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1.  PŘEDMLUVA

Uživatelská příručka

pro

Produkční konzola i-cut

POZNÁMKA: Upozorňujeme vás, že pouze zaměstnanci společnosti Kongsberg nebo osoby
s odpovídajícím zaškolením smějí systém ovládat, manipulovat s ním a opravovat jej.

POZNÁMKA: Původní pokyny jsou v angličtině. Pokyny v ostatních jazycích představují překlad
původních pokynů.

©Copyright 2022, Kongsberg Precision Cutting Systems
Všechna práva vyhrazena.

Tato autorská práva neudávají, zda toto dílo bylo vydáno.
Tato příručka, údaje a pokyny k použití v ní obsažené jsou vlastnictvím společnosti Kongsberg

Precision Cutting Systems. Tento dokument neposkytuje ani nijak nerozšiřuje záruku.
Společnost Kongsberg Precision Cutting Systems dále neposkytuje záruku, garance ani závazná

doporučení týkající se používání nebo výsledků používání systému nebo zde obsažených
údajů. Společnost Kongsberg Precision Cutting Systems neodpovídá za žádné přímé, nepřímé,

následné nebo náhodné škody v důsledku používání nebo nemožnosti používání systémů
nebo údajů zde obsažených. Údaje zde uvedené mohou být změněny bez předchozího

upozornění. Čas od času mohou být vydány revize upozorňující na tyto změny a/nebo doplnění.
Žádná část tohoto systému nesmí být reprodukována, ukládána do databáze nebo vyhledávacího systému
nebo jakoukoli formou publikována, elektronicky, mechanicky, tiskem, fototiskem, mikrofilmem či jiným

způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Kongsberg Precision Cutting Systems.
Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze.

Korespondence týkající se tohoto vydání směřujte na oddělení:
Global support

Kongsberg Precision Cutting Systems

Dokument č.: D3389; číslo součásti: 32463481

 Kongsberg Precision Cutting Systems www.kongsbergsystems.com
 P.O.Box 1016, NO-3601 Kongsberg, NORWAY Tel.: +47 32 28 99 00
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2.  ZÁZNAM O ZMĚNĚ

Datum
dd.mm.rrrr

Dle Popis

19.12.2022 DHO Nová verze pro iPC 2.6
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3.  VÍTEJTE

Vítá vás uživatelská příručka k produkční konzole Kongsberg i-cut.
V této příručce je pro produkční konzolu i-cut používána zkratka iPC.

Tato příručka poskytuje úplný a podrobný popis všech funkcí konzoly iPC.
Je určena pro obsluhu řezacích stolů Kongsberg a osoby, které připravují soubory pro taková zařízení.

Instalace konzoly iPC je popsána zde:  Nainstalovat iPC na stránce 324

Poznámka: Některé funkce a zařízení popsané v této příručce jsou volitelné.
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4.  POUŽÍVÁNÍ TÉTO PŘÍRUČKY

4.1.   Hlavní oddíly

Tato příručka je rozdělena do následujících hlavních částí:

Popis systému

• Krátký popis uživatelského rozhraní.
• Všechny nabídky a panely nástrojů jsou popsány postupně.

Než začneme
V této kapitole jsou popsána důležitá základní témata:

• Nejdůležitější je materiál
• Správce prostředků
• Příprava souboru
• Soutisk
• Konfigurovat nástroje

Popis pracovního postupu
Obsahuje popis obvyklých pracovních postupů s podrobnými informacemi o jednotlivých krocích:

1. Začínáme
2. Import souboru
3. Otevřená úloha
4. Příprava na produkci
5. Uložit úlohu
6. Spustit úlohu

Část Pokročilé
Volitelné funkce pro pokročilého uživatele jsou popsány v uvedených kapitolách:

• Upravit úlohu  – možné úpravy otevřené úlohy.
• Alternativy úloh  – další dostupné alternativy zpracování.

Zálohování a obnovení

• Postup konfigurace řádného režimu zálohování.
• Postup zahájení zálohování.
• Postup obnovení ze zálohy.

Konfigurace iPC

• Nastavení možností, určení obecného chování systému.
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Přílohy

• Nainstalovat software
• Klávesové zkratky – úplný seznam dostupných klávesových zkratek.
• Příkazy iPC – jazyk příkazů konzoly iPC.

4.2.   Styly názvů a symboly

Název nebo styl Popis

Místní dialogové okno Dialog, který se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši.

Tlačítko Start Kurzíva značí, že se jedná o tlačítko na panelu obsluhy.

[OK] Tučné písmo značí, že se jedná o tlačítko nebo funkci
v grafickém uživatelském rozhraní (GUI).

Konfigurace stroje Odkaz na téma.

Menu Bar->Upravit-> Možnosti

Výběr v nabídce: V nabídce Menu Bar vyberte položku Upravit
a poté Možnosti.

Tento symbol značí, že funkce závisí na daném hardwaru.
Pokud hardware není k dispozici, je tato funkce skryta.

Tento symbol značí, že funkce je závislá na licenci.

 Obsluha stolu

Tlačítka panelu obsluhy se na různých stolech Kongsberg liší.
V této příručce používáme jeden společný symbol pro jednotlivé funkce.
Informace o panelu obsluhy svého stolu najdete v uživatelské příručce k příslušnému řezacímu stolu.
Použité symboly:
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Stisknutím tlačítka lze spustit spuštění.

Stisknutím tlačítka lze pozastavit spuštění.

Stisknutím tlačítka lze nastavit referenční bod.

4.3.   Obrázky

4.3.1.   Orientace

Obrázky týkající se řezacího stolu jsou v tomto dokumentu zobrazeny, jak je uvedeno zde:

V uživatelském rozhraní je k dispozici několik možností zobrazení .
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5.  POPIS SYSTÉMU

Tato kapitola podrobně popisuje uživatelské rozhraní konzoly iPC.

5.1.   Konvence pojmenování

Uživatelské rozhraní konzole iPC se zobrazuje ve dvou různých zobrazeních, v závislosti na režimu, ve kterém
pracujete, a to Moje úlohy nebo Otevřené úlohy:

5.1.1.   Moje úlohy
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1 – Menu Bar
2 – Karty Úloha
3 – Informace o úloze
4 – Produkce -> Odhadovaný čas.
Zde je uveden odhadovaný čas.
Další informace najdete v části
Stav odhadu úlohy .

5 – Hlavní panel systému Windows s ikonou Připojení stroje
6 – Panel stroje
7 – My Jobs Actions
8 – Seznam Moje úlohy

5.1.2.   Otevřená úloha

1 – Menu Bar
2 – Toolbar
3 – Layers View / Production View, viz níže
4 – Hlavní panel systému Windows s ikonou
Připojení stroje

5 – Panel stroje
6 – Properties Bar
7 – Nastavení úlohy. Zahrnuje položky Nastavení
vrstev a Nastavení produkce.
8 – Karty Úloha

5.1.3.   Konfigurace nástroje

Je třeba dbát na rozdíly mezi možnostmi Konfigurace nástroje a Konfigurovat nástroje:

Konfigurovat nástroje
Upravte nastavení nástroje, která budou použita ve vrstvě.

Konfigurace nástroje
Zachovejte konfiguraci nástroje u připojeného řezacího stolu.
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5.2.   Menu Bar

K dispozici jsou následující položky panelu Menu Bar:

• Soubor
• Upravit
• Zobrazit
• Volba
• Úloha

• Vrstva
• Křivky
• Zařízení
• Pokročilé
• Nápověda

5.2.1.   Soubor

Menu Bar->Soubor

K dispozici jsou následující položky nabídky:
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Nová úloha (Ctrl+N)
Vytvoření prázdné úlohy
Geometrii lze přidat/upravit pomocí funkcí panelu
Toolbar .

Uložit úlohu (Ctrl+S)
Uložení otevřené úlohy
Úloha bude uložena ve formátu CUT konzoly iPC.
Budete vyzváni pro zadání cílové složky a
názvu souboru, pokud soubor nebyl uložen ve
formátu .cut.

Otevřít soubor... (Ctrl+O)
Otevření  vstupního souboru, jeho přidání do
seznamu Moje úlohy

Uložit úlohu jako (Ctrl+Shift+S)
Uložení otevřené úlohy
Budete vyzváni k zadání cílové složky a názvu
souboru.

Otevřít před čárový kód... (Ctrl+Alt+O)
Viz Úlohy s čárovými kódy

Exportovat
Export otevřené úlohy do souboru PDF
Budete vyzváni k zadání cílové složky a názvu
souboru.

Otevřít ze standardů ArtiosCAD... (Ctrl+Alt+Shift
+O)
Viz Otevřít ze standardů ArtiosCAD .

Znovu načíst
Opětovné načtení otevřené úlohy Všechny změny,
které jste v úloze provedli, budou ztraceny.

Spustit produkci přes čárový kód... (Ctrl+Alt+P)
Viz Spustit produkci přes čárový kód .

Konec
Ukončení konzoly iPC

Zavřít úlohu (Ctrl+W)
Zavření otevřené úlohy.

5.2.2.   Upravit

Menu Bar->Upravit

K dispozici jsou následující položky nabídky:

Zpět (Ctrl+Z)
Vrácení předchozích operací

Možnosti

• Nastavení možností
• Základní konfigurace
• Nastavení výchozích hodnot
Další informace najdete v části  Konfigurace iPC na stránce 273
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5.2.3.   Zobrazit

Menu Bar->Zobrazit

Všechny funkce Zobrazit souvisí s otevřenou úlohou zobrazenou v okně Zobrazení Vrstva / zobrazení
Výroba.
K dispozici jsou následující položky nabídky:

Nástroj Zoom
Pomocí myši definujte plochu zoomu.

Orientace zobrazení stolu
Vyberte pohled pro Layers View / Production View

Zvětšit měřítko  (Ctrl+Přidat)
Kliknutím zvětšete měřítko.

Referenční bod
Vybraný referenční bod je znázorněn v okně Layers
View / Production View.

Zmenšit měřítko  (Ctrl+ –)
Kliknutím zmenšete měřítko.

Pravítka stolu
Pravítka řezacího stolu se zobrazí v okně Layers
View / Production View (v závislosti na stroji).

Přiřadit k úloze  (Ctrl+Shift+J)
Otevřená úloha vyplní okno Layers View /
Production View.

Zóny podtlaku
Zvolené zóny podtlaku jsou označeny v okně Layers
View / Production View.

Přiřadit ke stolu  (Ctrl+Shift+T)
Obrázek řezacího stolu včetně otevřené úlohy
vyplní okno Layers View / Production View.

Poloha parkování
Zobrazí aktuální polohu parkování jako symbol
v okně Layers View / Production View.

Směr křivky
Šipka na jednotlivých křivkách značí směr křivky.

Hraniční obdélník
Zobrazí hraniční obdélník kolem otevřené úlohy.

Body křivky
Jsou zobrazeny Body křivky.

Pravítka
Přidejte pravítka k pohledu Layers View /
Production View.

Cesta nástroje
Je zobrazena Cesta nástroje pro obrábění.

Otočit po směru hodinových ručiček o 90°
Zástupce funkce v nabídce Úloha.

Otočit proti směru hodinových ručiček o 90°
Zástupce funkce v nabídce Úloha.
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5.2.3.1 Orientace pohledu vrstev / pohledu produkce

Menu Bar->Zobrazit->Orientace zobrazení stolu

Vyberte pohled pro Layers View / Production View.

Alternativy:
• 0o

• 90o

• 180o

• 270o

Polohu pohledu a panelu obsluhy je třeba koordinovat, aby byl získán správný směr krokování.
Další informace naleznete v části Konfigurace hardwaru .

5.2.4.   Volba

Menu Bar->Volba

Všechny funkce Volba souvisí s možností Otevřené úlohy->Karta Vrstvy.
K dispozici jsou následující položky nabídky:

Zvolit všechny křivky (Ctrl+A)
V části Otevřená úloha vyberte všechny křivky.

Zrušit výběr všech křivek (Ctrl+D)
V části Otevřená úloha zrušte výběr všech křivek.

5.2.5.   Úloha

Menu Bar->Úloha

Všechny funkce Úloha souvisí s možností Otevřená úloha.
K dispozici jsou následující položky nabídky:

                                                                                                                                                                                                             23 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Uživatelská příručka



Otočit o 900 doprava
Otočení celé úlohy.

Odstranit zdvojené linky a sekvenci
Tuto funkci použijte k odstranění zdvojených linek a
optimalizaci řezací sekvence v úloze.

Otočit o 900 doleva
Otočení celé úlohy.

Odstranit zdvojené linky, spojit příčné mezery
Zdvojené linky budou odstraněny.
Mezery mezi po sobě jdoucími linkami, které jsou
pod určitým limitem, budou spojeny.

Zrcadlit horizontálně na stránce 171
Zrcadlení otevřené úlohy.

Optimalizovat pro produkci...
Otevře dialog Optimalizovat pro produkci.

Zrcadlit vertikálně
Zrcadlení otevřené úlohy.

Odstranit vnitřní odsazení
Levý dolní roh otevřené úlohy bude umístěn
v aktuálně zvoleném referenčním bodě + poloha
materiálu + odsazení úlohy.

Přesunout otevřené křivky na samostatnou vrstvu
Tuto funkci použijte k oddělení otevřených křivek
od uzavřených křivek.

5.2.6.   Vrstva

Menu Bar->Vrstva

Všechny funkce Vrstva souvisí s možností Otevřená úloha.
K dispozici jsou následující položky nabídky:

Přidat vrstvu... (Ctrl+L)
Otevření dialogu Přidat vrstvu .

Kopírovat vrstvu s křivkami (Ctrl+Shift+C)
Bude zkopírována aktuálně zvolená vrstva včetně
geometrie.

Přidat vrstvu registrační značky...
Otevření dialogu Přidat vrstvu registrační značky .

Odstranit vrstvu... (Shift+Del)
Bude odstraněna aktuálně zvolená vrstva (vrstvy).

Upravit vrstvu...
Otevření dialogu Upravit vrstvu...

Odstranit prázdné vrstvy... (Ctrl+U)
Bude odstraněna vrstva (vrstvy) bez geometrie.

Kopírovat vrstvu bez křivek (Ctrl+C)
Bude zkopírována aktuálně zvolená vrstva bez
geometrie.

Odstranit skryté vrstvy...
Bude odstraněna skrytá vrstva (vrstvy).
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5.2.7.   Křivky

Menu Bar->Křivky

Všechny funkce křivek jsou k dispozici na kartě Vrstvy-> Zvolená křivka (zvolené křivky) .
K dispozici jsou následující položky nabídky:

Přesunout... (Ctrl+M)
Přesunout zvolené křivky

Sloučit křivky
Sloučit zvolené křivky

Křivky krokování
Krokovat zvolené křivky

Invertovat směr křivky (Ctrl+Shift+I)
Invertovat směr křivky pro zvolené křivky

Škálovat... (Ctrl+T)
Změnit velikost zvolených křivek

Náběh/vyvedení
Přidání náběhu/vyvedení do zvolených křivek

Zrcadlení... (Ctrl+Shift+M)
Zrcadlit zvolené křivky

Odsazení nástroje...
Použití odsazení nástroje na zvolené křivky

Otočit... (Ctrl+Shift+R)
Otočit zvolené křivky

Optimalizovat tvar
Optimalizovat zvolené křivky
Další informace najdete v části  Optimalizovat tvar
na stránce 198 .

Upravit body
Vstoupit do režimu úpravy bodu

Odstranit křivky...
Odstranit zvolené křivky

5.2.8.   Zařízení

Menu Bar->Zařízení

Funkce pro připojený řezací stůl.
K dispozici jsou následující položky nabídky:
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Připojit
Připojení k řezacímu stolu

Zobrazit kameru ...
Zobrazí dialogové okno Pohled kamery.

Spustit zahřívání vřetene
Na řezacím stole se spustí sekvence Zahřátí
vřetene.

Měření materiálu
Na řezacím stole se spustí sekvence Změřit
tloušťku materiálu.

Spustit vysavač
Řízení zapnutí/vypnutí vysavače.

Zóny podtlaku...
Vyberte zóny podtlaku vhodné pro otevřenou
úlohu.

Rozpoznat nástroje
Na řezacím stole spusťte sekvenci Identifikace
nástroje.

POZNÁMKA:

Platí pouze pro řadu X, stoly XN a XL.

Přímé příkazy
Vybrané funkce pro okamžité spuštění akce na
řezacím stole

Nastavit horní referenci stolu
Na řezacím stole se spustí sekvence Reference
vršku stolu.

stohovače Podpora stohovače
Tato položka nabídky je viditelná, pokud je
přítomný stohovač.

Upravit výšku nástroje...
Na řezacím stole spusťte průvodce Upravit výšku
nástroje.

Připravit stůl
Tato položka nabídky je viditelná, pokud je
přítomná buňka robota.

Poznámka: Při každodenním použití jsou některé z těchto funkcí dostupné také z nabídky Panel stroje.

5.2.9.   Pokročilé

Menu Bar->Pokročilé

K dispozici jsou následující položky nabídky:

                                                                                                                                                                                                             26 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Uživatelská příručka



Správa přednastavení
Funkce, například uložení Přednastavení produkce
a Přednastavení nástrojů.

Konfigurace zálohování...
Umožňuje spuštění zálohování systému .

Prostředky
Informace o funkcích pro údržbu prostředků
najdete v části  Příprava materiálů a přednastavení
ve Správci prostředků na stránce 111 .

Obnovit konfiguraci...
Umožňuje spuštění obnovení systému .

Konfigurovat nástroje...
Slouží ke konfiguraci nástrojů  používaných ve
vrstvách.

Možnosti protokolu... (Ctrl+Alt+Shift+L)
Konfigurace dostupných možností protokolu.
Podrobnosti najdete v části Možnosti protokolu .

5.2.10.   Nápověda

Menu Bar->Nápověda

K dispozici jsou následující položky nabídky:

Uživatelské příručky... F1 Online podpora...

Veškerá dokumentace... Online zdroje...

Ukázkové soubory... License Manager...

eLearning... Informace o produkční konzoli i-cut...
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5.3.   Moje úlohy

1 – Seznam Moje úlohy
Moje úlohy má dvě záložky Aktivní úlohy a Historie pro třídění aktuálně nevyužitých úloh v seznamu Moje
úlohy.

2 – My Jobs Actions

3 – Informace o úloze
Když vyberete úlohu v seznamu Moje úlohy, zobrazí se příslušné informace o úloze.

4 – Produkce
Pro vybraný soubor se zobrazí odhadovaný čas spuštění. Viz Stav odhadu úlohy .

5.3.1.   Import souborů do seznamu Moje úlohy

Menu Bar->Soubor->Otevřít soubor

Akce Moje úlohy->Přidat...

My Jobs Actions->Akce...->Přidat...
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5.3.1.1 Materiál
Vyberte materiál , který má být použit při importu zvoleného vstupního souboru.
Použijte výchozí výběr Ze souboru a informace o materiálu budou získány ze vstupního souboru, pokud je
k dispozici.

Výběr materiálu vám umožňuje přístup k sadě přednastavení nástrojů, přednastavení produkce a
přednastavení optimalizace vhodných pro daný materiál (přednastavení, na která je materiál mapován).
Další informace o konceptu Nejdůležitější je materiál najdete v části  Nejdůležitější je materiál na stránce
109 .

5.3.1.2 Mapování
Zvolte mapování , které má být použito při importu zvoleného vstupního souboru.
Různé volby mapování určují různá pravidla pro přenos informací ze vstupního souboru do úlohy iPC.

5.3.2.   Seznam Moje úlohy

• Každý soubor je identifikován dle svého názvu a velikosti.
• Kliknutí na záhlaví sloupce seřadí seznam souborů abecedně dle obsahu sloupce. Dalším kliknutím se

obsah seřadí v opačném pořadí.
• Ukažte na lištu záhlaví sloupce a kliknutím pravým tlačítkem otevřete dialogové okno. Vyberte sloupce,

které chcete zobrazit.
• K dispozici jsou následující sloupce:
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• Číslo položky ve frontě
• Název a velikost
• ID úlohy
• Umístěno
• Typ souboru
• Materiál
• Tloušťka
• Drážka
• Zákazník
• Kopie
• Priorita
• Stav
• Odhadovaný čas
• Zbývající čas
• Termín
• Přidáno v
• Datum změny
• Dokončeno

Zobrazené informace (metadata) jsou nahrávány ze vstupního souboru.
Zda jsou informace k dispozici či nikoli, závisí na tom, zda používaný CAD systém / Software na přípravu
úlohy taková data podporuje.
Pokud je úloha uložena ve formátu CUT konzoly iPC, budou metadata uložena jako součást souboru CUT.

5.3.3.   Stav odhadu úlohy

Čas spuštění souborů importovaných do seznamu Moje úlohy bude odhadnut automaticky.
Stav odhadu se zobrazuje následovně:
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Odhad byl proveden a úloha je připravena
k produkci.

Probíhá odhad.

Odhad nelze uskutečnit. Posunutím kurzoru nad
otazník se zobrazí další informace.

Odhad byl dokončen, ale úloha není připravena
kvůli tomu, že nejsou namontovány správné
nástroje.

Lze vybrat, zda odhad zahrnuje dobu na přípravu a dokončení úlohy.
Další informace najdete v části  Odhad na stránce 277 .

5.3.4.   Vybrat soubor

Vyberte úlohu v seznamu Moje úlohy:

Jedno klepnutí
Soubor bude vybrán a dostupný pro:

• funkce My Jobs Actions  (2)
• Informace o úloze  (3)

Poklepání
Soubor je otevřen v nové kartě Úloha.
Stejné funkce lze dosáhnout pomocí tlačítka Otevřít na panelu My Jobs Actions.

Zvolte úlohu hledáním:

Všechny úlohy přidané do iPC jsou k dispozici v seznamu Moje úlohy. Pokud je tento seznam dlouhý a je
těžké najít požadovaný soubor, je k dispozici funkce hledání:
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5.3.5.   Informace o úloze

Každý soubor je identifikován dle svého názvu.

Kromě toho jsou k dispozici následující informace:
• Zákazník
• Termín
• Upraveno dne – datum změny
• Rozměry – velikost úlohy
• Směr drážky

Tyto informace (metadata) lze získat ze vstupního
souboru.
Zda jsou informace k dispozici či nikoli, závisí na
tom, zda používaný CAD systém / Software na
přípravu úlohy taková data podporuje.
Pokud je úloha uložena ve formátu CUT konzoly iPC,
budou metadata uložena jako součást souboru CUT.

Tento dialog použijte k zadání správných nastavení pro zvolenou úlohu.
Tato nastavení budou použita při otevření této úlohy.

Objednané kopie
Zadaný počet kopií.

Nastavit...
Zadejte počet kopií. Viz  Objednané kopie na stránce 33 .

Materiál
Stisknutím levého tlačítka myši otevřete rozevírací seznam Materiál.
Z rozevíracího seznamu vyberte jednu z následujících možností:
Ze souboru – Informace o materiálu jsou získány ze vstupního souboru.
Žádný – Nebyl zadán žádný materiál.
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Seznam materiálu – dříve použité materiály
Vybrat materiál – Vyberte ze seznamu materiálu.
Nový materiál – Přidejte materiál do seznamu materiálu.
Definice nových materiálů viz  Moje materiály na stránce 124 .
Ikona + (označená šipkou) se zobrazí, pokud materiál není v iPC definovaný. Po stisknutí se zobrazí dialogové
okno Nový materiál.

Profil řezání
Stisknutím levého tlačítka myši otevřete rozevírací seznam Profil řezání.
Zobrazí se řezací profily přiřazené k tomuto materiálu.
Z rozevíracího seznamu vyberte správný řezací profil.
Když vyberete řezací profil, získáte předem definovanou kombinaci parametrů Přednastavení nástrojů,
Přednastavení optimalizace a Přednastavení produkce.
Pokud nyní změníte kterýkoli z nich z voleb níže, název řezacího profilu se změní na Vlastní.
Chystáte se přizpůsobit nastavení pro tento materiál.

Přednastavení nástrojů
Stisknutím levého tlačítka myši otevřete rozevírací seznam Přednastavení nástrojů.
Z rozevíracího seznamu vyberte správné přednastavení nástrojů.
Uvedeny jsou typy vrstev a příslušné nástroje.

Přednastavení optimalizace
Stisknutím levého tlačítka myši otevřete rozevírací seznam Přednastavení optimalizace.
Z rozevíracího seznamu vyberte správné přednastavení optimalizace.

Přednastavení produkce
Stisknutím levého tlačítka myši otevřete rozevírací seznam Přednastavení produkce.
Z rozevíracího seznamu vyberte správné přednastavení produkce.

Přednastavení mapování
Stisknutím levého tlačítka myši otevřete rozevírací seznam Přednastavení mapování.
Z rozevíracího seznamu vyberte správné přednastavení mapování.

5.3.5.1 Objednané kopie

Moje úlohy > Informace o úloze > Objednané kopie
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• Objednané kopie – Zadejte počet kopií, které
mají být dokončeny.

• Zamítnuté kopie – Zadejte počet kopií, které
byly zamítnuty.

Tyto informace jsou důležité, nikoli pro obsluhu,
ale pro správné výkazy pro budoucí plánování
produkce.

Souhrn:
Produkováno – počet vyprodukovaných kopií
Úspěšné – počet úspěšných kopií
Zamítnuto – počet zamítnutých kopií
Zbývá – počet zbývajících kopií

5.3.6.   Akce Moje úlohy

K dispozici jsou následující položky:

Umožňuje přidat úlohu do seznamu Moje úlohy.

Umožňuje odstranit zvolenou úlohu ze seznamu Moje úlohy.

Otevřetezvolenou úlohu v seznamu Moje úlohy.
Soubor je otevřen v nové kartě Úloha.
Stejné funkce lze dosáhnout dvojím kliknutím na úlohu v seznamu Moje úlohy.
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Tato funkce je popsána zde – Rozvržení úlohy .

K dispozici jsou následující akce:

Přidat...
Umožňuje přidat úlohu do seznamu Moje úlohy.

Přidat pomocí čárového kódu...

Otevřít
Otevřete zvolenou úlohu v seznamu Moje úlohy.

Odstranit (Del)
Umožňuje odstranit zvolenou úlohu ze seznamu Moje úlohy.

Odstranit úlohy bez referencí
Úlohy v seznamu Moje úlohy, u kterých chybí příslušný soubor, budou ze seznamu
Moje úlohy odstraněny.

5.4.   Otevřená úloha

Úloha je identifikována jako samostatná karta, včetně názvu aktuálního souboru na panelu Karty Úloha (1).
Je možné současně otevřít několik úloh. Všechny jsou identifikovány vlastní karty.
Úloha obsahuje dvě hlavní skupiny informací: Vrstvy a Nastavení produkce (2).
Náhled zvolené otevřené úlohy se zobrazí v okně Layers View / Production View (4).
Otevřenou úlohu lze zobrazit pomocí dostupných funkcí Toolbar (5).
Otevřenou úlohu lze upravit, když je spouštěna jiná úloha na řezacím stole. Tímto způsobem lze připravit
další úlohu ke spuštění.
Během spouštění nelze provádět úpravy úlohy.
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5.4.1.   Otevřená úloha

Úlohu lze vytvořit ze seznamu Moje úlohy:

V seznamu Moje úlohy poklepejte na soubor.

Akce Moje úlohy->Otevřít.
Úloha se otevře na základě aktuálně vybraného souboru v seznamu Moje úlohy.

My Jobs Actions->Akce...->Otevřít.
Úloha se otevře na základě aktuálně vybraného souboru v seznamu Moje úlohy.

Vytvoření prázdné úlohy je dostupné z následující nabídky:

Menu Bar->Soubor->Nová úloha (Ctrl+N).
Vytvoří se nová prázdná úloha.

5.4.2.   Zvolit úlohu

Úlohy lze vybrat pomocí karet Úloha.
Zvolená karta Úloha se zvýrazní.

5.4.3.   Zavřít úlohu

Ukončení otevřené úlohy je dostupné v následující nabídce:

Menu Bar->Soubor->Zavřít úlohu (Ctrl+W).
Otevřená úloha bude ukončena.

Karta Úloha->Zavřít.

Pokud došlo ke změně úlohy, která má být zavřena, zobrazí se dialog Uložit jako.
Úloha bude uložena ve formátu CUT bez ohledu na formát vstupního souboru.
V seznamu Moje úlohy nový soubor CUT nahradí předchozí verzi.
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5.4.4.   Připraveno ke spuštění

Chcete-li úlohu připravit ke spuštění, dokončete nastavení vrstev (1) a nastavení produkce (2).

Na panelu Properties Bar (3) najdete indikátor stavu pro úlohu:

Nastavení vrstev a Nastavení produkce jsou řádně nastavena.
Úloha je připravena ke spuštění.

Tato úloha není řádně připravena ke spuštění.
Kliknutím na text zobrazíte další informace.

Tato úloha je připravena, ale měli byste ověřit varování.
Kliknutím na text zobrazíte další informace.
Úloha byla zkontrolována, zda nevykazuje možné chybové stavy:
• Velká křivka, obvykle obdélník, je přítomna v části Kamera /

Vrstva registrační značky.
• Vrstva registrační značky není první vrstva v seznamu vrstev.
• Úloha obsahuje dvě vrstvy registrační značky.
• Vrstva řezu se nachází před vrstvou rylu.
• Vrstvy s nereverzní operací se nachází před vrstvami

s reverzní operace.
• Směr drážky/vlny není definován.

5.5.   Otevřené úlohy, výběr materiálu

Po vytvoření nové úlohy není vybrán žádný materiál, pokud není zadán:
• v dialogu Otevřít soubor,
• v okně Moje úloha->Informace o úloze.
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Stisknutím levého tlačítka myši otevřete rozevírací nabídku a vyberte možnost Materiál:

Ze souboru
Informace o materiálu lze získat ze vstupního souboru.

Žádný
Materiál je neznámý.

Seznam dříve vybraných materiálů.

Vybrat materiál
Vyvolejte dialog Vybrat materiál.

Nový materiál
Vyvolejte dialog Nový materiál.

5.6.   Otevřená úloha, vyberte, uložte a aktualizujte přednastavení
nástrojů

Po vytvoření nové úlohy není vybráno žádné přednastavení nástrojů, pokud není zadáno:
• V okně Moje úloha->Informace o úloze.
• Výběrem materiálu získáte výchozí přednastavení nástrojů, jak je zadáno ve správci prostředků.

Stisknutím levého tlačítka myši otevřete rozevírací nabídku a vyberte možnost Přednastavení nástrojů:
• Pokud je možnost Materiál nastavena na hodnotu Žádný, zobrazí se seznam dříve vybraných

přednastavení nástrojů.
• Pokud jste vybrali materiál, zobrazí se seznam přednastavení nástrojů platných pro tento materiál.

Výběr přednastavení nástrojů.
Vyvolejte  Průvodce výběrem přednastavení nástrojů na stránce 39 .

Aktualizovat současné přednastavení nástrojů
Aktuálně vybrané přednastavení nástrojů se aktualizuje obsahem nastavení vrstvy.
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Uložit jako přednastavení nástrojů
Vyvolejte průvodce Uložit jako přednastavení nástrojů.
Aktuální nastavení vrstvy můžete uložit jako nové přednastavení nástrojů.

Informace o přednastavení nástrojů
Všechny informace dostupné pro aktuálně vybrané přednastavení nástrojů se zobrazí v dialogovém okně
výběrem položky "Zobrazit informace o přednastavení nástrojů..."

5.6.1.   Průvodce výběrem přednastavení nástrojů

Než začnete:

Ke každé vrstvě v úloze lze po vyvolání průvodce přidat relevantní informace o nástrojích.

1. Výběr rodiny materiálu

V seznamu rodin materiálu vyberte tu, kterou
chcete použít.

Tloušťka
Zadejte tloušťku materiálu.

2. Výběr přednastavení nástrojů

                                                                                                                                                                                                             39 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Uživatelská příručka



Vyberte přednastavení nástrojů. Malými informačními tlačítky zobrazíte další informace o
jednotlivých vrstvách v přednastavení.

3. Připojte vrstvy a nástroje.
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Pomocí tohoto dialogu připojte jednotlivé vrstvy
příslušnému nástroji.

Zachovat původní barvy vrstev
Barva použitá k identifikaci vrstvy v levém
podokně se použije také v pravém podokně.

5.6.2.   Uložit jako přednastavení nástrojů

 Krok 1 – vytvoření úlohy

 Krok 2 – příprava nastavení vrstvy

Připravte nastavení Vrstva pro toto přednastavení nástrojů.

 Krok 3 – vyvolání dialogu Uložit jako přednastavení nástrojů

Na kartě Vrstvy->Přednastavení nástrojů vyberte možnost Uložit jako přednastavení nástrojů...
Přejděte do průvodce Uložit jako přednastavení nástrojů...

 Průvodce Uložit jako přednastavení nástrojů, krok 1, nastavení typů vrstev

                                                                                                                                                                                                             41 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Uživatelská příručka



Kliknutím na šipku dolů otevřete seznam Typy
vrstev.
Pro každou vrstvu vyberte typ vrstvy.

Klikněte na tlačítko Další.

 Průvodce Uložit jako přednastavení nástrojů, krok 2, výběr typů použití

Odstranit
Odstraňte vybraný materiál ze seznamu.

Přidat
Vyvolejte dialog Přidat rozsah použití:

Vyberte materiály, pro které je toto přednastavení
nástrojů vhodné.
Výběr z následujících možností:
• Rodina materiálu / Rozsah tloušťky
• Moje materiály

 Průvodce Uložit jako Přednastavení nástrojů, krok 3, výběr názvu
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Zadejte název nového přednastavení nástrojů.

Klikněte na tlačítko Dokončit

5.6.3.   Aktualizace přednastavení nástrojů

 Krok 1 – výběr přednastavení nástrojů

Vyvolejte kartu Vrstvy->Přednastavení nástrojů->Vybrat přednastavení nástrojů...

Vyberte přednastavení nástrojů, které chcete spravovat.

 Krok 2 – aktualizace nastavení vrstvy

 Krok 3 – uložení nastavení vrstvy

Vyvolejte kartu Vrstvy->Přednastavení nástrojů->Aktualizovat současné přednastavení nástrojů...
Potvrďte, že chcete toto přednastavení nástrojů aktualizovat, a je hotovo.
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5.7.   Otevřená úloha, Nastavení vrstev

Konzole iPC uspořádává veškerá data geometrie a registrace do vrstev a jednotlivým vrstvám přiřazuje
jedinečnou sadu možností.
Při importu souboru konzole iPC rozdělí obsah do vrstev.
Rozdělení jsou definována funkcí Přednastavení mapování  použitou při importu souboru.
Vrstvy definují nástroje, parametry nástrojů a typy registrace.
Při spuštění úlohy konzole iPC vytvoří úlohu na základě pořadí a konfigurace vrstev.
Všechny vrstvy pro otevřenou úlohu se nachází v části Nastavení vrstvy:
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5.7.1.   Karta Vrstvy

1 – Výběr materiálu, viz  Otevřené úlohy, výběr
materiálu na stránce 37

8 – Rozbalit/Sbalit

2 – Výběr přednastavení nástrojů, viz  Otevřená
úloha, vyberte, uložte a aktualizujte přednastavení
nástrojů na stránce 38

9 – Zobrazit/Skrýt vrstvu

3 –  Akce vrstvy na stránce 63 10 – Barva zobrazení vrstvy

4 – Vybraná vrstva 11 - Reverzní operace

5 – Ikona nástroje 12 – Pořadí vrstev

6 – Tlačítko Upravit vrstvu 13 –  Typy vrstev na stránce 60

7 – Název vrstvy
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5.7.1.1 Rozbalit/Sbalit

1 – Vybraná vrstva bude zvýrazněna a rozbalena.
Dílčí sada parametrů nástrojů se zobrazí v okně
Vrstva.
Počet parametrů se změní v závislosti na aktuálně
vybraném nástroji.
Další informace najdete níže.

2 – Nevybraná vrstva bude komprimována.
Dílčí sada parametrů nástrojů se zobrazí v okně
Vrstva.

3 – Vrstva bude sbalena.
Vrstva bude sbalena a zobrazí se pouze název
vrstvy a typ vrstvy

5.7.1.2 Okno vrstvy

Barva zobrazení vrstvy
Barva použitá, když je geometrie vrstvy zobrazena v pohledu Layers
View.
Kliknutím otevřete dialog Výběr barvy.

Reverzní operace
Stav 1: Vybraný nástroj umožňuje reverzní boční operaci. Vypnuto.
Stav 2: Vybraný nástroj umožňuje reverzní boční operaci. Zapnuto.

Zobrazit/Skrýt vrstvu
Značí, zda je tato vrstva viditelná a tedy zda bude zahrnuta či nikoli.
Informace najdete v části Zahrnout vrstvu .

Zobrazení jedné vrstvy
Stisknutím klávesy Alt + této ikony zobrazíte pouze tuto vrstvu v pohledu
Layers View.

Rozbalit vrstvu.
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Sbalit vrstvu.

Typ vrstvy
Zobrazí se aktuální typ vrstvy, v tomto příkladu Kiss Cut. V rozevíracím
seznamu můžete vybrat jiný typ vrstvy. Viz Upravit vrstvy

Tlačítko Upravit vrstvu
Vyvolejte dialog Upravit vrstvu . Všechny parametry vrstvy jsou dostupné
pro úpravy.

Ikona nástroje značící nástroj aktuálně přiřazený k této vrstvě.
Nástroj je upevněn k řezacímu stolu.

Ikona nástroje značící nástroj aktuálně přiřazený k této vrstvě.
Nástroj nyní není namontován.

Zvolit nástroj
Z rozevíracího seznamu vyberte nástroj, který má být použit pro tuto
vrstvu.

Zadejte hloubku nástroje.
Zvýšením hodnoty se vnoříte hlouběji do materiálu.

Zadejte hloubku nástroje podél drážky.

Zadejte hloubku nástroje napříč drážkou.

Rychlost X/Y Zadejte rychlost spuštění pro tuto vrstvu.

5.7.2.   Zvolit vrstvu

Vrstva bude vybrána klepnutím myši uvnitř ohraničujícího rámečku:
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Zvolená vrstva je označena zvýrazněným rámečkem.

5.7.3.   Zahrnout vrstvu

1 – zahrnutí/vyloučení všech vrstev
2 – zahrnutí/vyloučení této vrstvy
3 – zahrnutí/vyloučení této vrstvy

Kliknutím na tlačítko lze změnit stav:
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Povolit vrstvu
Vrstva bude zahrnuta do otevřené úlohy.
Geometrie patřící k této vrstvě je viditelná v pohledu Layers View.
Geometrie patřící k této vrstvě bude zahrnuta do zpracování výstupu.

Vrstva bude vyloučena.
Geometrie patřící k této vrstvě není viditelná v pohledu Layers View.
Geometrie patřící k této vrstvě nebude zahrnuta do zpracování výstupu.

Alt + Stiskněte klávesu Alt + Povolit vrstvu.
Tato vrstva bude zahrnuta, všechny ostatní vrstvy budou vyloučeny.
Dalším stisknutím lze vrstvy znovu zahrnout.

5.7.4.   Pořadí vrstvy

Pořadí spuštění úkolů na řezacím stole je určeno pořadím vrstev, počínaje první položkou v seznamu.

Pořadí spuštění úkolů lze změnit posunutím vrstev nahoru nebo dolů:
1. Vyberte aktuální vrstvu.
2. Podržte levé tlačítko myši stisknuté a posuňte vrstvu nahoru nebo dolů.
3. Jakmile bude v požadované poloze, levé tlačítko myši uvolněte.

5.7.5.   Upravit zvolenou vrstvu

Otevřená úloha->Karta Vrstvy->Upravit vrstvu

Menu Bar->Vrstva->Upravit vrstvu...
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Obsah dialogu Upravit vrstvu se změní v závislosti na vybraném nástroji a nakonfigurovaných možnostech
nástroje. Úplný seznam možnosti a způsob jejich nakonfigurování naleznete v  Konfigurovat nástroje na
stránce 152 .
Informace o parametrech frézovacího nástroje najdete v části  Funkce ražby na stránce 53 .
Informace o parametrech nástroje Obrábění s více průchody najdete v části  Otevřená úloha->Hloubka
s více kroky na stránce 251 .
Parametry nástroje V-notch naleznete v části  Nástroj nůž V-notch, režimy provozu na stránce 57 .
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Vrstva Název vrstvy
Zadejte název pro vrstvu.
Původní název je odvozen ze vstupního souboru a nabídky Mapování pro
import.

Typ vrstvy
Vyberte  Typy vrstev na stránce 60 .

Barva vrstvy

Vyberte barvu, která bude použita, když je tato vrstva zobrazena v pohledu
Layers View.
Stisknutím panelu Barva vrstvy otevřete dialog Barva.

Nástroj Nástroj
Z rozevíracího seznamu vyberte nástroj, který má být použit při zpracování této
vrstvy.
Poznámka: Nyní jsou ve stroji dostupné nástroje nad vodorovnou linkou.

Hrot nástroje
Požadovaný obráběcí vrták, ostří nože nebo rylovací kolo lze vybrat v seznamu.
Toto není nezbytný předpoklad spuštění úlohy, lze ale použít jako informace
pro uživatele, zejména při použití přednastavení nástrojů.

Typ registrace Typ registrace
Z rozevíracího seznamu vyberte požadovaný typ registrace.
Podrobnosti najdete v části Registrace .

Rychlost Rychlost X/Y
Zadejte rychlost spuštění pro tuto vrstvu.

Zrychlení Zrychlení
Zadejte zrychlení, které bude použito, jako % – hodnota maximálního
dostupného zrychlení.
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Hloubka Hloubka v závislosti na drážce
Je-li tato možnost povolena, je možné zadat hloubku napříč a hloubku podél
drážky nezávisle.

Hloubka podle vršku materiálu
Je-li tato možnost povolena, je hloubka odkazována podle vršku materiálu.

Hloubka

Zadejte hloubku nástroje.
Zvýšením hodnoty se vnoříte hlouběji do materiálu.

Hloubka podél specifikujte hloubku nástroje podél drážky. Hodnotu lze zadat
jako:

• xx mm
• xx palců
• xx %

Omezení hloubky

Hloubka napříč specifikujte hloubku nástroje napříč drážkou. Hodnotu lze
zadat jako:

• xx mm
• xx palců
• xx %

Omezení hloubky
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Úhel pro zdvižení
nástroje

Úhel pro zdvižení nástroje
Vyberte možnost Použít výchozí, nebo zadejte hodnotu.
Když nástroj narazí na úhel rovný nebo větší než zadaná hodnota, zastaví se,
zvedne se a otočí, než bude pokračovat.

Reverzní operace Reverzní operace

Určete, zda by měla být tato vrstva spuštěna na obrácené straně archu.
Úloha zahrnující reverzní operaci

5.7.5.1 Funkce ražby

Otevřená úloha->Karta Vrstvy->Upravit vrstvu

Menu Bar->Vrstva->Upravit vrstvu...

OBECNÉ

Všechna nastavení jsou dostupná prostřednictvím dialogu Upravit vrstvu.
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Typ vrstvy
Typ vrstvy Řezání se používá pro ražbu.

Nástroj
Vyberte dostupný nástroj Milling Tool.

Zastavit při výběru nástroje
Funkce Zastavit při výběru nástroje zastaví zařízení
před spuštěním příkazu Vrstva.
Zobrazí se text zadaný v poli Zastavit při výběru
nástroje.
Tuto funkci používejte v úlohách s několika
operacemi ražby, které vyžadují různé obráběcí
vrtáky.
Pomocí textového pole popište nový obráběcí
vrták, který je třeba použít.

RPM vřetena
Určete RPM.

Odsazení nástroje
Určete, zda má být obráběcí vrták uvnitř uzavřené křivky nebo mimo ni či ve středu linky.
Pro uzavřené křivky je dostupná také funkce Vyplavení.

Směr
Zadejte směr ražby kolem uzavřené křivky.
Toto nastavení má značný vliv na kvalitu hotového výrobku.
Poznámka: Tato funkce přepíše původní směr křivky.

Průměr nástroje
Určete průměr obráběcího vrtáku.
Všechny uzavřené křivky budou odsazeny o polovinu hodnoty, vně nebo uvnitř, v závislosti na volbě
Odsazení nástroje.

Vyplavení malých křivek
Pomocí této funkce lze vyplavit všechny uzavřené křivky menší než prahová hodnota.

Hloubka s více kroky
Určete maximální hloubku, která bude v jednotlivých krocích vyražena.
Doporučeno: Tato hodnota by měla být omezena na 1 až 1,5násobek průměru obráběcího vrtáku.
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Měření / Tloušťka materiálu
Určete, zda by měla být tloušťka materiálu převzata z měření tloušťky materiálu provedeného na začátku
úlohy.
Pokud ne, zadejte tloušťku.
Tloušťka materiálu se používá při výpočtu hloubky jednotlivých kroků.

Tloušťka sítě
Při produkci úlohy s několika kroky zadáním Tloušťky sítě odsadíte hloubky všech kroků, takže pro další
konečný krok zbývá pouze velmi tenká část materiálu.
Síla držení podtlaku všech řezacích zařízení má omezení a malé části se mohou po řezném povrchu
posunovat, jsou-li frézovány.
Výsledkem je nežádoucí řez na hraně dílu, kdy se obráběcí vrták dostal během posunu do kontaktu.
Tento efekt lze vyloučit nebo výrazně omezit pomocí možnosti Tloušťka sítě.
Pokud má obráběcí vrták méně materiálu k řezání v konečném kroku, existuje menší šance posunu dílu při
dokončení řezu, protože na díl působí menší síla obráběcího vrtáku.

Odsazení kroku dokončování
Zadejte odsazení, které bude použito pro poslední krok dokončování.

OBRÁBĚNÍ S VÍCE PRŮCHODY

1. krok 2. krok 3. krok – ražba skrz a čištění
dráhy (Tloušťka sítě)

Obrábění s více průchody je nutné, pokud chcete razit skrz materiál, jehož tloušťka je větší než 1 až
1,5násobek průměru obráběcího vrtáku.

Vizualizace
Více průchodů je vizualizováno v dialogovém okně:
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OBRÁBĚNÍ S DOKONČOVACÍM KROKEM

Dokončovací krok je poslední krok produkce s více
průchody.
Tento krok je mírně odsazen, neboli odtažen, od
ostatních kroků.
Výsledkem je poslední krok, který seřízne celou
hranu dílu, čímž odstraní všechny důkazy o
produkci s více kroky a vytvoří hladkou hranu.
Konzola iPC automaticky zvýší odsazení nástroje,
čímž kompenzuje krok dokončování a vytvoří křivky
o zamýšlené velikosti.

VYPLAVENÍ

Použijte položky Typ vrstvy: Vyplavení

Vyplavení je funkce pro ražbu celé plochy uzavřené
křivky.
Tuto funkci je možné použít k vyplavení uzavřených
křivek ve vrstvě.
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VRTAT DÍRY

Použijte položky Typ vrstvy: Vrtat

Pokud určíte, že vrstva má vrtat díry, budou díry
vyvrtány ve středu uzavřených křivek (kružnic).
Klasický případ je znázorněn vlevo.
Geometrie (kružnice) bude převedena na díry a
vyvrtána.

5.7.5.2 Nástroj nůž V-notch, režimy provozu

Otevřená úloha > Karta Vrstvy > Upravit vrstvu

Menu Bar->Vrstva->Upravit vrstvu...

POZNÁMKA:

Adaptéry nože V-notch jsou k dispozici
pro různé úhly nožů: 15o, 22,5o, 30o,
45o, 47,5o . K dispozici je také jednotka
VariAngle, určená k řezání pod libovolným
úhlem od 0 do 60 o.

Tato kapitola pojednává o úhlu nože 45o.

U dalších úhlů jsou programování a provoz
podobné.

 Specifické parametry V-notch

 Kompenzace otáčení
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Kompenzace otáčení se používá k optimalizaci kvality V-notch / šikmého řezání v náročných materiálech a
případech použití. Tato funkce předepne čepel nože a překoná mechanickou flexibilitu systému.

 Úhel drážky

Úhel drážky se používá pouze pro jednotku VariAngle a určuje úhel řezu čepelí do materiálu. 0o je vertikální
řez. U nožů V-notch je úhel určen typem nože V-notch.

Řez V-notch
Provádí jeden úhlový řez

Ryl V-notch
Jedná se o výchozí režim, pokud není povolena
možnost Řez V-notch ani Řezání odpadu.
Proveďte dva řezy v opačném směru, abyste
vytvořili skládací zářez.
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Kompenzace šířky
Kompenzace šířky se používá k nastavení šířky mezi
dvěma linkami řezání podél a napříč drážkou při
výběru rylu.

Řez odpadu
Řezání odpadu přidává třetí linku řezání, která
usnadňuje odstraňování odpadu

POZNÁMKA: Tato funkce pracuje pouze ve
směru osy Y. Směr drážky musí být podél Y.
Čísla označují sled operací.

 Geometrie

Když je úhel nože 45o a proříznete materiál, šířka
řezu je W = 2 x h.

 Přehýbání

Pokud připravujete materiál na přehýbání, platí tato pravidla:
• Hloubku řezu nastavte přesně nad spodní lem.
• Šířku řezu (W) nastavte pomocí parametru úprav kompenzace šířky. Nominální šířka řezu se musí zvětšit

o kompenzaci šířky: = - 2 x tloušťka spodního lemu.
• Omezení kompenzace šířky: -50 mm < kompenzace šířky < +10 mm / -2 in < kompenzace šířky < +0,4 in.
• Rozhodněte se, zda je potřebná funkce řezání odpadu, která je většinou nutná pro vlnité plasty.
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Tento obrázek znázorňuje způsob použití parametru dW k zajištění kvalitního přehnutí.

 Funkce řezání odpadu, nastavení

Tento obrázek znázorňuje typický způsob použití
funkce řezání odpadu.
Při kroku (2) nebo (3) se neodřízne prostřední
stěna, takže materiál nelze přehnout.
Funkce řezání odpadu (1) odřízne prostřední stěnu
a materiál lze dobře přehnout.

Negativní a pozitivní směr seřízení vs. směr řezu

5.7.6.   Typy vrstev

Typy vrstev jsou využívány funkcí Přednastavení nástrojů a některými funkcemi nabídky Pokročilá úloha.
Typ vrstvy je vlastnost vrstvy, která obvykle definuje, které operace (řezání, rylování atd.) mají být u vrstvy
provedeny.
Typ vrstvy je přiřazen k vrstvě během provádění funkce Mapování pro import na základě určitých vlastností
ve vstupním souboru, jako je například název vrstvy, barva nebo Typ linky.
Nebo lze typ vrstvy vybrat v dialogu Upravit vrstvu nebo na kartě Vrstvy.

5.7.6.1 Typy vrstev
Typy vrstev jsou vybírány v nabídce Vrstva > Upravit vrstvu, nebo na kartě Vrstvy v hierarchicky
organizované nabídce.
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V tabulce níže jsou uvedeny všechny možnosti výběru:
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 Viz následující strana, kde jsou uvedeny překlady.
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 Překlady

(1) Šikmé řezání (9) Reverzní ryl (17) Leštění

(2) Braillovo písmo (10) Reverznířezání (18) Neúplné řezání

(3) Ryl (11) Rylovat přes vlnu (19) Perforační řezání

(4) Řezání (12) Reverzní ryl (20) Děrovací kolo

(5) Vrtat (13) Reverzní ryl přes vlnu (21) Vykreslení

(6) Volné použití (14) Druhý ryl výšky (22) Registrační značka

(7) Kiss Cut (15) Vyplavení

(8) V-notch / DalšíV-notch (16) Rytí

5.7.7.   Akce vrstvy

Upravit vrstvu

Přidat vrstvu

Přidat vrstvu registrační značky

Kopírovat vrstvu včetně křivek
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Kopírovat vrstvu bez křivek

Odstranit aktivní vrstvu

5.7.7.1 Přidat novou vrstvu

Menu Bar->Vrstva->Přidat vrstvu...

Otevřená úloha->Karta Vrstvy->Přidat vrstvu

Poznámka: Tuto položku nepoužívejte k vytvoření vrstvy registrační značky.

Název vrstvy
Zadejte název pro vrstvu.

Typ vrstvy
Zvolte typ vrstvy .

Nástroj
Z rozevíracího seznamu vyberte nástroj, který má být použit při zpracování této vrstvy.
Poznámka: Nyní jsou ve stroji dostupné nástroje nad vodorovnou linkou.

Barva vrstvy
Vyberte barvu, která bude použita, když je tato vrstva zobrazena v pohledu Layers View.
Stisknutím panelu Barva vrstvy otevřete dialog Barva.

Dialogové okno Přidat vrstvu se změní v závislosti na zvoleném nástroji.
Informace o vyplnění dalších parametrů vrstvy najdete v části Upravit vrstvu .

                                                                                                                                                                                                             64 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Uživatelská příručka



5.7.7.2 Přidat vrstvu soutiskové značky

Menu Bar->Vrstva->Přidat vrstvu registrační značky...

Otevřená úloha->Karta Vrstvy->Přidat vrstvu registrační značky

Obvykle je poloha registračních značek zahrnuta ve vstupním souboru.
Pokud máte z jakéhokoli důvodu vstupní soubory bez registrační značky, je možné pomocí možnosti Vrstva
registrační značky určit velikost a umístění registračních značek vzhledem k rohům úlohy.

Jméno
Zadejte Název pro vrstvu.

Velikost registrační značky
Zadejte velikost registrační značky.

Tvar registrační značky

Vyberte kružnici nebo kříž.

Poloha
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Souřadnice pro registrační značky jsou relativní k rohu uzavíracího obdélníku.

• Kliknutím na registrační značku vyberte nebo
zrušte výběr.

• Je třeba vybrat minimálně 2 registrační značky.
• Zadáním záporného odsazení umístíte

registrační značku do hraničního obdélníku.

5.7.7.3 Kopírovat vrstvu a křivky
1. Vyberte vrstvu, kterou chcete zkopírovat.
2. Funkce kopírování je dostupná v následující nabídce:

Menu Bar->Vrstva->Kopírovat vrstvu s křivkami

Otevřená úloha->Karta Vrstvy->Kopírovat vrstvu s křivkami

5.7.7.4 Kopírovat vrstvu, žádné křivky
1. Vyberte vrstvu, kterou chcete zkopírovat.
2. Funkce kopírování je dostupná v následující nabídce:

Menu Bar->Vrstva-> Kopírovat vrstvu bez křivek

Otevřená úloha->Karta Vrstvy->Kopírovat vrstvu bez křivek

5.7.7.5 Odstranit vrstvu
1. Vyberte vrstvu, kterou chcete odstranit.
2. Funkce odstranění je dostupná v následující nabídce:

Menu Bar->Vrstva->Odstranit vrstvu

Otevřená úloha->Karta Vrstvy->Odstranit aktivní vrstvu
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5.7.7.6 Odstranit prázdné vrstvy

Menu Bar->Vrstva->Odstranit prázdné vrstvy...

Odstraněny budou všechny vrstvy bez křivek.

5.7.7.7 Odstranit skryté vrstvy

Menu Bar->Vrstva-> Odstranit skryté vrstvy...

Všechny skryté Vrstvy budou odebrány.

5.8.   Otevřená úloha, Nastavení produkce

Sada nastavení souvisejících s produkcí je k dispozici na kartě Produkce.
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5.8.1.   Karta Produkce

Pokud kliknete na možnost Přednastavení produkce, budou k dispozici následující funkce:

• Uvedena jsou nedávno použitá přednastavení produkce.
• Vyberte Přednastavení produkce. Viz  Výběr přednastavení produkce na stránce 68 .
• Aktualizujte Přednastavení produkce. Viz  Aktualizace přednastavení produkce na stránce 70 .
• Uložte jako Přednastavení produkce. Viz  Uložit přednastavení produkce na stránce 69 .

Dostupné funkce Nastavení produkce:
• Počet kopií na stránce 70 .
• Kvalita na stránce 72 .
• Manipulace s materiálem na stránce 72 .
• Soutisk na stránce 72 .
• Poloha na stránce 76 .
• Postoupit a opakovat na stránce 79 .
• Parkování hlavy nástroje na stránce 80

5.8.2.   Výběr přednastavení produkce
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Na kartě Produkce->Přednastavení produkce vyberte možnost Vybrat přednastavení produkce...

Vyberte ze seznamu Přednastavení produkce.

5.8.3.   Uložit přednastavení produkce

 Krok 1 – vytvoření úlohy

 Krok 2 – příprava nastavení produkce

Připravte nastavení produkce pro toto přednastavení produkce.

 Krok 3 – vyvolání dialogu Uložit jako přednastavení produkce
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Na kartě Produkce->Přednastavení produkce vyberte možnost Uložit jako přednastavení produkce...

Zadejte název přednastavení a klikněte na tlačítko Uložit.

5.8.4.   Aktualizace přednastavení produkce

 Krok 1 – výběr přednastavení produkce

Na kartě Produkce->Přednastavení produkce vyberte možnost Vybrat přednastavení produkce... a poté
zvolte přednastavení produkce, které chcete aktualizovat.

 Krok 2 – aktualizace nastavení produkce

Připravte nastavení produkce pro toto přednastavení produkce.

 Krok 3 – vyvolání dialogu Aktualizovat přednastavení produkce

Vyvolejte kartu Produkce->Přednastavení produkce a vyberte možnost Aktualizovat přednastavení
produkce...
Potvrďte, že chcete toto přednastavení produkce aktualizovat, a je hotovo.

5.8.5.   Počet kopií

Otevřená úloha->Nastavení produkce->Kopie
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Kopie
Zadejte počet kopií, které mají být vytvořeny.
Kliknutím na možnost Kopie otevřete dialog  Objednané kopie na stránce 33 .

Stůl
Zobrazí rozvržení úlohy na stole 1  (X x Y).
X – Počet kopií podél osy X
Y – Počet kopií podél osy Y

5.8.5.1 Objednané kopie

Moje úlohy > Informace o úloze > Objednané kopie

• Objednané kopie – Zadejte počet kopií, které
mají být dokončeny.

• Zamítnuté kopie – Zadejte počet kopií, které
byly zamítnuty.

Tyto informace jsou důležité, nikoli pro obsluhu,
ale pro správné výkazy pro budoucí plánování
produkce.

Souhrn:
Produkováno – počet vyprodukovaných kopií
Úspěšné – počet úspěšných kopií
Zamítnuto – počet zamítnutých kopií
Zbývá – počet zbývajících kopií
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5.8.6.   Kvalita

Přesnost
Výkon bude optimalizován tak, aby bylo dosaženo maximální přesnosti.

Rychlost
Výkon bude optimalizován tak, aby bylo dosaženo maximální rychlosti. V důsledku toho může být přesnost
nižší.

5.8.7.   Manipulace s materiálem

Otevřená úloha->Nastavení produkce->Manipulace s materiálem

Vyberte možnost Přednastavení stolu.

V závislosti na typu Přednastavení stolu jsou k dispozici různé funkce.

5.8.7.1 Přednastavení stolu
Funkce Přednastavení stolu definuje některá základní chování systému.
Z rozevíracího seznamu vyberte jednu z dostupných možností Přednastavení stolu.
Další informace o Přednastavení stolu viz  Přednastavení stolu na stránce 137 .

5.8.8.   Soutisk

5.8.8.1 Typy registrace

Otevřená úloha->Nastavení produkce->Registrace->Typ registrace
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Z rozevíracího seznamu vyberte požadovaný typ registrace.
• Žádný
• Registrační značky , "Použít registrační značky"
• Rozpoznání hrany , Použít rozpoznání hran
• Rohy a  registrační značky , pro reverzní operace, s použitím kamery
• Spodní registrace , když se používá spodní kamera
• Obě pravítka , pro reverzní operace založené na pravítkách, při použití pravítek stolu
Poznámka: Dostupné typy registrace závisejí na konfiguraci stroje a na typu úlohy.

Další informace najdete v části Typy registrace .

5.8.8.2 Bez registračních značek
Bez registrace bude úloha spuštěna v pozici vybraného referenčního bodu + odsazení, pokud je zadáno.

5.8.8.3 Použít registrační značky
Umožňuje čtení registračních značek.
-A- TYPY KOMPENZACE

Vyberte z následujících typů kompenzace:
• Plná kompenzace
• Registrovat křivku
• Přesunout úlohu
• Registrovat vrstvu
• Lineární kompenzace
• Umístění

Další informace najdete v části Typy kompenzace .
-B- OBLAST VYHLEDÁVÁNÍ

K dispozici jsou různé možnosti hledání registrační značky:
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Ručně
Střed každé registrační značky je definován ručně za použití kláves se šipkami na klávesnici a
živého kamerového obrazu nebo laserového ukazovátka.

Pouze střed
Konzola iPC se pokusí vyhledat jednotlivé registrační značky automaticky. Pokud nemůže
registrační značku vyhledat, zobrazí se výzva, abyste ručně umístili kameru s použitím kláves se
šipkami na klávesnici. Konzola iPC rozpozná příslušnou registrační značku jedině tehdy, když se
nachází v blízkosti kamerového obrazu.

Normální
Tato možnost je skoro stejná jako možnost Pouze střed, s výjimkou toho, že registrační značka
nemusí být poblíž středu kamerového obrazu, aby ji konzola iPC dokázala rozpoznat.
Pokud se registrační značka celá nachází v rozmezí kamerového obrazu, změní konzola iPC
automaticky pozici kamery tak, aby se nacházela přesně nad středem registrační značky. Teprve
potom bude pozice přečtena.

Rozšířené
Pokud se registrační značka nenachází celá v kamerovém zobrazení, konzola iPC rozšíří pole
zobrazení posunutím kamery několik dalších překrývajících se pozic kolem původního obrazu.
Rozšířené hledání se provádí pouze pro první dvě registrační značky od druhé kopie dále, aby
bylo přijato některé odsazení z předchozího archu nebo tisku.

-C- VYŽÁDAT POTVRZENÍ PRO PRVNÍ ZNAČKU

U první registrační značky v každé úloze budete vyzváni k potvrzení.
K dispozici tři možnosti:
1. Nikdy – pokud je detekována, bude první registrační značka přijata bez potvrzení uživatele.
2. První kopie – první registrační značka na první kopii musí být potvrzena uživatelem. Na dalších kopiích

bude registrační značka přijata bez potvrzení uživatele.
3. Všechny kopie – první registrační značka musí být potvrzena uživatelem na každé kopii produkce.
-D- REŽIM DETEKCE

Vyberte jeden z režimů detekce:

• Všechny kopie – registrační značky budou detekovány na všech kopiích v úloze.
• Pouze první stůl – registrační značky budou detekovány na první kopii v úloze. U všech následujících

kopií bude použito získané umístění úlohy.
-E- ADAPTIVNÍ REGISTRACE

Tuto možnost vyberte, chcete-li optimalizovat čtení registračních značek se zaměřením na:

Přesnost
Umožňuje přečíst všechny dostupné registrační značky, aby bylo možné dosáhnout maximální přesnosti.

Rychlost
Umožňuje minimalizovat počet použitých registračních značek, aby bylo možné dosáhnout maximální
rychlosti. V důsledku toho může být přesnost nižší.
Tato možnost bude použita od druhého stolu úlohy.
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-F- UKOTVENÍ KŘIVKY

U jiných typů, než je plná kompenzace, se pomocí ukotvení křivky definuje bod ukotvení úlohy nebo
jednotlivých křivek vzhledem k tištěné grafice. Jednotlivé body ukotvení se definují na základě výběru
jednoho z devíti čtverců v obrazu.

-G- IGNOROVAT OTOČENÍ MATERIÁLU

U úloh delších než stůl lze dosáhnout nejlepších výsledků, když se nebere v úvahu měřená rotace prvního
rámu stolu. Když je tato možnost povolená, měřená rotace založená na detekci soutiskových značek se
ignoruje. Tato možnost je k dispozici, pouze když je úloha delší než stůl, je vybráno přednastavení stolu pro
zavádění z rolí a kompenzace je jiná než plná kompenzace.

5.8.8.4 Použít rozpoznání hran
Pomocí rozpoznání hran vyhledejte správnou polohu a natočení materiálu. Umístění úlohy na materiálu je
definováno odsazením úlohy. Viz Odsazení úlohy v části  Poloha na stránce 76 .

Funkce Rozpoznání hrany vyhledá hrany ve směru X a Y v určené vzdálenosti z vybraného rohu archu.

Poznámka: Zobrazení se mění v závislosti na orientaci zobrazení stolu.

Zkontrolovat vzdálenost hran
Zadejte vzdálenost měření, která má být použita. Pokud zvolíte možnost Automaticky, vzdálenost okraje
je nastavena na 80 % vybrané velikosti materiálu ve vybraném směru. V případě, že není definována žádná
velikost materiálu, je použito 80 % velikosti úlohy.
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Zkontrolovat roh
Vyberte, od kterého rohu se má hledat

Zkontrolovat směr
Vyberte, který směr má být změřen:

Roh a X
Budou detekovány rohy archu a pozice Zkontrolovat vzdálenost hran od rohu ve směru X.

Roh a Y
Budou detekovány rohy archu a pozice Zkontrolovat vzdálenost hran od rohu ve směru Y.

Použít pouze roh
Budou detekovány pouze rohy archu.

Režim detekce
Vyberte jeden z režimů detekce:

• Všechny kopie
Rozpoznání hrany bude použito na všechny kopie v úloze.

• Pouze první stůl
Rozpoznání hrany bude použito na první kopii v úloze.
U všech následujících kopií bude použito získané umístění úlohy.

5.8.8.5 Rohy a registrační značky
Registraci pomocí rohů a registračních značek lze použít pro reverzní operaci, když jsou přítomné registrační
značky. Viz také  Reverzní operace s využitím kamery na stránce 249 .
Možnosti registrace jsou kombinací možností pro použití registračních značek a použití rozpoznání hrany,
viz výše.

5.8.8.6 Soutisk na spodní straně
Tuto možnost lze použít s dolní kamerou.

5.8.8.7 Používání pravítek stolu
Registraci pomocí levého a pravého pravítka lze použít pro reverzní operaci bez registračních značek. Viz
také  Reverzní operace pomocí levého a pravého pravítka na stránce 248 .

5.8.9.   Poloha

Otevřená úloha->Nastavení produkce->Poloha
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Referenční bod
Vyberte referenční bod , který chcete použít.

Odstranit vnitřní odsazení
Levý dolní roh otevřené úlohy bude umístěn v aktuálně zvoleném referenčním bodě + poloha materiálu +
odsazení úlohy.

Odsazení
Odsazení je rozděleno do dvou různých oddílů: Poloha materiálu a Odsazení úlohy.
Poloha materiálu

• Zadejte odsazení pro materiál vzhledem ke zvolenému referenčnímu bodu.
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– Hodnoty odsazení X – Hodnoty odsazení Y

– Poloha materiálu v nejnižší poloze laserového
ukazovátka.

– Reset odsazení materiálu

Materiál umístěný v poloze pravítka.

(Poznámka: v závislosti na hardwaru).

• Při provádění rozpoznání hrany bude poloha stanovené podle rozpoznaného rohu.
• Pokud není vybrána žádná velikost materiálu, zobrazení se ikona rohu materiálu namísto:

Odsazení úlohy

• Zadejte odsazení pro hraniční obdélník úlohy vzhledem k rohu materiálu.

– Hodnoty odsazení X – Hodnoty odsazení Y

– Poloha hraničního obdélníku úlohy ve stávající
poloze laserového ukazovátka.

– Reset odsazení hraničního obdélníku úlohy.

• Vstupní soubor může obsahovat odsazení. Když ho otevřete, toto odsazení bude viditelné v polích
odsazení X a Y, pokud nebude zapnutá možnost "Odstranit odsazení úlohy" v přednastavení
optimalizace spojeném s touto úlohou.
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Celkové odsazení je součtem Poloha materiálu a Odsazení úlohy, nebo celkové odsazení od referenčního
bodu úlohy.

5.8.10.   Postoupit a opakovat

Otevřená úloha->Nastavení produkce->Postoupit a opakovat

Poznámka: Zobrazení Postoupit a opakovat se mění
v závislosti na orientaci zobrazení stolu.

POZNÁMKA: Zadejte mezeru nebo velikost
kroku.

Počet kopií podél osy X. Počet kopií podél osy Y.

Mezera mezi kopiemi podél osy X. Mezera mezi kopiemi podél osy Y.

                                                                                                                                                                                                             79 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Uživatelská příručka



Velikost kroku mezi kopiemi podél osy X Velikost kroku mezi kopiemi podél osy Y.

Aktualizovat kopie
Pole Kopie (zvýrazněné výše) se aktualizuje
stisknutím tlačítka Aktualizovat kopie. Počet kopií
se zkopíruje podél osy X a je vynásoben kopiemi
podél osy Y.

Více stohů
S aktivovanou funkcí Více stohů (zvýrazněnou
výše) bude každý arch definovaný pomocí funkce
Postoupit a opakovat zaregistrován pomocí
rozpoznání hrany. Každý list bude skenován kvůli
poloze a rotaci. Pro nepotištěný materiál.

5.8.11.   Parkování hlavy nástroje

Otevřená úloha->Nastavení produkce->Parkování hlavy nástroje

Poznámka: Zobrazení se mění v závislosti na orientaci zobrazení stolu.

Zadejte možnost Poloha parkování mezi kopiemi a/nebo po dokončení Úlohy.

Přetažením nastavit polohu parkování
V zobrazení stolu umístěte kurzor myši na ikonu Parkovat, stiskněte levé tlačítko myši a
přetáhněte ikonu do požadované polohy parkování.

Nastavit polohu parkování
Zadat souřadnice osy X pro polohu parkování
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Zadat souřadnice osy Y pro polohu parkování

Souřadnice jsou relativní vzhledem k hlavnímu referenčnímu bodu.

Souřadnice jsou relativní vzhledem k dolní pravé části úlohy.

Souřadnice jsou relativní vzhledem k horní pravé části úlohy.

5.8.12.   Měření výšky nástroje v pravidelných intervalech

Když je zaškrtnuta možnost Automatizace a Kontrolovat nástroj v pravidelných intervalech ve volbě
Menu Bar->Upravit->Možnosti->Produkce, bude funkce Automatizace k dispozici na kartě Produkce. S
tímto nastavením bude výška nástroje automaticky měřena ve zvolených intervalech.

POZNÁMKA: Tato funkce automatizace je k dispozici pouze pro řadu XP a C; ne pro řadu X.
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5.9.   Panel nástrojů

Obsah panelu nástrojů se mění dle toho, zda pracujete v nabídce Vrstvy nebo Produkce:

Funkce Vrstvy Produkce

Nástroj Zoom x x

Zvětšit měřítko x x

Zmenšit měřítko x x

Přiřadit k úloze x x

Přiřadit k desce x x

Přiřadit ke stolu x x

Upravit body x

Zobrazit směr křivky x

Zobrazit body křivky x

Zobrazit cestu nástroje x x

Zóny podtlaku x

Poloha parkování x

Zobrazit pravítka stolu x

Zobrazit referenční bod x

Hraniční obdélník x x

Zobrazit pravítka x

Zobrazit velikost materiálu x
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Funkce Vrstvy Produkce

Otočit po směru hodinových
ručiček o 90°

x

Otočit proti směru hodinových
ručiček o 90°

x

5.9.1.   Nástroj Zoom

Menu Bar->Zobrazit->Nástroj Zoom

Toolbar->Okno zoomu

Pomocí myši definujte plochu zoomu.

5.9.2.   Zvětšit měřítko

Menu Bar->Zobrazit->Zvětšit měřítko

Toolbar->Zvětšit měřítko

Ctrl+ +

Kliknutím zvětšete měřítko.

5.9.3.   Zmenšit měřítko

Menu Bar->Zobrazit->Zmenšit měřítko

Toolbar->Zmenšit měřítko

Ctrl+ –
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Kliknutím zmenšete měřítko.

5.9.4.   Přiřadit k úloze

Menu Bar->Zobrazit->Přiřadit k úloze

Toolbar->Přiřadit k úloze

Ctrl+0

Otevřená úloha vyplní pohled Layers View / Production View.

5.9.5.   Přiřadit k desce

Toolbar->Přiřadit k desce

Ctrl+Shift+J

Otevřené úlohy vyplní arch zobrazený v pohledu Layers View / Production View.

5.9.6.   Přiřadit ke stolu

Menu Bar->Zobrazit->Přiřadit ke stolu

Toolbar->Přiřadit ke stolu

Ctrl+Alt+0

Řezací stůl zahrnující otevřenou úlohu vyplní pohled Layers View / Production View.
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5.9.7.   Upravit body

Menu Bar->Zobrazit->Body křivky

Toolbar->Body křivky

Vstoupit do režimu úpravy bodu.
Na zvolené křivce se zvýrazní body křivky dostupné pro úpravy.

5.9.8.   Zobrazit směr křivky

Menu Bar->Zobrazit->Směry křivek

Toolbar->Směry křivek

Zobrazte směr křivky.
Šipka na začátku každé křivky značí směr křivky.

5.9.9.   Zobrazit body křivky

Menu Bar->Zobrazit->Body křivky

Toolbar->Zobrazit body křivky

Všechny body křivky se zvýrazní.
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5.9.10.   Zobrazit cestu nástroje

Menu Bar->Zobrazit->Cesta nástroje

Toolbar->Cesta nástroje

Pomocí této funkce lze vizualizovat cestu nástroje Milling Tool.

5.9.11.   Zóny podtlaku

Menu Bar->Zobrazit->Zóny podtlaku

Toolbar->Zóny podtlaku

Aktuální konfigurace zóny podtlaku je znázorněna v zobrazení Production View.

5.9.12.   Poloha parkování

Menu Bar->Zobrazit->Poloha parkování

Toolbar->Zobrazit bod parkování

Aktuální poloha parkování je znázorněna v zobrazení Production View.
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5.9.13.   Zobrazit pravítka stolu

Menu Bar->Zobrazit->Pravítka stolu

Toolbar->Zobrazit pravítka stolu

Pravítka řezacího stolu se zobrazují v pohledu Production View.

5.9.14.   Referenční bod

Menu Bar->Zobrazit->Zobrazit referenční bod

Toolbar->Referenční bod

Zobrazí se vybraný referenční bod.

5.9.15.   Hraniční obdélník

Menu Bar->Zobrazit->Hraniční obdélník

Toolbar->Zobrazit hraniční obdélník

Zobrazí se hraniční obdélník pro otevřenou úlohu.
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5.9.16.   Zobrazit pravítka

Menu Bar->Zobrazit->Pravítka

Toolbar->Zobrazit pravítka

Pravítka se zobrazují v pohledu Layers View.

5.9.17.   Zobrazit velikost materiálu

Menu Bar->Zobrazit->Velikost materiálu

Panel nástrojů->Zobrazit velikost materiálu

Vybraná velikost materiálů se zobrazí v možnosti Production View v poloze definované funkcí Poloha
materiálu na kartě Produkce v kategorii Poloha.

5.10.   Panel Vlastnosti

5.10.1.   Zobrazení vrstvy

V nabídce Properties Bar (dole) jsou k dispozici následující informace, když jste v zobrazení Layers View
(šipka):
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Křivky
Počet křivek v nabídce Otevřená úloha

Body
Počet bodů křivky v nabídce Otevřená úloha

Směr drážky/vlny v úloze:
Zobrazí vertikální nebo horizontální směr
drážky/vlny nebo žádný směr stanovený v úloze
Směr drážky/vlny v úloze lze přepínat.

Velikost:
Velikost otevřené úlohy (X x Y)
Toto je velikost jedné kopie úlohy. Na tuto velikost
nemají vliv hodnoty Postoupit a opakovat.

Zde je zobrazena aktuální poloha kurzoru myši na
ose X a Y vzhledem ke zvolenému referenčnímu
bodu.

5.10.2.   Zobrazení výroby
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V nabídce Properties Bar (dole) jsou k dispozici následující informace, když jste v zobrazení Production View
(šipka):

Velikost materiálu:
Zde se zobrazuje název vybraného materiálu.
Pokud se zobrazí "Ze souboru", velikost materiálu
se extrahuje ze vstupního souboru. V rozevíracím
seznamu naleznete všechny dostupné velikosti
materiálu pro vybraný materiál a vlastní velikost.
Vlastní velikost:
Vlastní velikost je k dispozici v rozevíracím
seznamu. V dialogovém okně můžete zaškrtnout
možnost Přidat k prostředkům velikost, nebo ji
ponechat ad hoc.

Velikost materiálu:
Zde je zobrazena vybraná velikost materiálu.

Směr drážky/vlny v materiálu:
Zdej e zobrazen směr drážky (horizontální nebo
vertikální) materiálu definovaný v možnosti
Prostředky.

Otočit materiál
Tato funkce otočí vybraný materiál.
Pokud materiál a úloha mají směr drážky/vlny,
úloha bude také otočena.
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Směr drážky/vlny v úloze:
Zobrazí vertikální nebo horizontální směr
drážky/vlny nebo žádný směr stanovený v úloze
Pokud změníte směr drážky/vlny úlohy v zobrazení
Production View, bude směr drážky úlohy
zarovnán s materiálem.

Velikost:
Velikost otevřené úlohy (X x Y)

Zde je zobrazena aktuální poloha kurzoru myši na
ose X a Y vzhledem ke zvolenému referenčnímu
bodu.

5.11.   Panel stroje

Panel stroje nabízí informace o úloze aktuálně spuštěné na řezacím stole.
Celkový stav spuštění úlohy se zobrazí následovně:
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Upravit úlohu/Režim nečinnosti – příprava úlohy

V tomto režimu je možné provést následující akce:

• Upravit nové úlohy
• Spustit novou úlohu

Režim spuštění – probíhá spuštění.

Pozastavit – spuštění bylo zastaveno.

Pokud stisknete tlačítko Stop jednou, spuštění se pozastaví. Značí je červená barva.
Další informace najdete v dialogu se zprávou konzoly iPC.

5.11.1.   Zobrazení Panel stroje

Je možné konfigurovat způsob zobrazení panelu stroje na obrazovce:

Panel stroje->Zvolit zobrazení
Je možné vybrat následující zobrazení:
• Umístit dolů
• Umístit vpravo
• Maximalizovat
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5.11.1.1 Umístit dolů

5.11.1.2 Umístit vpravo

5.11.2.   Funkce panelu stroje

Dostupné funkce panelu stroje se změní v závislosti na stavu systému.
Definovány jsou následující stavy:

Režim spuštění

• Spuštění
Automatizace

Režim nečinnosti

• Výměna materiálu
• Zastavení
• Úloha dokončena

Chybový režim

• Chyba
• Chyba/Pauza
• Bezpečnostní zastavení
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• Registrační značka nenalezena

5.11.2.1 Spuštění

1 – Název spuštěného souboru.

2 – Stav aktuální úlohy

• Vnitřní kružnice – aktuální stůl
• Vnější kružnice – aktuální úloha

3 – Dialog Zastavit produkci
Zastaví produkci po aktuálním stole.
Pak je možné provádět úpravy úlohy.

5 – Počet kopií
Počet vytvořených kopií/celkový počet
požadovaných kopií.

6 – Výroba kopie
Číslo právě vytvářené kopie

9 – Dokončit všechny kopie
Odhadovaný čas do dokončení všech požadovaných
kopií

10 – Aktuální stůl
Odhadovaný čas do dokončení aktuálního stolu.
Poznámka: Nikoli pro první stůl, viditelná pouze pro
následující stoly.

11 – Informace o výkonu

• Čas, který uplynul od spuštění aktuální úlohy
• Výkon vřetena
• Měřená rychlost otáčení (RPM)
• Měřená tloušťka materiálu
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5.11.2.2 Automatizace

1 – Název spuštěného souboru.

2 – Stav aktuální úlohy

3 – Dialog Zastavit produkci
Zastaví produkci po aktuálním stole.
Pak je možné provádět úpravy úlohy.

5 – Informace o stavu

6 – Počet produkovaných úloh

8 – Panel nástrojů na panelu stroje

11 – Informace o výkonu

• Čas, který uplynul od spuštění aktuální úlohy
• Výkon vřetena
• Měřená rychlost otáčení (RPM)
• Měřená tloušťka materiálu
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5.11.2.3 Výměna materiálu

1 – Název spuštěného souboru.

2 – Stav aktuální úlohy

• Vyměňte materiál.
• Pokračujte stisknutím tlačítka Start.

4 – Možnosti

• Vytvořit zbývající kopie.
• Restartovat od aktuálního stolu
• Restartovat vše.

5 – Počet kopií
Počet vytvořených kopií/celkový počet
požadovaných kopií.

6 – Výroba kopie
Číslo právě vytvářené kopie

8 – Panel nástrojů na panelu stroje

11 – Informace o výkonu

• Čas, který uplynul od spuštění aktuální úlohy
• Výkon vřetena
• Měřená rychlost otáčení (RPM)
• Měřená tloušťka materiálu

Poznámka: K tomuto stavu dochází v následujících
případech:
• Je-li povolena možnost Zastavit po řezání a

dokončen stůl.
• Funkce Zastavit spuštění po tomto stole je

povolena.
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5.11.2.4 Zastavení

1 – Název spuštěného souboru.

2 – Stav aktuální úlohy

• Produkce pozastavena obsluhou.
• Zařízení přesunuto do polohy parkování.

4 – Dialog Spustit produkci

• Vytvořit zbývající kopie.
• Restartovat od aktuálního stolu
• Restartovat vše.

5 – Počet kopií
Počet vytvořených kopií/celkový počet
požadovaných kopií.

7 – Spustit při kopírování
Číslo kopie, která bude vytvořena, pokud budete
pokračovat ve spuštění.

8 – Panel nástrojů na panelu stroje

11 – Informace o výkonu

• Čas, který uplynul od spuštění aktuální úlohy
• Výkon vřetena
• Měřená rychlost otáčení (RPM)
• Měřená tloušťka materiálu

Poznámka: K tomuto stavu dochází v následujících
případech:
• Je-li dvakrát stisknuto tlačítko Zastavit.
• Spuštění je zastaveno na Panel stroje.
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5.11.2.5 Úloha dokončena

1 – Název spuštěného souboru.

2 – Stav aktuální úlohy
Úloha byla dokončena.

8 – Panel nástrojů na panelu stroje

11 – Informace o výkonu

• Čas, který uplynul od spuštění aktuální úlohy
• Výkon vřetena
• Měřená rychlost otáčení (RPM)
• Měřená tloušťka materiálu
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5.11.2.6 Chyba

1 – Název spuštěného souboru.

2 – Stav aktuální úlohy
Informace o stavu při chybě.

3 – Dialog Zastavit produkci
Zastaví produkci.

8 – Panel nástrojů na panelu stroje

11 – Informace o výkonu

• Čas, který uplynul od spuštění aktuální úlohy
• Výkon vřetena
• Měřená rychlost otáčení (RPM)
• Měřená tloušťka materiálu
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5.11.2.7 Pauza

1 – Název spuštěného souboru.

2 – Stav aktuální úlohy

• Produkce pozastavena operátorem
• Pokračujte stisknutím tlačítka Start.

3 – Dialog Zastavit produkci
Zastaví produkci po aktuálním stole.
Pak je možné provádět úpravy úlohy.

5 – Počet kopií
Počet vytvořených kopií/celkový počet
požadovaných kopií.

6 – Výroba kopie
Číslo právě vytvářené kopie

8 – Panel nástrojů na panelu stroje

11 – Informace o výkonu

• Čas, který uplynul od spuštění aktuální úlohy
• Výkon vřetena
• Měřená rychlost otáčení (RPM)
• Měřená tloušťka materiálu
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5.11.2.8 Bezpečnostní zastavení

1 – Název spuštěného souboru.

2 – Stav aktuální úlohy
Zastavení zařízení kvůli bezpečnostní chybě.
Informace o stavu při chybě.

3 – Dialog Zastavit produkci
Zastaví produkci.

8 – Panel nástrojů na panelu stroje

11 – Informace o výkonu

• Čas, který uplynul od spuštění aktuální úlohy
• Výkon vřetena
• Měřená rychlost otáčení (RPM)
• Měřená tloušťka materiálu

5.11.2.9 Registrační značka nenalezena
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1 – Název spuštěného souboru.

2 – Stav aktuální úlohy
Zastavení zařízení kvůli tomu, že nebyla nalezena
registrační značka.
Informace o stavu při chybě.

3 – Dialog Zastavit produkci
Zastaví produkci.

8 – Panel nástrojů na panelu stroje

11 – Informace o výkonu

• Čas, který uplynul od spuštění aktuální úlohy
• Výkon vřetena
• Měřená rychlost otáčení (RPM)
• Měřená tloušťka materiálu

5.11.2.10 Funkce pozastavení konzoly iPC

Chcete-li pozastavit úlohu, stiskněte tlačítko Pozastavit na panelu obsluhy.
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ZASTAVENÍ V REŽIMU SPUŠTĚNÍ

Zastavit produkci po tomto stole:
• Systém přejde do režimu nečinnosti.
• Je možné provádět úpravy úlohy.

ZASTAVENÍ PŘI PAUZE

Při stisknutí tlačítka Zastavit během pauzy:
• Systém přejde do režimu nečinnosti.
• Je možné provádět úpravy úlohy.

5.11.3.   Panel nástrojů na panelu stroje

5.11.3.1 Zóny podtlaku

Menu Bar->Zařízení->Zóny podtlaku

Panel stroje->Zóny podtlaku
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Vyberte zóny podtlaku vhodné pro otevřenou úlohu.
Aby bylo dosaženo co nejlepšího přidržení materiálu, je důležitý správný výběr.
INTELIGENTNÍ OVLÁDÁNÍ PODTLAKU

Zóny podtlaku, vhodné pro otevřenou úlohu, jsou vybrány automaticky na základě velikosti a polohy úlohy
(hraniční obdélník).

5.11.3.2 Reference vršku stolu

Menu Bar->Zařízení->Nastavit horní referenci stolu

Panel stroje->Horní reference stolu

Na řezacím stole spusťte sekvenci Horní reference stolu.
Měření vršku stolu v aktuální poloze laserového ukazovátka se aktualizuje.
Měření na vršku podkladu pro řezání, žádný materiál.

5.11.3.3 Upravit výšku nástroje

Menu Bar->Zařízení->Upravit výšku nástroje...

Panel stroje->Výška nástroje

Na řezacím stole spusťte průvodce Upravit výšku nástroje.

5.11.3.4 Pohled kamery

Menu Bar->Zařízení->Zobrazit kameru

Panel stroje->Kamera

Přejděte do dialogu Pohled kamery pro manuální kontrolu obrázku kamery.
Další informace najdete v části  Operace kamery na stránce 306 .
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5.11.3.5 Zahřátí vřetene

Menu Bar->Zařízení->Spustit zahřívání vřetene

Panel stroje->Vřeteno

Na řezacím stole se spustí sekvence Zahřátí vřetene.

5.11.3.6 Spustit vysavač

Menu Bar->Zařízení->Spustit vysavač

Panel stroje->Vysavač

Řízení zapnutí/vypnutí vysavače.
Pro stroje s nainstalovaným nástrojem Milling Tool.
Lze použít pro ruční odstranění prachu po spuštění úlohy.

5.11.3.7 Měření tloušťky materiálu

Menu Bar->Zařízení->Měření materiálu

Panel stroje->Tloušťka materiálu

Na řezacím stole se spustí sekvence Změřit tloušťku materiálu.
Měření tloušťky materiálu probíhá v rámci spuštění úlohy.
Tato funkce se obvykle používá, chcete-li zjistit tloušťku materiálu před spuštěním úlohy.
Naměřená tloušťka se zobrazí v části Stav na panelu stroje.

5.11.3.8 Rozpoznat nástroje
Platí pro řadu X, stoly XL a XN:

Menu Bar->Zařízení->Rozpoznat nástroje

Panel stroje->Rozpoznat nástroje

Na řezacím stole se spustí sekvence Identifikace nástroje.
Tuto funkci použijte po vložení nového nástroje.
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5.11.4.   Stavová lišta Panel stroje

Konečný čas produkce
Čas produkce od zahájení včetně přestávek do 3 minut v minutách a sekundách.

Od spuštění
Uplynulý čas od spuštění úlohy v minutách a sekundách.

Výkon vřetena
Aktuální využití energie obráběcího vřetena, jako % hodnota z maxima

Měřená rotace
Aktuální rotace obráběcího vřetena (RPM).

Tloušťka materiálu
Měřená tloušťka materiálu (mm/palce)

5.12.   Připojení stroje
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Na hlavním panelu systému Windows vyvolejte nabídku Připojení stroje.
Další informace najdete v části Připojení a konfigurace stroje .
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6.  NEŽ ZAČNEME

6.1.   Úvod

V této kapitole popíšeme některé důležité koncepty a parametry používané v konzole iPC, které jsou pro
dosažení optimálního výkonu stroje zásadní:
• Stůl
• Nejdůležitější je materiál
• Materiály a přednastavení, přehled
• Správce prostředků

• Přednastavení nástrojů
• Přednastavení optimalizace
• Přednastavení produkce
• Profily řezání
• Moje materiály
• Rodiny materiálů
• Přednastavení mapování

• Přednastavení stolu
• Soutisk
• Příprava souboru
• Konfigurovat nástroje

6.2.   O stole

Je důležité pochopit pojem Stůl používaný v této příručce:

Řezací stůl
Nenechte se zmást pojmem Řezací stůl, což je zařízení používané při zpracování materiálů, například při
řezání, rylování, ražbě.

Stůl
Pojem Stůl popisuje část úlohy, která probíhá v pracovní oblasti řezacího stolu.

Příklad 1
Je požadováno deset kopií potištěného nebo nepotištěného archu. Na řezací stůl nelze současně umístit více
než jeden arch.
Takový požadavek bude spuštěn jako deset stolů.
Ruční nebo automatické zavádění bude provedeno mezi jednotlivými stoly, v závislosti na zvoleném
Přednastavení stolu.
Úloha bude rozdělena do dvou částí, protože je delší než stůl.
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Během spuštění dokončíte první stůl. Poté bude materiál posunut vpřed, aby bylo možné posunout druhou
část úlohy do pracovní oblasti. Poté bude spuštěn druhý stůl.

Příklad 2
Je třeba řezat roli s natištěnými obtisky.
Role obsahuje dva sloupce obtisků.
Do pracovní oblasti řezacího stolu se vejdou tři řady obtisků.
Aby bylo možné roli nařezat, je třeba vyžádat funkci Postoupit a opakovat 3 x 2.
Každý stůl se skládá ze 6 kopií.
Pokud je celkový počet kopií nastaven například na 100, bude mezi jednotlivými stoly spuštěno zavádění
pomocí dopravníku, pokud je zvolena možnost Table Preset Podávání rolí.

6.3.   Nejdůležitější je materiál

Koncept Nejdůležitější je materiál je základním kritériem návrhu pro konzoli iPC.
Závisí na tom, jaký druh úlohy vykonáváte, ale myšlenka spočívá v tom, že pokud je systém konfigurován
správně, výběr materiálu je jediná volba, kterou musíte učinit.
Materiál lze definovat ve vstupním souboru. Pokud je tomu tak, není třeba v konzoli iPC vybírat žádný
materiál.

Pokud je třeba určit materiál v konzoli iPC, zde najdete přehled:
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Postup
Obrázek znázorňuje fáze pracovního postupu, ve kterých lze vybrat materiály a přednastavení.

Volby
Obrázek znázorňuje, jaké volby máte v různých fázích pracovního postupu:

• Otevřít soubor – V dialogu Otevřít soubor
• Informace o úloze – K dispozici při výběru jednoho souboru ze seznamu Moje úlohy
• Otevřené úlohy->Produkce – Při otevření úlohy je tato funkce k dispozici na kartě Produkce.
• Otevřené úlohy->Vrstva – Při otevření úlohy je tato funkce k dispozici na kartě Vrstva.

Obrázek zdůrazňuje, jak důležité je připravit pracovní postup ve správné sekvenci:
• Před použitím možnosti Otevřít soubor je třeba připravit parametry Můj materiál a Přednastavení

mapování.
• Před použitím možnosti Informace o úloze je třeba připravit parametry Můj materiál, Přednastavení

mapování a Řezací profily.
• Před použitím možnosti Otevřené úlohy->Produkce je třeba připravit parametr Přednastavení

produkce.
• Před použitím možnosti Otevřené úlohy->Vrstvy je třeba připravit parametry Můj materiál a

Přednastavení nástrojů.
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6.3.1.   Materiály a přednastavení, přehled

Tento obrázek znázorňuje vztah mezi parametry Můj materiál, Rodiny materiálu a různými přednastaveními.
Konzola iPC je dodána s řadou rodin materiálu a přednastavení nástrojů coby výchozích továrních hodnot.
Rodiny materiálu jsou ve výchozím nastavení mapovány na jedno nebo více přednastavení nástrojů.
To usnadňuje hledání příslušného předem definovaného přednastavení nástrojů při přidávání nových
materiálů.

Při definování nové hodnoty Můj materiál nejprve vyberte rodinu materiálu, do které materiál patří.
Tato volba určí, které přednastavení nástrojů lze pro tento materiál vybrat, protože jediná přednastavení
nástrojů, která budou pro výběr k dispozici, jsou přednastavení definovaná jako vhodná pro určitý materiál
nebo příslušnou rodinu materiálu / rozsah tloušťky.

Poznámka: Přednastavení nástrojů lze k materiálu nebo rodině materiálu přidat později.

Obrázek zdůrazňuje význam sekvence:
• Přednastavení nástrojů by mělo být připraveno dříve, než bude možné finalizovat řezací profily a

nastavení specifické pro materiál. Finalizovaná nastavení jsou nutná pro plně automatizovaný pracovní
postup.

• Přednastavení optimalizace by mělo být připraveno před řezacími profily a nastaveními specifickými
pro materiál.

• Přednastavení produkce by mělo být připraveno před řezacími profily a nastaveními specifickými pro
materiál.

6.4.   Příprava materiálů a přednastavení ve Správci prostředků

Menu Bar->Pokročilé->Prostředky
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Správce prostředků je nástrojem pro údržbu materiálu a dalších zdrojů, aby se minimalizovala ruční příprava
každé úlohy. Některé z prostředků, například Přednastavení nástrojů a Přednastavení produkce mohou
být rovněž vytvořeny a udržovány v otevřené úloze. V následujících částech jsou popsány všechny různé
prostředky.

6.4.1.   Přednastavení nástrojů

Menu Bar->Pokročilé->Prostředky->Přednastavení nástrojů

                                                                                                                                                                                                           112 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Uživatelská příručka



• Přednastavení nástrojů je konfigurace nástroje, kterou lze použít na jeden nebo více materiálů s určitou
tloušťkou nebo rodiny materiálů s určitým rozsahem tloušťky.

• Přednastavení nástrojů lze povolit nebo zakázat ze dvou důvodů:
a Na tomto stroji nejsou nakonfigurovány všechny nástroje obsažené v Přednastavení nástrojů.
b Uživatel deaktivoval Přednastavení nástrojů zaškrtnutím pole v seznamu. Zakázané Přednastavení

nástrojů není k dispozici pro výběr v úlohách řezání.

Přednastavení nástrojů lze také vytvořit nebo aktualizovat z otevřené úlohy, viz  Otevřená úloha, vyberte,
uložte a aktualizujte přednastavení nástrojů na stránce 38 .

Hledání
Chcete-li vyhledat určité přednastavení nástrojů, zadejte jedinečný textový řetězec. Při psaní se seznam
bude filtrovat.

Přidat
Přidat nové Přednastavení nástrojů

D&uplikovat
Duplikujte vybrané přednastavení nástrojů.

Přejmenovat
Přejmenujte vybrané přednastavení nástrojů.

Odstranit
Odstraňte vybrané přednastavení nástrojů.

Podrobnosti přednastavení nástrojů
Jedná se o seznam vrstev s přiřazenými nástroji, zahrnutými ve vybraném přednastavení nástrojů.
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V části Podrobnosti přednastavení nástrojů je možné upravovat vybranou vrstvu (viz také  Upravit zvolenou
vrstvu na stránce 49 ).
Pomocí této funkce lze aktualizovat přednastavení nástrojů, pokud existují nastavení, která chcete změnit.

Dostupné funkce jsou: Posunout nahoru/dolů;
Upravit; Přidat; Duplikovat a Odebrat.

Vhodné pro
Toto je seznam rodin materiálu / materiálů, pro které je vhodné vybrané přednastavení nástrojů.

Dostupné funkce jsou Přidat a Odebrat. Tuto
funkci použijte k přidání dalších rodin materiálu
/ materiálů do seznamu Vhodné pro. Funkci
Odstranit použijte k odstranění vybraných rodin
materiálu / materiálů ze seznamu Vhodné pro.

Popis
Popis vybraného přednastavení nástrojů.
Text lze upravit.

6.4.2.   Přednastavení optimalizace

Menu Bar->Pokročilé->Prostředky->Přednastavení optimalizace

• Přednastavení optimalizace definují, jak budou křivky optimalizovány za účelem dosažení optimální
produkce.

• Konzole iPC je dodána se širokou řadou výchozích továrních přednastavení optimalizace pro různá
použití.

• Můžete vytvořit vlastní přednastavení optimalizace.
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6.4.2.1 Dialog Přednastavení optimalizace

Přednastavení optimalizace:
Níže najdete seznam dostupných přednastavení optimalizace.
Pokud připravíte vlastní přednastavení optimalizace, bude toto přednastavení přidáno do seznamu.

Přidat
Vytvořte vlastní přednastavení optimalizace.
Podrobnosti o vytváření a úpravě viz další část.

Odstranit
Můžete odstranit vlastní přednastavení optimalizace.
Pokud vyberete jedno z výchozích továrních přednastavení optimalizace, bude toto tlačítko deaktivováno.

Zobrazit/Upravit
Můžete zobrazit a upravit všechny Přednastavení optimalizace, a to jak výchozí z výroby, tak vlastní.
Podrobnosti o vytváření a úpravě viz další část.

Kopírovat
Vytvořte vlastní přednastavení optimalizace na základě kopie vybraného přednastavení.
Podrobnosti o vytváření a úpravě viz další část.

6.4.2.2 Úprava přednastavení optimalizace
OBECNÉ

Tento dialog se zobrazí při přidávání nebo úpravě přednastavení optimalizace.
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Název přednastavení:
Zadejte název nového přednastavení optimalizace.

Popis
Pro vaši referenci zadejte popis přednastavení optimalizace.

Kategorie
Optimalizace je popisována dvěma kategoriemi:

• Obecné – tento pohled.
• Optimalizovat křivky – Určete optimalizaci. Informace najdete níže.
OPTIMALIZACE KŘIVEK / TYPY OPTIMALIZACE

Typ optimalizace:
Pomocí tohoto rozevíracího seznamu lze vybrat jeden z následujících typů optimalizace:

• Bez optimalizace
• Standardní
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• Vytváření vzorků

6.4.2.3 Bez optimalizace

Volbu No Optimization použijte, pokud byly sekvence křivek optimalizovány před importem do konzoly iPC.
Jakékoli manuální operace s křivkami po importu tedy vyvolají varování. Pokud budete toto varování
ignorovat, může dojít ke ztrátě sekvencování optimalizované křivky.

Odstranění odsazení úlohy

Jakékoli odsazení od bodu (0,0) použité ve vstupním souboru bude ignorováno. Levý dolní roh úlohy bude
umístěn do právě zvoleného referenčního bodu + poloha materiálu + Odsazení úlohy. Obě hodnoty jsou
definovány v nabídce Nastavení produkce. Viz také oddíl  Poloha na stránce 76 , což je ruční odsazení
přidané v iPC. Pokud není vybrána, převede se na odsazení úlohy libovolné vnitřní odsazení.
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6.4.2.4 Optimalizovat, Standard

Standardní optimalizace se používá především k optimalizaci souborů používaných v grafickém pracovním
postupu.

Připojit otevřené křivky

Segmenty křivky, které jsou k sobě blízko, budou spojeny.
Výběrem možnosti Připojit otevřené křivky lze:

• zvýšit výkon,
• zlepšit kvalitu řezání.
Zadejte hodnotu d = Maximální vzdálenost, kde je spojení křivek dovoleno.

Odmítnout malé křivky
Malé samostatné prvky křivky jsou vynechány.
Výběrem možnosti Odmítnout malé křivky lze:

• odstranit nežádoucí křivky a chybné body,
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• zvýšit výkon,
• zlepšit kvalitu řezání.
Zadejte hodnotu d = Maximální velikost segmentu křivky, který lze vynechat.

Zabránit přeřezům

Linky budou ořezány a směr se změní, pokud je úhel vyšší než stanovený limit.
Stane se tak proto, aby nedošlo k viditelným přeřezům nože.

Nastavit směr křivky

Určete obecné pravidlo pro směr spuštění křivky.
Obvyklé použití:
Při ražbě často dochází k tomu, že levá strana dráhy má ve srovnání s pravou stranou hladší povrch.
Tuto funkci použijte k optimalizaci kvality vašeho produktu.

Invertovat směr křivky pro vnitřní křivky
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Určete obecné pravidlo pro směr spuštění křivky.
Jedná se o rozšíření funkce Nastavit směr křivky popsané výše.
Pokud je modrá část váš produkt a požadujete hladký povrch vně i uvnitř, je nutné obrátit směr křivky také
pro vnitřní křivku.

Odstranění odsazení úlohy

Jakékoli odsazení od bodu (0,0) použité ve vstupním souboru bude ignorováno. Levý dolní roh úlohy bude
umístěn do právě zvoleného referenčního bodu + poloha materiálu + Odsazení úlohy. Obě hodnoty jsou
definovány v nabídce Nastavení produkce. Viz také oddíl  Poloha na stránce 76 , což je ruční odsazení
přidané v iPC. Pokud není vybrána, převede se na odsazení úlohy libovolné vnitřní odsazení.

6.4.2.5 Optimalizovat, vytváření vzorků
Optimalizace vytváření vzorků se obvykle používá k dosažení maximální kvality řezání a rylování pro návrhy
z vlnité a plné lepenky.
Poznámka:

• Většina operací vytváření vzorků se také používá pouze na typ vrstvy Řezání a Ryl.
• Relevance této funkce závisí na tom, zda optimalizace probíhá během výstupu ze systému CAD /

softwaru na přípravu úlohy.
Funkce dostupné v nabídce Optimalizovat pro vytváření vzorků jsou podobné funkcím optimalizace
v systému ArtiosCAD od společnosti Esko.
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Vyberte parametry v následujících kategoriích:

• Obecné  – obecné funkce optimalizace
• Kulaté otvory  – funkce pro prevenci odtržení v úzkých drážkách
• Přeřez a rohy  – funkce pro prevenci odtržení a přeřezu v rozích
• Nadměrné rylování  – funkce pro zlepšení výkonu během rylování

6.4.3.   Přednastavení produkce

Menu Bar->Pokročilé->Prostředky->Přednastavení produkce

Přednastavení produkce popisuje, jak bude úloha na stole produkována.
Obsahuje stejné informace, jaké jsou zahrnuty v nabídce Otevřené úlohy->Nastavení produkce.
Podrobnosti najdete v části  Otevřená úloha, Nastavení produkce na stránce 67 .

Přednastavení produkce:
Seznam dostupných přednastavení produkce.
Konzole iPC je dodána s řadou výchozích továrních přednastavení produkce.
Pokud připravíte vlastní přednastavení produkce, budou přidána do tohoto seznamu.

V tomto dialogu jsou k dispozici následující funkce:
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Přidat
Můžete přidat nové přednastavení produkce. Obsah přednastavení musí být upraven v otevřené úloze.

Odstranit
Pokud vyberete jedno z výchozích továrních přednastavení produkce, bude toto tlačítko deaktivováno.
Můžete odstranit jakékoli vlastní přednastavení produkce.

Kopírovat
Přednastavení produkce můžete zkopírovat. Obsah přednastavení musí být upraven v otevřené úloze.

Přejmenovat
Pokud vyberete jedno z výchozích továrních přednastavení produkce, bude toto tlačítko deaktivováno.
Můžete přejmenovat jakékoli vlastní přednastavení produkce.

Informační okno Podrobnosti, které uvádí aktuální nastavení vybraného přednastavení produkce. Text
v okně Popis lze upravit.

6.4.4.   Profily řezání

Menu Bar->Pokročilé->Prostředky

Řezací profil zahrnuje vybranou sadu pro:
• Přednastavení nástrojů
• Přednastavení optimalizace
• Přednastavení produkce

Řezací profily jsou užitečné, když lze použít stejnou kombinaci přednastavení nástrojů, optimalizace a
produkce pro různé materiály nebo rodiny materiálů.

• Konzole iPC je dodána se sadou výchozích továrních řezacích profilů.
• Můžete vytvořit vlastní řezací profil.
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Řezací profily
Níže najdete seznam dostupných řezacích profilů.
Výchozí tovární řezací profily jsou označeny ikonou.
Pokud připravíte vlastní řezací profil, bude tento profil přidán do seznamu.

Přidat
Vytvořte vlastní řezací profil.
Podrobnosti o vytváření a úpravě viz  Podrobnosti řezacího profilu na stránce 124 .

Odstranit
Můžete odstranit vlastní řezací profil.
Pokud vyberete jeden z výchozích továrních řezacích profilů, bude toto tlačítko deaktivováno.

Přejmenovat
Pokud vyberete kterýkoli z výchozích továrních řezacích profilů, bude toto tlačítko deaktivováno.
Můžete přejmenovat vlastní řezací profil.

Kopírovat
Vytvořte vlastní řezací profil na základě kopie vybraného profilu.
Podrobnosti o vytváření a úpravě viz  Podrobnosti řezacího profilu na stránce 124 .
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6.4.4.1 Podrobnosti řezacího profilu

Název řezacího profilu:
Jedná se o název řezacího profilu, který chcete upravit.

Popis
Pro vaši referenci zadejte popis řezacího profilu.

Přednastavení nástrojů
Z rozevíracího seznamu vyberte správné přednastavení nástrojů.
V informačním okně jsou k dispozici následující informace o vybraném přednastavení nástrojů:

• Typ vrstvy
• Příslušný nástroj
• Vhodné pro – seznam materiálů definovaných jako vhodné pro toto přednastavení nástrojů.
Poznámka: Pokud vytvoříte řezací profil pro určitý materiál, měli byste přiřadit přednastavení nástrojů
vhodné pro tento materiál.

Přednastavení optimalizace
Z rozevíracího seznamu vyberte správné přednastavení optimalizace.

Přednastavení produkce
Z rozevíracího seznamu vyberte správné přednastavení produkce.

6.4.5.   Moje materiály

Menu Bar->Pokročilé->Prostředky->Moje materiály
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6.4.5.1 Úprava parametru Moje materiály

Název materiálu
Zde je uveden název vybraného materiálu.

Rodina materiálu
Z rozevíracího seznamu vyberte rodinu materiálu, do které tento materiál patří.

Tloušťka
Zadejte tloušťku materiálu.
Hodnota je uvedena v milimetrech nebo palcích.
Je možné zadat hodnoty jako 0,2 palce bez ohledu na obecné nastavení jednotky.

Vzhled
Tento výběr určuje algoritmus zpracování obrazu použitý k detekci registračních značek a hran na různých
površích (materiálech).
Možnosti pro výběr:

• Výchozí – vyvolá standardní algoritmus
• Tkaná textilie – použití technik optimalizovaných pro tento druh materiálu
• Síťový vzor – použití technik optimalizovaných pro tento druh materiálu
• Flexo – použití technik optimalizovaných pro tento druh materiálu
• Nízký kontrast – použití technik optimalizovaných pro tento druh materiálu
• Nízká kvalita tisku – použití technik optimalizovaných pro tento druh materiálu
• Flexo na plst – použití technik optimalizovaných pro tento druh materiálu

Měření materiálu
Z rozevíracího seznamu vyberte následující možnosti:

• Optimalizované měření. Materiál bude změřen ve dvou protilehlých rozích úlohy.
• Měřit v poloze laseru. Jedno měření tloušťky materiálu proběhne v aktuální poloze laserového
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ukazovátka.
• Neměřit. Použije se aktuální tloušťka materiálu.

Dodatečné zvedání nástroje pro nerovný materiál
Tuto funkci vyberte, pokud má materiál nerovný povrch.
Dávejte pozor, aby nástroj nepoškrábal materiál.

6.4.5.2 Použití řezacího profilu k definování nastavení řezání

Menu Bar->Pokročilé->Prostředky->Moje materiály>Řezací stůl

Profil řezání
Z rozevíracího seznamu vyberte správný řezací profil.
V rozevíracím seznamu jsou uvedeny řezací profily vhodné pro tento materiál.
Když vyberete řezací profil, vyberete kombinaci parametrů Přednastavení nástrojů, Přednastavení
optimalizace a Přednastavení produkce.
Daná kombinace je uvedena v dialogu.

POZNÁMKA: Řezací profily jsou v některých situacích vhodnější než Nastavení specifické pro
materiál:
1. Když lze použít stejnou kombinaci přednastavení nástrojů, optimalizace a produkce pro různé

materiály nebo rodiny materiálů.
2. V některých použitích v opačném směru lze řezací profily vybrat a přidat do vstupního souboru

pro konzoli iPC, zatímco nastavení specifické pro materiál přidat nelze.
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6.4.5.3 Použití materiálu k definování nastavení řezání

Tuto funkci použijte k přípravě kombinace přednastavení nástrojů, přednastavení optimalizace a
přednastavení produkce vhodných pro daný materiál.

Přednastavení nástrojů
Z rozevíracího seznamu vyberte správné přednastavení nástrojů.
V rozevíracím seznamu jsou uvedena přednastavení nástrojů vhodná pro tento materiál.
Uvedeny jsou typy vrstev a příslušné nástroje.
Zobrazit vše zobrazí seznam všech přednastavení nástrojů, nejen těch, které jsou použitelné pro vybraný
materiál. Viz  Přednastavení nástrojů na stránce 112 .
Pokud je vybráno přednastavení nástrojů, které ještě není použitelné, zobrazí se možnost Použít pro
aktuální materiál. Po stisknutí tlačítka je přednastavení nástrojů použitelné pro aktuální materiál.

Přednastavení optimalizace
Z rozevíracího seznamu vyberte správné přednastavení optimalizace.

Přednastavení produkce
Z rozevíracího seznamu vyberte správné přednastavení produkce.

                                                                                                                                                                                                           127 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Uživatelská příručka



6.4.5.4 Zadání velikosti materiálu

Materiál může být k dispozici v různých velikostech materiálu.
Pomocí tohoto dialogu lze uchovávat seznam materiálů a vybrat správný materiál pro toto přednastavení
nástrojů.

POZNÁMKA: Správně definované velikosti materiálu jsou nezbytným předpokladem při vytváření
vnořených rozvržení.

Velikosti
Toto je seznam definovaných materiálů.
Pokud připravíte nový arch pro tento materiál, arch bude doplněn do tohoto seznamu.

Přidat
V seznamu přibude nový arch.

Odstranit
Odstraní ze seznamu vybraný arch.

Jméno
Zde lze upravit název vybraného archu.

Šířka/Délka
Určuje velikost archu.
Hodnoty jsou uvedeny v milimetrech, ale lze zadat také hodnotu např. 50 palců.

Podávání z role
Určete, zda máte roli materiálu.

Směr drážky/vlny
Z rozevíracího seznamu vyberte směr drážky.
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Použít jako výchozí
Určete, zda se má tato velikost vybírat automaticky, když otevřete úlohu, která využívá tento materiál.

6.4.6.   Rodiny materiálů

Rodiny materiálu jsou v podstatě seznamy názvů.
Používáme rodiny materiálu ke zjednodušení výběru přednastavení nástrojů.
Sekvence je následující:

Definování přednastavení nástrojů

Při definování přednastavení nástrojů určete, na který materiál nebo rodinu materiálu se vztahuje dané
přednastavení nástrojů.
Jak vidíte v příkladu, Přednastavení nástrojů 1 a Přednastavení nástrojů 3 platí pro Rodinu materiálu 1.

Výběr přednastavení nástrojů.
Když jste vyzváni k výběru přednastavení nástrojů pro úlohu, jste vyzváni nejprve k určení rodiny materiálu.
V seznamu dostupných přednastavení nástrojů budou zobrazena pouze ta, která se vztahují na vybranou
rodinu materiálu.

Díky tomu je počet voleb omezen pouze na ty, které jsou relevantní.

6.4.6.1 Údržba rodin materiálu

Menu Bar->Pokročilé->Prostředky->Rodiny materiálu
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Rodiny materiálu:
Níže najdete seznam dostupných rodin materiálu.
Pokud připravíte vlastní rodinu materiálu, bude tato rodina přidána do seznamu.

Přidat
Vytvořte vlastní rodinu materiálu.

Odstranit
Odstraňte vybranou rodinu materiálu.

Přejmenovat
Přejmenujte vybranou rodinu materiálu.

Informace o použití rodiny materiálu na přednastavení nástrojů najdete v části Přednastavení nástrojů .

6.4.6.2 Výběr rodiny materiálu.

Otevřené úlohy->Vrstvy->Přednastavení nástrojů

Toto je jediná volba nabídky Přednastavení nástrojů, ve které jste vyzváni k výběru rodiny materiálu.

                                                                                                                                                                                                           130 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Uživatelská příručka



6.4.7.   Přednastavení mapování

Menu Bar->Pokročilé->Prostředky->Přednastavení mapování

Přednastavení mapování definuje, jak jsou křivky ve vstupním souboru namapovány na vrstvy iPC související
s různými typy vrstev. Správné typy vrstev jsou základním předpokladem pro automatické aplikování
informací o nástrojích z přednastavení nástrojů specifických pro materiál. Viz také  Přednastavení nástrojů na
stránce 112 .
Přednastavení mapování zahrnuje jednu sadu pravidel mapování pro každý formát souboru, který může
konzole iPC importovat.

Atributy křivky ve vstupním souboru jsou definovány různými způsoby, v závislosti na formátu souboru;
typicky je to prováděno podle názvu vrstev, typů linek, čísel P a barvy.

6.4.7.1 Spravovat přednastavení mapování

Menu Bar->Pokročilé->Prostředky->Přednastavení mapování
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Přednastavení mapování:
Níže najdete seznam dostupných přednastavení mapování.
K dispozici je sada výchozích továrních přednastavení mapování.
Pokud vytvoříte vlastní přednastavení mapování, budou přidána do tohoto seznamu.
Výchozí tovární přednastavení mapování lze zobrazit, ale nikoli upravit.

Přidat
Vytvořte vlastní přednastavení mapování.

Odstranit
Můžete odstranit vlastní přednastavení mapování.
Pokud vyberete jedno z výchozích továrních přednastavení mapování, bude toto tlačítko deaktivováno.

Přejmenovat
Můžete přejmenovat vlastní přednastavení mapování.
Pokud vyberete jedno z výchozích továrních přednastavení mapování, bude toto tlačítko deaktivováno.

Kopírovat
Vytvořte vlastní přednastavení mapování na základě kopie vybraného přednastavení.

Popis
Zobrazí se popis vybraného přednastavení mapování.

Mapování různých formátů souboru
Pro vybrané přednastavení mapování:

• Jedná se o přehled, který uvádí mapování pro různé formáty souboru.
• Žádné úpravy nejsou možné.
Informace o vlastních přednastaveních mapování najdete níže.
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VYTVOŘENÍ VLASTNÍHO PŘEDNASTAVENÍ MAPOVÁNÍ

Vlastní přednastavení mapování lze vytvořit pomocí tlačítka Přidat nebo Kopírovat v dialogu Přednastavení
mapování.
Nejprve budete vyzváni k zadání názvu přednastavení mapování.
Zadejte požadovaný název, stiskněte tlačítko OK a pokračujte k dialogu Upravit přednastavení mapování:

Popis
Po vytvoření vlastního přednastavení mapování sem zadejte jeho popis.

Mapování různých formátů souboru

Mapování Kongsberg
Z rozevíracího seznamu vyberte mapování, které chcete použít.

Mapování ARD
Z rozevíracího seznamu vyberte mapování, které chcete použít.

Mapování CF2
Z rozevíracího seznamu vyberte mapování, které chcete použít.

Mapování DDES2
Z rozevíracího seznamu vyberte mapování, které chcete použít.

Mapování DXF
Z rozevíracího seznamu vyberte mapování, které chcete použít.

Mapování PDF
Z rozevíracího seznamu vyberte mapování, které chcete použít.

Mapování i-script
Z rozevíracího seznamu vyberte mapování, které chcete použít.

Výchozí tovární mapování nelze měnit.
Pokud chcete upravené mapování v přednastavení mapování, musíte vytvořit vlastní mapování v nabídce
Akce mapování:

AKCE MAPOVÁNÍ

Přidat
Přidejte nové mapování do tohoto formátu souboru.
Podrobnosti o vytváření a úpravě vlastního mapování najdete níže.

Odstranit
Odstraňte toto mapování. Je nutné vybrat jedno z vlastních mapování.

Zobrazit
Zobrazte vybrané mapování.

Kopírovat
Přidejte nové mapování do tohoto formátu souboru na základě kopie vybraného mapování.
Podrobnosti o vytváření a úpravě vlastního mapování najdete níže.
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VYTVOŘENÍ VLASTNÍHO MAPOVÁNÍ

Vlastní mapování lze vytvořit pomocí tlačítka Přidat nebo Kopírovat v dialogu Akce mapování.
Nejprve budete vyzváni k zadání názvu mapování.
Zadejte požadovaný název, stiskněte tlačítko OK a pokračujte k dialogu Upravit mapování:

Mapování je v podstatě tabulka pravidel pro převod vstupního souboru na vrstvy iPC související s různými
typy vrstev. Pravidla jsou vykonávána shora dolů. Křivky mající stejné atributy mohou být namapovány na
několik vrstev iPC různých typů vrstev, aby tak bylo možné vytvořit křivky s několika nástroji.
Existují různá pravidla pro různé formáty.

Název přednastavení
Zadejte název nového mapování.

Nový
Přidejte do tabulky nový řádek.

D&uplikovat
Vytvořte kopii zvoleného řádku v tabulce, čímž vytvoříte podobnou položku v tabulce mapování.

Přesunout nahoru
Posuňte vybraný řádek o jeden krok nahoru.

Přesunout dolů
Posuňte vybraný řádek o jeden krok dolů.

Odstranit
Odstraňte vybraný řádek.
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MAPOVÁNÍ RŮZNÝCH FORMÁTŮ

Standardní formát ACM pro Kongsberg

Typ registrační značky
Zadejte typ registrační značky používaný ve
vstupním souboru.

P číslo
Číslo používané k identifikaci různých typů linky ve
vstupním souboru.

Formát PDF

Ignorovat text
Text ve vstupním souboru bude vynechán.

Importovat pole ořezu
Určete, zda má být zahrnuto pole ořezu.
Pole ořezu = hraniční obdélník.

Název vrstvy iPC
Název vrstvy iPC pro pole ořezu.

Typ vrstvy iPC
Typ vrstvy iPC pro pole ořezu.
Typ vrstvy  pro pole ořezu.
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Formát ARD – nativní formát softwaru ArtiosCAD

Importovat rozměry a text
Zvolte, zda se mají importovat rozměry a text. Vhodné pouze pro vykreslování.

Importovat jako vzorek s vruby
Zvolte, zda se mají importovat vruby. Povšimněte si, že dostupné typy linek pro mapování se tímto
výběrem změní.

Neklopit:
Zvolte, zda má po importu směřovat nahoru vnitřek nebo vnějšek designu.
Pro udržení strany nahoru, jak je definováno v aplikaci ArtiosCAD, zvolte Jak bylo navrženo.

Rozbalit komplexní typy linek
Zvolte, zda mají být složité typy linek v souboru ARD rozšířený na počet řezání a v některých případech na
linky rylování. Použijte pro perforační linky, linky zipu atd.

Vytvořit spojité čáry pro děrovací kolo
Pokud je povoleno Rozbalit komplexní typy linek, perforované linky získají perforovaný vzor pro řezání
nožem. Pokud se má použít nástroj děrovací kolo, lze pomocí této funkce perforované linky udržovat
nepřetržité.

Obecné
Parametry vstupního souboru se liší v závislosti na různých formátech souborů.

Název vrstvy iPC
Název vrstvy, který bude použit v konzole iPC
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Typ vrstvy iPC
Typ vrstvy , který bude použit v konzole iPC

6.5.   Přednastavení stolu

Přednastavení stolu definuje některá základní chování systému, například podávání archu, podávání rolí a
další.

Výběr funkce Přednastavení stolu

Otevřená úloha->Nastavení produkce->Manipulace s materiálem->Přednastavení stolu

POZNÁMKA: Vybrat lze pouze Přednastavení stolu konfigurované pro aktuální nastavení konfigurace
stroje.

6.5.1.   Dostupná přednastavení stolu

 

Jsou nainstalovány následující funkce Přednastavení stolu (v závislosti na konfiguraci stroje):
1. Zaparkovat za stolem
2. Podávání z role
3. Podávání archu
4. Ruční podávání archu
5. Výroba MultiZone
6. MultiZone production s robotem
7. Vkládání – vykládání pomocí robotu
8. Výroba s podavačem a stohovačem
9. Výroba s podavačem s dolní kamerou
10. Výroba s podavačem a stohovačem s dolní spodní kamerou
11. Mermaid Flexo Automation

6.5.1.1 Park After Table
Před začátkem umístěte první arch na vršek stolu.
1 – Po stisknutí tlačítka Start se stane následující:

• Vytvoří se kopie 1 nebo
• počet kopií určený funkcí Postoupit a opakovat.
2 – Hlava nástroje se posune do polohy parkování.
3 – Položka Výměna materiálu se zobrazí na panelu stroje.
4 – Obsluha by měla materiál umístit do stejné polohy a poté stisknout tlačítko Start.
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5 – Zbývající kopie se vytvoří stejným způsobem, dokud nebude vytvořen zadaný počet kopií.
Podtlak a zpětný proud vzduchu se zapínají/vypínají automaticky coby nedílné součásti tohoto procesu.

Toto přednastavení stolu má následující další nastavení:
• Ruční řízení vakua na stránce 142
• Zpětný proud vzduchu po poslední kopii

6.5.1.2 Podávání z role

Vyžaduje podavač rolí a dopravníkový pás.
Před zahájením činnosti musí být na stůl umístěna první kopie na roli.
1 – Po stisknutí tlačítka Start se vytvoří kopie 1 nebo počet kopií určený funkcí Postoupit a opakovat.
2 – Příčník se posune zpět na řezací stůl a posune dopravník a roli vpřed. Vzdálenost podávání je definována
vzdáleností postupování (definovanou v možnosti Postoupit a opakovat).
3 – Vytvoří se druhá kopie. (První registrační značky je třeba identifikovat manuálně, pokud není vzdálenost
kroku řádně zadána.)
4 – Příčník podá další kopii (registrační značky budou nyní identifikovány automaticky).
5 – Sekvence pokračuje, dokud nebude vytvořen zadaný počet kopií.
Podtlak a zpětný proud vzduchu se zapínají/vypínají automaticky coby nedílné součásti tohoto procesu.

Toto přednastavení stolu má následující další nastavení:
• Dvojitý zpětný proud vzduchu po posuvu na stránce 142
• Vynechat stůl, pokud nebude nalezena registrační značka na stránce 144
• Přeskočit stůl po na stránce 144

6.5.1.3 Podávání archu

Vyžaduje podavač archů/podavač desek a dopravníkový pás.
Zahajte činnost bez jakéhokoli archu na stole.
1 – Při stisknutí tlačítka Start

• Na stůl bude zaveden počet archů definovaný funkcí Předvložit archy (výchozí hodnota 1) pomocí
nástroje Podavač archů a dopravníku a příčníku.

• Vzdálenost podávání je definována nastavením Délka zavádění archu. Pokud je vybrána možnost Zavést
do přední části stolu, budou archy podány do přední části stolu.

2 – Bude vytvořen první arch nebo počet kopií udaných funkcí Postoupit a opakovat ve směru Y, zatímco
nástroj Podavač archů podává další arch. První registrační značky je nutné identifikovat manuálně.
3 – Příčník se posune zpět na stůl a posune dopravník a arch vpřed.
4 – Vytvoří se druhá kopie. Normálně budou nyní registrační značky nalezeny automaticky.
5 – Nástroj Sheet Feeder současně podává další arch, ale během tvorby prvních kopií se učí, kdy má začít
operace podání archu v termínu.
6 – Příčník podá další arch.
7 – Sekvence pokračuje, dokud nebude vytvořen zadaný počet kopií.
Podtlak a zpětný proud vzduchu se zapínají/vypínají automaticky coby nedílné součásti tohoto procesu.
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Toto přednastavení stolu má následující další nastavení:
• Dvojitý zpětný proud vzduchu po posuvu na stránce 142
• Zavést do přední části stolu na stránce 142
• Délka zavádění archu na stránce 143
• Předvložit archy na stránce 143
• Vynechat předvložení prvního archu na stránce 144
• Vynechat stůl, pokud nebude nalezena registrační značka na stránce 144
• Přeskočit stůl po na stránce 144

6.5.1.4 Ruční podávání archu

Vyžaduje pás dopravníku.
Ruční podávání archu funguje stejně jako  Podávání archu na stránce 138 , ale nevyžaduje žádné jiné
automatizační zařízení než pás dopravníku. Uživatel umístí arch na zadní stranu stolu ručně, zatímco stroj
řeže aktuální kopii. Po dokončení stroj posouvá arch a pokračuje ve výrobě, dokud není množství kopií
naplněno.

Toto přednastavení stolu má následující další nastavení:
• Dvojitý zpětný proud vzduchu po posuvu na stránce 142
• Zavést do přední části stolu na stránce 142
• Délka zavádění archu na stránce 143
• Vynechat předvložení prvního archu na stránce 144
• Předvložit archy na stránce 143

6.5.1.5 Výroba MultiZone

Viz samostatná část  Vícezónová produkce na stránce 253 .

6.5.1.6 Vícezónová produkce pomocí robotu

Vyžaduje se robotická buňka s vícezónovým uchopováním.
Informace naleznete na konci části  Automatizační zařízení na stránce 278
Stoh s archy je umístěn do vstupního stohu
1. Po stisknutí tlačítka Start
2. příčník zaparkuje v zóně 2.
3. Robot změří výšku výstupního stohu.
4. První arch bude odebrán ze vstupního stohu a umístěn do zóny 1.
5. Stroj převede arch v zóně 1, robot zároveň vloží arch do zóny 2.
6. Robot zaparkuje nad zónou 1.
7. Jakmile bude převádění dokončeno, příčník se přesune do zóny 2 a převede arch v této zóně.
8. Převedený arch v zóně 1 bude vyložen do výstupního stohu.
9. Nový arch bude vložen do zóny 1 a robot bude zaparkován nad zónou 2.
10. Zatímco bude převáděna zóna 2, příčník se přesune do zóny 1 a zahájí převádění tam.

                                                                                                                                                                                                           139 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Uživatelská příručka



11. Arch v zóně 2 bude vyložen a do zóny bude vložen nový arch.
12. Sekvence 6-11 se bude opakovat, dokud nebudou vyrobeny všechny archy.

6.5.1.7 Vkládání – vykládání pomocí robotu

Vyžaduje se robotická buňka s vícezónovým uchopováním.
Informace naleznete na konci části  Automatizační zařízení na stránce 278
Stoh s archy je umístěn do vstupního stohu
1. Po stisknutí tlačítka Start
2. zaparkuje příčník na konci stolu.
3. Robot změří výšku výstupního stohu.
4. První arch bude odebrán ze vstupního stohu a umístěn na stůl.
5. Robot zaparkuje nad stolem.
6. Stroj převede první arch.
7. Jakmile bude převádění dokončeno, příčník se přesune na konec stolu.
8. Převedený arch bude vyložen do výstupního stohu.
9. Sekvence 4-8 se bude opakovat, dokud nebudou převedeny všechny archy.

6.5.1.8 Produkce s podavačem a stohovačem

Vyžaduje podavač desek i-BF a stohovač materiálu i-MS.
Vyžaduje dopravníkový pás.

Toto přednastavení stolu vyžaduje, aby měl stroj nainstalovaný dopravníkový pás, podavač a stohovač.
Produkce je kontinuální, arch je ze podavače sebrán a zaveden na stůl dopravníkovým pásem. Délka
zavedení je stanovena zadanou velikostí archu. Velikost archu slouží k nalezení délky zavedení, která bude
představovat nejefektivnější způsob využití systému podavače a stohovače, a bude vybráno simultánní nebo
sekvenční zavádění/vykládání.
• Simultánní zavádění/vykládání představuje nejefektivnější způsob výroby. Lze je využít pouze tehdy,

pokud jsou archy dostatečně malé, aby během řezání na stole nepřečnívaly do polohy pro odebírání
stohovače.
Když probíhá řezání úlohy, bude na stůl zaveden nový arch a dříve řezaný arch bude umístěn do
vykládací oblasti stohovače v rámci jediného zavádění. Stohovač obdrží signál a vyloží arch současně
s výrobou další kopie na stole.

• Sekvenční zavádění/vykládání je vybráno, když je vybraná velikost archu příliš velká na simultánní
produkci. Arch bude zaveden a nařezán v oblasti pro odebírání stohovače. Při řezání archu bude arch
nejprve vyložen z řezacího stolu a až poté bude na stůl vložena další kopie.
Registrace úlohy/archu provedena se stanovenou metodou, definovanou v rámci registrace na kartě
Produkce. Po dokončení produkce se hlava nástroje zaparkuje v poloze nastavené možnosti parkování
hlavy nástroje. Podtlak se automaticky zapne během produkce a vypne se, když se úloha zavádí, když je
zastavena nebo dokončena.
Sekvence se bude opakovat, dokud nebude vyroben zadaný počet kopií.
Podtlak se automaticky zapne při produkci a vypne se, když se úloha zavádí, když je zastavena nebo
dokončena.
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Toto přednastavení stolu má následující další nastavení:

• Dvojitý zpětný proud vzduchu po posuvu na stránce 142
• Vynechat předvložení prvního archu na stránce 144
• Vynechat stůl, pokud nebude nalezena registrační značka na stránce 144
• Přeskočit stůl po na stránce 144

6.5.1.9 Produkce s podavačem s dolní kamerou

Vyžaduje podavač desek, spodní kameru a dopravníkový pás.
Toto je přednastavení stolu, které využívá podavač desek a spodní kameru, a umožňuje tak produkci ze
zadní strany potištěného archu.
Systém spodní kamery skenuje arch zespodu, vyhledá registrační značky, hrany a rohy archu a potom
vypočítá umístění úlohy ve vztahu k rohům archu. Po zavedení horní kamera zaregistruje roh a provede
správné umístění.
Velikost materiálu se musí přidat do seznamu Pokročilé > Prostředky > Moje materiály.
Velikost materiálu se musí nastavit přesně, aby podavač podával správnou délku a kamera správně snímala
arch.
Tento postup je podobný postupu "Zavádění archů – Zavádění před" výše, využívá však podavač desek
namísto podavače archů a k vyhledání registračních značek používá spodní kameru namísto horní boční
kamery.

Toto přednastavení stolu má následující další nastavení:
• Dvojitý zpětný proud vzduchu po posuvu na stránce 142
• Zavést do přední části stolu na stránce 142
• Délka zavádění archu na stránce 143
• Předvložit archy na stránce 143
• Vynechat předvložení prvního archu na stránce 144
• Vynechat stůl, pokud nebude nalezena registrační značka na stránce 144
• Přeskočit stůl po na stránce 144
• Obrátit materiál na stránce 144

6.5.1.10 Produkce s podavačem a stohovačem s dolní kamerou

Vyžaduje podavač desek i-BF a stohovač materiálu i-MS.
Vyžaduje dopravníkový pás.
Vyžaduje spodní kameru.

Toto přednastavení stolu má stejný pracovní postup jako produkce se podavačem a stohovačem až na to,
že je použita spodní kamera.
Systém spodní kamery skenuje arch zespodu, vyhledá registrační značky, hrany a rohy archu a potom
vypočítá polohu úlohy ve vztahu k rohům archu. Po zavedení horní kamera zaregistruje roh a provede
správné umístění.

Toto přednastavení stolu má následující další nastavení:
• Dvojitý zpětný proud vzduchu po posuvu na stránce 142
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• Vynechat předvložení prvního archu na stránce 144
• Vynechat stůl, pokud nebude nalezena registrační značka na stránce 144
• Přeskočit stůl po na stránce 144
• Obrátit materiál na stránce 144

6.5.1.11 Mermaid Flexo Automation

Vyžaduje se pás dopravníku a připojení k serveru Mermaid Automation, viz část  Automatizační zařízení na
stránce 278 .
Při stisknutí tlačítka Start přejde konzola iPC do režimu nečinnosti, dokud není z mycí jednotky na zadní
konec stolu vložena flexotisková deska a ze serveru nebudou odeslány informace o úkolu, který má být
vytvořen, včetně specifikace materiálu.

Po naložení na pás dopravníku a odřezání desky se konzola iPC ohlásí zpět na serveru a přejde do režimu
nečinnosti, dokud se na stole neobjeví další deska a nepřijmou se nové informace o úloze.

Materiál a předvolby musí být definovány úplně, aby byla produkce spuštěna automaticky.

Toto přednastavení stolu má následující další nastavení:
• Dvojitý zpětný proud vzduchu po posuvu na stránce 142
• Zavést do přední části stolu na stránce 142
• Délka zavádění archu na stránce 143
• Vynechat předvložení prvního archu na stránce 144
• Předvložit archy na stránce 143
• Vynechat stůl, pokud nebude nalezena registrační značka na stránce 144
• Přeskočit stůl po na stránce 144

6.5.2.   Další nastavení

6.5.2.1 Dvojitý zpětný proud vzduchu po posuvu

Bude provedena jedna další sekvence zpětného proudu vzduchu, která eliminuje zvrásnění materiálu.

6.5.2.2 Ruční řízení vakua
Ovládání podtlaku není integrováno do přednastavení stolu, ale je zajištěno tlačítky na panelu obsluhy.

6.5.2.3 Zavést do přední části stolu

                                                                                                                                                                                                           142 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Uživatelská příručka



Umožňuje automatické zavádění archů do přední části stolu.
Délka zavedení se počítá s využitím parametrů Vzdálenost podavače od stolu a Délka pracovní oblasti
v dialogu Možnosti.
Poznámka: Tato funkce je určena pouze pro operace nástroje Podavač archů.

6.5.2.4 Délka zavádění archu

Umožňuje nastavení vzdálenosti, kterou zařízení použije při podávání archů při použití nástroje Podavač
archů.
Při správném nastavení této hodnoty bude doba podávání zkrácena na minimum. Délka zavedení je obvykle
přibližně stejná jako délka archu nebo mírně delší.
Pokud je na stole současně umístěno více archů, může být nastavena délka o něco menší.
Více archů na stole maximalizuje držení podtlaku.
Poznámka: Tato funkce je určena pouze pro operace nástroje Podavač archů.

6.5.2.5 Předvložit archy
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Zadejte počet archů, které mají být vloženy na začátku produkce.
Tuto funkci použijte, pokud je nutné před zahájením produkce vložit více než jeden arch.

6.5.2.6 Vynechat předvložení prvního archu

Tuto funkci použijte, když už je na stole první arch. Pokud se používá spodní kamera, úloha bude opakovaně
používat poslední sejmutý obraz.
Poznámka: Tato funkce je určena pouze pro operace podavače archů nebo podavače desek.

6.5.2.7 Vynechat stůl, pokud nebude nalezena registrační značka

Pokud není nalezena registrační značka nebo roh, konzola iPC automaticky přeskočí stůl během produkce se
podáváním archu nebo podávání z role.
Funkce Přeskočit stůl umožňuje spouštět konzolu iPC s menším počtem zásahů obsluhy, protože nedochází
k přerušení produkce v důsledku špatně zavedených archů nebo poškozených registračních značek či rohů.
Poznámka: Pokud není nalezena registrační značka nebo roh na dvou po sobě jdoucích arších, spuštění úkolů
se zastaví.

6.5.2.8 Přeskočit stůl po

Zadání počtu sekund v poli Přeskočit stůl po zpozdí přeskočení stolu.
Tuto funkci použijte, chcete-li zajistit určitou dobu na manuální opravu.

6.5.2.9 Obrátit materiál

Tato funkce slouží k upřesnění, zda byl arch převrácen po délce nebo šířce stolu. Viz definice funkcí Otočit a
Shodit na konci části  Úloha zahrnující reverzní operaci na stránce 246 .
Poznámka: Tato funkce je určena pouze pro operace se spodní kamerou.
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6.6.   O registraci

6.6.1.   Přidání registračních značek

Aby bylo možné dosáhnout dokonalého zarovnání tisku k řezu, všechny tištěné úlohy určené k dokončení na
zařízení iPC by měly obsahovat registrační značky.
Přidáním registračních značek do souboru tisku a řezu konzole iPC poskytujete nezbytné informace pro
registraci cesty řezu do tištěné grafiky.
Umístění a celkový počet registračních značek závisí na požadované toleranci řezání a odhadované míře
deformace.
i-cut Layout je softwarový balíček od společnosti Esko, který nabízí funkce pro automatizaci procesu
přidávání registračních značek.
Stejný algoritmus se používá v případě speciálního zásuvného modulu ai-cut pro aplikace Illustrator®.
Používání těchto nástrojů výrazně zjednodušuje proces přidávání registračních značek, ale přesto byste se
měli seznámit se základními koncepty vysvětlenými v této části.
Další informace o zásuvném modulu ai-cut viz  Používání zásuvného modulu ai-cut na stránce 339 .

Nesprávná triangulace deformované grafiky pouze
se čtyřmi registračními značkami.

Vylepšená triangulace deformované grafiky s osmi
registračními značkami.

Znalost funkcí registrace konzoly iPC vám pomůže rozhodnout se, kolik registračních značek chcete do úlohy
přidat a kam je chcete umístit. Další informace o registraci naleznete v části  Typy registrace na stránce
72 .
Chcete-li dosáhnout nejlepší kompenzace, registrační značky by měly být umístěny kolem cesty řezu a je-
li to možné, také uvnitř ní, a to tak, aby tvořily trojúhelník. Úlohy s těsnější tolerancí řezání vyžadují více
registračních značek.
Čím více registračních značek, tím menší každá triangulovaná oblast bude a tím přesněji bude konzola iPC
moci kompenzovat deformaci v dané oblasti.
Pokud jsou v úloze určité oblasti, které jsou náročnější než jiné, je nutné do nich přidat více registračních
značek. Je obtížné přesně předvídat míru deformace, která v tištěné úloze vznikne. Proto navrhujeme vždy
zahrnout více registračních značek, než si myslíte, že bude potřeba.
Nadbytečné registrační značky lze v konzole iPC kdykoli odstranit, ale jakmile bude úloha vytištěna, není
možné žádné další registrační značky přidat.
Úlohy delší než řezací stůl budou rozděleny a konzola iPC je vytvoří po částech. Přidání registračních značek
podél těchto předělů zlepší registraci a zarovnání cest řezání mezi jednotlivými částmi.
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6.6.2.   Typy registračních značek

Kružnice: 3 mm < D < 12 mm 1/8 palce < D < 1/2 palce

Maska: D >= d + 4 mm D >= d + 5/32 palce

Kruh s výřezem: 4 mm < D < 12 mm 5/32 palce < D < 1/2 palce

1 mm < T < D/4 3/64 palce < T < D/4

Kříž: 4 mm < D < 15 mm 5/32 palce < D < 19/32 palce

1 mm < T < D/4 3/64 palce < T < D/4

Konzola iPC podporuje čtyři typy registračních značek: kružnici, masku, kruh s výřezem a kříž.
Zařízení hledá registrační značky a detekuje je automaticky.
Proto není k dispozici žádná funkce pro určení typu registračních značek.
Kružnice je nejlepší volbou téměř pro všechny případy. Pokud existuje velké množství odrazů nebo
nedostatečný kontrast mezi barvou vytištěných registračních značek a pozadím, tvar kruhu s výřezem může
konzole iPC pomoci dosáhnout lepších výsledků při čtení registračních značek.

6.6.2.1 Důležité informace o funkci Registrační značky
Jedná se o pravidla pro interpretaci vrstvy registrační značky:
• Bližší obrys je registrační značka s polohou v geometrickém středu.
• Křivka se 3 body detekuje roh.
• Křivka se 2 body detekuje hranu.
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Pokud máte jednoduchý kříž tvořený dvěma
protínajícími se přímkami ve vstupním souboru,
získáte nepředvídatelný výsledek. Může být
interpretován jako dva rohy (A) nebo tři hrany (B).
Použijte uzavřený obrys dle pokynů výše.

6.6.3.   Typy kompenzace

Typ kompenzace určuje, jak bude konzola iPC registrovat a upravovat cesty řezu na základě informací, které
shromažďuje ze čtení registračních značek.
K dispozici jsou následující typy kompenzace:

• Umístění
• Registrovat křivku
• Přesunout úlohu
• Registrovat vrstvu
• Lineární kompenzace
• Plná kompenzace
Aby bylo možné obraz doplnit, zahrnuli jsme také popis dvou metod registrace, při kterých se nepoužívají
registrační značky:
• Bez registračních značek, pomocí pravítka
• Rozpoznání hrany

Bez registračních značek, pomocí pravítka

Umístění archu oproti pravítku zajišťuje správný
výřez.

Předpokladem je, že je grafika správně umístěna
vzhledem k rohu archu.

Poznámky:
• Předpokladem je, že je řezací stůl vybaven pravítky.
• Odsazení od referenčního bodu ke geometrii musí být známo.
• Tato metoda není doporučována, pokud úloha obsahuje grafiku, ke které musí být výřez zarovnán.
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Rozpoznání hrany

Poloha archu je neznámá, výřez
je nesprávný.

Polohu archu lze zjistit pomocí
funkce Rozpoznání hrany.

Výřez je perfektní.
Předpokladem je, že je grafika
správně umístěna vzhledem
k rohu archu.

Poznámky:
• Odsazení od hrany archu ke geometrii musí být známo (hraniční obdélník úlohy).
• Předpokládá se rovný roh archu.
• Tato metoda není doporučována, protože nezahrnuje žádnou kompenzaci.

Umístění
Tato nejjednodušší forma registrace otočí a umístí všechny křivky ve všech vrstvách jako jednu.
Velikost, tvar a relativní poloha křivek zůstávají nedotčené, což je zásadní pro každý konstrukční návrh.

Umístění a otočení grafiky je neznámé. Správné umístění lze získat pomocí registračních
značek.

Registrovat křivku
Jednotlivé křivky budou vytvořeny s přesnou velikostí a tvarem definovaným souborem, ale budou
zaregistrovány samostatně mimo všechny ostatní křivky v souboru, čímž se kompenzují změny umístění a
otočení ve vytištěné úloze. To se typicky používá, když úloha obsahuje mnoho tvarů a když si musí všechny
tvary zachovat svou původní velikost.
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Umístění a otočení grafiky je neznámé. Pomocí registračních značek lze změnit umístění a
otočení jednotlivých křivek samostatně.

Přesunout úlohu
To je podobné funkci Registrovat křivku, ale s globální rotací.

• Všechny křivky si zachovají původní velikost a tvar.
• Každá křivka bude přesunuta samostatně na základě jejího těžiště a místní deformace poblíž dané křivky.
• Každá křivka bude otočena na základě celkové měřené rotace.

Umístění a otočení grafiky je neznámé. Možnost Registrační značky používáme
k následujícím činnostem:
• samostatná změna polohy jednotlivých křivek,
• změna rotace jednotlivých křivek dle celkové

vypočítané rotace všech křivek.

Registrovat vrstvu
Podobně jako u funkce Registrovat křivku i tento typ registrace kompenzuje jednotlivé vrstvy samostatně.
Všechny křivky v jednotlivých vrstvách si zachovají přesnou velikost, tvar a relativní umístění.

Lineární kompenzace
Tento typ registrace nabízí druhou nejvyšší úroveň kompenzace.
Je-li vybrán typ Lineární kompenzace, konzola iPC použije pro všechny křivky průměrnou kompenzaci.
Velikost, tvar, odsazení a otočení všech křivek se změní, čímž se vykompenzuje lineární deformace ve
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vytištěné grafice. Lineární kompenzace se používá zřídkakdy, protože plná kompenzace nabízí vynikající
registraci a kompenzaci, ale přesto je nabízena jako jedna z možností.

Velikost, umístění a otočení grafiky je neznámé. Pomocí registračních značek lze změnit umístění,
otočení a velikost výřezu.

Plná kompenzace
Je-li tato možnost vybrána, konzola iPC upraví umístění všech bodů na každé křivce samostatně dle umístění
tří registračních značek nejblíže k těmto bodům.
Tato funkce kompenzuje všechny typy deformace, včetně odsazení, měřítka, otočení, asymetrie a
kombinovaných deformací. Plná kompenzace nabízí nejvyšší úroveň kompenzace a nejvyšší věrnost cesty
řezu vytištěné grafice.

Umístění a tvar grafiky jsou neznámé. Pomocí registračních značek lze přepočítat tvar
grafiky.

6.6.4.   O typech kompenzace

Jeden typ registrace je zvolen pro každou úlohu (Otevřená úloha->Nastavení produkce->Registrace).
Úlohy vytištěné s velkým množstvím přetisků nebo úlohy, které musí zachovávat přesnou celkovou velikost
nebo které obsahují řezy, které musí zachovávat přesnou relativní velikost, mohou vyžadovat použití
možností Umístění, Registrovat křivku, Registrovat vrstvu.
Několik málo soutiskových značek kolem vnější hrany jednotlivých cest nebo skupin cest poskytuje dostatek
informací pro tyto typy registrace.
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Úlohy, které vyžadují přesnou hodnotu Řezat k registraci tisku nebo přesnou šířku vnější hranice, by měly
být vytvořeny s možností Plná kompenzace.
Nestabilní materiály, jako například flexibilní obrázky nebo užitá grafika, také často vyžadují možnost Plná
kompenzace pro řádnou registraci. Flexibilní materiál se však často natahuje. Některé aplikace vyžadují, aby
byla zachována původní velikost. V těchto případech a zejména pokud je úloha delší než stůl, doporučuje se
jako typ kompenzace možnost Registrovat křivku.
Úlohy vytvořené pomocí tradičních metod tisku, jako je tisk z obrazovky, vykazují největší deformace.
Digitálně vytištěné úlohy obecně obsahují menší deformace, ale přesnost se u jednotlivých tiskáren značně
liší. Vytvoření digitálně vytištěných úloh s těsnými tolerancemi stále vyžaduje kompenzaci, především pokud
je úloha vytištěna na pružný základ.

6.7.   Příprava souboru pro konzolu iPC

6.7.1.   Typy souborů

 Vstupní soubory konzoly iPC

Pro import do konzoly iPC jsou dostupné následující typy souborů:
• Soubory iPC: .cut, .script, .cgf, .layout, .queue.
• Soubory křivek: .acm, .ard, .mfg, .dxf, .ai, .pdf, .cf2, .ds2., .cfg.
• Soubory balíčku: .dfscut, .zip.
Pro přípravu souborů se často používá aplikace Adobe Illustrator®, ale je možné použít jakýkoli návrhářský
nebo kreslicí software založený na vektorech, který umožňuje výstup do jednoho nebo několika
kompatibilních typů souborů.

 Soubory iPC, popis

.cut
Úloha uložená v iPC jako binární soubor .cut obsahuje všechna nastavení provedená v souboru.
Při importu takových souborů tedy nejsou použity žádná přednastavení.
Poznámka: Soubory i-script často využívají příponu CUT místo přípony SCRIPT.

i-script
Výstup z pracovního postupu i-script .
Obsahuje data řezu oddělená od obrazového souboru.
Přípona souboru pro soubory i-script je obvykle .cut
Další informace najdete v části  i-script na stránce 340 .

.cgf
formát velmi podobný i-scriptu, který je běžně kombinován se souborem .jdf do souboru balíčku.

.layout
Tento typ souboru obsahuje uložené vnořené rozvržení vytvořené ve verzi iPC 2.1 nebo novější.
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.queue
Dávková produkce obsahující několik úloh bude vyráběna postupně za sebou. Soubory jsou přidány do dávky
prostřednictvím složky pro předávání dávky, která je zadána v dialogovém okně Možnosti -> Připojení.

Soubory balíčku
obsahují data řezu v souboru .cgf a metadata v souboru jdf, někdy také soubor png s náhledem tisku.
Tyto soubory jsou zazipovány v jednom souboru. Pokud se jedná o soubory z aplikace DFS, je přípona
souboru .dfscut namísto .zip. Výběr materiálu a mapování jsou pro soubory balíčku zakázány. Viz oddíl
Pracovní postup JDF .

6.7.2.   Definování cesty řezu

Každá úloha importovaná do konzoly iPC vyžaduje cesty řezu, což jsou vektorové křivky tvořené segmenty
linky, oblouky, Beziérovými body atd. Tyto cesty se obvykle tvoří nebo definují v softwaru na design.
Kvalita řezu dokončených úloh je přímým výsledkem kvality vytvořených cest řezu. Konzola iPC nabízí několik
základních nástrojů pro optimalizaci kvality cesty řezu a zlepšení rychlosti zpracování, ale nevalně nakreslené
cesty budou mít za následek chabé výsledky řezání.
Nejlepší cesty řezu jsou plynulé křivky, které se dokonale vinou kolem nejjednodušších i
nejpropracovanějších detailů.
Špatné cesty řezu zahrnují křivky, které se klikatí v rámci registrace i mimo ni, nebo hrubé křivky vytvořené
z nadměrného množství bodů. Vektorizace rastrových obrázků často generuje nevalné křivky, které je před
řezáním nutné ručně vyladit. Aby bylo možné zajistit řádnou registraci mezi tištěným obrázkem a řezem, je
třeba každou cestu řezu a registrační značku dokonale zarovnat s příslušným obrázkem a registrační značkou
v tiskovém souboru.
Úlohy vytvářené ze systémů konstrukčních návrhů, jako je například ArtiosCAD, budou optimalizovány pro
nejlepší kvalitu řezání a nebude nutné provádět žádnou další optimalizaci.

Obvykle jsou data řezání a tisku vytvořena současně a rozdělena do dvou souborů před produkcí úlohy. Toto
rozdělení souborů lze provést ručně před tiskem nebo – v případě digitálního tisku – pracovní postup i-script 
umožňuje kompatibilnímu softwaru RIP soubory automaticky rozdělit před výstupem na tiskovém zařízení.

6.8.   Konfigurovat nástroje

Menu Bar->Pokročilé->Konfigurovat nástroje

                                                                                                                                                                                                           152 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Uživatelská příručka



Tuto funkci použijte k údržbě nastavení nástroje.
Nastavení nástroje v tomto dialogu budou použita pro úvodní nastavení, když jsou nástroje zvoleny pro
různé vrstvy.
Úvodní nastavení jsou dvojí:
1. Je nastavení pro nástroj relevantní?
2. Pokud ano, jaká by měla být výchozí hodnota?
Tato nastavení jsou dodavatelem pro jednotlivé nástroje pečlivě definována a měl by je měnit pouze školený
personál.

Při použití ve vrstvě lze nastavení nástroje změnit tak, aby vyhovovala dané úloze.
Změnou nastavení nástroje v rámci vrstvy se nezmění obecná nastavení nástroje spravovaná v tomto
dialogu.

Typ a počet parametrů v tomto dialogu se změní v závislosti na zvoleném nástroji.

Dialogy pro jednotlivé nástroje neuvádíme, ale seznam parametrů pro všechny nástroje najdete níže:

Jméno
Z rozevíracího seznamu vyberte nástroj, který chcete upravit.
Poznámka: V rozevíracím seznamu jsou uvedeny všechny možné nástroje.
Obvykle je na pracovišti zákazníka dostupná pouze dílčí sada.

Typ
Z rozevíracího seznamu vyberte typ nástroje použitý pro tento nástroj.
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Když se používají přednastavení nástrojů, u některých nástrojů se vyžaduje správný typ nástroje.

Výchozí hrot nástroje
V rozevíracím seznamu vyberte ostří nože, obráběcí vrták nebo kolo rylu, které se používá pro tento nástroj.

Rychlost
Zadejte rychlost spuštění pro tento nástroj.

Zrychlení
Zadejte zrychlení, které bude použito, jako % – hodnota maximálního dostupného zrychlení.

Hloubka v závislosti na drážce
Je-li tato možnost povolena, je možné zadat hloubku napříč drážkou a hloubku podél drážky nezávisle.

Hloubka podle vršku

Je-li tato možnost povolena, hloubka je odkazována od vršku materiálu.
Je-li tato možnost zakázána, hloubka je odkazována od vršku podkladu pro řezání.

Hloubka podél

Zadejte hloubku řezu/rylu podél drážky.
Lze zadat jako % tloušťky materiálu nebo mm / palce.

Hloubka napříč

Zadejte hloubku řezu/rylu napříč drážkou.
Lze zadat jako % tloušťky materiálu nebo mm / palce.

Úhel pro zdvižení nástroje
Pokud je změna směru nad tímto úhlem, nástroj bude v rohu zvednut.
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Platí následující pravidla:

• Úhel pro zdvižení nástroje platí pouze pro nástroje Nůž.
• Úhel pro zdvižení nástroje je ve výchozím nastavení 30 stupňů.
POZNÁMKA!
Úhel pro zdvižení nástroje je 14 stupňů, pokud:

• nástroj je RotaCut Knife,
• nástroj má hodnotu Prodleva,
• nástroj má hodnotu Nastavení kružnice,
• nástroj má hodnotu Šířka.

Zastavit při výběru nástroje na stránce 250
Spuštění se zastaví, když je tento nástroj vybrán. Bude se čekat na zásah obsluhy.
Do pole úprav přidejte text, který se má po zastavení spuštění akce zobrazit.
Je-li pole úprav prázdné, zobrazí se výchozí text.

Vrchní řez nože
Přidejte odsazení k počátečnímu a koncovému bodu linky.
Tuto funkci použijte k dosažení správného řezu v rozích.
Povoleny jsou kladné i záporné hodnoty.

Převést oblouk na úsečku
Lze ji nakonfigurovat ve volbě Konfigurovat nástroje pro všechny příslušné nástroje.
Funkce je také obsažena v přednastavení nástrojů.
Viz Převést oblouk na úsečky, když je poloměr menší než v oddílu
Optimalizovat tvar na stránce 198 .

Kompenzace otáčení

Tento parametr použijte pro optimalizaci kvality V-notch / Šikmé řezání u náročných materiálů a případů
použití. Tato funkce předepne čepel nože a překoná mechanickou flexibilitu systému.

Nastavení kružnice
Tento parametr použijte k nastavení kvality kružnice při řezání s nožem.
Zvýšením/snížením hodnoty zvětšíte/zmenšíte poloměr kružnice.
Pomocí zkušebního vzorku ověřte optimální nastavení.

Reverzní operace
Určete, zda by měla být tato vrstva spuštěna na obrácené  straně archu.
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Vzor děrování
Budete vyzváni k zadání následujících položek:

• Pit – Zadejte délku prohlubně.
• Zábřit – Zadejte délku závitu.
• Souvislý pohyb – Stroj se během vytváření vzoru děrování souvisle pohybuje. V důsledku toho nebude

vzor přesně dle rozměrů.

Více kroků
Další informace najdete v části Hloubka s více kroky .

6.8.1.   Ovládání hloubky, Nástroje

Pro některé nástroje je maximální povolená hloubka omezena:

Nástroj Maximální povolená hloubka (mm/palce)

HD Crease 5 mm/0,2 palce

Rylovací nástroj 5 mm/0,2 palce

Nástroj MicroCut 2 mm/0,08 palce

Vrták 2 mm/0,08 palce

Milling Tool 1 mm/0,04 palce
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7.  ZAČÍNÁME

Pokyny k instalaci softwaru najdete v samostatné kapitole – Nainstalovat software .
Po dokončení instalace je možné konzolu iPC poprvé spustit.

Spusťte program pomocí ikony na ploše nebo nabídky Start systému Windows.

7.1.   Sekvence spuštění

Je-li k řezacímu stolu připojen počítač, proveďte následující spouštěcí sekvenci:

1. Ujistěte se, že na řezacím stole nejsou žádné překážky a že je připraven k provozu.
2. Zapněte napájení řezacího stolu dle uživatelské příručky pro stůl.

3.

Na ploše dvakrát klikněte na ikonu iPC.
4. Na řezacím stole dokončete sekvenci spuštění podle popisu v uživatelské příručce pro stůl.
5. Na displeji počítače se nyní zobrazí uživatelské rozhraní konzoly iPC a můžete se pustit do práce.

7.2.   Sekvence vypnutí

Chcete-li systém řádně vypnout, postupujte následovně:

1. Vypněte řezací stůl podle popisu v uživatelské příručce pro stůl.
2. Zavřete konzolu iPC pomocí panelu Menu Bar->Soubor->Konec.
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8.  PŘÍPRAVA A SPOUŠTĚNÍ ÚLOHY

POZNÁMKA: Tato kapitola popisuje "základní" způsob přípravy úlohy.

Informace o rozvrženích naleznete v části  Rozvržení úlohy na stránce 217 .

 Základní pracovní postup
Standardizace jednotlivých kroků za účelem
dosažení optimálního pracovního postupu
produkce:

1 Importovat vstupní soubor
Vyberte materiál a mapování.

2 Otevřená úloha
Použijte Materiál k zadání správných konfigurací
přednastavení nástrojů, přednastavení
optimalizace a přednastavení produkce.

3 Upravit nastavení úlohy
Zkontrolujte, zda je namontován správný nástroj.
Je-li třeba, změňte parametry Nastavení úlohy;
Vrstvy a Produkce.
Úloha je připravena ke spuštění.

4 Zajistěte, že je materiál na místě.
Archy materiálu – Udržení podtlaku
Roll feed – Zadání materiálu
Podavač archů – Vložení materiálu

5 Stisknutím tlačítka Start spusťte činnost.

                                                                                                                                                                                                           158 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Uživatelská příručka



Existují tři způsoby, jak se na výrobu připravit:
1. Otevřete připravený a uložený soubor řezání a zahajte produkci.

2. Vytvořte úlohu pomocí předem definovaných nastavení:
• Vyberte správný materiál.
• Vyberte správné mapování.
• Zahajte produkci.

3. Vytvořte úlohu pomocí ručního nastavení:
To je možné, pokud materiál nemá mapovaná přednastavení nebo pokud chcete změnit nastavení.

• Vyberte správný materiál.
• Vyberte správné mapování.
• Vyberte správné přednastavení nástrojů.
• Vyberte správné přednastavení produkce.
• Upravte vrstvy a produkci.
• Zahajte produkci.

Základní pracovní postup je znázorněn na tomto obrázku:

V následujících kapitolách budou popsány jednotlivé kroky.

8.1.   Import souboru

8.1.1.   Seznam Moje úlohy

8.1.1.1 Import souborů do seznamu Moje úlohy
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Menu Bar->Soubor->Otevřít soubor

Akce Moje úlohy->Přidat...

My Jobs Actions->Akce...->Přidat...

MATERIÁL

Vyberte materiál , který má být použit při importu zvoleného vstupního souboru.
Použijte výchozí výběr Ze souboru a informace o materiálu budou získány ze vstupního souboru, pokud je
k dispozici.

Výběr materiálu vám umožňuje přístup k sadě přednastavení nástrojů, přednastavení produkce a
přednastavení optimalizace vhodných pro daný materiál (přednastavení, na která je materiál mapován).
Další informace o konceptu Nejdůležitější je materiál najdete v části  Nejdůležitější je materiál na stránce
109 .
MAPOVÁNÍ

Zvolte mapování , které má být použito při importu zvoleného vstupního souboru.
Různé volby mapování určují různá pravidla pro přenos informací ze vstupního souboru do úlohy iPC.

8.1.1.2 Volby seznamu Moje úlohy

Pro práci se soubory v seznamu Moje úlohy je k dispozici několik možností:
• Aktualizace nabídky Moje úlohy->Informace o úloze
• Odhady úloh
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• Přidání nebo odstranění souborů ze seznamu
• Řazení dle různých parametrů
Další informace najdete v části Seznam Moje úlohy .

8.1.2.   Otevřená úloha

V seznamu Moje úlohy poklepejte na soubor.

Akce Moje úlohy->Otevřít.
Úloha se otevře na základě aktuálně vybraného souboru v seznamu Moje úlohy.

My Jobs Actions->Akce->Otevřít.
Úloha se otevře na základě aktuálně vybraného souboru v seznamu Moje úlohy.

Další informace najdete v části Otevřená úloha .

8.2.   Otevřená úloha

Job Bar->Zvolit úlohu

Při otevření úlohy se označí karta Úloha pro otevřenou úlohu.
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8.2.1.   Layers View / Production View

Pro otevřenou úlohu je k dispozici řada možností zobrazení:

Definovat plochu zoomu Zvětšit měřítko Zmenšit měřítko

Nastavit úlohu tak, aby vyplnila
okno

Nastavit řezací stůl tak, aby
vyplnil okno

Zobrazit pravítka stolu
(pohled Production view)

Zobrazit pravítka
(pohled Layers view)

Hraniční obdélník Zobrazit velikost materiálu
(pohled Production view)

Zobrazit polohu parkování
(pohled Production view)

Zobrazit body křivky
(pohled Layers view)

Zobrazit směr křivky
(pohled Layers view)

Zobrazit cestu nástroje Upravit body
(pohled Layers view)

Zobrazit zóny podtlaku
(pohled Production view)

Zobrazit referenční bod
(pohled Production view)

Otočit úlohu po směru
hodinových ručiček

Otočit úlohu proti směru
hodinových ručiček

8.2.2.   Otevřené úlohy, Upravit

Pro otevřenou úlohu je k dispozici řada možností úprav:
• Úpravy úlohy  – úprava celé úlohy
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• Úpravy křivek  – úprava vybraných křivek.
• Úpravy bodu křivky  – úprava jednotlivých bodů křivky.

8.3.   Příprava vrstev

Příprava na produkci zahrnuje dva hlavní úkoly:
• Zkontrolujte, zda je nastavení vrstev správné.
• Zkontrolujte, zda je nastavení produkce správné.

8.3.1.   Nastavení vrstvy, ruční

8.3.1.1 Upravit vrstvy
Pro jednotlivé vrstvy určete nástroj a parametry nástrojů, které chcete použít.

Další informace najdete v části Otevřená úloha, Vrstvy .

8.3.2.   Nastavení vrstvy pomocí materiálu

Vyberte materiál.
Výběrem materiálu vyberete předem definovanou sadu přednastavení nástrojů mapovaných na materiál.
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8.3.3.   Nastavení vrstvy pomocí přednastavení nástrojů

Výběrem možnosti Přednastavení nástrojů lze:
• vybrat přednastavení nástrojů ze seznamu naposledy použitých přednastavení nástrojů dostupných

v horní části seznamu,
• vybrat přednastavení nástrojů pomocí  Průvodce výběrem přednastavení nástrojů na stránce 39

Obě volby poskytují nabídku Nastavení vrstvy.
Poté lze upravit možnost Nastavení vrstvy nebo ji uložit:
• Uložte ji pomocí volby "Uložit jako přednastavení nástrojů".
• Aktualizujte pomocí volby "Aktualizovat současné přednastavení nástrojů".

8.3.4.   Upravit vrstvy

Je možné změnit Nastavení vrstvy.
Další informace najdete v části Otevřená úloha, Vrstvy .

8.4.   Příprava produkce

Vyberte přednastavení produkce.

Je-li třeba, použijte dostupné funkce ke změně vybraného přednastavení nebo k zadání vlastních nastavení
produkce.

8.4.1.   Počet kopií

Otevřená úloha->Nastavení produkce->Kopie a kvalita

V tomto dialogu lze nastavit následující hodnoty:

• Kopie – Zadejte počet kopií, které chcete vytvořit. Další informace .
• Kvalita – Vyberte požadovaný výkon. Další informace .
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8.4.2.   Manipulace s materiálem

Otevřená úloha->Nastavení produkce->Manipulace s materiálem

Viz oddíl  Přednastavení stolu na stránce 137 .

8.4.3.   Soutisk

Otevřená úloha->Nastavení produkce->Registrace

V tomto dialogu lze zadat následující hodnoty:
• Typ registrace – vyberte k použití registrační značky, rozpoznání hrany, rohy a registrační značky,

registraci spodní strany nebo pravítka stolu.
Podrobnosti najdete v části  Typy registrace na stránce 72 .

Použít registrační značky
• Typ kompenzace – Vyberte typ kompenzace.
• Oblast vyhledávání – Vyberte velikost oblasti, ve které bude kamera hledat registrační značky.
• Vyžádat potvrzení pro první značku – U první registrační značky v úloze vždy počkejte na potvrzení.
• Adaptivní registrace – Vyberte, zda je žádoucí optimalizace registrace, vysoká rychlost nebo vysoká

přesnost.

Použít rozpoznání hran
• Poloha archu – Zadejte vzdálenost od hlavního referenčního bodu k okolnímu obdélníku pro úlohu.
• Zkontrolovat vzdálenost hran – Zadejte vzdálenost měření, která má být použita.
• Zkontrolovat směr – Vyberte směr, který má být změřen.
• Režim detekce – Vyberte režim detekce, který chcete použít.
Další informace najdete v části  Soutisk na stránce 72 .

8.4.4.   Poloha

Otevřená úloha->Nastavení produkce->Poloha
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V tomto dialogu lze nastavit následující hodnoty:
• Referenční bod – Vyberte, který referenční bod chcete použít.
• Odstranit vnitřní odsazení – levý dolní roh otevřené úlohy bude umístěn v aktuálně zvoleném

referenčním bodě + poloha materiálu + odsazení úlohy.
• Odsazení.

Odsazení je rozděleno do dvou různých oddílů: Poloha materiálu a Odsazení úlohy.
Poloha materiálu – Zadejte odsazení X a Y pro arch vzhledem ke zvolenému referenčnímu bodu.
Odsazení úlohy – Zadejte odsazení pro hraniční obdélník úlohy vzhledem k rohu archu.

Další informace najdete v části  Poloha na stránce 76 .

8.4.5.   Postoupit a opakovat

Otevřená úloha->Nastavení produkce->Postoupit a opakovat

V tomto dialogu zadejte počet kopií podél osy X a Y, které mají být rozmístěny na jednom stole.
Zadejte hodnoty Krok nebo Mezera.
Další informace najdete v části  Postoupit a opakovat na stránce 79 .

8.4.6.   Parkování hlavy nástroje

Otevřená úloha->Nastavení produkce->Parkování hlavy nástroje

Určete polohu parkování po dokončení úlohy.
Další informace najdete v části  Parkování hlavy nástroje na stránce 80 .

8.5.   Uložit úlohu

V jakékoli fázi procesu Příprava na produkci lze uložit otevřenou úlohu pro pozdější použití:

Menu Bar->Soubor->Uložit úlohu

Menu Bar->Soubor->Uložit úlohu jako...

Otevřená úloha se uloží ve formátu souboru CUT konzoly iPC.
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Doporučujeme úlohu uložit vždy po provedení úprav vrstev, nastavení produkce nebo geometrie pomocí
konzoly iPC.
Všechny relevantní informace jsou uchovávány ve formátu CUT, což neplatí pro žádné externí formáty.
Chcete-li otevřít uložený soubor úlohy, použijte standardní funkce Otevřít soubor.

8.6.   Spuštění úlohy

Níže jsou popsány některé jednoduché příklady spouštění úloh. Pro složitější úlohy viz
Alternativy úloh, pokročilé na stránce 217 .

8.6.1.   Spustit úlohu

Chcete-li otevřenou úlohu spustit, stiskněte tlačítko Start na panelu obsluhy.

Spuštění se zahájí, pokud jsou splněny následující podmínky:

- Řezací stůl je zapnutý a v provozu, připravený na spuštění.
Viz Uživatelská příručka řezacího stolu.

- Úloha je řádně připravena.
Viz  Připraveno ke spuštění na stránce 37 .

8.6.2.   Spustit úlohu, Bez registrace

Následují konkrétní kroky pro spuštění úlohy bez registračních značek:
1. Úloha neobsahuje žádnou vrstvu registrační značky.
2. Umístěte arch materiálu na řezací stůl.
3. Pokud používáte pevný referenční bod, umístěte arch materiálu správně vzhledem k referenčnímu

bodu. Doporučujeme k tomuto účelu použít pravítka stolu, pokud jsou k dispozici.
4. Je-li použit referenční bod definovaný uživatelem, zkontrolujte, zda je referenční bod na archu řádně
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umístěn.

Další informace najdete v Uživatelské příručce řezacího stolu.

8.6.3.   Spuštění úlohy, čtení registračních značek

Následují konkrétní kroky pro spuštění úlohy pomocí registračních značek:
1. Úloha obsahuje vrstvu registrační značky s typem nástroje = Kamera.
2. Registrace pomocí registračních značek je povolena.
3. Je zvolen správný typ kompenzace.

8.6.3.1 Potvrzení registrační značky

Možné volby:
• Automatická detekce kamery
• Ruční registrace

Je důležité, aby registrační značka nalezená na
materiálu byla stejná jako značka zvýrazněná
v zobrazení úlohy.
Krokováním přejděte na správnou značku pomocí
šipek na klávesnici nebo panelu obsluhy.
Po nalezení správné značky ji potvrďte.

Potvrďte, že se jedná o správnou registrační značku.
Značku lze potvrdit také následovně:
• Enter na klávesnici počítače
• Start na panelu obsluhy

Přechod mezi registračními značkami
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Přechod na poslední registrační značku

Přechod na první registrační značku

8.6.3.2 Úpravy nastavení kamery

Dialog Registrace > Nastavení kamery

Pro optimální přizpůsobení různým materiálům
jsou k dispozici snadno dostupné posuvníky pro
ovládání jasu a kontrastu kamery.

8.6.4.   Spustit úlohu, Registrace pomocí laserového ukazovátka

Pokud není k dispozici kamera, bude pro registraci použito laserové ukazovátko.
Je třeba dodržet určité kroky.
1. Úloha obsahuje vrstvu registrační značky s nástrojem = Kamera.
2. Registrace pomocí registračních značek je povolena.
3. Je zvolen správný typ kompenzace.
Laserové ukazovátko bude použito jako ukazovací zařízení.

8.6.5.   Spustit úlohu, pomocí funkce Rozpoznání hrany
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Otevřená úloha->Nastavení produkce->Registrace->Typ registrace->Rozpoznání hrany

Následují konkrétní kroky pro spuštění úlohy pomocí funkce Rozpoznání hrany:
1. Úloha má definované odsazení od hrany archu ke geometrii (okolní obdélník).

Vzdálenost je zadána jako Nastavení produkce->Poloha->Odsazení.
2. Registrace pomocí funkce Rozpoznání hrany je povolena.
3. Další informace najdete v části  Použít rozpoznání hran na stránce 75 .
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9.  UPRAVIT ÚLOHU, POKROČILÉ

Veškeré kreslení a úpravy křivek obvykle probíhají v systému CAD / softwaru na přípravu úlohy použitém
před importem souboru do konzoly iPC.
Ačkoli konzola iPC nemá sloužit jako návrhářský program, nabízí několik základních nástrojů pro provádění
menších korekcí do importovaných souborů.
Nástroje jsou seskupeny do tří různých úrovní:

• Úpravy úlohy
• Úpravy křivek
• Úpravy bodu křivky

9.1.   Úpravy úlohy

Funkce Úprava úlohy změní otevřenou úlohu jako jeden celek.

9.1.1.   Otočit o 90 stup. doprava

Menu Bar->Úloha->Otočit o 90 stup. doprava

Otevřená úloha se otočí po směru hodinových ručiček o 90 stupňů.

9.1.2.   Otočit o 90 stup. doleva

Menu Bar->Úloha->Otočit o 90 stup. doleva

Otevřená úloha se otočí proti směru hodinových ručiček o 90 stupňů.

9.1.3.   Zrcadlit horizontálně

Menu Bar->Úloha->Zrcadlit horizontálně
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Otevřená úloha bude zrcadlena vodorovně.

9.1.4.   Zrcadlit vertikálně

Menu Bar->Úloha->Zrcadlit vertikálně

Otevřená úloha bude zrcadlena svisle.

9.1.5.   Odstranit zdvojené linky a sekvenci

Menu Bar->Úloha->Odstranit zdvojené linky a sekvenci

K vysvětlení této funkce používáme následující příklad:
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Máme úlohu, která zahrnuje sadu čtverců, které
mají být na základě programování dokončeny po
jednom.

Pomocí funkce Odstranit zdvojené linky a sekvenci
lze:

• zlepšit kvalitu řezání odstraněním zdvojených
linek,

• zlepšit kvalitu řezáním snížením počtu rohových
průchodů,

• zvýšit celkový výkon omezením operací nástrojů
a rohových průchodů,

• zlepšit celkový výkon snížením pohybu nástrojů
nahoru.

Segmenty linky podél přímé linky budou spuštěny
po jednom.

Nejdříve budou vytvořeny všechny linky na ose X.

Následně budou vytvořeny linky na ose Y.

9.1.6.   Odstranit zdvojené linky a spojit příčné mezery

Menu Bar->Úloha->Odstranit zdvojené linky a spojit příčné mezery

K vysvětlení této funkce používáme následující příklad:
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Máme úlohu, která zahrnuje sadu čtverců, které
mají být dokončeny po jednom.
Mezi jednotlivými čtverci je mezera.
Linky lze prodloužit přes mezery, protože tato
oblast je odpadová.

Pomocí funkce Odstranit zdvojené linky a spojit
příčné mezery lze:

• zlepšit kvalitu řezání odstraněním zdvojených
linek,

• zlepšit kvalitu řezáním snížením počtu rohových
průchodů,

• zvýšit celkový výkon omezením operací nástrojů
a rohových průchodů,

• zlepšit celkový výkon snížením pohybu nástrojů
nahoru.

Segmenty linky podél přímé linky budou spojeny do
jedné souvislé linky.

Nejdříve budou vytvořeny všechny linky na ose X.

Následně budou vytvořeny linky na ose Y.

POZNÁMKA: Maximální velikost mezery, aby tato funkce fungovala, je 12 mm / 0,47 in.

Funkce bude trvat dlouho, pokud je úloha komplexní.

Nejlépe se hodí pro funkci Postoupit a opakovat, jak je znázorněno zde.
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9.1.7.   Optimalizovat pro produkci

Menu Bar->Úloha->Optimalizovat pro produkci

V dialogu Optimalizovat pro produkci vyberte možnost Typ optimalizace:

• Optimalizovat, Standard na stránce 118
• Optimalizovat, vytváření vzorků na stránce 120
Poznámka: Volba Typ optimalizace = No Optimization je dostupná pouze jako část volby Přednastavení
optimalizace.

9.1.7.1 Standardní optimalizace

Standardní optimalizace se používá především k optimalizaci souborů používaných v grafickém pracovním
postupu.

Připojit otevřené křivky

Segmenty křivky, které jsou k sobě blízko, budou spojeny.
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Výběrem možnosti Připojit otevřené křivky lze:

• zvýšit výkon,
• zlepšit kvalitu řezání.
Zadejte hodnotu d = Maximální vzdálenost, kde je spojení křivek dovoleno.

Odmítnout malé křivky
Malé samostatné prvky křivky jsou vynechány.
Výběrem možnosti Odmítnout malé křivky lze:

• odstranit nežádoucí křivky a chybné body,
• zvýšit výkon,
• zlepšit kvalitu řezání.
Zadejte hodnotu d = Maximální velikost segmentu křivky, který lze vynechat.

Zabránit přeřezům

Linky budou ořezány a směr se změní, pokud je úhel vyšší než stanovený limit.
Stane se tak proto, aby nedošlo k viditelným přeřezům nože.

Nastavit směr křivky
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Určete obecné pravidlo pro směr spuštění křivky.
Obvyklé použití:
Při ražbě často dochází k tomu, že levá strana dráhy má ve srovnání s pravou stranou hladší povrch.
Tuto funkci použijte k optimalizaci kvality vašeho produktu.

Invertovat směr křivky pro vnitřní křivky

Určete obecné pravidlo pro směr spuštění křivky.
Jedná se o rozšíření funkce Nastavit směr křivky popsané výše.
Pokud je modrá část váš produkt a požadujete hladký povrch vně i uvnitř, je nutné obrátit směr křivky také
pro vnitřní křivku.

9.1.7.2 Optimalizovat, vytváření vzorků
Optimalizace vytváření vzorků se obvykle používá k dosažení maximální kvality řezání a rylování pro návrhy
z vlnité a plné lepenky.
Poznámka:

• Většina operací vytváření vzorků se také používá pouze na typ vrstvy Řezání a Ryl.
• Relevance této funkce závisí na tom, zda optimalizace probíhá během výstupu ze systému CAD /

softwaru na přípravu úlohy.
Funkce dostupné v nabídce Optimalizovat pro vytváření vzorků jsou podobné funkcím optimalizace
v systému ArtiosCAD od společnosti Esko.

Vyberte parametry v následujících kategoriích:

• Obecné  – obecné funkce optimalizace
• Kulaté otvory  – funkce pro prevenci odtržení v úzkých drážkách
• Přeřez a rohy  – funkce pro prevenci odtržení a přeřezu v rozích
• Nadměrné rylování  – funkce pro zlepšení výkonu během rylování
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OBECNÉ

Odříznutí rylem a odříznutí děrovacím kolem

Vyšší kvalita rylování / děrovacího kola; zabránění vzniku linky mimo požadovanou pozici.
d – vzdálenost, která bude použita při zkracování linek.

Přidat vrstvu pro druhý nástroj přes vlnu
Bude vytvořena nová vrstva pro možnost Rylovat přes vlnu.
Přidání samostatné vrstvy umožňuje flexibilnější nastavení rylování podél vlny či přes vlnu pomocí různých
nastavení nebo nástrojů.

Řezat napříč mezerami
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Vyšší výkon

POZNÁMKA: Funkce Řezat napříč mezerami bude trvat dlouho, pokud je úloha komplexní.

Je nejvhodnější pro jednoduchou funkci Postoupit a opakovat.

Připojit otevřené křivky

Segmenty křivky, které jsou k sobě blízko, budou spojeny.
Určete maximální vzdálenost funkce Otevřené křivky, která bude řezána jako jedna křivka.
Výběrem možnosti Připojit otevřené křivky lze:

• zvýšit výkon,
• zlepšit kvalitu řezání.
Zadejte hodnotu d = Maximální vzdálenost, kde je spojení křivek dovoleno.

Odmítnout malé křivky
Malé samostatné prvky křivky jsou vynechány.
Výběrem možnosti Odmítnout malé křivky lze:

• odstranit nežádoucí křivky a chybné body,
• zvýšit výkon,
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• zlepšit kvalitu řezání.
Zadejte hodnotu d = Maximální velikost segmentu křivky, který lze vynechat.
OBLÉ DRÁŽKY

Metoda zaoblení drážek, Souvislý řez

Riziko odtržení materiálu.
d – Vzdálenost trhání. Maximální vzdálenost, ve které bude metoda zaoblení drážek fungovat.
a – Úhel trhání. Maximální úhel, ve kterém bude metoda zaoblení drážek fungovat.

Metoda zaoblení drážek, Obrátit poslední linku
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Snižuje se riziko odtržení materiálu.

Metoda zaoblení drážek, Poslední linku zkrátit

Snižuje se riziko odtržení materiálu.
NADMĚRNÝ ŘEZ A ROHY
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Obrátit v T spoji

Snižuje se riziko odtržení materiálu.

Split lines connecting corners

Zlepšuje kvalitu řezání v rozích.

Automaticky zakulatit rohy
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Zlepšuje kvalitu řezání v rozích.
r – Poloměr. Poloměr rohu.
L – Délka sousedních segmentů linky. Tato funkce bude fungovat u rohů, u kterých je hodnota L nad určenou
hodnotou.
NADMĚRNÉ RYLOVÁNÍ

Maximální délka řezu pro nadměrné rylování

Linka rylu bude pokračovat nad linkou řezu.
Vyšší výkon
L – Maximální délka prvku linky, při které bude tato funkce fungovat.

Maximální mezera pro nadměrné rylování
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Linka rylu bude pokračovat přes mezeru.
Vyšší výkon
L – Maximální délka mezery, při které bude tato funkce fungovat.

9.1.8.   Odstranit vnitřní odsazení

Menu Bar->Úloha->Odstranit vnitřní odsazení

Odstranit vnitřní odsazení

Jakékoli odsazení od bodu (0,0) ve vstupním souboru bude ignorováno. Levý dolní roh otevřené úlohy
bude umístěn v aktuálně zvoleném referenčním bodě + poloha materiálu + odsazení úlohy. Tímto rohem
je levý dolní roh okolního obdélníku. Tato funkce je relevantní většinou pro úlohy vytvořené pomocí položek
Soubor->Nová. U úloh importovaných do iPC se odsazení v souboru po otevření ignoruje nebo převádí na
odsazení úlohy v závislosti na nastavení v přednastavení optimalizace. Funkce "Odstranit vnitřní odsazení"
je tedy relevantní, pouze pokud byla úloha (zčásti) odstraněna, přesunuta nebo byla změněna její velikost
v iPC.
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9.1.9.   Přesunout otevřené křivky na samostatnou vrstvu

Menu Bar->Úloha->Přesunout otevřené křivky do samostatné vrstvy

Některé funkce, například Vyplavení, používající nástroj Frézovací nástroj, vyžadují uzavřené křivky, aby
správně fungovaly.
Tuto funkci použijte k oddělení otevřených křivek od uzavřených křivek.

9.2.   Úpravy křivek

Úpravy křivek budou provedeny u zvolené křivky (zvolených křivek) v otevřené úloze.

9.2.1.   Zvolit křivku

Zvolit jednu křivku

Pomocí kurzoru myši vyberte křivku, kterou chcete změnit.
Zvolená křivka bude zvýrazněna.

Zvolit více křivek

1) Je-li aktivní klávesa Ctrl, pomocí kurzoru myši vyberte křivky, které chcete změnit.
2) Pomocí kurzoru myši nakreslete kolem požadovaných křivek obdélník.
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Zvolené křivky budou zvýrazněny.

9.2.2.   Přesunout...

Menu Bar->Křivky->Přesunout...

Ctrl+M

Označený směr odkazuje na zvolenou orientaci pohledu vrstev/pohledu produkce.
Je-li vybráno standardní zobrazení, jedná se o směr +X.

Je-li vybráno standardní zobrazení, jedná se o směr +Y.

Zvolte možnost Vzdálenost nebo Poloha:

Vzdálenost
Zadejte vzdálenost pro přesunutí zvolené křivky (zvolených křivek).

Poloha
Zadejte nové souřadnice (X a Y) pro zvolenou křivku (zvolené křivky).
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Ukotvit
Vyberte bod ukotvení pro nové souřadnice (X a Y).

Střed křivek
Zadané souřadnice jsou relativní ke středu zvolené křivky (zvolených křivek):

Levá dolní část křivky (křivek)
Zadané souřadnice jsou relativní k levému dolnímu rohu zvolené křivky (zvolených křivek):

Zachovat původní
Původní zvolená křivka (zvolené křivky) bude zachována beze změny. Bude vytvořena kopie zvolených
křivek připravená k přesunutí.
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9.2.3.   Křivky krokování

Menu Bar->Křivky->Křivky krokování

Alt + šipka vlevo, Alt + šipka vpravo, Alt + šipka nahoru, Alt + šipka dolů

Pomocí šipek na klávesnici lze zvolenou křivku (zvolené křivky) přesunout:

9.2.4.   Změnit velikost křivky

Menu Bar->Křivky->Škálovat...

Ctrl+T
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Škálovat dle měřítka nebo velikosti:

Měřítko
Určete měřítko, které chcete použít při změně velikosti zvolené křivky (zvolených křivek).

Velikost
Zadejte novou celkovou velikost pro zvolenou křivku (zvolené křivky).

Zachovat poměr stran
Je-li tato možnost vybrána, vztah mezi osami X/Y původních křivek bude zachován.

Rozšířit od středu křivky (křivek)
Změna velikosti proběhne relativně ke středu zvolené křivky (zvolených křivek):
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Rozšířit od levé dolní části křivky (křivek)
Změna velikosti proběhne relativně k levému dolnímu rohu zvolené křivky (zvolených křivek):

Zachovat původní
Původní zvolená křivka (zvolené křivky) bude zachována beze změny.
Bude vytvořena kopie zvolené křivky (zvolených křivek) připravená ke změně velikosti.

9.2.5.   Zrcadlit křivku

Menu Bar->Křivky->Zrcadlení...

Ctrl+Shift+M
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Zrcadlí/překlopí zvolenou křivku (zvolené křivky) dle vybraných možností.
Křivky lze zrcadlit vertikálně nebo horizontálně.

Vertikální (nahoru/dolů)
Určete svislé zrcadlení.

Horizontální (vlevo/vpravo)
Určete vodorovné zrcadlení.

Střed zvolených křivek
Vybrané zrcadlení bude provedeno kolem středu zvolené křivky (zvolených křivek):
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Střed všech křivek
Vybrané zrcadlení bude provedeno kolem středu všech křivek:

Střed pracovní oblasti
Vybrané zrcadlení bude provedeno kolem středu aktuální pracovní oblasti:

Zachovat původní
Původní zvolená křivka (zvolené křivky) bude zachována beze změny.
Bude vytvořena kopie zvolené křivky (zvolených křivek) připravená k zrcadlení.

9.2.6.   Otočit křivku

Menu Bar->Křivky->Otočit...

Ctrl+Shift+R
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Poznámka: Otočením křivek nebo celé úlohy se nezmění směr drážky/vlny úlohy.
Pokud však chcete směr drážky/vlny změnit, lze tak učinit prostřednictvím nabídky Menu Bar->Úloha-
>Otočit o 90o po směru nebo proti směru hod. ruč.

Po směru/proti směru hodinových ručiček
Určete směr otáčení.

Střed zvolených křivek
Otáčení probíhá kolem středu zvolené křivky (zvolených křivek):
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Střed všech křivek
Otáčení probíhá kolem středu všech křivek:

Střed pracovní oblasti
Otáčení probíhá kolem středu pracovní oblasti:

Zachovat původní
Původní zvolená křivka (zvolené křivky) bude zachována beze změny. Bude vytvořena kopie zvolené křivky
(zvolených křivek) připravená k otáčení.

9.2.7.   Sloučit křivky

Menu Bar->Křivky->Sloučit...
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Několik překrývajících se křivek lze sloučit do jediné souvislé křivky pomocí funkce Sloučit křivky.
To může být užitečné při vytváření jednoho tvaru z několika objektů, například překrývajících se tvarů
písmen.

Vyměnit stávající křivky
Nové křivky nahradí existující křivky:

Vytvořit novou vrstvu
Nové křivky budou umístěny do nové vrstvy.
Zadejte název nové vrstvy.

9.2.8.   Invertovat směr křivky

Menu Bar->Křivky->Invertovat směr křivky

Ctrl+Shift+I

Směr spuštění zvolené křivky (zvolených křivek) se obrátí.
Tato funkce je užitečná v kombinaci s jinými funkcemi úprav, jako je například funkce Rozdělená křivka pro
optimalizaci směrů řezání.
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9.2.9.   Náběh/vyvedení

Menu Bar->Křivky->Náběh/vyvedení

Viz  Náběh/vyvedení na stránce 282 , kde je uveden popis parametrů.

9.2.10.   Odsazení nástroje

Menu Bar->Křivky->Odsazení nástroje...

                                                                                                                                                                                                           196 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Uživatelská příručka



9.2.10.1 Odsazení nástroje

Odsazení nástroje lze použít k dosažení správné velikosti konečného výrobku při ražbě.
Kompenzace průměru obráběcího vrtáku probíhá obvykle s následujícími parametry vrstvy: Odsazení
nástroje a Průměr nástroje.
Hlavním důvodem pro použití této funkce Upravit je zachovat hodnoty Odsazení vrstvy pro pozdější použití.
Lze ji použít také například pro přidání vrstvy řezu s určitým odsazením mimo vrstvu Kiss Cut.

Průměr nástroje
Určete průměr nástroje, který chcete použít. Odsazení je nastaveno na polovinu průměru.

Kde
Určete, zda má být nástroj vně nebo uvnitř uzavřené křivky.
Vyplavení. Informace najdete níže.

Vyplavení malých křivek
Vyplavení je funkce pro ražbu celé plochy uzavřené křivky na střepy. To je užitečné, protože malé kousky
odpadu mohou ucpat systém sání.
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Pomocí této funkce lze vyplavit všechny uzavřené křivky menší než prahová hodnota.
Další informace najdete níže.

Směr
Určete směr spuštění pro nástroj.

Vyměnit stávající křivku (křivky)
Nové křivky nahradí existující křivky:

Vytvořit novou vrstvu
Nové křivky budou umístěny do nové vrstvy.
Zadejte název nové vrstvy.

9.2.10.2 Vyplavení

Menu Bar->Křivky->Odsazení nástroje->Kde->Vyplavení

Vyplavení je funkce pro ražbu celé plochy uzavřené křivky.
Tuto funkci použijte k vyplavení zvolené křivky.

9.2.11.   Optimalizovat tvar

Menu Bar->Křivky->Optimalizovat tvar...
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Optimalizace zlepšuje výkon řezání křivek, protože je překresluje v určité toleranci jako linky a oblouky.
Křivky jsou automaticky optimalizovány při produkci, ale funkce Optimalizovat křivky je dostupná
k optimalizaci křivek před zahájením produkce a nabízí větší kontrolu nad optimalizací křivek.

Tolerance
Křivky jsou automaticky optimalizovány pomocí zadané tolerance.
Nízká hodnota zachová kvalitu vstupního souboru.
Vysoká hodnota zvyšuje výkon, ale může dojít ke snížení kvality řezání, v závislosti na specifické geometrii a
použitém materiálu.

Zalomit dlouhé linky
Tato funkce rozděluje (dlouhou) linku do segmentů linky o zadané délce.
Jeden příklad:
Chystáte se řezat velký obdélník z pružného materiálu, s vysokými nároky na zarovnání Tisknout k řezu.
Kompenzací pouze k rohům obdélníku není výsledek optimální, navzdory vysokému počtu registračních
značek.
Kratší linky umožňují přesnější zarovnání Tisknout k řezu.
Poznámka: Funkci Zalomit dlouhé linky lze použít na všechny úlohy z nabídky Menu Bar->Upravit-
>Možnosti->Produkce.

Převést oblouk na úsečky, když je poloměr menší než
Tato funkce převádí oblouk na segmenty menších úseček, mezi jednotlivými segmenty dochází ke zvednutí
nože. Když je funkce povolena, bude na všechny oblouky, které jsou menší než stanovený poloměr, použita
optimalizace.
Tuto funkci použijte, když řežete menší poloměry v silném materiálu. Při řezání oblouku tak nedojde
k deformaci nebo zlomení nože.

Vytvořit ostré rohy
Zaoblené rohy se zadaným poloměrem budou převedeny na ostré rohy.

Vytvořit zaoblené rohy
Ostré rohy budou převedeny na zaoblené rohy se zadaným poloměrem.
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Vyměnit stávající křivky
Nové křivky nahradí existující křivky:

Vytvořit novou vrstvu
Nové křivky budou umístěny do nové vrstvy.
Zadejte název nové vrstvy.

Křivka na linku

Křivka na linku se používá pouze na nástroje nůž.
Poloměr je maximální poloměr, při němž se funkce Křivka na linku spustí.
Parametr úhlu pro rovnou linku bude pevný.
Hlavním účelem této funkce je minimalizovat točivé a příčné síly na ostří řezajícího nože.
Toho se dosahuje rozdělením kružnic na rovné linky, jak je znázorněno výše.
Nůž se zvedne v rohu mezi dvěma linkami a posune se ke konci druhé linky. Zde se sníží a provede řez zpátky
k první lince.
Výsledek:

• Ostří nože se otočí v horní poloze.
• Ostří nože se posune dolů do materiálu, kde dosud není žádný řez.

POZNÁMKA: Tato funkce podstatně snižuje rychlost řezu.

9.2.12.   Odstranit křivky

Menu Bar->Křivky->Odstranit křivky...

Del

Odstraňte zvolenou křivku.
Potvrzením akci dokončete:
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9.3.   Úprava segmentu křivky

9.3.1.   Zvolit segment křivky

9.3.1.1 Vstoupit do režimu úpravy bodu

Toolbar->Upravit body

Menu Bar->Křivky->Upravit bod

9.3.1.2 Zvolit segment křivky
Zvolte segment křivky pomocí kurzoru myši:

9.3.1.3 Nabídka úpravy segmentu křivky
Kurzorem přejděte na segment křivky a současně stiskněte pravé tlačítko myši.
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Zobrazí se nabídka úpravy segmentu křivky:

• Přidat roh
• Přidat oblouk
• Přidat Bézierovu křivku
• Rozdělit křivku
• Uzavřít křivku
• Přidat soutiskovou značku

9.3.2.   Přidat roh

Zvolený segment křivky->Nabídka pravého tlačítka myši->Přidat roh

Přidání rohového bodu do aktuální pozice.
Aktuální pozice – Pomocí kurzoru myši přejděte do polohy na zvolené křivce.

9.3.3.   Přidat oblouk

Zvolený segment křivky->Nabídka pravého tlačítka myši->Přidat oblouk

Přidání bodu oblouku do aktuální pozice.
Aktuální pozice – Pomocí kurzoru myši přejděte do polohy na zvolené křivce.

9.3.4.   Přidat Bézierovu křivku

Zvolený segment křivky->Nabídka pravého tlačítka myši->Přidat Bézierovu křivku

Přidání Bézierova bodu do aktuální pozice.
Aktuální pozice – Pomocí kurzoru myši přejděte do polohy na zvolené křivce.

9.3.5.   Rozdělit křivku

Zvolený segment křivky->Nabídka pravého tlačítka myši->Rozdělená křivka

Zvolený bod křivky->Nabídka pravého tlačítka myši->Rozdělená křivka
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Odstranit segment křivky
Odstraní segment křivky, na který právě ukazujete kurzorem.

Mezera
Mezera o délce Velikost mezery bude vložena do aktuální pozice.
Aktuální pozice – Pomocí kurzoru myši přejděte do polohy na zvolené křivce.
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9.3.6.   Uzavřít křivku

Zvolený segment křivky->Nabídka pravého tlačítka myši->Zavřít křivku

Zvolený bod křivky->Nabídka pravého tlačítka myši->Zavřít křivku

Zvolená otevřená křivka se uzavře.

9.3.7.   Přidat soutiskovou značku

Zvolený segment křivky->Nabídka pravého tlačítka myši->Přidat registrační značku

Zvolený bod křivky->Nabídka pravého tlačítka myši->Přidat registrační značku

Layers View / Production View->Nabídka pravého tlačítka myši->Přidat registrační
značku

Nová registrační značka bude vytvořena v poloze kurzoru myši:
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Pozice X a Y
Zadejte souřadnice nové registrační značky.
Zadáním hodnot přepíšete polohu kurzoru myši.

Střed/Dole vlevo
Zadejte, zda jsou souřadnice relativní ke středu nebo levému dolnímu rohu úlohy.

Velikost
Zadejte velikost nové registrační značky.

Vrstva
Určete vrstvu pro novou křivku.
Výchozí je Vrstva registrační značky.

9.4.   Úpravy bodu křivky

9.4.1.   Zvolit bod

9.4.1.1 Vstoupit do režimu úpravy bodu

Toolbar->Upravit body

Menu Bar->Křivky->Upravit bod
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9.4.1.2 Zvolit bod křivky
Zvolte bod křivky pomocí kurzoru myši:

9.4.1.3 Nabídka Upravit bod křivky
Kurzorem přejděte na bod křivky a současně stiskněte pravé tlačítko myši.
Zobrazí se nabídka Upravit bod křivky:

• Upravit bod
• Odstranit bod
• Vyhladit
• Přidat soutiskovou značku
• Použít jako výchozí bod
• Přidat náběh/vyvedení
• Rozdělit křivku
• Uzavřít křivku

9.4.2.   Upravit bod

Zvolený bod->Nabídka pravého tlačítka myši->Upravit bod

Posuňte zvolený bod do nové pozice.

X/Y
Zadejte souřadnice nové pozice.
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Typ
Zadejte typ rohu:

• Roh
• Oblouk – Nový bod je bodem na oblouku.
• Bezier – Nový bod je bodem na Beziérově křivce.
• True Type
• Ohyb
• Tečna

9.4.3.   Odstranit bod

Zvolený bod->Nabídka pravého tlačítka myši->Odstranit bod

Zvolený bod bude odstraněn.

9.4.4.   Vyhladit

Zvolený bod->Nabídka pravého tlačítka myši->Vyhladit

Ovlivňuje pouze oblouky a Bézierovy body. Automaticky přemístí bod pro vytvoření hladkého přechodu do/
ze sousedních bodů.

9.4.5.   Přidat soutiskovou značku

Zvolený segment křivky->Nabídka pravého tlačítka myši->Přidat registrační značku

Zvolený bod křivky->Nabídka pravého tlačítka myši->Přidat registrační značku

Layers View / Production View->Nabídka pravého tlačítka myši->Přidat registrační
značku
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Nová registrační značka bude vytvořena v poloze kurzoru myši:

Pozice X a Y
Zadejte souřadnice nové registrační značky.
Zadáním hodnot přepíšete polohu kurzoru myši.

Střed/Dole vlevo
Zadejte, zda jsou souřadnice relativní ke středu nebo levému dolnímu rohu úlohy.

Velikost
Zadejte velikost nové registrační značky.

Vrstva
Určete vrstvu pro novou křivku.
Výchozí je Vrstva registrační značky.
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9.4.6.   Použít jako výchozí bod

Zvolený bod->Nabídka pravého tlačítka myši->Použít jako výchozí bod

Zvolený bod bude použit jako počáteční bod:

9.4.7.   Přidat náběh/vyvedení

Zvolený bod->Nabídka pravého tlačítka myši->Přidat náběh/vyvedení
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Viz  Náběh/vyvedení na stránce 282 , kde je uveden popis parametrů.

9.4.8.   Rozdělit křivku

Zvolený segment křivky->Nabídka pravého tlačítka myši->Rozdělená křivka

Zvolený bod křivky->Nabídka pravého tlačítka myši->Rozdělená křivka

Odstranit segment křivky
Odstraní segment křivky, na který právě ukazujete kurzorem.
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Mezera
Mezera o délce Velikost mezery bude vložena do aktuální pozice.
Aktuální pozice – Pomocí kurzoru myši přejděte do polohy na zvolené křivce.

9.4.9.   Uzavřít křivku

Zvolený segment křivky->Nabídka pravého tlačítka myši->Zavřít křivku

Zvolený bod křivky->Nabídka pravého tlačítka myši->Zavřít křivku

Zvolená otevřená křivka se uzavře.
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9.5.   Přidat novou geometrii

Layers View / Production View->Nabídka pravého tlačítka myši

K dispozici jsou následující položky nabídky:
• Přidat soutiskovou značku
• Přidat čtverec
• Přidat kružnici
• Přidat elipsu
• Přidat obdélník
To se stane, když uživatel stiskne a uvolní pravé tlačítko myši, buď když není vybrána žádná křivka, nebo když
klikne mimo vybranou křivku.
Pokud uživatel podrží pravé tlačítko myši, přetáhne běžící text uvolní je, dostane všechny stejné položky
nabídky kromě Přidat registrační značku. V tomto případě, když vyberete možnost Přidat čtverec, Přidat
kružnici, Přidat elipsu nebo Přidat obdélník, není zobrazeno žádné dialogové okno. Místo toho se tvar
nakreslí podle velikosti běžícího textu.

9.5.1.   Přidat soutiskovou značku

Zvolený segment křivky->Nabídka pravého tlačítka myši->Přidat registrační značku

Zvolený bod křivky->Nabídka pravého tlačítka myši->Přidat registrační značku

Layers View / Production View->Nabídka pravého tlačítka myši->Přidat registrační
značku
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Nová registrační značka bude vytvořena v poloze kurzoru myši:

Pozice X a Y
Zadejte souřadnice nové registrační značky.
Zadáním hodnot přepíšete polohu kurzoru myši.

Střed/Dole vlevo
Zadejte, zda jsou souřadnice relativní ke středu nebo levému dolnímu rohu úlohy.

Velikost
Zadejte velikost nové registrační značky.

Vrstva
Určete vrstvu pro novou křivku.
Výchozí je Vrstva registrační značky.
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9.5.2.   Přidat čtverec

Layers View / Production View->Nabídka pravého tlačítka myši->Přidat čtverec

Přidejte čtverec do polohy kurzoru myši.

Pozice X a Y
Zadejte souřadnice nového čtverce.
Zadáním hodnot přepíšete polohu kurzoru myši.

Střed/Dole vlevo
Zadejte, zda jsou souřadnice relativní ke středu nebo levému dolnímu rohu úlohy.

Velikost
Zadejte velikost čtverce.

Vrstva
Určete vrstvu pro novou křivku.

9.5.3.   Přidat kružnici

Layers View / Production View->Nabídka pravého tlačítka myši->Přidat kružnici

Přidejte kružnici do polohy kurzoru myši.
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Pozice X a Y
Zadejte souřadnice nové kružnice.
Zadáním hodnot přepíšete polohu kurzoru myši.

Střed/Dole vlevo
Zadejte, zda jsou souřadnice relativní ke středu nebo levému dolnímu rohu úlohy.

Velikost
Zadejte velikost (průměr) nové kružnice.

Vrstva
Určete vrstvu pro novou křivku.

9.5.4.   Přidat elipsu

Layers View / Production View->Nabídka pravého tlačítka myši->Přidat elipsu

Přidejte elipsu do polohy kurzoru myši.

Pozice X a Y
Zadejte souřadnice nové elipsy.
Zadáním hodnot přepíšete polohu kurzoru myši.

Střed/Dole vlevo
Zadejte, zda jsou souřadnice relativní ke středu nebo levému dolnímu rohu úlohy.

Velikost
Zadejte velikost (X/Y) nové elipsy.

Vrstva
Určete vrstvu pro novou křivku.
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9.5.5.   Přidat obdélník

Layers View / Production View->Nabídka pravého tlačítka myši->Přidat obdélník

Přidejte obdélník do polohy kurzoru myši.

Pozice X a Y
Zadejte souřadnice nového obdélníku.
Zadáním hodnot přepíšete polohu kurzoru myši.

Střed/Dole vlevo
Zadejte, zda jsou souřadnice relativní ke středu nebo levému dolnímu rohu úlohy.

Velikost
Zadejte velikost (X/Y) nového obdélníku.

Vrstva
Určete vrstvu pro novou křivku.
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10.  ALTERNATIVY ÚLOH, POKROČILÉ

10.1.   Postoupit a opakovat

Otevřená úloha->Nastavení produkce->Postoupit a opakovat

Funkci Postoupit a opakovat použijte, chcete-li vytvořit více než jednu kopii otevřené úlohy:

Další informace najdete v části  Postoupit a opakovat na stránce 79 .

10.2.   Rozvržení úlohy

10.2.1.   Úvod

Akce Moje úlohy > Vytvořit rozvržení...

Rozvržení úlohy použijte, chcete-li sloučit různé návrhy a pracovat s nimi jako s jednou úlohou.
Obvykle je tato funkce relevantní pouze pro nepotištěné materiály.

 Předpoklady

• V konzole iPC je definován materiál.
• V konzole iPC je definována velikost materiálu.
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 Přehled nabídky Pracovní postup

Jaké kroky jsou nutné pro vytvoření rozvržení:

 1 V seznamu Moje úlohy vyberte počet úloh.

 2 Stiskněte tlačítko Vytvořit rozvržení.

 3 Vytvoří se rozvržení úlohy.
Jeho název je "Nové rozvržení 1".

 4 Podle potřeby vyberte nebo změňte materiál a velikost materiálu.

 5 Pozměňte rozvržení. Přidejte úlohy. Odstraňte úlohy.

 6 Připravte vrstvy a nástroje.

 7 Připravte nastavení produkce.

 8 Spusťte úlohu.

 Některá pravidla

O materiálu
Obvykle se volí úlohy, které v rozvržení úlohy používají stejný materiál.
Můžete zvolit úlohy, které používají jiný materiál.
Materiál použitý v první zvolené úloze se použije jako materiál pro rozvržení úlohy.

Přechod mezi částmi Rozvržení úlohy, Nastavení vrstvy a Nastavení produkce
Obvyklý pracovní postup je Rozvržení úlohy > Nastavení vrstvy > Nastavení produkce.
V závislosti na provedených změnách můžete přijít o změny provedené v částech Nastavení vrstvy a
Nastavení produkce, pokud se vrátíte do části Rozvržení úlohy a provedete úpravy.
Proto se před dalším postupem přesvědčte, že pracujete se správným rozvržením.
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10.2.2.   Vytvoření rozvržení úlohy

V seznamu Moje úlohy vyberte úlohy, které
potřebujete pro rozvržení.
Pokud chcete vybrat více úloh, podržte stisknutou
klávesu Ctrl nebo Shift.

Klikněte na možnost akce Moje úlohy > Vytvořit
rozvržení.

Vytvoří se nové rozvržení úlohy.

10.2.3.   Funkce rozvržení úlohy

1 – Otevře se nová karta úlohy s názvem: Nové rozvržení 1.
2 – Vytvoří se nová karta rozvržení.
3 – Seznam úloh rozvržení umožňuje uživateli vyhledat, vybrat nebo umístit soubory do rozvržení.
4 – Materiály a nastavení
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5 – Náhled rozvržení
6 – Panel nástrojů rozvržení

 Podrobnosti

3 – Seznam úloh rozvržení
V tomto seznamu jsou zobrazeny stejné úlohy jako v seznamu Moje úlohy.
Výchozí sloupce jsou Název úlohy, Materiál, Drážka, Kopie a Umístěno.
Sloupec Umístěno obsahuje úlohy, které jsou umístěny na archu.
Jsou zde také zobrazeny rozměry úloh.
Je možné vybrat jiné sloupce (kliknutí pravým tlačítkem myši) a změnit jejich pořadí.

4 – Materiály a nastavení

Vyberte materiál, který chcete použít.
Viz Správce prostředků -> Materiál

Vyberte velikost materiálu, kterou chcete použít.

Zobrazí se směr drážky vybraného materiálu.
Ikona vlevo udává, že směr drážky není nastaven.
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Nastavení okrajů a mezer

Okraje – okraje směrem k hraně archu.

Určuje mezeru mezi úlohami, vertikální osa.

Určuje mezeru mezi úlohami, horizontální osa.

Poznámka: Kliknutím na tlačítko OK použijete toto nastavení na rozvržení.

Kliknutím na tlačítko Automatické uspořádání se rozvržení aktualizuje.
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5 – Náhled rozvržení
Rozvržení se zobrazuje stejně – se stejnou orientací zobrazení stolu – jako v náhledu na kartách Vrstvy a
Produkce.

6 – Panel nástrojů rozvržení

Okno Zvětšení/zmenšení

Zvětšit měřítko

Zmenšit měřítko

Přiřadit k úloze

Přiřadit k desce

Přiřadit ke stolu

Otočit o 90o doleva
Zvolená úloha se otočí o 90o doleva.
V závislosti na konstrukčním směru zvolené úlohy může být toto tlačítko zakázáno.
Pokud chce uživatel přesto úlohu otočit, musí nejprve změnit její konstrukční směr.

Otočit o 180o doleva
Zvolená úloha se otočí o 180o doleva.

Automaticky uspořádat
Všechny úlohy se uspořádají automaticky podle jejich hraničního obdélníku.
Okraje a mezery zůstanou zachovány.
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Postoupit a opakovat
Určuje akci Postoupit a opakovat pro jednu zvolenou úlohu.

Určuje počet kopií ve směru vertikální osy.

Určuje počet kopií ve směru horizontální osy.

Určuje mezeru mezi kopiemi, vertikální osa.

Určuje mezeru mezi kopiemi, horizontální osa.
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Duplikovat zvolenou úlohu
Nová instance úlohy bude umístěna podle nastavení primárního směru vyplnění/stohování.

Horizontální směr stohu
Určuje primární směr vyplnění/stohování.

Vertikální směr stohu
Určuje primární směr vyplnění/stohování.

[Delete] Stisknutím klávesy Delete se ihned odstraní instance zvolené úlohy.

10.2.4.   Další funkce rozvržení úlohy

 Přidávání úloh do rozvržení

Úlohy lze do rozvržení přidávat několika způsoby:
• Přetažením úloh ze seznamu úloh rozvržení do okna náhledu rozvržení.

• Přetažením úloh ze seznamu Moje úlohy na kartu úlohyNové rozvržení.
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•

Výběrem úlohy v seznamu Moje úlohy a kliknutím na tlačítko Přidat do rozvržení.

 Přesouvání úloh v rozvržení

Zvolte úlohu a přetáhněte ji po archu.
Úlohy je možné přemístit mimo arch nebo okraj, ale jejich stav pak bude Nepřipraveno k produkci.

 Funkce přichycení

Když se úloha přemísťuje uvnitř rozvržení, je aktivní
funkce přichycení a pracuje s hraničním obdélníkem
úlohy.
Pokud je jedna úloha blízko druhé, funkce
přichycení zajistí, aby se úlohy umístily podél stejné
linky, horizontální nebo vertikální.
Aktivní funkci přichycení udává plná čára mezi
těmito dvěma úlohami.
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 Interaktivní funkce Postoupit a opakovat

Když je kurzor blízko úchytu výběru, zobrazí se ukazatel kopírování.

Klikněte a přetáhněte.
Původně zvolená úloha je dosud zobrazená
v modrém hraničním obdélníku a oblast opakování
je vyznačena černě včetně úchytů.
Táhněte požadovaným směrem, dokud nebude
připraven potřebný počet kopií.
Pusťte úchyt.

Poznámky:

• Pokud jsou definovány mezery, zobrazí se během tažení oblasti opakování.
• Interaktivní funkci Postoupit a opakovat lze použít pouze na jednu úlohu.

 Automatické sloučení vrstev

Ihned po stisknutí karty Vrstva proběhne proces sloučení všech úloh v rozvržení.
Automatické sloučení vrstev se provádí s běžnými typy vrstev. Proto může návrat z vrstev do rozvržení
způsobit ztrátu změn.

 Ukládání rozvržení

Soubor > Uložit rozvržení jako...

K dispozici jsou dvě možnosti:

Uložit rozvržení jako (.layout)
Uložené rozvržení lze opět otevřít v seznamu Moje úlohy jako rozvržení.
Uložením jako rozvržení se ztratí všechny vrstvy a nastavení produkce.

Uložit rozvržení jako soubor produkce (.cut)
Všechny informace se uloží do standardní úlohy produkce.
Když úlohu otevřete znovu, nebudou k dispozici žádné funkce rozvržení.
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10.3.   Úlohy delší než stůl

Pokud je úloha (všechny křivky / obrysy / tvary) delší než fyzická pracovní oblast, podporuje iPC rozdělení
úlohy na více částí. Tyto části jsou generovány automaticky a budou viditelné v zobrazení Výroba s modrou
dělicí čárou. Tato funkce je obvykle nutná pro podávání z role a pro výrobu dlouhých bannerů.

Tato funkce je aktivní a připravena ke spuštění ihned po zpracování úloh delších než stůl s předpokladem, že:
• Úloha je delší než pracovní oblast ve směru osy X / po délce stroje, ale může se vejít do pracovní oblasti

ve směru osy Y.
• Úloha má stav "Úloha připravena k výrobě", všechny správné nástroje nainstalované.
• Řezací stůl je vybaven pásem dopravníku.

POZNÁMKA: Doporučená osová vzdálenost mezi registračními značkami je 200 mm. Pokud tato
vzdálenost není dostatečně přesná, lze ji zmenšit.

Pro dosažení správného a požadovaného výsledku je třeba věnovat zvláštní pozornost několika důležitým
nastavením:
• Výchozí nastavení možností pro úlohy delší než stůl, viz  Úlohy delší než stůl na stránce 290  v části

Konfigurace iPC.
• Výběr typu kompenzace pro registraci.

• Viz  Typy kompenzace na stránce 147 .
• Informace o tom, jak nejlépe využít iPC, naleznete v části vysvětlení kompenzace tisku pro tisk

značek
• Při definování soutisku je k dispozici několik možností. Viz  -F- Ukotvení křivky na stránce 75  a  -G-
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Ignorovat otočení materiálu na stránce 75  v části  Použít registrační značky na stránce 73 .

Pro každou úlohu, kde je použit typ kompenzace a registrace křivky (ponechání původní velikosti řezání
úlohy), se musí detekce změny měřítka a otočení celé úlohy provádět na základě čtení registračních značek
pouze na prvním oddílu. Bez toho by nebylo možné zachovat původní velikost a tvar křivek. Řezání takových
úloh proto nebude vždy dokonalé, pokud se budou řezat textilie a jiné nestabilní materiály. Dbejte na to, aby
byl tisk co nejlepší.

10.3.1.   Rozdělené linky pro Úlohy delší než stůl

 Automaticky vygenerované rozdělené linky

iPC automaticky vygeneruje rozdělené linky a nalezne nejefektivnější a nejspolehlivější způsob rozdělení
úlohy na části. Rozdělení se provádí na základě dostupných registračních značek, velikosti úlohy a velikosti
stolu. Nastavení určí, zda bude nejmenší část řezána první nebo poslední.

Než bude úloha připravena k výrobě, nebudou vygenerovány žádné rozdělovací linky.

 Ruční přemísťování dělicích linií

Rozdělené linky je možné vybírat a přesouvat myší. Typicky se to provádí k ovládání polohy spojů.
Doporučuje se nastavit rozdělovací linky mezi křivkami a blízko některých registračních značek.
• Pracovní oblast definuje maximální délku části.
• Maximální počet rozdělených linek v rámci jedné délky stolu je dvě.
• Po každém přesunu se každá část přepočítá. V případě potřeby budou automaticky přidány nebo

odebrány nové rozdělené linky.
• Přesunutím počátečního bodu (Hlavní referenční bod, Referenční bod panelu, Odsazení úlohy nebo

odsazení listu) se vygenerují nové rozdělovací linky. Před jakýmikoli ručními změnami se ujistěte, že je
počáteční bod nastaven správně.

POZNÁMKA: Pokud je první registrační značka nalezena kamerou v poloze dále na ose +X, než je
definováno referenčním bodem, a kompenzacemi na kartě Výroba, může být do první části přidán
další posuv. Další rozdělená linka se přidává, když je první část končí vně plochy stolu.

Příklad s úlohami delšími než stůl:
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Řezání v části jedna Řezání v části dva

10.3.2.   Možnosti pro Úlohy delší než stůl

Pro úlohy delší než stůl jsou k dispozici tři parametry:

                                                                                                                                                                                                           229 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Uživatelská příručka



• Nucené překrývání řezů mezi kanály
• Prodlužuje dráhy řezu tak, aby se překrývaly se zadanou vzdáleností. Tím je zajištěno, že spojení

mezi rámy je řezáno úplně, i když je materiál zkreslený. To může být obzvláště užitečné pro textilie,
aby se zajistilo, že mezi posuvy nezůstanou žádná vlákna.

• Mezipaměť pro čtení registrační značky napříč kanály
• Definuje minimální vyrovnávací oblast pro všechny rámy po prvním rámu, takže po podání lze znovu

přečíst klíčové registrační značky. Pokud je vzdálenost mezi registračními značkami větší než zadaná
vzdálenost, iPC automaticky navrhne větší hodnotu na základě vzdálenosti mezi registračními
značkami. Délka posuvu a následné délky rámu se automaticky snižují, aby se zohlednila vyrovnávací
oblast.

• Mezipaměť řezání pro natažení materiálu
• Definuje vyrovnávací oblast na zadní straně stolů, aby se přizpůsobila materiálovému úseku tištěné

grafiky. Maximální délka rámu je snížena o zadanou vzdálenost, takže pokud je vytištěná úloha delší
než vyříznutý soubor, každý rámeček lze stále řezat uvnitř pracovní oblasti.

10.4.   Quick Box, Standardy ArtiosCAD

10.4.1.   Normy ArtiosCAD, úvod

Otevřít ze standardů ArtiosCAD je doplněk k řídicímu softwaru konzoly iPC pro řezací stoly Kongsberg.
Účelem programu je nabídnout jednoduchý pracovní postup přípravy a výroby krabic ze standardní vlnité
lepenky a plné lepenky.
Řešení je založeno na implementaci modulu CAD-X, který využívá funkce softwaru ArtiosCAD Esko k výběru
návrhu z knihovny, zadání rozměrů a vytvoření souboru řezu.
Soubor .cut se automaticky otevírá v konzole iPC připravené k řezání na stolech.
Předpokladem pro tuto funkci je instalace softwaru ArtiosCAD a konfigurace modulu CAD-X v koncovém
počítači. Ta je součástí instalace konzole iPC.
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K otevření z norem ArtiosCAD je nutný licenční kód.

10.4.2.   Práce se standardy ArtiosCAD

Menu Bar->Soubor->Otevřít ze standardů ArtiosCAD

10.4.2.1 Úvod
Pracovní postup lze znázornit následujícím způsobem:

Tato kapitola popisuje podrobně jednotlivé kroky.
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10.4.2.2 Výběr a definování nové krabice

Z funkce Otevřít ze standardů ArtiosCAD se zobrazí
dialog Katalog standardů.
Vyberte z dostupných skupin.

Ze seznamu standardních krabic vyberte
požadovaný standard (šablonu) a stiskněte tlačítko
OK.

Vyberte desku, kterou chcete použít, a stiskněte
tlačítko OK.

Zadejte kóty, které mají být použity.
Stisknutím tlačítka Další přejděte do další nabídky
nastavení.
Poznámka:
Počet nabídek a parametrů se mění v závislosti na
aktuálně vybraném standardu.
Stisknutím tlačítka OK přejdete přímo do dialogu
náhledu CAD-X.
Tuto volbu doporučujeme, pokud víte, že jsou
výchozí nastavení pro zbytek parametrů správná.
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Přijměte nebo vyberte preference v nabídkách
Výběr stylu a stiskněte tlačítko Další.
Stisknutím tlačítka OK přejdete přímo do dialogu
náhledu CAD-X.
Tuto volbu doporučujeme, pokud víte, že jsou
výchozí nastavení pro zbytek parametrů správná.

Zkontrolujte správná nastavení a stiskněte tlačítko
Další.
Stisknutím tlačítka OK přejdete přímo do dialogu
náhledu CAD-X.
Tuto volbu doporučujeme, pokud víte, že jsou
výchozí nastavení pro zbytek parametrů správná.

Zkontrolujte správná nastavení a stiskněte tlačítko
Další.
Stisknutím tlačítka OK přejdete přímo do dialogu
náhledu CAD-X.
Tuto volbu doporučujeme, pokud víte, že jsou
výchozí nastavení pro zbytek parametrů správná.

Zkontrolujte správná nastavení a stiskněte tlačítko
Další.
Stisknutím tlačítka OK přejdete přímo do dialogu
náhledu CAD-X.
Tuto volbu doporučujeme, pokud víte, že jsou
výchozí nastavení pro zbytek parametrů správná.
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Zkontrolujte správná nastavení a stiskněte tlačítko
Další.
Stisknutím tlačítka OK přejdete přímo do dialogu
náhledu CAD-X.
Tuto volbu doporučujeme, pokud víte, že jsou
výchozí nastavení pro zbytek parametrů správná.

Zkontrolujte správná nastavení a stiskněte tlačítko
OK.

Úloha se zobrazí v konzole iPC v seznamu Moje
úlohy.

V dialogovém okně uživatel vybere materiál iPC,
který nejlépe odpovídá materiálu vybranému v
katalogu. Vybere si také požadovanou předvolbu
mapování.

10.5.   Úlohy s čárovými kódy

Menu Bar->Soubor->Otevřít před čárový kód

Podporovány jsou následující kódy:
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10.5.1.   Pracovní postup

Arch materiálu je umístěn na vršek stolu.
Po vyvolání funkce Otevřít přes čárový kód... se spustí průvodce.
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Budete vyzváni k zadání následujících položek:

Název složky
název složky, ve které budou umístěny vstupní
soubory,

Mapování
Vyberte mapování, které je pro mapování návrhu
na správné vrstvy v úloze nejvhodnější.
Většina úloh se mapuje správně pomocí možnosti
"Výchozí nastavení Kongsberg".

Materiál a nastavení
Ze souboru / Vlastní nastavení
[Vyberte správný materiál pro produkci. Při dobře
připravené instalaci materiál používá výchozí řezací
profil nebo kombinaci přednastavení nástrojů,
přednastavení optimalizace a přednastavení
výroby, které kompletně definují, jak úlohu
vyrábět.]

• Stiskněte tlačítko Start.
• Krokováním posuňte kameru do polohy, při

níž bude čárový kód viditelný uvnitř obrázku
kamery.

•

Stisknutím tlačítka Přijmout použijte čárový kód
a pokračujte.

• Načte se čárový kód a otevře se příslušný
vstupní soubor.

• Pokud je struktura vstupního souboru a volby
v nabídce Otevřít před čárový kód správné,
úloha je připravena na produkci. Pokud ne,
je třeba úlohu připravit v nabídce Vrstva a
Nastavení produkce.

• Pokračujte stisknutím tlačítka Start.

•

Tlačítko Vynechat stiskněte, pokud chcete tento čárový kód ignorovat.

• Název složky Vstupní soubory se bude pamatovat od jedné úlohy k další.
• Umístění čárového kódu na vršku stolu se bude pamatovat od jedné úlohy k další.
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10.6.   Produkce prostřednictvím čárových kódů

10.6.1.   Úvod

Menu Bar->Soubor->Spustit produkci přes čárový kód

Podporovány jsou následující kódy:
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10.6.2.   Schéma, Produkce prostřednictvím čárových kódů

1 – Vytvoření úlohy obsahující čárový kód
Úloha se vytváří v předřazené aplikaci, jako je i-cut
Layout od společnosti Esko.

2 – Uložení úlohy
Soubor úlohy bude uložen do složky čárových kódů
iPC.

3 – V konzole iPC; Spustit produkci přes čárový
kód...
V dialogu nastavte parametry úlohy.
Pokud jsou vstupní soubor a prostředky
nakonfigurovány správně pro tento materiál
(zahrnuje standardní názvy vrstev nebo barvy a
informace o materiálu), úloha bude připravena
k produkci, když se přidá následující:

• Správné mapování, obvykle Výchozí nastavení
Kongsberg.

• Materiály a nastavení Ze souboru

4 – Položte na stůl materiál s čárovým kódem.

5 – Stiskněte tlačítko Start.
Zobrazí se pohled kamery.

6 – Najděte čárový kód.
Manuálním krokováním umístěte kameru nad
čárový kód.
Ujistěte se, že byl čárový kód detekován.

7 – Přečtěte čárový kód.
Na základě informací z čárového kódu bude načten
správný soubor úlohy.

8 – Spuštění
Materiál bude zpracován dle vstupního souboru a
nabídky Nastavení úloh.

9 – Manipulace s materiálem
Po dokončení spuštění stolu je třeba dokončený
materiál přesunout z pracovní oblasti a položit na ni
nový materiál.
Tato operace je založena na nabídce Nastavení úloh
(Přednastavení stolu).

Operace bude pokračovat, dokud nebude
k dispozici nic dalšího k produkci nebo dokud
operátor produkci nezastaví.
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10.6.3.   Postup

Arch materiálu je umístěn na vršek stolu.
Po vyvolání funkce Spustit produkci přes čárový kód se spustí průvodce.

Budete vyzváni k zadání následujících položek:

Manipulace se souborem

• Název složky, ve které se budou hledat vstupní soubory.
Poznámka: Soubory se budou vyhledávat v následujícím pořadí:
1. Soubory s názvem přesně shodným s načteným čárovým kódem nalezené v seznamu Moje úlohy
2. Soubory s přesnou shodou nalezené v určené složce
3. Soubory s přesnou shodou nalezené v historii
4–6. Jako 1–3, ale bez přesné shody názvu (soubory s názvy začínajícími textem čárového kódu)
V případě několika shod budou v seznamu pro výběr uvedeny všechny shody.

• Informace o mapování, které se má použít, naleznete v části  Přednastavení mapování na stránce 131
.

• Výchozí směr drážky/vlny
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Připravit manipulaci se stolem
Co dělat, pokud čárový kód nenajdete:

• Vynechat úlohu a pokračovat. Načte se další úloha. Pokud na třech po sobě jdoucích kopiích nebude
nalezen čárový kód, produkce bude ukončena.

• Zastavit produkci

Přednastavení stolu

• Vyberte možnost Přednastavení stolu.

POZNÁMKA: Než bude možné načíst kterýkoli čárový kód, musí se dokončit operace vložení archu.

Zde vyberete přednastavení stolu pro tuto první sekvenci vkládání.

Pak, až bude načten čárový kód, bude na základě vybraného materiálu určeno přednastavení, které
se použije.

Materiály a nastavení

• Ze souboru – toto je výchozí nastavení, při němž se informace o materiálu získávají ze vstupního
souboru. Pokud nejsou k dispozici informace o materiálu ze souboru, použije se vlastní nastavení. .

• Vlastní nastavení – použije se nastavení definované ve vlastních nastaveních.

Vlastní nastavení

Určete materiál a nastavení úloh, které chcete použít.
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Vyzvat k potvrzení:

• Pouze při první úloze
• Nikdy
• Vždy
Chcete-li získat automatickou produkci, vyberte možnost Pouze první úloha nebo Nikdy.

• Stiskněte tlačítko Start.
• Krokováním posuňte kameru do polohy, při

níž bude čárový kód viditelný uvnitř obrázku
kamery.

•

Stisknutím tlačítka Přijmout použijte čárový kód
a pokračujte.

• Načte se čárový kód a otevře se příslušný
vstupní soubor.

• Pokud jsou struktura vstupního souboru a volby
v nabídce Spustit produkci přes čárový kód
správné, úloha je připravena na produkci. Pokud
ne, je třeba úlohu připravit v nabídce Vrstva a
Nastavení produkce.

• Úloha běží automaticky, dokud je na stole

•

Tlačítko Vynechat stiskněte, pokud chcete tento čárový kód ignorovat.

• Umístění čárového kódu se přenáší z jedné úlohy do druhé.
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Pro optimální přizpůsobení různým materiálům
jsou k dispozici snadno dostupné posuvníky pro
ovládání jasu a kontrastu kamery.

10.7.   Dávková produkce

10.7.1.   Úvod

Dávková produkce je způsobem produkce s mnoha (normálně) odlišným úlohami za sebou, bez zásahu
uživatele. Zahrnuté soubory musí být odeslány do speciální složky pro předávání, definované v nabídce
Připojení, viz oddíl  Připojení na stránce 289 . Soubory jsou vytvořené v objednávce a odeslány do této
složky.
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10.7.2.   Vývojový diagram, dávková produkce

1 – Vytvoření úlohy
Úloha se vytváří v předřazené aplikaci.

2 – Odeslání úlohy
Soubor úlohy bude odeslán do složky pro
předávání. Soubor se zobrazí v seznamu Moje
úlohy, ale je také automaticky přidán do aktivního
dávkového souboru (.queue).

3 – V konzole iPC poklepejte na aktivní dávkový
soubor

4 – Kontrola nastavení produkce
V zobrazeném dialogu nastavte parametry
úlohy. Pokud jsou vstupní soubor a prostředky
nakonfigurovány správně pro tento materiál
(zahrnuje standardní názvy vrstev nebo barvy a
informace o materiálu), úloha bude připravena
k produkci, když se přidá následující:

• Správné mapování, obvykle Výchozí nastavení
Kongsberg.

• Materiály a nastavení Ze souboru

5 – Materiál je umístěn na stole nebo
automatizačním zařízení

6 – Stiskněte tlačítko Start.
Zobrazí se pohled kamery.

7 – Provedení
Materiál bude zpracován dle vstupního souboru a
nabídky Nastavení úloh.

8 – Manipulace s materiálem
Po dokončení spuštění stolu je třeba dokončený
materiál přesunout z pracovní oblasti a položit na ni
nový materiál.
Tato operace je založena na nabídce Nastavení úloh
(Přednastavení stolu).

Operace bude pokračovat, dokud nebude
k dispozici další soubor v dávce nebo dokud
operátor produkci nezastaví.
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10.7.3.   Postup

Arch materiálu je umístěn na vršek stolu.
Po poklepání na soubor .queue se otevře dialogové okno Spustit automatickou produkci.

Kromě toho se zobrazí dialogové okno se seznamem úloh v dávce:
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Budete vyzváni k zadání následujících položek:

Manipulace se souborem

• Název alternativní složky, ve které se budou hledat vstupní soubory.
Poznámka: Soubory se budou vyhledávat v následujícím pořadí:

a Soubory v seznamu Moje úlohy s názvem shodným se souborem definovaným v dávkovém souboru
b Soubory se shodou nalezené v určené složce
c Soubory se shodou nalezené v historii
V případě několika shod budou v seznamu pro výběr uvedeny všechny shody.

• Informace o mapování, které se má použít, naleznete v části  Přednastavení mapování na stránce 131
.

• Výchozí směr drážky/vlny

Připravit manipulaci se stolem
Vyberte způsob zavádění materiálu

Přednastavení stolu

• Výběr funkce Přednastavení stolu
Zde vyberete přednastavení stolu pro tuto první sekvenci vkládání.
Pak bude na základě vybraného materiálu určeno přednastavení, které se použije.

Materiály a nastavení

• Ze souboru – toto je výchozí nastavení, při němž se informace o materiálu získávají ze vstupního
souboru. Pokud nejsou k dispozici informace o materiálu ze souboru, použije se vlastní nastavení.

• Vlastní nastavení – použije se nastavení definované ve vlastních nastaveních.

Vlastní nastavení

                                                                                                                                                                                                           245 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Uživatelská příručka



Určete materiál a nastavení úloh, které chcete použít.

Vyzvat k potvrzení:

• Pouze při první úloze
• Nikdy
• Vždy
Chcete-li získat automatickou produkci, vyberte možnost Pouze první úloha nebo Nikdy.

Stiskněte tlačítko Start.

Otevře se první soubor v dávce.

• Pokud jsou struktura vstupního souboru a volby v nabídce Spustit automatickou produkci správné,
úloha je připravena na produkci. Pokud ne, je třeba úlohu připravit v nabídce Vrstva a Nastavení
produkce.

• Dávka pracuje automaticky, pokud je v dávce více souborů.

10.8.   Úloha zahrnující reverzní operaci

Reverzní operace se používá, pokud je třeba operace provádět z obou stran. Existují dva typy Reverzních
operací:
• Založené na pravítku
• Založené na kameře
Dostupnost jednotlivých metod závisí na hardwaru a je popsána v následujících oddílech. Pokud je třeba
provést Ryl z obou stran, běžně se používají Reverzní operace založené na pravítku. Pro Tisk – registrace, je
třeba načíst Soutiskové značky, než bude arch převrácen a zpracován z druhé strany.
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Menu Bar->Pokročilé->Konfigurovat nástroje

Menu Bar->Vrstva->Upravit vrstvu...

Otevřená úloha->Karta Vrstvy->Upravit vrstvu

Příklad níže zobrazuje konfiguraci Reverzní operace z Menu Bar->Pokročilé->Konfigurovat nástroje

Reverzní operaci lze také ovládat z tlačítka v
Karta Vrstvy na stránce 45 :

Stav 1: Vybraný nástroj umožňuje reverzní boční operaci. Vypnuto.
Stav 2: Vybraný nástroj umožňuje reverzní boční operaci. Zapnuto.
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Otočit znamená, že se materiál převrátí po délce stolu (osa X).
Shodit znamená, že se materiál převrátí po délce stolu (osa Y).

Symboly předpokládají, že se na stůl díváte zepředu.

10.8.1.   Reverzní operace pomocí levého a pravého pravítka

10.8.1.1 Pracovní postup

Krok 1 – arch je zarovnán směrem k

pravému pravítku.
Jsou dokončeny reverzní operace.

Krok 2 – Arch je převrácen a zarovnán směrem
k levému pravítku.
Je dokončen zbytek úlohy.

Reverzní operace se obvykle používá, pokud chcete přidat linku rylu na přední stranu materiálu, který
normálně připravujete ze zadní strany.
Tato funkce vyžaduje, aby měl stůl Levé a pravé pravítko fyzicky namontované a vybrané v Konfiguraci HW a
aby úloha byla bez Registračních značek.
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10.8.2.   Reverzní operace s využitím kamery

10.8.2.1 Pracovní postup

Krok 1 - Registrační značky a rohy jsou načteny
kamerou.

Krok 2 - arch je převrácen (otočen nebo shozen)
a rohy jsou načteny kamerou.
Jsou zpracovány všechny ostatní vrstvy úlohy.

Stávající omezení Reverzní operace s kamerou je, že všechny vrstvy (kromě vrstvy registrační značky) musí
být zpracovány z obrácené strany.
Tato funkce vyžaduje, aby byl stůl vybaven Hlavou nástroje s kamerou a aby měla úloha Registrační značky.

10.8.3.   Reverzní operace v kombinaci s možností Postoupit a opakovat

10.8.3.1 Reverzní operace v kombinaci s možnostmi Postoupit a opakovat a Levé a pravé
pravítko.
Pro každou kopii definovanou možností Postoupit a opakovat je třeba posunout arch, nejprve vzhledem
k pravému pravítku a poté k levému pravítku:
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10.8.3.2 Reverzní operace v kombinaci s možností Postoupit a opakovat a Kamera,
Pro každou kopii definovanou funkcí Postoupit a opakovat musíte arch překlopit a načíst Registrační značky
a rohy.

10.9.   Zastavit při výběru nástroje

Menu Bar->Pokročilé->Konfigurovat nástroje

Tuto funkci použijte k zastavení vykonání operace před spuštěním vrstvy jako takovým.
Jedním z příkladů použití je, pokud chcete uprostřed úlohy vyměnit obráběcí vrták.
Další informace najdete v části  Konfigurovat nástroje na stránce 152 .

POZNÁMKA: Funkci Zastavit při výběru nástroje nelze použít, pokud není v držáku nástrojů
namontován daný nástroj.
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10.10.   Více kroků

10.10.1.   Obecná konfigurace nástroje

Menu Bar->Pokročilé->Konfigurovat nástroje

10.10.2.   Otevřená úloha->Hloubka s více kroky

10.10.2.1 Konfigurace nástroje pro otevřenou úlohu

Otevřená úloha->Karta Vrstvy->Upravit vrstvu

Menu Bar->Vrstva->Upravit vrstvu...
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Postupy Ražba a Více průchodů jsou popsány v  Funkce ražby na stránce 53 .

10.10.2.2 Obecné
Hloubka s více kroky
Určete maximální hloubku, která bude v jednotlivých krocích zpracována.

Měření / Tloušťka materiálu
Určete, zda by měla být tloušťka materiálu převzata z měření tloušťky materiálu provedeného na začátku
úlohy.
Pokud ne, zadejte tloušťku.
Tloušťka materiálu se používá při výpočtu hloubky jednotlivých kroků.
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Tloušťka sítě
Tloušťka sítě není relevantní pro operace Ryl a Řezání nožem.
Postupy Ražba a Více kroků jsou popsány v samostatné kapitole .

Odsazení kroku dokončování
Krok dokončování není relevantní pro operace Ryl a Řezání nožem.
Postupy Ražba a Více kroků jsou popsány v samostatné kapitole .

10.11.   Vícezónová produkce

10.11.1.   Úvod

10.11.1.1 Koncept

Pro vícezónovou produkci je pracovní
oblastřezacího stolu rozdělena do dvou nebo více
pracovních zón.
Každá pracovní zóna odpovídá jedné nebo několika
zónám podtlaku na řezacím stole.
Počet dostupných pracovních zón závisí na daném
modelu zařízení.
Další informace o zónách podtlaku najdete
v Uživatelské příručce pro dané zařízení.

K vysvětlení funkce používáme zařízení se dvěma
pracovními zónami (1 a 2).

Pokud je úloha řádně připravena, lze jednoduchý pracovní postup Vícezónová produkce popsat následovně:
1. Umístěte jeden arch materiálu do pracovní zóny 1.
2. Spusťte úlohu.
3. Během zpracování úlohy v pracovní zóně 1 připravte pracovní zónu 2 s archem materiálu.
4. Po dokončení zpracování pracovní zóny 1 zařízení automaticky spustí zpracování úlohy v pracovní zóně

2, pokud jste označili pracovní zónu 2 jako připravenou. Pokud ne, zařízení se zastaví v definované
poloze parkování.

5. Odstraňte zpracovaný materiál z pracovní zóny 1 a založte nový arch materiálu.
6. Proces se zopakuje.

Podtlak pro různé pracovní zóny se automaticky zapíná a vypíná v rámci procesu.
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10.11.1.2 Inicializace vícezónové produkce

Otevřená úloha->Nastavení produkce

Vícezónová produkce je k dispozici prostřednictvím
následující nabídky:
• Vyberte položky Vícezónová

produkcePřednastavení stolu (1).
• Vyberte vhodnou konfiguraci zón podtlaku (2).
• Zadejte počet kopií > 1 (3).

10.11.2.   Uživatelské rozhraní

Během výroby MultiZone je okno Zobrazení Vrstva /
Zobrazení Výroba rozděleno do pracovních zón,
které odpovídají zónám na řezacím stole.
Na obrázku vidíte pracovní zónu 1 a 2.
V horní části každé zóny se nachází Status Bar (3).
Z nabídky Status Bar je možné zjistit stav
zpracování. Stisknutím panelu lze přejít z jednoho
stavu do druhého.
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10.11.2.1 Funkce Status Bar

Produkce
Produkce v této pracovní zóně právě probíhá.
Ikona znázorňuje aktuální průběh.

Čekání na obsluhu (výměna materiálu)
Tento stav je nastaven, když je produkce v jedné pracovní zóně dokončena a tato
pracovní zóna není připravena na produkci.
Odstraňte zpracovaný materiál z pracovní zóny.
Vložte nový materiál do pracovní zóny.
Stisknutím tlačítka Status Bar přejděte do stavu Připraveno k produkci.
Poznámka: Příčník se nemůže přes tuto zónu přesunout, dokud uživatel nestiskne
tlačítko Status Bar pro přechod do stavu Připraveno k produkci.

Připraveno k produkci
Zpracovaný materiál bude odstraněn z pracovní zóny a nový materiál bude založen.
Stiskli jste tlačítko Status Bar pro přechod do stavu Připraveno k produkci.
Poznámka: Opětovným stisknutím tohoto tlačítka lze přejít zpět do stavu Čekání na
obsluhu.

Vyrobeno
Tento stav je nastaven, když je produkce dokončena a další pracovní zóna není
připravena na produkci.
Jakmile bude pracovní zóna připravena, pokračujte stisknutím tlačítka Start.
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10.11.3.   Pracovní postup řízený z GUI

10.11.3.1 Pracovní postup

1 – Připravte se na úlohu.
V konzole iPC se zobrazí připravená úloha (1).
Na řezacím stole (2) umístěte materiál do pracovní
zóny 1.
Pomocí lepicí pásky označte polohu archu (3).
Poloha pásky bude referencí pro další arch
vyprodukovaný v této zóně.

Zóny podtlaku
Ve výchozím nastavení budou vybrány všechny
zóny podtlaku připojené k pracovní zóně.

Chcete-li dosáhnout správného upevnění
materiálu, proveďte konfiguraci zón podtlaku, aby
byly optimální pro aktuální úlohu.
Nebo použijte Inteligentní ovládání podtlaku .

2 – Stiskněte tlačítko Start.
Pracovní zóna 1 přejde do stavu Produkce.

3 – Zaveďte materiál do pracovní zóny 2.
Pomocí lepicí pásky označte polohu archu (1).
Poloha pásky bude referencí pro další arch
vyprodukovaný v této zóně.
Na konzole iPC stisknutím tlačítka Status Bar
přejděte do stavu Připraveno k produkci v pracovní
zóně 2.
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4 – Úloha dokončena, pracovní zóna 1.
Úloha v pracovní zóně 2 se spustí automaticky.

5 – Vyměnit materiál, pracovní zóna 1.
Jakmile budete připraveni, stisknutím tlačítka
Status Bar přejděte do stavu Připraveno k produkci
v pracovní zóně 1.

                                                                                                                                                                                                           257 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Uživatelská příručka



6 – Pracovní zóna 1 Připraveno k produkci.
Úloha v pracovní zóně 2 bude pokračovat, dokud
nebude dokončena.

7 – Pracovní zóna 2 dokončena.
Úloha v pracovní zóně 1 se spustí automaticky.
Vyměňte materiál v pracovní zóně 2.
Proces se bude opakovat, dokud nebude dokončen
stanovený počet kopií.
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10.11.4.   Pracovní postup, Výroba MultiZone MZP

10.11.4.1 Vícezónový panel

• 1 – Kontrolka Připraveno
• 2 – Tlačítko Připraveno
• 3 – Tlačítko zapnutí podtlaku
• 4 – Kontrolka podtlaku
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10.11.4.2 Pracovní postup

1 – Připravte se na úlohu.
V konzole iPC se zobrazí připravená úloha (1).
Na řezacím stole (2) umístěte materiál do pracovní
zóny 1.
Pomocí pravítka rohu MZP označte polohu archu
(3).
Poloha rohu bude referencí pro další arch
vyprodukovaný v této zóně.

Kontrolky Připraveno
Obě kontrolky Připraveno blikají, což značí
následující:

• Připravte zónu pro produkci.
• Jakmile bude připravena, stiskněte tlačítko

Připraveno

Zóny podtlaku
Ve výchozím nastavení budou vybrány všechny
zóny podtlaku připojené k pracovní zóně.

Chcete-li dosáhnout správného upevnění
materiálu, proveďte konfiguraci zón podtlaku, aby
byly optimální pro aktuální úlohu.
Nebo použijte Inteligentní ovládání podtlaku .

2 – Stiskněte tlačítko Připraveno.
Pracovní zóna 1 přejde do stavu Produkce.
Podtlak v pracovní zóně 1 se automaticky zapne.
Poznámka:
Pokud se jedná o úplný začátek úlohy, je třeba
zahájit spuštění stisknutím tlačítka Start.
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3 – Zaveďte materiál do pracovní zóny 2.
Pomocí pravítka rohu MZP označte polohu archu
(1).
Poloha rohu bude referencí pro další arch
vyprodukovaný v této zóně.

Kontrolka Připraveno, Pracovní zóna 1
Kontrolka během spuštění úlohy svítí.

Kontrolka Připraveno, Pracovní zóna 2
Kontrolka bliká, čeká na dokončení přípravy úlohy.

4 – Stiskněte tlačítko Připraveno.
Pracovní zóna 2 přejde do stavu Produkce.
Podtlak v pracovní zóně 2 se automaticky zapne.

4 - Úloha v pracovní zóně 1 se dokončí.
Úloha v pracovní zóně 2 se spustí automaticky.

Kontrolka Připraveno, Pracovní zóna 1
Kontrolka bliká; zóna čeká na přípravu na další
úlohu.

Kontrolka Připraveno, Pracovní zóna 2
Kontrolka během spuštění svítí.

5 – Vyměnit materiál, pracovní zóna 1.

6 – Stiskněte tlačítko Připraveno.
Pracovní zóna 1 přejde do stavu Produkce.
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7 – Pracovní zóna 1 je připravena k produkci.
Úloha v pracovní zóně 2 bude pokračovat, dokud
nebude dokončena.

Kontrolka Připraveno, Pracovní zóna 1
Kontrolka svítí; čeká na dokončení spuštění
v pracovní zóně 2.

Kontrolka Připraveno, Pracovní zóna 2
Kontrolka během spuštění svítí.

8 – Pracovní zóna 2 dokončena.
Úloha v pracovní zóně 1 se spustí automaticky.
Vyměňte materiál v pracovní zóně 2.
Proces se bude opakovat, dokud nebude dokončen
stanovený počet kopií.

10.11.4.3 Pozastavit provoz, upravit materiál
PRACOVNÍ POSTUP, JEDEN PŘÍKLAD

Situace je následující:
• Umístili jste materiál do pracovní zóny 1.
• Stiskli jste tlačítko Připraveno pro pracovní zónu 1.
• Kontrolka Připraveno pro pracovní zónu 1 svítí.
• Podtlak v pracovní zóně 1 se automaticky zapne.
• Zjistíte, že je nutné upravit polohu materiálu v pracovní zóně 1.
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1 – Stiskněte tlačítko Připraveno.
Pracovní zóna 1 přejde do stavu Pozastavit.
Kontrolka Připraveno pro pracovní zónu 1 bliká.
Podtlak v pracovní zóně 1 se automaticky vypne.

2 – Upravte polohu materiálu v pracovní zóně 1.
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3 – Stiskněte tlačítko Připraveno.
Pracovní zóna 1 přejde do stavu Produkce.
Podtlak v pracovní zóně 1 se automaticky zapne.

Bude obnoven normální provoz.

10.11.5.   Soutisk

10.11.5.1 Úloha s registrační značkou
Použijte funkci Vícezónová produkce v kombinaci s jakýkoli dostupným typem registrace.

10.11.5.2 Úloha bez registrační značky
Použijte funkci Vícezónová produkce v kombinaci s funkcí Rozpoznání hrany.
Tento pracovní postup je určen pro nepotištěný materiál.
V tomto pracovním postupu je možné definovat polohu archu pro první produkci v jednotlivých zónách.
Jakmile to bude hotovo, produkce bude pokračovat bez registrace hran archu.
Otevřená úloha->Nastavení produkce->Registrace->Registrovat pouze první stůl.

10.11.6.   Další zóny

V závislosti na aktuálním modelu řezacího stolu
můžeme mít 2, 3 nebo 4 pracovní zóny.

• Místo definování polohy archu ve 2 zónách je třeba to provést pro všechny zóny.
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• Jakmile budou polohy archu známy, uživatel může vyměnit archy v pracovní zóně, která je
zaneprázdněna produkcí, a stisknutím příslušného tlačítka Status Bar lze určit, která pracovní zóna je
připravena k pokračování v produkci.

• Pokud uživatel vymění archy včas, produkce bude plynule pokračovat.
• Pokud uživatel nemůže vyměnit archy včas, produkce se zastaví a uživatel bude vyzván k výměně

materiálu.

10.11.6.1 Pravidla bezpečnosti

Ve výše uvedené situaci jsou pracovní zóny 1 a 2 připraveny k pokračování, zatímco pracovní zóna 3 čeká na
výměnu materiálu.
Po dokončení pracovní zóny 4 bude normálním pracovním postupem přechod do další pracovní zóny, která
je připravena, a zpracování bude pokračovat zde.
V tomto případě však příčník přejde přes pracovní zónu, ve které má proběhnout výměna materiálu.
Zastaví se provádění.
Obsluha se musí ujistit, zda je bezpečné pokračovat, než stiskne tlačítko Start.

10.11.7.   Otočené zobrazení stolu

V případě otočení pohledu Layers View / Production View o 90o bude uživatelské rozhraní vypadat takto:
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10.11.8.   Volitelná konfigurace pro stroje se třemi sekcemi stolu

Stoly XL/XN/X46 lze nakonfigurovat tak, aby podporovaly volitelnou konfiguraci MultiZone.
Jedná se o stoly s jednou ze dvou níže uvedených konfigurací podtlaku:
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Níže uvedené nákresy ukazují pro X46, jak lze změnit konfiguraci třídílného stolu pro dvě pracovní zóny:

Volitelná konfigurace MultiZone

Zóny podtlaku na stole X46 Běžná MultiZone se třemi
pracovními zónami

Volitelná MultiZone se dvěma
pracovními zónami

Výhodou volitelné konfigurace MultiZone je, že můžete mít větší vzdálenost mezi archy a bude přijímat
archy, které jsou o něco větší než zóna 1. Zóny 2 a 3 se budou chovat jako jedna zóna.

POZNÁMKA: Toto nastavení podporuje pouze tabulky XL/XN/X46, ale pro jiné typy strojů není výběr
zakázán. Proto se toto nastavení nedoporučuje pro žádné jiné velikosti stolu.

 Nastavení

Povolte funkci v připojení stroje XL výběrem možnosti "Použít volitelnou konfiguraci MultiZone":

                                                                                                                                                                                                           267 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Uživatelská příručka



Zadejte vhodné posunutí směru X pro zónu 2:

POZNÁMKA: Tato možnost bude nyní k dispozici také pro stoly se dvěma zónami, ale posunutí sníží
dostupnou velikost v zóně 2.

V tomto příkladu bylo přidáno 900 mm a referenční bod pro zónu 2 byl při výběru konfigurace MultiZone 2
posunut o 900 mm v ose +X, což kombinuje zóny 2 a 3 do jedné:

Osvědčenou praxí je použití krycí desky k dosažení dobré úrovně podtlaku v kombinované zóně.
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11.  PŘÍMÉ PŘÍKAZY

11.1.   Nabídka přímých příkazů

Menu Bar->Zařízení->Přímé příkazy

Tuto nabídku použijte k výběru funkcí pro okamžité spuštění akce na řezacím stole.
Všechny položky nabídky lze konfigurovat pomocí funkce Upravit příkazy...:

11.2.   Upravit příkazy...

Menu Bar->Zařízení->Přímé příkazy->Upravit přímé příkazy...

Menu Text 1
Určuje text, který popisuje Příkaz 1.
Tento text se zobrazí v nabídce přímých příkazů na řádku 1.
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Příkaz 1
Zadejte příkaz, který má být spuštěn, když je vybrán řádek 1 (Ctrl+1) v nabídce přímých příkazů.
Seznam dostupných příkazů najdete v příloze .
Příkaz lze upravit přímo nebo jej přidat pomocí funkce +.

Menu Text 2–4, příkazy 2–4
Popis podobný jako Menu Text 1 a Příkaz 1.

11.3.   Příkazy iPC

Příkazy iPC lze použít k přípravě následujících položek:
• Přímé příkazy

Rychlost a zrychlení pásu dopravníku (%SSA)
Syntaxe: %SSA <rychlost> <zrychlení>.
Příkaz pro omezení rychlosti a zrychlení pásu.
Hodnoty jsou procentuálním poměrem maxima.

Zavádění archu (%SHF )
Syntaxe: %SHF <vzdálenost> <počáteční pozice>
Příkaz pro přesunutí pásu dopravníku o zadanou
vzdálenost. Počáteční pozice je volitelná. Hodnota
zadaná v 1/1 000 mm.

Zpoždění konzoly i-cut (I-SD)
Syntaxe: I-SD <čas>;
Spuštění se zpozdí o <čas> ms.

Zapnutí komunikace s nástrojem podavač archů (I-
FM 1)
Syntaxe: I-FM 1;
Komunikace s podavačem archů je povolena.

Zpráva konzoly i-cut (I-MS)
Syntaxe: I-MS <zpráva>.
Obsluze se zobrazí <zpráva>.

Vypnutí komunikace s nástrojem Podavač archů (I-
FM 0)
Syntaxe: I-FM 0;
Komunikace s nástrojem Sheet Feeder je zakázána.

Parkování konzoly i-cut (I-PK)
Syntaxe: I-PK.
Přesune konzolu do polohy parkování.

Spuštění a zastavení podtlakové vývěvy (%PMP)
Syntaxe: %PMP <zapnutí/vypnutí>.
Příkaz pro zapnutí a vypnutí podtlakové vývěvy.

Volba referenčního bodu (%SRE)
Syntaxe: %SRE<1>/<X>.
Slouží k přepínání mezi hlavním referenčním
bodem (1) a referenčním bodem definovaným
panelem (X).

Řízení směru podtlakového sání (%SUC)
Syntaxe: %SUC<zapnutí/vypnutí>.
Slouží k přepnutí mezi sáním (zapnuto) a rychlým
uvolněním / zpětným proudem vzduchu (vypnuto).
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12.  ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ

Po úplné konfiguraci systému byste jej měli zálohovat pomocí systému Zálohování a obnovení.
Vytvořením zálohy se uloží všechny důležité parametry iPC, jako je seřízení nástrojů, konfigurace stroje,
přednastavení (Pokročilé > Prostředky) a možnosti (Upravit > Možnosti) do několika souborů.
Pokud systém přestane správně fungovat nebo pokud konfiguraci náhodně změníte, je možné všechna
nastavení snadno obnovit přesně do stavu, ve kterém se nacházela v době zálohování. Zálohování lze
provést ručně nebo automaticky.
Poznámka:

• Záloha konzoly iPC ukládá všechna nastavení konfigurace konzoly iPC do několika souborů v souborovém
systému.

• Zálohování souborového systému je povinností zákazníka.

Informace o konfiguraci automatického pořadí zálohování najdete v části Zálohování .

12.1.   Systémové parametry zálohování

Manuální zálohování systémových parametrů

Menu Bar->Pokročilé->Konfigurace zálohování...

Při každém vyvolání funkce Manuální zálohování přejdete do dialogu Vyhledat složku.
Vyberte existující složku nebo vytvořte novou a klikněte na tlačítko OK. Pod vybranou složkou se vytvoří
struktura složek pro zálohování.
Tuto funkci použijte k zálohování systému před provedením upgradu i po něm.

12.2.   Obnovit parametry systému

Obnovit parametry systému

Menu Bar->Pokročilé->Obnovit konfiguraci...

Při každém vyvolání funkce Obnovit přejdete do dialogu Otevřít soubor.
Vyberte složku s časovým razítkem, kterou chcete obnovit, a klikněte na tlačítko Otevřít.
Umístění automatických záloh je definováno zde: Záloha . Ručně prováděné zálohování závisí na umístění
vybraném operátorem, který ho provádí.
Vyvoláním samostatného nástroje opravy při spouštění iPC se také spustí obnovení z nejnovější zálohy
nalezené ve složce pro automatické zálohování.
Důrazně doporučujeme před obnovením vždy provést manuální zálohování systému.
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13.  KONFIGURACE IPC

Menu Bar->Upravit-> Možnosti

Nastavení Konfigurace iPC je sada možností určujících obecné chování systému.
Po první instalaci byste měli všechny možnosti projít, aby bylo zaručeno správné nastavení.
• Obecné na stránce 273
• Produkce na stránce 275
• Odhad na stránce 277
• Automatizační zařízení na stránce 278
• Náběh/vyvedení na stránce 282
• Zálohování na stránce 284
• Jazyk na stránce 285
• Referenční body na stránce 286
• Připojení na stránce 289
• Úlohy delší než stůl na stránce 227
• Dolní kamera na stránce 291

13.1.   Obecné

Menu Bar->Upravit->Možnosti...->Obecné
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Typ stroje
Informace o typu stroje.

Délka pracovní oblasti:
Naměřená délka pracovní oblasti

Šířka pracovní oblasti:
Naměřená šířka pracovní oblasti

Vzdálenost podavače od stolu

Tato hodnota, která je relevantní, pouze když je připojen Podavač archů, má vliv na možnost Zavést do
přední části stolu v části Nastavení produkce. Parametry Vzdálenost podavače od stolu a Šířka definují
délku zavádění nutnou k zavedení archu materiálu do přední části pracovní oblasti zařízení.

Jednotky
Vyberte jednotky, které mají být použity v uživatelském rozhraní (mm nebo palce).

Jednotky rychlosti
Vyberte jednotky, které mají být pro rychlost použity v uživatelském rozhraní.

Výchozí směr drážky/vlny
Z rozevíracího seznamu vyberte, zda chcete zadat výchozí směr drážky/vlny.

Zachovat historii  úlohy

Odstraňovat úlohy z historie po
Určuje dobu, po kterou zůstává dokončená úloha v historii.
Výchozí hodnota je 7 dní.
Maximální povolená hodnota je 30 dní.
Velký počet úloh v historii může prodloužit dobu spuštění konzoly iPC.

13.1.1.   Historie

Seznam Moje úlohy má karty pro Aktivní úlohy a Historii. Všechny historické úlohy jsou uloženy na kartě
Historie, která je vždy dostupná, když je aktivní položka Uchovávat historii úloh. (Možnost Zobrazit historii
byla ve verzi iPC 2.6 odstraněna).
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13.2.   Produkce

Menu Bar->Upravit->Možnosti...->Produkce
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13.2.1.   Nejprve načíst nejvzdálenější registrační značku

Definujte pořadí čtení registračních značek:

Zrušit výběr
Normální pořadí

Vybrat
Následující pořadí:

1. Přečtěte registrační značku v nejvzdálenější pozici na ose X.
2. Přečtěte zbytek registračních značek v normálním pořadí.
Tato funkce pomáhá vypočítat umístění a otočení křivek na velkých arších, ale prodlužuje dobu realizace.

Tolerance velikosti registrační značky
Zadejte přijatelnou toleranci velikosti v %.
Tento parametr definuje přípustnou toleranci velikosti všech následujících registračních značek na základě
naměřené velikosti první registrační značky. Hodnota představuje +/- procento první registrační značky.
Příklad: iPC měří velikost první registrační značky jako 6 mm. Pokud je tolerance nastavena na 25 %,
znamená to, že všechny zbývající registrační značky musí být 4,5–7,5 mm. Jakákoliv registrační značka, která
spadá mimo tento rozsah, bude zamítnuta.
To je cenná funkce pro zabránění falešnému čtení registračních značek u úloh s rozsáhlou grafikou nebo
vzory.

13.2.2.   Krok osy X před osou Y

Definujte prioritu funkce Postoupit a opakovat:

Zrušen výběr
Celý sloupec (Y) bude spuštěn před přechodem na další sloupec.

Vybráno
Celý řádek (X) bude spuštěn před přechodem na další řádek.

13.2.3.   Zalomit dlouhé linky

Tato funkce rozděluje (dlouhou) linku do segmentů linky o zadané délce.
Díky tomu se zlepšuje kompenzace.
Jeden příklad:
Chystáte se řezat velký obdélník z pružného materiálu, s vysokými nároky na zarovnání Tisknout k řezu.
Kompenzací pouze k rohům obdélníku není výsledek optimální, navzdory vysokému počtu registračních
značek.
Kratší linky umožňují přesnější zarovnání Tisknout k řezu.

POZNÁMKA: To je cenné pouze při použití možnosti Plná kompenzace.
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Maximální délka
Zadejte maximální délku povolenou při dělení dlouhých křivek.

Přepsat posuny produkce MultiZone production
Tato volba aktivuje nebo deaktivuje parametr Odsazení polohy zóny, který určuje odsazení ve směru X mezi
první a druhou zónou. Další informace o MultiZone production viz  Vícezónová produkce na stránce 253 .

13.2.4.   Automatizace

Když je zaškrtnuta možnost Automatizace a Kontrolovat nástroj v pravidelných intervalech, bude funkce
Automatizace k dispozici na kartě Produkce. S tímto nastavením bude výška nástroje automaticky měřena
ve zvolených intervalech.

POZNÁMKA: Tato funkce automatizace je k dispozici pouze pro řadu XP a C; ne pro řadu X.

13.3.   Odhad

Menu Bar->Upravit->Možnosti...->Obecné
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Úpravou těchto parametrů lze vyladit odhady úloh:
• Manuální manipulace mezi stoly – Čas strávený přechodem od jednoho stolu ke druhému.  O stole na

stránce 108 .
• Příprava stolu – Přidejte další čas na přípravu.
• Konečná manipulace – Přidejte další čas na dokončení úlohy.
• Zobrazit celkový čas produkce – Vyberte, pokud má být zde uvedená příprava úlohy zahrnuta do

odhadů uvedených v okně Moje úlohy.

POZNÁMKA: Odhad je založen na objednaných kopiích , nikoli na počtu kopií určeném v nastavení
produkce.

13.4.   Automatizační zařízení

Menu Bar->Upravit->Možnosti...->Automatizační zařízení

 Podavač I-SF
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Konzola iPC může komunikovat s nástrojem Podavač archů prostřednictvím sériového zapojení.

Chcete-li navázat komunikaci mezi konzolou iPC a zaváděcím zařízením, postupujte podle následujících
pokynů:

1. Připojte zaváděcí zařízení k počítači pomocí dostupného sériového COM-portu nebo adaptéru USB-to-
Serial.

2. V nástroji Správce zařízení systému Windows vyhledejte nastavení portu COM, ke kterému je zaváděcí
zařízení připojeno.

3. Změňte hodnoty následujícím způsobem: Číslo portu COM: Jak je uvedeno v bodě (2), Bitů za sekundu:
9 600, Datové bity: 8, Parita: Lichá, StopBity: 1, Řízení toku: Žádný

4. V dialogu Připojení zaváděcího zařízení upravte parametry tak, aby se shodovaly s příslušnými
hodnotami ve správci zařízení Device Manager.

5. V rozhraní dotykové obrazovky zaváděcího zařízení povolte komunikaci s konzolou iPC.
6. Otevřete okno Konfigurace iPC a ověřte, zda je dostupná možnost Podavač. Pokud nikoli, obraťte se na

prodejce konzoly iPC a požádejte jej o upgrade licence.

 Podavač I-BF
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iPC může ovládat podavač desek i-BF a stohovač materiálu i-MS prostřednictvím ethernetového připojení.
Abyste připojili podavač nebo podavač a systém stohovače, postupujte podle následujících pokynů:
1. Vyberte podavač i-BF jako automatizační zařízení v rozevíracím seznamu. IP adresa systému podavače a

stohovače, 192.168.50.101 se zobrazí v poli pro odečtení.
2. Pokud je společně se podavačem připojen i stohovač, zaškrtněte zaškrtávací pole Použít stohovač,

pokud stohovač připojen není, zaškrtávací pole nesmí být zaškrtnuto.
3. Pokud je připojen stohovač, jsou zapotřebí další informace.

a Pokud je stohovač upevněn na vysunovací desce na řezacím stolu, zaškrtněte zaškrtávací pole
Upevněno na vysunovací desce.

b Pokud je stohovač namontován přímo na řezacím stolu (standardní konfigurace), ujistěte se, že
Namontováno na vysunovací desce není zaškrtnuto.

Abyste spustili úlohu se stohovačem upevněným přímo na řezacím stolu, je třeba systém řádně
nakonfigurovat. Po provedení kliknutím na tlačítko Nastavit polohy stohovače. V zobrazeném dialogovém
okně se zobrazí doporučené polohy výběru pro dosažení maximální délky materiálu nebo minimální doby
podávání / maximálního pokrytí podtlakem pro současný režim.
V dolní části dialogového okna se zobrazí detekovaná a očekávaná verze softwaru jednotky PLC v systému
podavače-stohovače. Pokud jsou v rozporu, zobrazí se výstraha. Odtud je také možné zálohování a obnovení
konfigurace jednotky PLC.
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Informace o konfiguraci stohovače a o používání režimu produkce podavače se stohovačem naleznete
v Uživatelské příručce řezacího stolu.

 Automatizace pomocí robotiky

• IP adresa je adresa ethernetového připojení k PLC obsluhujícího robota.
• Port je číslo portu použité pro totéž připojení.
• Normálně by mělo být zvoleno dynamické uchopení kromě některých instalací provedených před

vydáním.
• Normálně by mělo být vybráno vícezónové uchopování. Výjimkou je konfigurace, kde uchopení pokrývá

celou pracovní oblast stolu (jedna zóna).

 Mermaid Flexo Automation
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Konzola iPC může přijímat příkazy pro spuštění úloh flexo řezání v automatizovaném režimu přijímáním
příkazů ze serveru pomocí zadané IP adresy. Připojení lze otestovat tlačítkem Zkušební připojení.

13.5.   Náběh/vyvedení

Menu Bar->Upravit->Možnosti...->Náběh/vyvedení
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Funkce Náběh/vyvedení se primárně používá ke obrábění.
Přidání náběhu/vyvedení ke křivce ji dynamicky otevírá a rozšiřuje v době produkce, takže řezání začíná a
končí uvnitř cesty nebo mimo ni.
To je pro obrábění důležité, protože počáteční zanoření do materiálu a konečné vynesení z materiálu může
způsobit výsledky řezání nekonzistentní se zbytkem dílu.
Informace o použití náběhu anebo vyvedení najdete zde:
1. Úpravy křivek
2. Úpravy bodu křivky
Ve zde popsaném dialogu možností Náběh/vyvedení zadejte výchozí hodnoty, které mají být použity při
použití funkce Náběh anebo vyvedení.
K dispozici jsou následující parametry:

Odstranit všechny náběhy a vyvedení
Je-li tato možnost vybrána, všechny náběhy a vyvedení budou odstraněny z úlohy.

Přidat náběhy
Náběhy budou ve výchozím nastavení přidány do křivek.

Přidat vyvedení
Vyvedení budou ve výchozím nastavení přidána do křivek.
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Vnější křivky
Náběhy a vyvedení jsou přidány z vnějšku křivky, na kterou jsou použity.

Vnitřní křivky
Náběhy a vyvedení jsou přidány zevnitř křivky, na kterou jsou použity.

Závislost na nástroji
Vnitřní i vnější umístění a poloměr náběhu a vyvedení závisí na parametrech nástroje v dialogu Upravit
vrstvu pro vrstvy, ve kterých jsou dotčené křivky umístěny.

Poloměr náběhu / Poloměr vyvedení
Náběhy a vyvedení jsou vždy generovány jako absolutní oblouky, jejichž velikost definuje poloměr.
Poloměr by měl být dostatečně velký, aby vyhovoval poloměru obráběcího vrtáku.

Zobrazit tento dialog při použití náběhu/vyvedení
Je-li tato možnost vybrána, tento dialog se zobrazí, když jsou náběhy a vyvedení použity z dialogů Upravit
křivku a Upravit bod křivky.

13.6.   Zálohování

Menu Bar > Upravit > Možnosti > Zálohování
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Tento dialog použijte ke konfiguraci automatického pořadí zálohování.
Pro zálohu systému zvolte, že se má automaticky zálohovat Denně, Týdně nebo Měsíčně.
Aby nedošlo k zaplnění místa na disku, zadejte maximální počet záloh povolených před zobrazením výstražné
zprávy.
V případě několika uživatelských účtů na počítači by měla být záloha umístěna ve složce, která je přístupná
všem – na centrálním serveru nebo např. v umístění C:\Users\Public\Documents\Kongsberg_backup.
Další informace najdete v části Zálohování a obnovení .

13.7.   Jazyk

Menu Bar->Upravit->Možnosti...->Jazyk
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Výchozí jazyk Windows
Jazyk použitý v uživatelském rozhraní je ve výchozím nastavení jazyk operačního systému Windows.

Jiný jazyk
Tuto možnost vyberte v následujících případech:

1. Aktuální jazyk Windows není konzolou iPC podporován.
2. Chcete zvolit jiný jazyk.
Vyberte požadovaný jazyk z příslušného rozevíracího seznamu a klikněte na tlačítko OK.
Restartujte konzolu iPC, čímž nastavení nového jazyka aktivujete.

POZNÁMKA: Aby se v části Připojení stroje konzole iPC zobrazoval text správně i v jazycích
využívajících jinou znakovou sadu než Unicode (jako je čínština nebo ruština), jsou v ovládacím
panelu Windows zapotřebí následující nastavení: Místní a jazykové nastavení - karta Formáty -
Vyberte správný formát. Na kartě Správa: Změnit národní prostředí systému.

13.8.   Referenční body

Menu Bar->Upravit->Možnosti...->Referenční body
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O referenčních bodech
K umístění úlohy na stůl se používají referenční body.
Pro aktuální úlohu má vybraný referenční bod souřadnice X=0, Y=0.

13.8.1.   Hlavní referenční bod

Hlavní referenční bod (R) je pevný referenční bod na stole.
Lze jej vybrat ze seznamu Referenční body v dialogu, ale tento referenční bod nelze změnit ani odstranit.
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13.8.2.   Referenční body definované uživatelem

Vytvořit referenční body definované uživatelem

1. Kliknutím na tlačítko Nový vytvořte nový referenční bod definovaný uživatelem.
2. Zadejte název referenčního bodu do pole úprav Jméno.
3. Polohu referenčního bodu nastavte dle následujících pokynů:

a Zadejte souřadnice na ose X/Y do polí Poloha v dialogu.
Souřadnice jsou relativní vzhledem k hlavnímu referenčnímu bodu.

b Kliknutím na tlačítko Aktualizovat nastavte souřadnice referenčního bodu v aktuální poloze laseru.
Kliknutím na tlačítko OK aktivujte nové nastavení Referenční bod.

Odstranění referenčního bodu definovaného uživatelem

1. V seznamu referenčních bodů označte referenční bod definovaný uživatelem, který chcete odstranit.
2. Klikněte na možnost Odstranit.

Referenční bod panelu
Referenční bod panelu je zvláštní verze referenčních bodů definovaných uživatelem.
Lze jej vybrat ze seznamu referenčních bodů v dialogu.
Referenční bod panelu lze nastavit třemi způsoby:

1. Zadejte souřadnice na ose X/Y do polí Poloha v dialogu.
Souřadnice jsou relativní vzhledem k hlavnímu referenčnímu bodu.

2. Kliknutím na tlačítko Aktualizovat nastavte možnost Panel Reference Point v aktuální poloze laseru.

3.

Stiskněte tlačítko Nastavit referenční bod.
Referenční bod panelu bude nastaven do aktuální polohy laseru.
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13.9.   Připojení

Menu Bar->Upravit->Možnosti...->Připojení

Rozbočovač Kongsberg:

Databáze prostředků:

Složka Odeslat:

Zde se definuje adresa/umístění rozbočovače Kongsberg, databáze prostředků a složka pro předávání.
Doporučuje se použít pro všechny možnost "Použít výchozí připojení".

Složka pro předávání dávky:

Zde lze definovat volitelnou složku pro předávání dávek pro produkci dávek. Viz popis v  Dávková produkce
na stránce 242 .

POZNÁMKA: Soubory uložené ve složce pro předávání budou automaticky přidány do složky Moje
úlohy.
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Název dávky cílového souboru

Soubory odeslané do složky pro předávání dávek budou shromážděny do dávkového souboru, který se
objeví v seznamu Moje úlohy. Název souboru začíná tím, co je zde zadáno.

13.10.   Úlohy delší než stůl

Menu Bar->Upravit->Možnosti...->Úlohy delší než stůl

Některá výchozí nastavení mohou být pro Úlohy delší než stůl změněna.
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13.10.1.   Kompenzace posunu během podávání

Tyto možnost se vztahují na úlohy s registračními značkami, které jsou vytvořeny typy kompenzací, které
používají přesnou velikost, s výjimkou plné kompenzace a lineární kompenzace.

Tato funkce kompenzuje nepřesnost nebo posun/mezeru během posuvu dopravníku, aby bylo zajištěno
lepší vyrovnání linek řezu mezi částmi (spoje). To se provádí porovnáním poloh registračních značek, které
jsou odečítány dvakrát, před a po posuvu dopravníku. Proto může být nutné upravit rozdělené čáry, aby bylo
zajištěno, že blízko za rozdělenou linkou je registrační značka.
Podrobnosti najdete v části  Možnosti pro Úlohy delší než stůl na stránce 229 .

Kompenzaci lze ovládat individuálně pro směr X a Y;
• Podél stolu (X); používá se v případě malých posunů ve směru osy X, aby bylo možné spojit linky řezání.

Pomocí této funkce může změnit velikost konečného řezání, a proto se nedoporučuje. Používá se pouze
v případě velkého posunu v ose X kvůli nedokonalé délce posuvu dopravníku.

• Napříč stolem (Y); používá se v případě malých posunů ve směru osy Y, aby bylo možné lépe spojit linky
řezání mezi rámy stolu. Většina dopravníků se během podávání mírně posune doleva a doprava ve
směru osy Y, a je proto ve výchozím nastavení povolena.
Pokud se v ose Y pohybuje hodně materiálu nebo dochází ke smršťování v ose Y během podávání, je
lepší tuto funkci vypnout.

13.10.2.   Rozdělení úlohy do rámů

• Čtení všech dostupných soutiskových značek
iPC přečte všechny dostupné registrační značky dostupné v pracovní oblasti, i když je rozdělená linka
nastavena na malou část. Tato funkce umožňuje lépe odhadnout celkovou rotaci a protažení, ale mírně
prodlužuje celkový čas výroby.

• Nejprve řezat nejkratší rám
Tato funkce ve výchozím nastavení rozdělí úlohu, která je delší než stůl, s menší částí jako první, a
to během automatického výpočtu rozdělení. Povolte tuto funkci, pokud je třeba nejprve odříznout
nejmenší část; zakažte ji, pokud má být nejmenší část řezána jako poslední.

Za normálních okolností by nejmenší část neměla být řezána poslední, protože malá část představuje
nebezpečí, že hmotnost materiálu způsobí jeho sklouznutí ze stolu i v případě, že je zapnutý podtlak.

Pokud je materiál příliš natažený, je nejlepší neponechávat poslední část na plné velikosti stolu, protože to
může vést k nutnosti řezání mimo dosažitelnou (pracovní) oblast.

13.11.   Dolní kamera

Menu Bar->Upravit->Možnosti->Spodní kamera
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iPC může komunikovat s volitelným systémem spodní kamery a přijímat z něho obrazy pomocí určené IP
adresy. Připojení lze otestovat tlačítkem Zkušební připojení.

13.11.1.   Optimalizace nastavení systému v profilu archu

Pokud je obraz příliš tmavý nebo je ve všech úlohách konstantní odsazení, je vhodné provést optimalizaci.
Nastavení spodní kamery jsou k dispozici v umístění Možnosti->Spodní kamera->Nastavení systému spodní
kamery.
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Dialogové okno Nastavení spodní kamery

Nastavení
• Referenční roh systému – vpravo dole nebo vpravo nahoře

• Toto je roh, kde bude iPC provádět svá měření.
• K němu se bude všechno vztahovat.

• Odsazení X – odsazení v mm
• Odsazení Y – vpravo nahoře – odsazení ve směru Y, když se jako roh pro detekci odsazení používá roh

vpravo nahoře
• Odsazení Y – vpravo dole – odsazení Y v mm, když se jako roh pro detekci odsazení používá roh vpravo

dole
• Měřítko X a Měřítko Y – ruční lineární kompenzace měřítka

• 0,0 nemění velikost
• 0,001 – změní velikost archu širokého 2 000 mm / 78,74 in. na 2 mm / 0,08 in.
• Vyžaduje výběr režimu rotace tisku 5 (pokyny vám poskytne servisní technik společnosti Kongsberg).

• Pootočení – stupeň otočení archu.

13.11.1.1 Konfigurace kamery
Základním pravidlem je, že lepší jsou světlejší obrazy.

Expozice: 500–3 000, toto je rychlost závěrky. Při vyšších hodnotách jsou delší expoziční časy a jasnější
snímky.
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Gama je faktor vylepšení snímku, výchozí hodnota je 600 a rozsah 400 až 1 000. Při nižší hodnotě se zlepší
dynamický rozsah snímku, ale dojde k určité ztrátě kontrastu.

Zesílení: Vyšší zesílení poskytuje světlejší obraz, ale používejte spíše gama korekci a expozici, protože
zesílením vzrůstá obrazový šum.
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14.  PŘIPOJENÍ A KONFIGURACE STROJE

Stisknutím levého tlačítka myši vyvoláte na panelu nástrojů Windows Připojení stroje. (Pravé tlačítko myši
otevře dialog s informacemi o údržbě).
K dispozici jsou následující položky nabídky:

• Konfigurace stroje
• Konfigurace nástroje
• Nabídka služeb
• Informace o připojení stroje...
• Ukončit

POZNÁMKA: Tyto funkce zahrnují základní nastavení systému, která se obvykle provádí pouze
jednou.

Jejich údržbu smí provádět pouze vyškolený personál.
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14.1.   Konfigurace stroje

14.1.1.   Konfigurace hardwaru

Připojení stroje->Konfigurace stroje->Konfigurace HW
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2 vakuové vývěvy
Určete, zda jsou v tomto systému konfigurovány 2
podtlakové vývěvy.

Použít vývěvy pro funkci Blow Back
V tomto systému jsou nakonfigurovány 2
podtlakové vývěvy a vývěvy zajišťují funkci
zpětného proudu vzduchu.

Nastavení podtlaku
V tomto dialogovém okně vyberte konfiguraci
podtlaku hardwaru, kterou máte na řezacím stole
(počet částí podtlaku).

Dopravník / Pravítka stolu
Určete, zda má tento systém namontovaný
dopravník, pravítka řezacího stolu nebo žádnou
tuto možnost.

Panel obsluhy
Určete polohu panelu obsluhy.
Tyto informace definují směr krokování pro tlačítka
krokování na panelu obsluhy.

Nastavení kamery
Otevřete dialogové okno Nastavení kamery.
Další informace najdete v části  Operace kamery na
stránce 306 .

Komunikace
Připojeno prostřednictvím sériové nebo TCP
komunikace.
Pro sériovou komunikaci: Vyberte port COM
Možnost s dlouhými kabely CAN povolena/
zakázána

Nastavení frézovacího nástroje
Otevřete dialogové okno Nastavení frézování.

Další informace o těchto nastaveních naleznete v uživatelské příručce pro řezací stůl.

14.1.2.   Nastavení

Připojení stroje->Konfigurace stroje->Nastavení
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Podtlak/Zpětný proud vzduchu
Určete nainstalované řešení Podtlak/Blow Back.

• Standardní zpětný proud vzduchu pomocí ventilátoru
Vyfukování (Zpětný proud vzduchu) zajišťuje samostatný ventilátor.

• Podtlakový zpětný proud vzduchu
Vyfukování (Zpětný proud vzduchu) zajišťuje podtlaková vývěva.

Rychlost krokování
Určete dolní a horní rychlost krokování jako procentuální část maximální rychlosti.

Přírůstkové krokování
Určete velikost kroku pro dolní a horní přírůstkové krokování.

Zavedení rozděleného archu
Obvykle probíhá podávání materiálu jako jeden plynulý pohyb.
Tuto možnost vyberte, chcete-li rozdělit podávání materiálu do dvou samostatných částí.
To je užitečné, chcete-li se vyhnout nežádoucím bezpečnostním přestávkám u určitých velikostí materiálu.
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Korekce zavádění archu
Přidejte hodnotu korekce.
Kladná hodnota pohyb zvýší.

Rychlost dopravníku
Zadejte rychlost dopravníku jako procentuální hodnotu maximální povolené rychlosti.
Pro optimální podávání vyžadují některé materiály nižší rychlost dopravníku.

Zrychlení dopravníku
Zadejte zrychlení dopravníku jako procentuální hodnotu maximálního povoleného zrychlení.
Pro optimální podávání vyžadují některé materiály nižší zrychlení dopravníku.

Režim kalibrace výšky nástroje
Vyberte režim kalibrace:

• Manuální nastavení – pro kalibraci výšky nástroje použijte manuální postup.
• Automatické měření – pro kalibraci výšky nástroje použijte podložku X-pad. Pouze pro stroje s podložkou

X-pad.
Poznámka: Stroje řady XP a C mají automatické měření pouze prostřednictvím měřicí stanice.

Výchozí
Všechny parametry budou nastaveny na výchozí tovární hodnoty.

Další informace o těchto nastaveních naleznete v uživatelské příručce pro řezací stůl.

14.1.3.   Instalace

Připojení stroje->Konfigurace stroje->Instalace
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Nastavit polohu Main Reference
Vyvolejte průvodce Nastavit referenční bod.
Postupujte podle pokynů v průvodci.
Poznámka: Tuto funkci dokončete pro všechny držáky nástrojů.

Registrovat velikost stolu
Vyvolejte průvodce Registrovat velikost stolu.
Postupujte podle pokynů v průvodci.

Upravit úhel X1 ku X2
Vyvolejte průvodce Upravit úhel X1 ku X2.
Postupujte podle pokynů v průvodci.

Nastavit polohu pravítka
Vyvolejte Průvodce nastavení polohy pravítka.
Postupujte podle pokynů v průvodci.

Mapovat povrch stolu
Vyvolejte průvodce Mapovat povrch stolu.
Spusťte akci na vršku podtlakového stolu, bez podkladu pro řezání nebo dopravníkového pásu.
Postupujte podle pokynů v průvodci.

Reference vršku stolu
Aktualizujte měření vršku stolu v aktuální poloze laserového ukazovátka.
Měření na vršku podkladu pro řezání; žádný materiál.
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Kalibrovat měřicí podložku
Vyvolejte průvodce Kalibrovat měřicí podložku.
Postupujte podle pokynů v průvodci.

Upravit umístění měřicí stanice
Stoly řady XP a C mají průvodce pro nastavení měřicí stanice.

Další informace o těchto nastaveních naleznete v uživatelské příručce pro řezací stůl.

14.2.   Konfigurace nástroje

Připojení stroje->Konfigurace nástroje

Rozpoznané nástroje
Zobrazí se nástroje aktuálně namontované na řezacím stole.

Zvolit nástroj
Pomocí přepínačů vyberte nástroj, který chcete aktualizovat.

Rozpoznat nástroje
Dokončete sekvenci Identifikace nástroje.
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14.2.1.   Upravit aktivní nástroj

14.2.1.1 Obecné
Nastavení nástroje probíhá pomocí průvodců.
Všechny nástroje je třeba nastavit do polohy držáku nástrojů, ve které budou používány.
Při procházení těchto průvodců doporučujeme používat arch obyčejné nebo vlnité lepenky.

14.2.1.2 Informace o úpravách
Výška nástroje

Hrot nástroje by se měl dotýkat povrchu podkladu pro řezání.

Nastavení prodlevy
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Prodleva nože závisí na adaptéru ostří.

Úprava otočení 

Nastavte nástroj tečně ke směru pohybu.

Úprava odsazení středu

Upraví nástroj směrem do boku, dokud nebude vystředěn.

Úprava odsazení středu

Upraví nástroj směrem do boku, dokud nebude vystředěn.

Manuální nastavení

Možnost ručního seřízení je také k dispozici, pro odsazení středu a úhlu.

Kalibrace kamery
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Vykompenzujte odsazení kamery a deformaci objektivu.
Další informace najdete v části  Operace kamery na stránce 306 .

Kalibrace úhlu drážky V-notch

Je možné provést seřízení úhlů V-notch a korigovat mechanické odsazení.

Úprava odsazení 

Upraví odsazení vzhledem k laserovému ukazovátku.

Další informace o nastaveních nástroje naleznete v uživatelské příručce pro řezací stůl.
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14.2.2.   Další

Dialog Další obsahuje volby Ignorovat, Odstranit nebo Přidat související se seznamem nástrojů.
Seznam nástrojů obsahuje nástroje, které lze vybrat pro dostupné polohy nástroje.

Ignorovat automatické rozpoznání nástroje
Možnost Ignorovat automatické rozpoznání nástroje můžete použít v případě selhání automatického
rozpoznání nástroje, kdy je nutný manuální výběr nástroje.
Pokud je zaškrtnuta možnost Ignorovat automatické rozpoznání nástroje, nastavení nástroje se nezmění po
provedení:

• sekvence Poloha nulového stolu,
• funkce Rozpoznat nástroje.

Vymazat nástroj
Možnost Vymazat nástroj použijte, když se nástroj již nepoužívá.
Odstraněný nástroj již nebude k dispozici v seznamu nástrojů v dialogovém okně Upravit vrstvu.

Přidat nástroj
Pomocí možnosti Přidat nástroj lze:

• Přidat nové nástroje
• Přidat nástroje, které selžou během automatického rozpoznání nástroje
Nástroj se přidá do seznamu nástrojů.
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14.3.   Operace kamery

14.3.1.   Zobrazit kameru

Menu Bar->Zařízení->Zobrazit kameru

Panel stroje->Zobrazit kameru

Tuto funkci použijte k okamžité kontrole obrazu
kamery.

Testování detekce kamery:
• V rozevírací nabídce vyberte typ detekce.
• Posuňte vhodný materiál do obrazu kamery.
• Detekovaný soutisk bude zvýrazněn.
• Zelený pruh pod obrazem značí kvalitu detekce.

14.3.2.   Nastavení kamery

Připojení stroje->Konfigurace stroje->Konfigurace HW->Nastavení kamery
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Požadavky:
• Kamera musí být viditelná jako zařízení pro zpracování obrázků ve Správci zařízení.
• Je nutné nainstalovat nezbytný ovladač kamery (ovladač Epix v případě kamery i-cut).

• Pokud používáte kameru i-cut, vyberte možnost
přidání kamery i-cut.

• V seznamu kamer vyberte aktuálně připojenou
kameru.

• Vyberte možnost Upravit.

• Dejte kameře správný název.
• Vyberte typ kamery (Hlava nástroje, Vstupní

stoh).
• Výběrem tlačítka OK uložte nastavení.
Připojená hlava nástroje je označena symbolem (*)
před názvem.

14.3.3.   Konfigurace i-kamery

Připojení stroje->Konfigurace stroje->Konfigurace HW->Nastavení kamery

Pokud je systém vybaven i-kamerou, jsou k dispozici některé další funkce:
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• Obnovit pohled.
• Vyberte aktuální kameru.
• Vyberte možnost Upravit.

V tomto dialogu je možné provést následující akce:
• pojmenovat kameru,
• vybrat typ hlavy nástroje,
• vybrat hlavu nástroje,
• vybrat možnost Povolit pokročilá nastavení pro

úpravu parametrů.

Poznámka:
Před provedením jakýchkoli úprav zajistěte
správnou výšku kamery:
Stisknutím tlačítka Ruční Nástroj dolů přesuňte
kameru do správné polohy.
Stisknutím tlačítka OK akci dokončete.

Kvalita obrazu
Upravte a otestujte nastavení pro zajištění
stabilních a přesných registračních značek.
Poznámka: Nastavení kamery lze upravit také
prostřednictvím dialogu Registrace .

Režim záznamu
Výběrem možnosti Minimalizovat odrazy použijte
interní osvětlení kamery (výchozí).
Výběrem možnosti Minimalizovat stíny lze
odstranit chyby způsobené stíny.
Pokud vyberete možnost Bez osvětlení, interní
světlo kamery bude vypnuto.

Konfigurace firmwaru (zvýrazněno na obrázku)
Je třeba inicializovat firmware kamery. To obvykle
provádí výrobní závod, ale je nutné pro nastavení
nové kamery, nebo pro starou kameru při přímé
aktualizaci z konzoly iPC verze starší než 2.4.0.

14.3.4.   Úprava odsazení

Připojení stroje->Konfigurace nástroje->Upravit aktivní nástroj->Úprava odsazení
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Jsou povinné dva úvodní kroky:
• Dokončete úpravu odsazení mezi polohou

laserového ukazovátka a všech nástrojů.
• Vyberte jeden nástroj, nejlépe nůž, jako

společný referenční nástroj mezi laserovým
ukazovátkem a kamerou.

Vyberte možnost Úprava odsazení a dokončete
průvodce.

14.3.5.   Kalibrace kamery

Připojení stroje->Konfigurace nástroje->Upravit aktivní nástroj->Kalibrace kamery
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Pro tento postup použijte stejný referenční nástroj
jako v předchozí kapitole.

Vyberte možnost Kamera a Upravit aktivní nástroj.
Postupujte podle pokynů průvodce po jednotlivých
krocích.

Vyberte možnost Kalibrace kamery.

Postupujte podle kroků průvodce:
1. Vyberte referenční nástroj, nejlépe stejný

nástroj, jaký byl použit během předchozí úpravy
odsazení.

2. Položte na stůl arch tenkého materiálu.
3. Upevněte arch pomocí tlačítka Podtlak zapnutý.
4. Krokujte laserové ukazovátko do správné

polohy na archu.
5. Stisknutím tlačítka Spustit vytvořte referenční

značku.
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Zatímco je arch přidržen na místě pomocí podtlaku,
proveďte tyto akce:
1. Krokujte hlavu nástroje směrem pryč.
2. Opatrně odstraňte výřez z referenční značky.
3. Stiskněte tlačítko Další.

1. Ověřte, že je značka správně zjištěna.
2. Stiskněte tlačítko Další.
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Průvodce kalibrací kamery se nyní dokončí.
Zobrazí se správné dokončení, jak je znázorněno na
obrázku.
Stiskněte tlačítko Dokončit.

Stisknutím tlačítka Zavřít ukončíte postup.

Poznámka: Pohled kamery bude orientován podle
pohledu Zobrazení Vrstva / Zobrazení Výroba .

14.4.   Nabídka služeb

Poznámka:
Funkce Nabídka služeb jsou dostupné pouze pro certifikované servisní techniky.
Nejsou určeny pro obsluhu stolu.

14.4.1.   Zobrazení zprávy

Připojení stroje->Nabídka služeb->Zobrazení zprávy
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Vyskakování varování
Vyberte, zda se má pro každé varování zobrazit okno Zobrazení zprávy.
Chybové zprávy se zobrazí vždy.

Vždy nahoře
Vyberte, zda chcete zobrazit okno Zobrazení zprávy v horní části plochy.

Zprávy protokolu
Je-li tato možnost povolena, budou zprávy zaprotokolovány pro pozdější prověření.
To je užitečné při řešení potíží.

Zobrazit
Určete, při jaké úrovni jsou zprávy zobrazovány:

• Vše – Zobrazí se všechny typy zpráv.
• Pouze důležité
• Pouze kritické

14.4.2.   Výpis paměti

Připojení stroje->Nabídka služeb->Výpis paměti

Vyvolejte aplikaci Výpis paměti.
Používá se k údržbě softwaru.
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Další informace najdete v uživatelské příručce Hwtest.

14.4.3.   Zobrazení polohy

Připojení stroje->Nabídka služeb->Zobrazení polohy

Další informace najdete v Uživatelské příručce pro řezací stůl.

                                                                                                                                                                                                           314 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Uživatelská příručka



14.4.4.   Zobrazit dialog Podtlak

Vyberte zóny podtlaku vhodné pro otevřenou úlohu.
Poznámka: Toto dialogové okno je dostupné zde: Panel stroje->Zóny podtlaku

14.4.5.   Emulovat panel obsluhy

Připojení stroje->Nabídka služeb->Emulovat panel obsluhy

Funkce pro údržbu softwaru

14.4.6.   Volba držáku nástrojů

Připojení stroje->Nabídka služeb->Volba držáku nástrojů
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Zvolte držák nástroje pro test.
Tato funkce je dostupná, pouze když je konzola iPC odpojena od řezacího stolu.

14.4.7.   Měření polohy/přímosti

Připojení stroje->Nabídka služeb->Měření polohy/přímosti

Měření polohy/přímosti je nástroj určený pouze pro certifikovaný servisní personál.
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14.5.   Informace o připojení stroje...

Verze systému
Číslo verze a datum instalace softwaru.

Velikost stroje
Velikost stroje zjištěná pomocí funkce Registrovat
velikost stolu

Typ stroje
Zadejte typ připojeného řezacího stolu.

Pracovní oblast – všechny nástroje
Nominální pracovní oblast dostupná pro všechny
nástroje v aktuálně namontovaném držáku
nástrojů.

Sériové číslo stroje
Sériové číslo, 6 číslic zadaných při instalaci iPC.

% max. zrychlení:
Maximální zrychlení pro připojený řezací stůl.

14.5.1.   Informace o údržbě

14.5.1.1 Aktuální stav

Datum
Dnešní datum

Poprvé spuštěno
Datum prvního spuštění systému

Doba chodu
Celkový počet hodin, po které byl stroj v provozu
(činný)

Celkový počet vytvořených archů
Celkový počet vytvořených archů.
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14.5.1.2 Údržba

Datum
Datum posledního provedení údržby

Dle
Iniciály osoby, která poslední údržbu provedla

Doba chodu
Počitadlo hodin posledního provedení údržby

Od poslední údržby
Počet hodin provozu od poslední údržby

14.6.   Ukončit

Tuto funkci použijte k ukončení připojení k řezacímu stolu.

Opětovné připojení: Menu Bar->Stroj->Připojení

14.7.   Protokolování

14.7.1.   Obecné

14.7.1.1 Zpráva o chybách
Zpráva o chybách by měla zahrnovat následující položky:
• podrobný popis události;
• V případě zjištění u zákazníka také potvrzení toho, že lze chybu reprodukovat v laboratoři;
• Občas může být užitečný také popis očekávaného chování;
• soubor ZIP ve složce protokolu alespoň s následujícími soubory:
• • i-cut Production Console.log,

• iPcDeveloperLog.txt,
• Last KB ACM file.log,
• Last KB Mat file.log,
• MCDeveloperLog.txt.

14.7.2.   Možnosti protokolu

Menu Bar->Pokročilé

Ctrl + Alt + Shift + L
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Tyto možnosti jsou primárně dostupné pro
zaměstnance společnosti Kongsberg.
Změna těchto parametrů může mít vliv na výkon
systému.
Jakékoli změny by měly být provedeny ve
spolupráci se zaměstnanci společnosti Kongsberg.

V tomto dialogu lze určit úroveň protokolu.
Aby se nastavení protokolu projevila, je třeba konzolu iPC restartovat.
Výchozí nastavení je vždy Servisní protokol.
Vytvoření protokolu by mělo být zahájeno pouze na žádost personálu společnosti Kongsberg.

14.7.2.1 Postup
Vyvolání protokolování:
V dialogu Nastavení protokolu vyberte možnosti Použít integrovaný systém protokolování a Protokolovat
do souboru.
Chcete-li snížit velikost souboru protokolu, provádějte co nejméně akcí:
• Spusťte konzolu iPC.
• Proveďte test a nedělejte nic jiného.
• Zastavte konzolu iPC.
• Archivujte složku protokolu a zkopírujte ji na server.

Poznámky:
• Typ protokolu Vyladit nebo Trasovat výrazně ovlivní výkon a je tedy nutné je používat pouze na krátkou

dobu. 
• Nikdy nenechávejte stroj s jiným nastavením než Servisní protokol.
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15.  NAINSTALOVAT SOFTWARE

15.1.   Nastavení počítače

Postupujte podle těchto pokynů a nastavte počítač ještě před instalací softwaru.

15.1.1.   Možnosti napájení

Otevřete položku Možnosti napájení v nabídce Ovládací panely.

Změňte nastavení plánu podle obrázku níže.

                                                                                                                                                                                                           320 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Uživatelská příručka



Změňte Možnosti napájení podle čtyř obrázků níže.

15.1.2.   Zakázání aktualizace Dell

Ovladače a BIOS pro Dell (monitor) mohou být nastaveny tak, aby se aktualizovaly automaticky. Zadáním
příkazu Dell do pole hledání na hlavním panelu si zpřístupníte příkazový řádek aktualizace Dell nebo
aktualizaci klientského systému Dell. Pokud některý z příkazů bude k dispozici, otevřete dialogové okno a
vyberte možnost Pouze ruční aktualizace.
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15.1.3.   Windows 10 s využitím kamery i-Cut

 V počítačích s rychlým zaváděním systému nebyl nalezen software rozhraní PCI Express
 Card/frame grabber

Frame grabber PIXCI® SV7 vyžaduje po spuštění jen zlomek sekundy k inicializaci, než je možné jej
identifikovat v operačním systému. V některých počítačích s rychlým zaváděním systému nemusí operační
systém kartu vidět a nenačte proto ani její ovladač.
U některých počítačů nemusí být frame grabber PIXCI® detekován po "tvrdém" restartování systému
(vypnutí a zapnutí počítače), bude však detekován po "měkkém" restartování systému (bez vypnutí a zapnutí
počítače). V některých jiných případech nebudou frame grabbery detekovány ani po měkkém restartu.
U některých počítačů se systémem Windows 10 může být frame grabber PIXCI® detekován po měkkém
restartu, nikoli po tvrdém restartu. Zakázání funkce "Zapnutí rychlého spuštění" v systému Windows (v části
Ovládací panely, Možnosti napájení) umožní detekci po tvrdém restartování.

 Zakázání rychlého spuštění

1. Otevřete položku Možnosti napájení v nabídce Ovládací panely.
2. Klikněte nebo klepněte na odkaz Zvolte, co tlačítka napájení dělají na levé straně.
3. Klikněte nebo klepněte na odkaz Změnit nastavení, které je aktuálně nedostupné v horní části.
4. Odpovězte Ano/OK na jakékoli bezpečnostní varování.
5. Vyberte možnost Změnit funkci tlačítek napájení. Viz obrázek níže:
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Použijte následující nastavení a potvrďte je:

• Když stisknu tlačítko napájení: Vypnutí
• Když stisknu tlačítko spánku: Vypnutí displeje
• Zapnutí rychlého spuštění: Zrušit zaškrtnutí
• Hibernace: Zrušit zaškrtnutí
Po zrušení zaškrtnutí možnosti Zapnutí rychlého spuštění se při dalším vypnutí systém vypne, pokud dojde k
výše popsanému problému.

 Pokud možnost pro vypnutí rychlého spuštění není k dispozici, může být nutné změnit
 klíč registru.

POZNÁMKA: Upozorňujeme, že konfigurace klíče registru vyžaduje zvláštní opatrnost, protože může
způsobit jiný problém se systémem.

1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte regedit a otevřete editor registru. V levém podokně
okna registru vyhledejte položku HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\Power.

2. V pravém podokně daného umístění zkontrolujte, zda je k dispozici parametr HiberbootEnabled.
Pokud tomu tak není, je třeba jej vytvořit klepnutím pravým tlačítkem myši, výběrem možnosti Nový a
klepnutím na možnost Hodnota DWORD (32 bitů).
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3. Nahraďte ji slovem HiberbootEnabled ve sloupci Název. Hodnota dat musí být nula (0), což znamená, že
rychlé spuštění je vypnuto.

4. Změny se projeví po restartování počítače.

15.2.   Nainstalovat iPC

15.2.1.   Postup

iPC podporuje Operační systémy Windows 7, Windows 10 a Windows 11.

POZNÁMKA: Je vyžadováno, aby měla osoba provádějící instalaci na koncovém počítači nastavena
"oprávnění správce". (I uživatelé bez oprávnění správce však mohou iPC spouštět a provozovat.)

Před instalací aplikace iPC může být nutné zastavit nebo odinstalovat případný antivirus nebo jiné
bezpečnostní programy.

iPC legitimně využívá některé funkce, které může bezpečnostní software chybně interpretovat jako
podezřelé, a může následně odstranit soubory nebo zablokovat určité potřebné funkce.

To může být indikováno zprávami popisujícími neúspěšné nastavení Internetových informačních
služeb během instalace nebo chybovými zprávami při spouštění iPC, které přetrvávají i po
následujících doporučeních k restartování a které uvádějí, že rozbočovač Kongsberg: nebo Databáze
zdrojů jsou nedostupné.

Aby konzola iPC fungovala správně, vaše verze systému Windows musí být plně aktualizovaná.
Pokud není systém Windows aktuální, nemusí se iPC správně spustit nebo nainstalovat.

Otevře instalační médium iPC a spusťte instalaci následujícím způsobem
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Poklepejte na soubor IPC Installer.exe.

Pro soubor Installer.exe se může objevit Dialogové
okno upozornění na zabezpečení.

Kliknutím na tlačítko Spustit umožníte instalaci
aplikace iPC.

Může se objevit dialogové okno Ovládání
uživatelského účtu.
Pokračujte kliknutím na tlačítko Ano.

Instalační program zkontrolujte, zda má přihlášený
uživatel potřebná oprávnění k přístupu, a
zkontroluje, zda je již nainstalovaný podpůrný
software ve správné verzi.
Zastaralý nebo nenainstalovaný podpůrný software
je automaticky zvolen pro instalaci.

Kliknutím na tlačítko Další spustíte jeho instalaci.

Podpůrný software je nainstalován s minimem potřebné interakce ze strany uživatele, mohou e však objevit
varování týkající se zabezpečení podobná varováním uvedeným výše, když spustíte instalační program iPC –
pokud k tomu dojde, pokračujte kliknutím na tlačítko Spustit.

Jakmile bude nainstalován veškerý podpůrný software, bude zahájena instalace i-cut Production Console.
Pokud jste již dříve nainstalovali některý kompatibilní software Kongsberg, instalační program jej rozpozná
a předloží vám typ nalezeného stolu.
Pokračujte v instalaci kliknutím na tlačítko Další.
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Pokud není nalezen žádný podporovaný starší software Kongsberg nebo pokud je nalezen starší software pro
více než jeden podporovaný typ stolu, můžete být vyzváni, abyste vybrali, pro který typ stolu chcete instalaci
provést.

Počkejte prosím, dokud nebude chod instalačního programu dokončen.
Jakmile bude dokonče, spusťte stůl a klikněte na tlačítko Dokončit.
Nyní se spustí Sysload, abyste mohli nahrát nový software také do stolu.
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Pokud budete dotázáni, zda mají být nahrány CU
moduly, odpovězte Ano.

Bude spuštěn program Sysload.

V informačním dialogovém okně klikněte na
tlačítko Načíst.

Jakmile bude nahrávání CU modulů dokončeno,
zobrazí se nový stav systému.
Ukončete SysLoad kliknutím na křížek v pravém
horním rohu dialogového okna.

15.2.2.   Tichá instalace

Instalační program konzoly iPC je možné spustit tiše bez potřeby interakce uživatele pro situace, kdy je
požadována vzdálená distribuce verzí konzoly iPC.

iPC se nainstaluje tiše pomocí následující syntaxe příkazového řádku:

"iPC Installer.exe" /exenoui /qn TABLETYPE="X" 

Jednotlivé elementy tohoto příkazového řádku je možné popsat následujícím způsobem:

iPC Installer.exe
Název souboru instalačního balíčku.

/exenoui /qn
Tyto dva příkazy určují, že má instalace proběhnout tiše.
Aby tichá instalace proběhla správě, musí být použity oba tyto příkazy.
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To je požadavek softwaru použitého k vytvoření instalačního programu a není jej možné změnit.

TABLETYPE="X"
Tato část je volitelná.
Pomocí ní lze stanovit, která platforma typu stolu se má nainstalovat (X nebo C).
Hodnota v uvozovkách může být X, C nebo jiný platný typ názvu stolu, např. XN představuje platformu X, XP
představuje platformu C.
Pokud tuto část vynecháte, bude platforma stolu vybrána následujícím postupem:

• Pokud na stolu nebyla nikdy nainstalována konzola iPC ani starší produkt Kongsberg...
• … a pokud bude na příkazovém řádku vynechán parametr TABLETYPE, bude ve výchozím nastavení

zvolena platforma X
• … a pokud je na příkazovém řádku uveden parametr TABLETYPE, bude zvolena platforma uvedená

parametru TABLETYPE.
• Pokud již byla na stolu dříve nainstalována konzola iPC nebo starší produkt Kongsberg, bude předchozí

typ stopu automaticky rozpoznán a vybrán.
VÝSTRAHA: Pokud je TABLETYPE uvedený na příkazovém řádku v konfliktu s rozpoznanou předchozí
platformou stolu, bude instalace ukončena s chybou.

Pokud instalace skončí s chybou, záznam chyby se objeví pouze v systémovém protokolu Windows.

POZNÁMKA: pokud se iPC instalujte tiše, uživatel bude muset spustit iPC Sysload ručně, aby mohl
synchronizovat CU moduly stolu s novou verzí iPC před spuštěním iPC.

Pokud na to zapomenete, iPC vás varuje, že nemůže se stolem komunikovat.

Zavřete iPC, spusťte Sysload a zkuste to znovu.

POZNÁMKA: V systému Windows 7 musí být nainstalován .NET 4.5.2 nebo novější; v opačném
případě instalace iPC selže.

V systému Windows 10 je požadovaná verze .NET součástí, proto s ní nikdy nebude problém.

15.2.3.   Pomocník s aktivací licence

Před prvním spuštěním konzoly iPC na novém počítači, při přesunu instalace do jiného počítače nebo při
přechodu na nový typ licence musí být licence znovu aktivována, viz část  O licencích na stránce 335 .
Licenční klíč je přijat nebo by měl být vyžádán od dodavatele.

POZNÁMKA: Po aktualizaci na verzi 2.6 budou stávající uživatelé muset znovu aktivovat svou licenci.
Toto je jednorázová opětovná aktivace, který se vyžaduje na podporu změny licenčního systému.

Spusťte konzolu iPC.
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Zobrazí se aktivační dialog. Licenční klíč by měl být zkopírován do dialogu.
V případě upgradu licence se konzola iPC spustí se starou licencí. Otevřete dialogové okno aktivace v nabídce
Nápověda - Správce licencí.
Stiskněte tlačítko Aktivovat. Bude navázána komunikace s licenčním serverem, který licenci aktivuje.
Stejné dialogové okno se používá k deaktivaci licence za účelem přesunu licence na jiný počítač.
Poznamenejte si aktivační klíč, stiskněte tlačítko Deaktivovat a pomocí aktivačního klíče aktivujte licenci na
druhém počítači.

15.2.4.   Aktivace licence offline

V případě, že počítač se systémem iPC nemá přístup k Internetu, musí být aktivace provedena částečně na
online počítači, částečně na offline počítači se systémem iPC.
Spusťte konzolu iPC na offline počítači / stole. Zobrazí se následující dialogové okno:

Stiskněte tlačítko Aktivovat kód produktu. Zobrazí se následující dialogové okno. Zadat aktivační kód
obdržený e-mailem.
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Pokud jste v režimu offline, zobrazí se následující zpráva:

Stiskněte tlačítko OK a poté tlačítko Zrušit v dialogovém okně aktivace. Konzola iPC se ukončí.
Zkopírujte soubor .req na paměťovou kartu. Na online připojeném počítači otevřete uvedenou webovou
stránku a tam upusťte soubor ls_activation.req. Stiskněte tlačítko Nahrát soubor:

Po dokončení stiskněte tlačítko Stáhnout licenční soubor, který vytvoří soubor ls_activation.lic na ploše.

Zkopírujte tento soubor na paměťovou kartu a přeneste jej do offline počítače / stolu. Zde spusťte konzolu
iPC. Zobrazí se aktivační dialog. Stiskněte tlačítko Procházet a načtěte soubor .lic.
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Stiskněte tlačítko Aktivovat. Konzola iPC se spustí normálně po několika sekundách.

15.2.5.   Instalace a konfigurace ovladačů zařízení rozhraní kamery

 Když je stroj vybaven ethernetovou i-kamerou

Windows rozpozná kartu síťového rozhraní Intel GigaBit pro i-kameru a nainstaluje výchozí ovladač NIC pro
Windows.
Není proto zapotřebí instalace ani konfigurace žádných dalších ovladačů zařízení.

 Když je stroj vybaven analogovou kamerou i-cut a deskou grabber board koaxiální
 kamery Pixci

Nainstalujte příslušný ovladač zařízení ze služby Správce zařízení
• Otevřete Správce zařízení
• Vyhledejte desku grabber board kamery Pixci, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte možnost

Aktualizovat software ovladače
• Klikněte na možnost Vyhledat ovladač v počítači, přejděte do složky Epix Drivers na instalačním médiu

iPC.
• Pokud váš počítač používá 64bitový systém Windows, vyberte podsložku Windows 7 x64.

Pokud máte Windows v 32bitové verzi, vyberte podsložku Windows 7-Vista-XP.
Klikněte na tlačítko Další a počkejte, až systém Windows dokončí instalaci ovladače
(I když je v názvu složky uvedeno pouze Windows 7, jsou ovladače také kompatibilní s Windows 10.)

Konfigurace registru pro správné dekódování obrazu, PAL nebo NTSC
Kamery i-cut dodané po květnu 2015 využívají standard PAL, kamery i-cut dodané před květnem 2015 jsou
ve verzi NTSC.

Konfigurace PAL/NTSC v iPC je ovládání nastavením v Registru Windows.
Pro tento účel byl vytvořen program Tweak.exe, který nastaví příslušnou hodnotu:
C:\tmp
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Vyhledejte a poklepejte na soubor
tweak.exe ve složce C:\Program Files
(x86)\IcutProductionConsole\MachineController.

Vyberte kartu Epix Camera settings (Nastavení
kamery Epix) a vyberte správný formát kamery,
NTSC nebo PAL.
Klikněte na možnost OK

POZNÁMKA: Pokud byste vybrali nesprávné nastavení, bude to mít za následek nesprávný poměr
šířky a výšky obrazu kamery v iPC a nebude možné správně provést průvodce Kalibrace kamery.

Konfigurace registru, aby nedocházelo ke konfliktům adresování paměti, pokud má počítač více než 4 GB
paměti RAM

Pokud má počítač více než 4 GB paměti RAM, nebude ovladač Epix Pixci u 64bitových verzí systémů
Windows fungovat se svými standardními nastaveními.

Je třeba ručně upravit nastavení registru, aby k tomuto konfliktu přiřazování paměti nedocházelo:
1- Spusťte Editor registru kliknutím na tlačítko Start systému Windows a do vyhledávacího pole napište
"regedit".
2 - V editoru registru přejděte na HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/EPIXXCW6.
3 - Poklepejte na položku PIXCI (naleznete ji ve sloupci Název)
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4 - Pokud položka "PIXCI" neexistuje, vytvořte ji
jako hodnotu řetězce.
5 - Do pole hodnoty zadejte následující (bez
uvozovek a včetně mezery na začátku):
" -WT 0x80"

Pokud příznak -WT již existuje, změňte jeho
hodnotu na 0x80.
6 - Klikněte na možnost OK.

7 - Až k tomu budete vyzváni, restartujte počítač

15.3.   Struktura pro uložení souboru

Tento počítač->xxx->Dokumenty->Produkční konzola i-cut

Toto je výchozí struktura ukládání souborů.
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Zálohování

Export

Úlohy

Ukázkové soubory

Uživatelská příručka

15.4.   Více uživatelů

Pokud je vyžadováno více uživatelů, vytvořte uživatelské účty bez oprávnění správce. V takovém případě
je třeba, aby uživatel s oprávněními správce přesunul složku zálohy do veřejné složky. To se provede
následujícím způsobem:
1. Vytvořte složku zálohy na centrálním serveru (doporučeno) nebo například na C:\Users\Public

\Documents\Kongsberg_backup.
2. Ujistěte se, že mají všichni uživatelé oprávnění zápisu do dané složky
3. Spusťte iPC a ve volbě Možnosti změňte složku pro předávání a složku pro zálohování
4. Pokud byl iPC upgradován z verze starší než 2.2, zkontrolujte také službu pro předávání v dialogovém

okně Možnosti, kategorie Připojení. Aktivací možnosti "Použít výchozí připojení" a stisknutím tlačítka OK
zajistíte, aby byla použita společná složka pro předávání

Jakmile to bude hotovo, přihlaste se jako uživatel bez oprávnění a ověřte, že se iPC spouští bez problémů a
že jsou přístupné složky pro zálohování a předávání.
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16.  O LICENCÍCH

Konzola iPC má čtyři hlavní licence.
Informace o nainstalované licenci je k dispozici z panelu Menu Bar->Nápověda->License Manager...

Produkční konzola i-cut – Základní
Základní licence pokrývá pouze základní funkce. Žádné funkce kamery.
Pouze pro řadu X

Produkční konzola i-cut – Výroba obalů
Licence na výrobu obalů pokrývá všechna hlavní témata výroby, ale méně funkcí souvisejících s úpravou,
ražbou a kompenzací deformace kamery.
Pouze pro řadu C

Produkční konzola i-cut – Vývěska Produkce
Licence na výrobu vývěsních štítů je hlavní licence, která pokrývá všechny funkce softwaru konzoly iPC.
Pro řadu X a C

Produkční konzola i-cut Flexo
Licence Flexo pokrývá základní funkce a všechny možnosti kompenzace.
Pouze pro řadu X

Kromě výše uvedeného je na některých V a X-starter strojích nainstalována již nepoužívaná licence s názvem
Sign Standard.

Funkce Základ
ní

Produkce
obalů

Výroba
značení

Flexo Podrobnosti

Základ x x x x Povoluje všechny základní funkce,
včetně spuštění aplikace.

Line_edit x x x x Povoluje všechny ruční úpravy
geometrie. Základní verze bude
pouze pro čtení, stejně jako XL-
Guide.

Avoid_overcut x Povoluje funkci vrstev, která
automaticky rozděluje linky a mění
směr řezu, především u tištěných
materiálů.

Registration_an
d_ placement

x x x x Povoluje registraci hrany /
registrační značky a kompenzaci
umístění (poloha / otočení).
Registrační zařízení závisí na
hardwaru.
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Funkce Základ
ní

Produkce
obalů

Výroba
značení

Flexo Podrobnosti

Čárový kód x x Povoluje použití kamery ke čtení
čárových kódů, což umožňuje
automatizovaný Pracovní postup.
Skener čárových kódů je vždy
podporován.

Lineární x x x Povoluje lineární a diferenciální
poměr.

Non_linear x x Povoluje nelineární (úplnou)
kompenzaci deformace.

Inteligentní
značky

x Povoluje adaptivní registraci.

Bez přerušení x x Povoluje produkce více než 1 kopie
(stůl) a hodnotu Vícezónová jako
přednastavení stolu.

Frézování x Povoluje pokročilé funkce ražby,
například Náběh/vyvedení,
Odfrézování, Kompenzace průměru
nástroje.

Add_Nested_
Layout

x  x x x Povoluje dialog pro sloučení návrhů
na stejný arch podle hraničních
obdélníků nebo ručním umístěním.

Step_and_repea
t

x x x Povoluje funkci Postoupit a
opakovat pro "i-cut way".

Reverzní
operace

x x x x Umožňuje registraci kamery z
tiskové strany, ruční překlápění listu,
řezání a rylování z rubové strany. Pro
pracovní postupy vlnitého materiálu.

QuickBox x x x x Povoluje spuštění standardu.

POZNÁMKA: Samostatná
licence, nikoli propojená
s dodanými licencemi

POZNÁMKA: Pro iPC 2.6 je dostupná samostatná licence iPC, Přípravná stanice iPC. Je vybavena
stejnými funkcemi jako produkce vývěsek, ale nemůže ovládat stůl. Je určena k použití a přípravě
souborů mimo stroj.
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17.  KLÁVESOVÉ ZKRATKY

Alt + kliknutí Vybrat všechny křivky

Alt + šipka vlevo
Alt + šipka vpravo
Alt + šipka nahoru
Alt + šipka dolů

Krokovat zvolenou křivku (zvolené křivky)

CTRL + – Zmenšit měřítko

CTRL + + Zvětšit měřítko

CTRL + 0 Přiřadit k datu

CTRL + A Vybrat všechny křivky

CTRL + Alt + Shift + L Možnosti protokolu

CTRL + Alt + M Aktualizace intervalu údržby

CTRL + C Kopírovat vrstvu (vrstvy)

CTRL + D Zrušit výběr všech křivek

CTRL + L Přidat vrstvu

CTRL + M Přesunout zvolené křivky

CTRL + N Nový soubor

CTRL + O Otevřít soubor

CTRL + Alt + O Otevřít pomocí čárového kódu

CTRL + Alt + Shift + O Otevřít ze standardů ArtiosCAD

CTRL + Alt + P Spustit produkci přes čárový kód

CTRL + Q Vyhledat úlohy ve frontě

CTRL + S Uložit soubor

CTRL + Shift + A Zvolit všechny vrstvy

CTRL + Shift + C Kopírovat vrstvu (vrstvy) s křivkami

CTRL + Shift + D Zrušit výběr všech vrstev

CTRL + Shift + I Invertovat směr křivky

CTRL + Shift + J Přiřadit k úloze

CTRL + Shift + M Zrcadlit zvolené křivky

CTRL + Shift + R Otočit zvolené křivky

CTRL + Shift + S Uložit soubor jako
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CTRL + Shift + T Přiřadit ke stolu

CTRL + T Změnit velikost zvolených křivek

CTRL + U Odstranit nepoužité vrstvy

CTRL + W Zavřít soubor

CTRL + Z Zpět

Odstranit Odstranit zvolené křivky

F1 Nápověda

Shift + Delete Odstranit vrstvy
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18.  POUŽÍVÁNÍ ZÁSUVNÉHO MODULU AI-CUT

ai-cut je doplněk k aplikaci Adobe Illustrator. Tento zásuvný modul nabízí nástroje pro automatické
přidávání registračních značek konzoly iPC do návrhů. Další informace najdete v samostatných uživatelských
příručkách.

Zásuvný modul a odpovídající uživatelská příručka jsou k dispozici na https://www.kongsbergsystems.com/
en/resources/software/ai-cut.
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19.  I-SCRIPT

V klasickém pracovním postupu jsou obrazová data a data řezání generována jako samostatné soubory
z návrhové stanice.

i-script je pracovní postup, ve kterém jsou obrazová data a data řezání rozdělena v procesu programu RIP.
Velkou výhodou je, že úpravy provedené během procesu programu RIP budou zachovány pro obrazová data
i data řezání.
i-script je přebírán předními výrobci programů RIP a tiskáren.

Formát souborů i-script se používá také pro přenos dat z aplikací Esko, jako je například i-cut Layout a
ArtiosCAD, do konzoly iPC.
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20.  PRACOVNÍ POSTUP JDF

Tento pracovní postup představuje další vývojový krok pracovního postupu i-script . Výstup do řezacího
stolu je rozdělen do dvou souborů:
Soubor .cgf, který obsahuje veškerou geometrii řezání. toto je zjednodušený soubor i-script, ve kterém jsou
všechna metadata rozdělena do souboru jdf obsahujícího metadata, jako jsou
• informace o úloze (id úlohy, jméno zákazníka..),
• informace o materiálu (¨název materiálu, jak je definovaný v iPC),
• počet řezaných archů,
• přednastavení pro zpracování úlohy, jak jsou definována v iPC,
• souhrn všech identifikačních polí čárového kódu na archu všechně jejich obsahu a polohy.
Volitelně soubor .png pro náhled tištěné úlohy.
Tyto soubory jsou zazipovány do jednoho souboru, který je importován do iPC. Pracovní postup je
podporován aplikacemi Esko, jako je i-cut Layout, DFS a ArtiosCAD a také některými prodejci RIP. V případě
DFS je zazipovaný soubor pojmenován .dfscut.
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