspect еидеалната среда за CAM 
програмиста даразвива циклите на 
обработка исондиранев един изходен файл. 
Тъй катоработниятпроцес на инспекция е 
тясноинтегриран вработното пространство 
наEDGECAM, преходът от обработка 
къмизмерване иобратно е безпроблемен. 
EDGECAM Inspect осигурява единна средаза 
програмиране зауправление на 
всичкиаспекти на процесана обработване, 
независимо дали сакомбиниранисондиране и 
цикли наобработка зацелите на 
автоматизираненастройката зауправление
на прибавкатаот грубиоперации или 
окончателноприемане надетайла.

Интерактивни резултати
Резултатите се предоставят под формата на 
отчети базирани на шаблони в стила на
СММ, заедно с графична информация с цвят 
за отклонения, които се показват върху 
CAD модела. EDGECAM Inspect също така 
предоставя полезна възможност за 
симулиране на резултати, която ви 
позволява да създавате симулирани 
резултати офлайн от машината, което ви 
дава възможност да адаптирате вашите 
отчети без да е необходимо да сте, 
свързани към машината. Гъвкавите 
възможности за въвеждане на толеранси 
позволяват  пълно отчитане на измерените 
характеристики с оценка "преминаване / 
отказ".

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Набор от функции
Използвайки нашите инструменти за 
разпознаване на функции, EDGECAM 
Inspect спомага за оптимизиране на 
процеса на програмиране, като позволява 
на потребителя да програмира множество 
функции с едно кликване на мишката. 
Наборът от функции EDGECAM Inspect 
осигурява следните характеристики и 
характеристики на частите::

• Точки и масиви от точки - 
оценка на отклонението на проста 
ос, състояние на материала или 
профил сединични или многоточкови 
функции.

• Цилиндричност - Независимо 
дали е вътрешен или външен, 
EDGECAM Inspect има способността да 
оценява отворите за размер, 
местоположение и / или форма.

• Равнинност - Измерване на 
равнинни характеристики с 
възможност за отчитане на 
местоположението и / или  формата.

• Остров / Джоб - Измерете 
дебелините и ширините с 
подходящите функции.

• Ориентация - Докладва 
характеристики като ъгли между
елементи или ъгъл към ос .

 

 

Edgecam Inspect предлага на CAM потребителя стабилен и удобен набор от 
инструменти за създаване на измервателни цикли, които могат значително да 
намалят времето за настройка и да осигуряват надеждни резултати в процеса на 
измерване.
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