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1.  WPROWADZENIE

Podręcznik użytkownika

dla

i-cut Production Console

UWAGA: Przypominamy, że regulacji i napraw systemu mogą dokonywać tylko pracownicy firmy
Kongsberg lub osoby, które przeszły odpowiednie szkolenia.

UWAGA: Oryginalne instrukcje są w języku angielskim. Instrukcje w innych językach to tłumaczenia
oryginalnych instrukcji.

©Copyright 2022, Kongsberg Precision Cutting Systems
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright nie oznacza, że praca ta została opublikowana.
Ten materiał, informacje i instrukcje użytkowania zawarte w niniejszym dokumencie są własnością

Kongsberg Precision Cutting Systems. Dokument ten nie udziela, ani nie rozszerza żadnych
gwarancji. Ponadto Kongsberg Precision Cutting Systems nie gwarantuje ani nie składa żadnych

oświadczeń dotyczących wykorzystania lub wyników korzystania z systemu lub informacji zawartych
w niniejszym dokumencie. Kongsberg Precision Cutting Systems nie ponosi odpowiedzialności za

jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub przypadkowe wynikające z używania
lub niemożności używania systemu lub informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Od czasu
do czasu mogą być wydawane korekty z informacjami o takich zmianach i/lub uzupełnieniach.

Żadna część tego systemu nie może być powielana, przechowywana w bazie danych
lub systemie wyszukiwania albo publikowana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek
sposób, elektronicznie, mechanicznie, poprzez druk, fotokopię, mikrofilm lub innymi

metodami bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Kongsberg Precision Cutting Systems.
Dokument ten zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje.

Korespondencję dotyczącą niniejszej publikacji należy kierować na adres:
Global support

Kongsberg Precision Cutting Systems

Nr dokumentu: D3389; nr części: 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.  INFORMACJE O ZMIANACH

Data
dd.mm.rrrr

przez Opis

19.12.2022 DHO Nowa edycja dotycząca iPC 2.6
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3.  POWITANIE

Witamy w podręczniku użytkownika Kongsberg i-cut Production Console.
W tej instrukcji aplikacja i-cut Production Console jest określana skrótem iPC.

Ten podręcznik zawiera pełny i szczegółowy opis wszystkich funkcji iPC.
Jest on skierowany do operatorów stołów tnących Kongsberg i osób przygotowujących pliki dla tych
urządzeń.

Opis instalacji iPC jest dostępny tutaj:  Instalacja iPC na stronie 328

Uwaga: Niektóre z funkcji i urządzeń opisanych w tym podręczniku są dostępne opcjonalnie.
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4.  KORZYSTANIE Z TEGO PODRĘCZNIKA

4.1.   Główne rozdziały

Podręcznik ten jest podzielony na następujące główne rozdziały:

Opis systemu

• Krótki opis interfejsu użytkownika.
• Opisuje po kolei wszystkie menu i paski narzędzi.

Zanim zaczniemy
W tym rozdziale omówione są podstawowe tematy:

• Materiał jest najważniejszym czynnikiem
• Menedżer zasobów
• Przygotowanie pliku
• Pasowanie
• Konfigurowanie narzędzi

Workflow - opis
Opisuje standardowy workflow (proces produkcyjny) łącznie ze szczegółowymi informacjami na temat
poszczególnych kroków:

1. Pierwsze kroki
2. Import pliku
3. Otwarte zadanie
4. Przygotowanie do produkcji
5. Zapisz zadanie
6. Uruchom zadanie

Rozdziały dla zaawansowanych
Opcjonalne funkcje dla zaawansowanych użytkowników są opisane w rozdziałach:

• Edytuj zadanie  - Możliwe modyfikacje otwartego zadania.
• Alternatywy zadania  - Alternatywne metody obróbki.

Kopie zapasowe i przywracanie

• Prawidłowa konfiguracja zasad tworzenia kopii zapasowej.
• Opis jak zainicjować tworzenie kopii zapasowej.
• Opis przywracania z kopii zapasowej.
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Konfiguracja iPC

• Ustawienia opcji określających ogólne zachowanie systemu.

Dodatki

• Instalacja oprogramowania
• Skróty klawiszowe - lista dostępnych skrótów klawiszowych.
• Polecenia iPC - opis języka poleceń iPC.

4.2.   Nazwy, style i symbole

Nazwa lub styl Opis

Okno podręczne Okno wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

Przycisk Start Kursywa wskazuje, że opis dotyczy przycisku na Panelu
operatora.

[OK] Pogrubienie wskazuje, że jest to przycisk lub funkcja z
graficznego interfejsu użytkownika (GUI).

Konfiguracja maszyny Odnośnik do tematu.

Menu Bar->Edycja-> Opcje

Opcja menu: Z paska menu wybierz Edycja, a następnie
Opcje.

Ten symbol oznacza, że dostępność funkcji zależy od sprzętu.
Jeżeli sprzęt jest niedostępny, funkcja będzie ukryta.

Ten symbol oznacza, że dostępność funkcji zależy od wersji
licencji.

 Obsługa stołu

Przyciski na panelu operatora są różne na różnych stołach Kongsberg.
W tym podręczniku używamy standardowego symbolu dla każdej funkcji.
Informacje na temat panelu operatora Twojego stołu są dostępne w Podręczniku użytkownika stołu
tnącego.
Używane symbole:
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Naciśnij przycisk, aby Uruchomić realizację.

Naciśnij przycisk, aby Wstrzymać realizację.

Naciśnij przycisk, aby ustawić punkt referencyjny.

4.3.   Zdjęcia i ilustracje

4.3.1.   Orientacja

Zdjęcia i ilustracje odnoszące się do stołu tnącego są zorientowane jak pokazano poniżej:

W interfejsie użytkownika dostępne są różne Opcje podglądu .
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5.  OPIS SYSTEMU

Ten rozdział opisuje szczegółowo interfejs użytkownika iPC.

5.1.   Nazewnictwo

Zależnie od trybu pracy, interfejs użytkownika iPC jest dostępny w dwóch widokach, Moje zadania lub
Otwarte zadania:

5.1.1.   Moje zadania
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1 - Menu Bar
2 - Zakładki zadań
3 - Informacje o zadaniu
4 - Produkcja -> Przewidywany
czas.
Przewidywany czas realizacji
zadania.
Aby uzyskać więcej informacji,
zobacz Status szacowania zadania
.

5 - Pasek zadań Windows z ikoną połączenia z maszyną
6 - Panel maszyny
7 - Akcje moich zadań
8 - Lista moich zadań

5.1.2.   Otwarte zadanie

1 - Menu Bar
2 - Pasek narzędzi
3 - Layers View / Production View, patrz poniżej
4 - Pasek zadań Windows z ikoną połączenia z
maszyną

5 - Panel maszyny
6 - Properties Bar
7 - Ustawienia zadania. Składają się z Konfiguracji
warstw i Konfiguracji produkcji.
8 - Zakładki zadań

5.1.3.   Konfiguracja narzędzia

Należy mieć świadomość różnicy pomiędzy opcjami Konfiguracja narzędzia i Konfigurowanie narzędzi:

Konfigurowanie narzędzi
Edytuje ustawienia narzędzia używane w warstwie

Konfiguracja narzędzia
Przechowuje konfigurację narzędzia na podłączonym stole tnącym.
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5.2.   Pasek menu

Menu Bar udostępnia następujące opcje:

• Plik
• Edytuj
• Widok
• Zaznaczenie
• Zadanie

• Warstwa
• Krzywe
• Maszyna
• Zaawansowane
• Pomoc

5.2.1.   Plik

Menu Bar->Plik

Dostępne są następujące opcje menu:

                                                                                                                                                                                                             20 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Podręcznik użytkownika



Nowe zadanie (Ctrl+N)
Tworzy puste zadanie.
Możesz dodawać/edytować geometrię używając
funkcji z paska narzędzi .

Zapisz zadanie (Ctrl+S)
Zapisuje otwarte zadanie.
Zadanie jest zapisywane w formacie iPC .cut.
Wyświetla pytanie o katalog docelowy i nazwę
pliku, jeśli wcześniej pliku nie zapisano z
rozszerzeniem .cut.

Otwórz plik... (Ctrl+O)
Otwiera  plik wejściowy i dodaje go do Listy moich
zadań.

Zapisz zadanie jako (Ctrl+Shift+S)
Zapisuje otwarte zadanie.
Wyświetla pytanie o katalog docelowy i nazwę
pliku.

Otwórz przy pomocy kodu kreskowego... (Ctrl+Alt
+O)
Patrz Zadania z kodami kreskowymi

Eksport
Eksportuje otwarte zadanie do pliku pdf.
Wyświetla pytanie o katalog docelowy i nazwę
pliku.

Otwórz przez Standardy ArtiosCAD... (Ctrl+Alt
+Shift+O)
Patrz Otwórz przez Standardy ArtiosCAD

Wczytaj ponownie
Wczytuje ponownie otwarte zadanie. Kasowane są
wszystkie zmiany wprowadzone w zadaniu.

Uruchom produkcję przy pomocy kodu
kreskowego... (Ctrl+Alt+P)
Patrz Uruchom produkcję przy pomocy kodu
kreskowego

Wyjdź
Kończy pracę z iPC.

Zamknij zadanie (Ctrl+W)
Zamyka otwarte zadanie.

5.2.2.   Edytuj

Menu Bar->Edycja

Dostępne są następujące opcje menu:

Cofnij (Ctrl+Z)
Cofa poprzednią operację.

Opcje

• Ustawienia opcji
• Podstawowa konfiguracja
• Ustawienia domyślne
Aby uzyskać więcej informacji, patrz  Konfiguracje iPC na stronie 277
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5.2.3.   Widok

Menu Bar->Widok

Wszystkie funkcje dostępne w menu Widok odnoszą się do otwartego zadania wyświetlanego w oknie
Widok warstw / Widok produkcji.
Dostępne są następujące opcje menu:

Narzędzie Zoom
Pozwala zaznaczyć myszą obszar do powiększenia.

Orientacja widoku stołu
Wybierz punkt widzenia dla Layers View /
Production View.

Powiększ  (Ctrl+Plus)
Kliknij, aby powiększyć.

Punkt referencyjny
Wybrany punkt referencyjny jest wyświetlany w
oknie Layers View / Production View.

Pomniejsz  (Ctrl+Minus)
Kliknij, aby pomniejszyć.

Miarki stołu
Wyświetla miarki stołu tnącego w oknie Layers
View / Production View (opcja zależna od
maszyny).

Dopasuj do zadania  (Ctrl+Shift+J))
Otwarte zadanie wypełni całe okno Layers View /
Production View.

Strefy podciśnienia
Aktywne strefy podciśnienia są wyświetlane w
oknie Layers View / Production View.

Dopasuj do stołu  (Ctrl+Shift+T)
Wypełnia okno Layers View / Production View
obrazem stołu tnącego z otwartym zadaniem.

Pozycja parkowania
Wyświetla bieżącą pozycję parkowania jako symbol
w oknie Layers View / Production View.

Kierunek krzywej
Strzałka na każdej krzywej wskazuje kierunek
krzywej.

Prostokąt ograniczający
Wyświetla prostokąt ograniczający otaczający
otwarte zadanie.

Punkty krzywej
Wyświetlane są punkty krzywej.

Miarki
Dodaje do Layers View / Production View miarki.

Ścieżka narzędzia
Wyświetlana jest ścieżka narzędzia dla frezowania.

Obrót o 90 stopni w prawo
Skrót do funkcji w menu Zadanie.

Obrót o 90 stopni w lewo
Skrót do funkcji w menu Zadanie.
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5.2.3.1 Orientacja widoku warstw / widoku produkcji

Pasek menu->Widok->Orientacja widoku stołu

Wybierz punkt widzenia dla Layers View / Production View.

Dostępne opcje:
• 0o

• 90o

• 180o

• 270o

Aby zapewnić prawidłowy kierunek przesunięcia krokowego, punkt widzenia i Panel operatora powinny być
zsynchronizowane.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Konfiguracja sprzętowa .

5.2.4.   Zaznaczenie

Menu Bar->Zaznaczenie

Wszystkie opcje w menu Zaznaczenie odnoszą się do Otwartego zadania->Zakładka Warstwy.
Dostępne są następujące opcje menu:

Zaznacz wszystkie krzywe (Ctrl+A)
Zaznacza wszystkie krzywe w otwartym zadaniu.

Anuluj zaznaczenie wszystkich krzywych (Ctrl+D)
Usuwa zaznaczenie wszystkich krzywych w
otwartym zadaniu.

5.2.5.   Zadanie

Menu Bar->Zadanie

Wszystkie opcje w menu Zadanie odnoszą się do otwartego zadania.
Dostępne są następujące opcje menu:
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Obróć 900 w prawo
Obraca całe zadanie.

Usuń podwójne linie i sekwencje
Ta funkcja usuwa podwójne linie oraz optymalizuje
sekwencję cięcia w zadaniu.

Obróć 900 w lewo
Obraca całe zadanie.

Usuń podwójne linie, połącz w poprzek przerw
Usuwa podwójne linie.
Przerwy pomiędzy kolejnymi liniami, które są
poniżej pewnego limitu, zostaną połączone.

Odbicie w poziomie na stronie 171
Odbija otwarte zadanie.

Optymalizacja produkcji...
Otwiera okno dialogowe Optymalizacja produkcji.

Odbicie w pionie
Odbija otwarte zadanie.

Usuń przesunięcie wewnętrzne
Lewy dolny róg otwartego zadania zostanie
umieszczony w aktualnie wybranym punkcie
referencyjnym + pozycja materiału + przesunięcie
zadania.

Przenieś otwarte krzywe do oddzielnej warstwy
Ta funkcja pozwala oddzielić krzywe otwarte od
krzywych zamkniętych.

5.2.6.   Warstwa

Menu Bar->Warstwa

Wszystkie opcje w menu Warstwa odnoszą się do otwartego zadania.
Dostępne są następujące opcje menu:

Dodaj warstwę... (Ctrl+L)
Otwiera okno dialogowe Dodaj warstwę .

Kopiuj warstwę z krzywymi (Ctrl+Shift+C)
Kopiuje zaznaczoną warstwę łącznie z geometrią.

Dodaj warstwę paserów...
Otwiera okno dialogowe Dodaj warstwę paserów .

Usuń warstwę... (Shift+Del)
Kasuje zaznaczone warstwy.
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Edytuj warstwę...
Otwiera okno dialogowe Edytuj warstwę...

Usuń puste warstwy... (Ctrl+U)
Kasuje warstwy nie zawierające geometrii.

Kopiuj warstwę bez krzywych (Ctrl+C)
Kopiuje zaznaczoną warstwę bez kopiowania
geometrii.

Usuń ukryte warstwy...
Usuwa ukryte warstwy.

5.2.7.   Krzywe

Menu Bar->Krzywe

Wszystkie funkcje Krzywych są dostępne na zakładce warstwy-> Wybrane krzywe .
Dostępne są następujące opcje menu:

Przesuń... (Ctrl+M)
Przesuń zaznaczone krzywe

Scal krzywe
Scala zaznaczone krzywe

Przemieść krzywe
Przesuń krokowo wybrane krzywe

Odwróć kierunek krzywej (Ctrl+Shift+I)
Odwróć kierunek wybranych krzywych

Skaluj... (Ctrl+T)
Skaluj zaznaczone krzywe

Wprowadzenie/Wyprowadzenie
Dodaje do wybranych krzywych Wprowadzenie/
Wyprowadzenie

Odbicie... (Ctrl+Shift+M)
Odbicie zaznaczonych krzywych

Przesunięcie narzędzia...
Stosuje do wybranych krzywych przesunięcie
narzędzia

Obróć... (Ctrl+Shift+R)
Obróć zaznaczone krzywe

Optymalizuj kształt
Optymalizuje wybrane krzywe.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz  Optymalizuj
kształt na stronie 198 .

Edytuj punkty
Przejdź w tryb edycji punktu

Usuń krzywe...
Usuń zaznaczone krzywe
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5.2.8.   Maszyna

Menu Bar->Maszyna

Funkcje związane z podłączonym stołem tnącym.
Dostępne są następujące opcje menu:

Połącz
Nawiązuje połączenie ze stołem tnącym.

Pokaż kamerę...
Wyświetla okno dialogowe Widok kamery.

Uruchom rozgrzewanie wrzeciona
Uruchamia na stole tnącym sekwencję
rozgrzewania wrzeciona.

Pomiar materiału
Uruchamia na stole tnącym sekwencję pomiaru
grubości materiału.

Uruchom odkurzacz
Włącza/wyłącza odkurzacz.

Strefy podciśnienia...
Ustaw strefy podciśnienia odpowiednie do realizacji
otwartego zadania.

Identyfikuj narzędzia
Uruchamia na stole tnącym sekwencję
identyfikacji narzędzia.

UWAGA:

Dotyczy tylko stołów serii X, XN i XL.

Polecenia bezpośrednie
Wybierz funkcje do natychmiastowej realizacji na
stole tnącym.

Ustaw odniesienie do blatu stołu
Uruchamia na stole tnącym sekwencję odniesienia
do blatu stołu.

Asysta stackera
Ten element menu jest widoczny, jeżeli dostępny
jest Stacker.

Dostosuj wysokość narzędzia...
Uruchamia na stole tnącym kreator Dostosuj
wysokość narzędzia.

Przygotuj stół
Ten element menu jest widoczny, jeżeli dostępne
jest stanowisko robota.

Uwaga: Przy codziennym użytkowaniu niektóre z tych funkcji są również łatwo dostępne z poziomu panelu
maszyny.

5.2.9.   Zaawansowane

Menu Bar->Zaawansowane

                                                                                                                                                                                                             26 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Podręcznik użytkownika



Dostępne są następujące opcje menu:

Zarządzaj predefiniowanymi ustawieniami
Funkcje do zapisywania predefiniowanych
ustawień produkcji i predefiniowanych ustawień
narzędzi.

Kopia zapasowa konfiguracji...
Inicjuje tworzenie kopii zapasowej systemu .

Zasoby
Funkcje do zarządzania Zasobami, patrz 
Przygotowywanie materiałów i predefiniowanych
ustawień w narzędziu Menedżer zasobów na
stronie 111 .

Przywróć konfigurację...
Inicjuje przywracanie systemu .

Konfigurowanie narzędzi...
Funkcje do konfigurowania narzędzi  używanych w
warstwach.

Opcje rejestrowania... (Ctrl+Alt+Shift+L)
Konfiguruje dostępne Opcje rejestrowania.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Opcje
rejestrowania .

5.2.10.   Pomoc

Menu Bar->Pomoc

Dostępne są następujące opcje menu:

Podręczniki użytkownika... F1 Wsparcie online...

Cała dokumentacja... Zasoby online...

Przykładowe pliki... License Manager...

eLearning... i-cut Production Console - informacje...
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5.3.   Moje zadania

1 - Lista moich zadań
Lista Moje zadania ma dwie zakładki – Aktywne zadania i Historia – które pozwalają posortować aktualnie
nieużywane zadania na liście moich zadań.

2 - Akcje moich zadań

3 - Informacje o zadaniu
Gdy wybierzesz zadanie na liście moich zadań, wyświetlane są powiązane Informacje o zadaniu.

4 - Produkcja
Dla wybranego pliku wyświetlany jest przewidywany czas realizacji zadania. Zobacz Status szacowania
zadania .

5.3.1.   Import plików na listę moich zadań

Menu Bar->Plik->Otwórz plik

Akcje moich zadań->Dodaj...

Akcje moich zadań->Akcje...->Dodaj...
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5.3.1.1 Materiał
Wybierz materiał  używany podczas importu pliku wejściowego.
Użyj domyślnego wyboru Z pliku a informacje na temat materiału, jeżeli są dostępne, zostaną pobrane z
pliku wejściowego.

Wybór materiału daje dostęp do zestawu predefiniowanych ustawień oprzyrządowania oraz
predefiniowanych ustawień produkcji i predefiniowanych ustawień optymalizacji odpowiednich dla
materiału (predefiniowane ustawienia, na które mapowany jest materiał).
Aby uzyskać więcej informacji na temat koncepcji Punktem wyjścia jest materiał, zobacz  Materiał jest
najważniejszym czynnikiem na stronie 109 .

5.3.1.2 Mapowanie
Wybierz mapowanie  używane podczas importu pliku wejściowego.
Różne ustawienia mapowania zawierają różne zasady określające sposób przenoszenia informacji z pliku
wejściowego do zadania iPC.

5.3.2.   Lista moich zadań

• Każdy plik jest reprezentowany przez jego nazwę i rozmiar.
• Kliknięcie nagłówka kolumny posortuje listę alfabetycznie według zawartości tej kolumny. Kolejne

kliknięcie posortuje zawartość w odwrotnej kolejności.
• Wskazując na pasek nagłówka kolumny, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć okno

dialogowe. Wybierz kolumny, które mają być wyświetlane.
• Dostępne są następujące kolumny:
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• Numer wpisu kolejki
• Nazwa i rozmiar
• ID zadania
• Umieszczone
• Rodzaj pliku
• Materiał
• Grubość
• Fala
• Klient
• Kopie
• Priorytet
• Stan
• Przewidywany czas
• Pozostały czas
• Termin realizacji
• Dodane na
• Zmodyfikowano
• Ukończone

Wyświetlane informacje (metadane) są pobierane z pliku wejściowego.
Dostępność poszczególnych informacji zależy od tego, czy są one obsługiwane przez system CAD /
oprogramowanie do przygotowania zadania użyte do stworzenia pliku.
Jeżeli zadanie zostało zapisane w formacie iPC .cut, metadane stanowią część pliku .cut.

5.3.3.   Status szacowania zadania

Czas realizacji plików zaimportowanych do Moich zadań jest szacowany automatycznie.
Status szacowania jest wyświetlany w następujący sposób:
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Szacowanie zostało ukończone i zadanie jest
gotowe do produkcji.

Szacowanie w toku.

Oszacowanie nie jest możliwe. Najedź kursorem na
znak zapytania, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Szacowanie zostało ukończone, jednak zadanie
nie jest gotowe, ponieważ nie zainstalowano
odpowiednich narzędzi.

Możesz wybrać, czy szacowanie ma uwzględniać czas przeznaczony na przygotowanie i ukończenie zadania.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz  Szacowanie czasu na stronie 281 .

5.3.4.   Wybór pliku

Wybierz zadanie na liście moich zadań:

Pojedyncze kliknięcie
Plik jest zaznaczony, dostępne są:

• Akcje moich zadań  (2)
• Informacje o zadaniu  (3)

Podwójne kliknięcie
Plik jest otwierany w zakładce Nowe zadanie.
Ta sama funkcja może być wywołana za pomocą przycisku Otwórz dostępnego w Akcjach moich zadań.

Wybierz zadanie korzystając z wyszukiwania:

Wszystkie pliki dodane do iPC są dostępne na liście moich zadań. Jeżeli lista jest długa, a żądany plik trudny
do znalezienia, dostępna jest funkcja wyszukiwania:
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5.3.5.   Informacje o zadaniu

Każdy plik jest reprezentowany przez jego nazwę.

Dodatkowo dostępne są następujące informacje:
• Klient
• Termin realizacji
• Zmodyfikowano - data modyfikacji
• Wymiary - wielkość zadania
• Kierunek fali

Te informacje (metadane) są pobierane z pliku
wejściowego.
Dostępność poszczególnych informacji zależy od
tego, czy są one obsługiwane przez system CAD /
oprogramowanie do przygotowania zadania użyte
do stworzenia pliku.
Jeżeli zadanie zostało zapisane w formacie iPC .cut,
metadane stanowią część pliku .cut.

Użyj tego okna, aby wprowadzić prawidłowe wartości dla wybranego zadania.
Ustawienia te będą zastosowane po otwarciu zadania.

Zamówione kopie
Informacja o liczbie kopii.

Ustaw...
Określ liczbę kopii. Zobacz  Zamówione kopie na stronie 33 .

Materiał
Naciśnij lewy przycisk myszy, aby otworzyć rozwijaną listę Materiał.
Wybierz z rozwijanej listy:
Z pliku - informacja o materiale jest pobierana z pliku wejściowego.
Brak - materiał nie został określony.

                                                                                                                                                                                                             32 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Podręcznik użytkownika



Lista materiałów - wcześniej używane materiały.
Wybierz materiał - wybierz z listy materiałów.
Nowy materiał - dodaj materiał do listy materiałów.
Definicja nowych materiałów, zobacz  Moje materiały na stronie 125 .
Ikona + (wskazana strzałką) jest wyświetlana, jeśli Materiał nie jest zdefiniowany w iPC. Po jej naciśnięciu
wyświetlane jest okno dialogowe Nowy materiał.

Profil cięcia
Naciśnij lewy przycisk myszy, aby otworzyć rozwijaną listę Profil cięcia.
Wyświetlone zostaną profile cięcia przypisane do tego materiału.
Wybierz z rozwijanej listy odpowiedni profil cięcia.
Wybierając profil cięcia, wybierasz połączenie predefiniowanych ustawień oprzyrządowania, optymalizacji
i produkcji.
Jeżeli teraz zmienisz dowolne z ustawień poniżej, nazwa profilu cięcia jest zmieniana na Niestandardowe.
Zmieniasz ustawienia dla tego materiału.

Predefiniowane ustawienia narzędzi
Naciśnij lewy przycisk myszy, aby otworzyć rozwijaną listę predefiniowanych ustawień oprzyrządowania.
Wybierz z rozwijanej listy wybierz odpowiednie predefiniowane ustawienia oprzyrządowania.
Wyświetlane zostaną rodzaje warstw i przypisane do nich narzędzia.

Predefiniowane ustawienia optymalizacji
Naciśnij lewy przycisk myszy, aby otworzyć rozwijaną listę predefiniowanych ustawień optymalizacji.
Wybierz z rozwijanej listy wybierz odpowiednie predefiniowane ustawienia optymalizacji.

Predefiniowane ustawienia produkcji
Naciśnij lewy przycisk myszy, aby otworzyć rozwijaną listę predefiniowanych ustawień produkcji.
Wybierz z rozwijanej listy wybierz odpowiednie predefiniowane ustawienia produkcji.

Predefiniowane ustawienia mapowania
Naciśnij lewy przycisk myszy, aby otworzyć rozwijaną listę predefiniowanych ustawień mapowania.
Z rozwijanej listy wybierz odpowiednie predefiniowane ustawienia mapowania.

5.3.5.1 Zamówione kopie

Moje zadania > Informacje o zadaniu > Zamówione kopie
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• Zamówione kopie - określ liczbę kopii do
wyprodukowania.

• Odrzucone kopie - określ liczbę odrzuconych
kopii.

Ta informacja jest ważna, nie tylko dla operatora ale
również do planowania produkcji.

Streszczenie:
Wyprodukowane - liczba wyprodukowanych kopii
Ukończone - liczba prawidłowo wyprodukowanych
Odrzucone - liczba odrzuconych
Pozostało - liczba kopii pozostałych do
wyprodukowania

5.3.6.   Akcje moich zadań

Dostępne są następujące opcje:

Dodaje zadanie do Listy moich zadań.

Usuwa wybrane zadanie z listy moich zadań.

Otwierazadanie wybrane na liście moich zadań.
Plik jest otwierany w zakładce Nowe zadanie.
Ta sama akcja jest wykonywana po dwukrotnym kliknięciu w nazwę zadania na liście
moich zadań.
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Funkcja jest opisana tutaj Układ zadania .

Dostępne są następujące Akcje:

Dodaj...
Dodaje zadanie do Listy moich zadań.

Dodaj przy pomocy kodu kreskowego...

Otwórz
Otwiera zadanie wybrane na liście moich zadań.

Usuń (Del)
Usuwa wybrane zadanie z Listy moich zadań.

Usuń zadania bez odniesienia
Usuwa z Listy moich zadań pozycje, dla których nie można odnaleźć powiązanych z
nimi plików.

5.4.   Otwarte zadanie

Zadanie jest wyświetlane wśród zakładek zadań jako oddzielna zakładka z nazwą pliku (1).
Możesz otworzyć jednocześnie kilka zadań, każde zadanie zostanie wyświetlone we własnej zakładce.
Zadanie zawiera dwie główne grupy informacji: Warstwy i Produkcja (2).
Podgląd wybranego otwartego zadania jest wyświetlany w oknie Layers View / Production View (4).
Możesz edytować otwarte zadanie korzystając z funkcji dostępnych na pasku narzędzi (5).
Możesz edytować otwarte zadanie, gdy na stole tnącym realizowane jest inne zadanie. W ten sposób można
przygotowywać do realizacji następne zadanie.
Podczas realizacji zadania, jego edycja jest zablokowana.

                                                                                                                                                                                                             35 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Podręcznik użytkownika



5.4.1.   Otwórz zadanie

Tworzenie zadania na Liście moich zadań:

Na Liście moich zadań, podwójne kliknięcie na pliku.

Akcje moich zadań->Otwórz.
Zadanie jest otwierane na podstawie pliku aktualnie wybranego na Liście moich
zadań.

Akcje moich zadań->Akcje...->Otwórz.
Zadanie jest otwierane na podstawie pliku aktualnie wybranego na Liście moich
zadań.

Tworzenie pustego zadania jest dostępne z:

Menu Bar->Plik->Nowe zadanie (Ctrl+N).
Utworzone zostanie nowe, puste zadanie.

5.4.2.   Wybierz zadanie

Zadania można wybierać używając zakładek zadań.
Zakładka wybranego zadania jest podświetlana.

5.4.3.   Zamknij zadanie.

Zadanie można zamknąć wybierając:

Menu Bar->Plik->Zamknij zadanie (Ctrl+W).
Otwarte zadanie jest zamykane.

Zakładka zadania->Zamknij.

Jeżeli zamykane zadanie było zmodyfikowane, wyświetlone zostanie okno Zapisz jako.
Niezależnie od formatu pliku wejściowego, zadanie zostanie zapisane w formacie .cut.
Nowy plik .cut zastąpi poprzednią wersję na Liście moich zadań.
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5.4.4.   Przygotowanie do realizacji

Aby przygotować zadanie do realizacji, należy wykonać Konfigurację warstw (1) i Konfigurację produkcji (2).

Properties Bar (3) udostępnia informacje na temat poziomu gotowości zadania:

Konfiguracja warstw i Konfiguracja produkcji są prawidłowo
ustawione.
Zadanie jest gotowe do realizacji.

To zadanie nie jest prawidłowo przygotowane do realizacji.
Kliknij na tekście, aby uzyskać więcej informacji.

To zadanie jest gotowe, ale należy sprawdzić ostrzeżenia.
Kliknij na tekście, aby uzyskać więcej informacji.
Zadanie jest sprawdzane pod kątem następujących,
potencjalnych błędów:
• W warstwie kamery / paserów umieszczona jest duża

krzywa, zazwyczaj prostokąt.
• Warstwa paserów nie jest pierwszą warstwą na liście

warstw.
• Zadanie zawiera dwie warstwy paserów.
• Warstwa cięcia jest umieszczona przed warstwą bigowania.
• Warstwy bez operacji odwrócenia są umieszczone przed

warstwami z operacją odwrócenia.
• Kierunek fali/włókna nie jest zdefiniowany.

5.5.   Otwarte zadanie, Wybierz materiał

Po utworzeniu nowego zadania nie jest wybrany żaden Materiał, chyba że został on określony:
• W oknie dialogowym Otwórz plik.
• W oknie Moje zadanie->Informacje o zadaniu.
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Naciśnij lewy przycisk myszy, aby otworzyć rozwijane menu i wybierz materiał:

Z pliku
Informacje o materiale są pobierane z pliku wejściowego.

Brak
Materiał jest nieznany.

Lista wcześniej wybieranych materiałów.

Wybierz materiał
Otwiera okno dialogowe Wybierz materiał.

Nowy materiał
Otwiera okno dialogowe Nowy materiał.

5.6.   Otwarte zadanie — wybór, zapisywanie i aktualizowanie
Predefiniowane ustawienia narzędzi

Po utworzeniu nowego zadania nie są wybrane żadne Predefiniowane ustawienia oprzyrządowania, chyba
że zostały one określone:
• W oknie Moje zadania->Informacje o zadaniu.
• Wybierając Materiał, ustawiasz domyślne Predefiniowane ustawienia oprzyrządowania określone w

Menedżerze zasobów.

Naciśnij lewy przycisk myszy, aby otworzyć rozwijane menu i wybierz predefiniowane ustawienia
oprzyrządowania:
• Jeżeli Materiał jest ustawiony na Brak, wyświetlona zostanie lista wcześniej wybieranych

predefiniowanych ustawień oprzyrządowania.
• Jeżeli wybierzesz Materiał, wyświetlona zostanie lista predefiniowanych ustawień oprzyrządowania

pasujących do tego materiału.

Wybierz predefiniowane ustawienia oprzyrządowania
Otwórz  Kreator wyboru predefiniowanych ustawień narzędzi na stronie 39 .
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Aktualizuj bieżące predefiniowane ustawienia oprzyrządowania
Aktualnie wybrane predefiniowane ustawienia narzędzi są aktualizowane na podstawie bieżących ustawień
warstwy.

Zapisz jako predefiniowane ustawienia oprzyrządowania
Otwiera kreator Zapisz jako predefiniowane ustawienia oprzyrządowania.
Możesz zapisać bieżące ustawienia Warstwy jako nowe Predefiniowane ustawienia oprzyrządowania.

Informacje na temat predefiniowanych ustawień oprzyrządowania
Wszystkie informacje dostępne dla aktualnie wybranych predefiniowanych ustawień narzędzi są
prezentowane w oknie dialogowym po wybraniu "Pokaż informacje na temat predefiniowanych ustawień
narzędzi..."

5.6.1.   Kreator wyboru predefiniowanych ustawień narzędzi

Zanim rozpoczniesz:

Odpowiednie informacje o narzędziu można dodać do każdej warstwy w zadaniu używając kreatora.

1. Wybierz rodzinę materiałów

Wybierz z listy używaną rodzinę materiałów.

Grubość
Określ grubość materiału.

2. Wybierz predefiniowane ustawienia oprzyrządowania
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Wybierz predefiniowane ustawienia oprzyrządowania. Małe przyciski informacyjne, pozwalają
uzyskać więcej informacji na temat każdej warstwy predefiniowanych ustawień.

3. Połącz warstwy i narzędzia
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Użyj tego okna, aby połączyć każdą warstwę z
odpowiednim narzędziem.

Zachowaj oryginalne kolory warstw
Kolor używany do identyfikacji warstwy w lewym
panelu jest używany również w prawym panelu.

5.6.2.   Zapisz predefiniowane ustawienia narzędzi

 Krok 1 - utwórz zadanie

 Krok 2 - przygotuj Ustawienia warstw

Ustawienia warstw powinny być przygotowywane dla tych predefiniowanych ustawień narzędzi.

 Krok 3 - użyj Zapisz jako predefiniowane ustawienia oprzyrządowania

Na zakładce Warstwy->Predefiniowane ustawienia oprzyrządowania wybierz Zapisz jako predefiniowane
ustawienia oprzyrządowania...
Przejdziesz do kreatora Zapisz jako predefiniowane ustawienia oprzyrządowania...

 Kreator Zapisz jako predefiniowane ustawienia oprzyrządowania, krok 1, ustaw Rodzaje
 warstw
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Kliknij na strzałce w dół, aby rozwinąć listę
rodzajów warstw.
Dla każdej warstwy wybierz rodzaj warstwy.

Kliknij Dalej.

 Kreator Zapisz jako predefiniowane ustawienia oprzyrządowania, krok 2, ustaw rodzaje
 aplikacji

Usuń
Usuwa wybrany materiał z listy.

Dodaj
Otwiera okno Dodaj zakres aplikacji:

Wybierz materiały, do których można stosować te
predefiniowane ustawienia oprzyrządowania.
Do wyboru są:
• Rodzina materiałów i grubość
• Moje materiały

 Kreator Zapisz jako predefiniowane ustawienia oprzyrządowania, krok 3, wybierz nazwę
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Wprowadź nazwę dla nowych predefiniowanych
ustawień oprzyrządowania.

Kliknij Zakończ

5.6.3.   Aktualizacja predefiniowanych ustawień oprzyrządowania

 Krok 1 - wybierz predefiniowane ustawienia oprzyrządowania

Zakładka Warstwy->Predefiniowane ustawienia oprzyrządowania->Wybierz predefiniowane ustawienia
oprzyrządowania...

Wybierz predefiniowane ustawienia oprzyrządowania do edycji.

 Krok 2 - aktualizuj ustawienia warstw

 Krok 3 - zapisz ustawienia warstw

Zakładka Warstwy->Predefiniowane ustawienia oprzyrządowania->Aktualizuj bieżące predefiniowane
ustawienia oprzyrządowania...
Potwierdź, że chcesz zaktualizować predefiniowane ustawienia oprzyrządowania.
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5.7.   Otwarte zadanie, Konfiguracja warstw

iPC przechowuje całą geometrię i dane pasowania w warstwach, do każdej z warstw przypisany jest unikalny
zestaw opcji.
Podczas importu pliku iPC dzieli jego zawartość na warstwy.
Sposób podziału jest określany przez Predefiniowane ustawienia mapowania  używane do importu pliku.
W warstwach określone są używane narzędzia, parametry narzędzi i rodzaje pasowania.
Po uruchomieniu zadania, iPC rozpoczyna produkcję w oparciu o kolejność i konfigurację warstw.
Wszystkie warstwy otwartego zadania są umieszczone w konfiguracji warstwy:
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5.7.1.   Zakładka Warstwy

1 - Wybór materiału, zobacz  Otwarte zadanie,
Wybierz materiał na stronie 37

8 - Rozwiń / Zwiń

2 - Wybór predefiniowanych ustawień narzędzi,
zobacz  Otwarte zadanie — wybór, zapisywanie
i aktualizowanie Predefiniowane ustawienia
narzędzi na stronie 38

9 - Pokaż / Ukryj warstwę

3 -  Akcje warstwy na stronie 63 10 - Kolor wyświetlania warstwy

4 - Wybrana warstwa 11 - Operacja odwrócenia

5 - Ikona narzędzia 12 - Kolejność warstw

6 - Przycisk Edytuj warstwę 13 -  Rodzaje warstw na stronie 60

7 - Nazwa warstwy
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5.7.1.1 Rozwiń / Zwiń

1 - Wybrana warstwa jest podświetlana i
rozwijana
W oknie warstwy wyświetlany jest podzestaw
parametrów narzędzia.
W zależności od wybranego narzędzia liczba
parametrów ulega zmianie.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz poniżej.

2 - Nie wybrana warstwa jest kompresowana
W oknie warstwy wyświetlany jest podzestaw
parametrów narzędzia.

3 - Warstwa jest zwijana
Warstwa jest zwijana, wyświetlane są tylko nazwa
warstwy i rodzaj warstwy

5.7.1.2 Okno warstwy

Kolor wyświetlania warstwy
Kolor używany do wyświetlania geometrii warstwy w Layers View.
Kliknij, aby otworzyć okno wyboru koloru.

Operacja odwrócenia
Stan 1: Wybrane narzędzie obsługuje operację odwrócenia strony.
Wyłączone.
Stan 2: Wybrane narzędzie obsługuje operację odwrócenia strony.
Włączone.

Pokaż / Ukryj warstwę
Określa, czy warstwa jest widoczna, a tym samym uwzględniana lub nie,
patrz Uwzględnij warstwę .

Widok pojedynczej warstwy
Naciśnij Alt + ta ikona, aby w Layers View wyświetlić tylko tę warstwę.
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Rozwiń warstwę.

Zwiń warstwę.

Rodzaj warstwy
Pokazuje bieżący rodzaj warstwy, w tym przykładzie Kiss Cut. Z
rozwijanej listy można wybrać inny rodzaj warstwy. Zobacz Edytuj
warstwy .

Przycisk Edytuj warstwę
Otwiera okno Edytuj warstwę . Pozwala edytować wszystkie parametry
warstwy.

Ikona narzędzia pokazująca narzędzie aktualnie przypisane do tej
warstwy.
Narzędzie jest zainstalowane w stole tnącym.

Ikona narzędzia pokazująca narzędzie aktualnie przypisane do tej
warstwy.
Narzędzie nie jest zainstalowane.

Wybierz narzędzie
Wybierz z rozwijanej listy narzędzie używane w tej warstwie.

Określ Głębokość narzędzia.
Zwiększ wartość, aby wejść głębiej w materiał.

Określ Głębokość narzędzia wzdłuż fali.

Określ Głębokość narzędzia w poprzek fali.

Prędkość X/Y Określ prędkość realizacji tej warstwy.

5.7.2.   Wybierz warstwę

Warstwę można zaznaczyć przez kliknięcie przyciskiem myszy wewnątrz otaczającej ją ramki:
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Wybrana warstwa jest oznaczona przez podświetloną ramkę.

5.7.3.   Uwzględnij warstwę

1 - włącz/wyłącz wszystkie warstwy
2 - włącz/wyłącz tę warstwę
3 - włącz/wyłącz tę warstwę

Kliknij na przycisku, aby zmienić stan:
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Włącz warstwę
Warstwa jest uwzględniana w otwartym zadaniu.
Geometria przypisana do tej warstwy jest widoczna w Layers View.
Geometria przypisana do tej warstwy będzie uwzględniona w obróbce wyjściowej.

Warstwa nie jest uwzględniana.
Geometria przypisana do tej warstwy nie jest widoczna w Layers View.
Geometria przypisana do tej warstwy nie będzie uwzględniona w obróbce wyjściowej.

Alt + Naciśnij Alt + Włącz warstwę
Ta warstwa będzie włączona, wszystkie pozostałe warstwy będą wyłączone.
Naciśnij po raz drugi, aby ponownie włączyć wszystkie warstwy.

5.7.4.   Kolejność warstw

Kolejność realizacji na stole tnącym jest określana przez kolejność warstw, zaczynając od początku listy.

Możesz zmienić kolejność realizacji, przesuwając warstwy w górę lub w dół:
1. Wybierz odpowiednią warstwę.
2. Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przesuń warstwę w górę lub w dół.
3. Po osiągnięciu pożądanej pozycji, zwolnij lewy przycisk myszy.

5.7.5.   Edytuj wybraną warstwę

Otwarte zadanie->zakładka Warstwy->Edytuj warstwę

Menu Bar->Warstwa->Edytuj warstwę...
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W zależności od wybranego narzędzia i skonfigurowanych dla niego opcji zawartość okna Edytuj warstwę
ulega zmianie. Aby zapoznać się z pełną listą opcji i ich konfiguracji, patrz  Konfigurowanie narzędzi na
stronie 152 .
Aby zapoznać się z parametrami opcji Narzędzie frezujące, patrz  Funkcje frezowania na stronie 53 .
Aby zapoznać się z parametrami opcji Frezowanie z wielokrotnym przejściem, patrz  Otwarte zadanie-
>Głębokość wielu przebiegów na stronie 253 .
Aby zapoznać się z parametrami noża V-notch, patrz  Nóż V-notch narzędzia, tryby pracy na stronie 57 .
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Warstwa Nazwa warstwy
Wpisz nazwę dla warstwy.
Pierwotna nazwa jest pobierana z pliku wejściowego i ustawień mapowania
importu.

Rodzaj warstwy
Wybierz  Rodzaje warstw na stronie 60 .

Kolor warstwy

Wybierz kolor używany do wyświetlania geometrii warstwy w Layers View.
Wciśnij pasek koloru warstwy, aby otworzyć okno wyboru koloru.

Narzędzie Narzędzie
Wybierz z rozwijanej listy narzędzie używane do obróbki warstwy.
Uwaga: Narzędzia umieszczone nad poziomą linią są aktualnie zainstalowane w
maszynie.

Końcówka narzędzia
Można wybrać z listy odpowiedni frez, ostrze noża lub koło bigujące. Nie jest
to warunek konieczny do uruchomienia zadania, ale pełni rolę informacji
dla użytkownika, głównie podczas korzystania z predefiniowanych ustawień
oprzyrządowania.

Rodzaj pasowania Rodzaj pasowania
Wybierz z rozwijanej listy odpowiedni Rodzaj pasowania.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pasowanie .

Szybkość Prędkość X/Y
Określ prędkość realizacji tej warstwy.

Przyspieszenie Przyspieszenie
Określ przyspieszenie jako wartość % maksymalnego przyspieszenia.
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Głębokość Głębokość zależna od fali
Jeżeli opcja ta jest włączona, możesz niezależnie określić Głębokość w poprzek
i Głębokość wzdłuż fali.

Głębokość względem powierzchni materiału
Jeżeli ta opcja jest włączona, głębokość jest podawana w odniesieniu do
wierzchu materiału.

Głębokość

Określ Głębokość narzędzia.
Zwiększ wartość, aby wejść głębiej w materiał.

Głębokość wzdłuż Określ ustawienie opcji Głębokość narzędzia wzdłuż fali.
Wartość można wprowadzić jako:

• xx mm
• xx cali
• xx %

Ograniczenia głębokości

Głębokość w poprzek Określ ustawienie opcji Głębokość narzędzia w poprzek
fali. Wartość można wprowadzić jako:

• xx mm
• xx cali
• xx %

Ograniczenia głębokości
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Kąt do podniesienia
narzędzia

Kąt do podniesienia narzędzia
Wybierz opcję Użyj domyślnego lub podaj wartość.
Gdy narzędzie napotka kąt równy lub większy od określonej wartości, zatrzyma
się, podniesie i obróci, po czym będzie kontynuować proces.

Operacja odwrócenia Operacja odwrócenia

Określ, czy warstwa ma być realizowana na odwrotnej stronie arkusza.
Zadanie zawierające operację odwrócenia

5.7.5.1 Funkcje frezowania

Otwarte zadanie->zakładka Warstwy->Edytuj warstwę

Menu Bar->Warstwa->Edytuj warstwę...

OGÓLNE

Wszystkie ustawienia są dostępne w oknie dialogowym Edytuj warstwę.
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Rodzaj warstwy
Do frezowania używana jest warstwa typu Cięcie.

Narzędzie
Wybierz dostępne narzędzie Milling Tool.

Zatrzymaj przy wyborze narzędzia
Opcja Zatrzymaj przy wyborze narzędzia powoduje
zatrzymanie maszyny przed rozpoczęciem realizacji
wybranej warstwy.
Po zatrzymaniu wyświetlany jest tekst wpisany w
polu Zatrzymaj przy wyborze narzędzia.
Użyj tej funkcji w zadaniach, które wymagają
frezowania z wykorzystaniem różnych frezów.
W polu tekstowym wprowadź opis nowego ostrza
frezującego, które ma być zainstalowane.

RPM wrzeciona
Określ RPM (obroty na minutę).

Przesunięcie narzędzia
Określ czy ostrze frezujące ma operować wewnątrz lub na zewnątrz krzywej zamkniętej lub na środku linii.
W przypadku krzywych zamkniętych dostępna jest również funkcja Wypłucz.

Kierunek
Określ kierunek frezowania wokół krzywej zamkniętej.
Ustawienie to ma ogromny wpływ na jakość produktu końcowego.
Uwaga: Funkcja ta nadpisuje oryginalny kierunek krzywej.

Średnica narzędzia
Określ średnicę ostrza frezującego.
Wszystkie krzywe zamknięte będą przesuwane o połowę tej wartości, na zewnątrz lub do wewnątrz,
zależnie od wartości opcji Przesunięcie narzędzia.

Wypłucz niewielkie krzywe
Użyj tej funkcji, aby wypłukać wszystkie krzywe zamknięte, mniejsze niż wartość progowa.

Głębokość wielu przebiegów
Określ maksymalną głębokość frezowania w każdym przebiegu.
Zalecenie: Wartość ta nie powinna przekraczać 1 - 1,5 średnicy frezu.
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Pomiar / Grubość materiału
Wybierz, czy grubość materiału ma być określana na podstawie pomiaru grubości materiału wykonywanego
na początku zadania.
Jeżeli nie, określ grubość.
Grubość materiału jest używana przy obliczaniu głębokości każdego przejścia.

Grubość pozostałego materiału
Podczas realizacji zadania z wieloma przejściami, wprowadzenie wartości Grubość siatki przesuwa głębokość
wszystkich przejść, aby na dodatkowe przejście wykańczające pozostała tylko niewielka ilość materiału.
Siła przytrzymująca podciśnienia ma ograniczenia i podczas frezowania małe elementy mogą przesunąć się
na powierzchni cięcia.
W rezultacie, gdy ostrze frezujące styka się z przesuniętym elementem, na krawędziach pojawiają się
niepożądane cięcia.
Efekt ten jest eliminowany lub w znacznym stopniu zmniejszany dzięki użyciu opcji Grubość siatki.
Gdy ostrze frezujące ma w ostatnim przejściu mniej materiału do cięcia, zmniejsza się szansa na przesunięcie
elementu przy kończeniu wycinania, ponieważ ostrze frezujące działa na element z mniejszą siłą.

Przesunięcie przejścia wykańczającego
Określ przesunięcie używane przy ostatnim przejściu wykańczającym.

FREZOWANIE Z WIELOKROTNYM PRZEJŚCIEM

1. przejście 2. przejście 3. przejście - frezowanie na wylot
i oczyszczenie ścieżki (Grubość
siatki).

Frezowanie z wielokrotnym przejściem jest wymagane, jeżeli chcesz przeciąć materiał, którego grubość jest
większa niż 1 - 1,5 krotność średnicy frezu.

Wizualizacja
Wielokrotne przejście jest przedstawiane w oknie dialogowym:
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FREZOWANIE Z PRZEJŚCIEM WYKAŃCZAJĄCYM

Przejście wykańczające to ostatnie przejście przy
produkcji z wielokrotnym przejściem.
To przejście jest nieco przesunięte lub bardziej
ciasne niż pozostałe przejścia.
Przejście wykańczające ścina całą krawędź
elementu; usuwa ślady po wielokrotnym przejściu i
pozostawia gładką krawędź.
iPC automatycznie zwiększa Przesunięcie
narzędzia, aby skompensować Przejście
wykańczające i wyprodukować krzywe o
zamierzonej wielkości.

WYPŁUCZ

Używany rodzaj warstwy: Wypłucz

Funkcja Wypłucz powoduje frezowanie całego
obszaru krzywej zamkniętej.
Użyj tej funkcji, aby wypłukać krzywe zamknięte
pojawiające się w warstwie.
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WIERĆ OTWORY

Używany rodzaj warstwy: Wiertło

Jeżeli zaznaczysz, że Warstwa ma obsługiwać
wiercenie otworów, wiercenie będzie wykonywane
na środku krzywych zamkniętych (okręgów).
Po lewej stronie pokazany jest typowy przykład.
Geometria (okręgi) zostanie przekształcona w
otwory do wywiercenia.

5.7.5.2 Nóż V-notch narzędzia, tryby pracy

Otwarte zadanie > zakładka Warstwy > Edytuj warstwę

Menu Bar->Warstwa->Edytuj warstwę...

UWAGA:

Adaptery noża V-notch są dostępne dla
różnych kątów noża: 15o, 22,5o, 30o, 45o,
47,5o. Dostępny jest moduł VariAngle
umożliwiający cięcie pod dowolnym kątem
od 0 do 60o.

W tym rozdziale opisany jest nóż o kącie
45o.

Programowanie i obsługa dla pozostałych
kątów są podobne.

 Parametry V-notch

 Kompensacja obrotowa
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Kompensacja obrotowa umożliwia optymalizację jakości cięcia nożem V-notch / opcji Cięcie ukośne
w przypadku materiałów trudnych w obróbce i skomplikowanych zadań. Ta funkcja umożliwia wstępne
dociążenie ostrza noża i zniwelowanie wpływu elastyczności mechanicznej systemu.

 Kąt karbu

Funkcja Kąt karbu jest używana tylko z modułem VariAngle i określa kąt, pod jakim ostrze ma ciąć materiał.
0o odpowiada cięciu pionowemu. W przypadku noży V-notch kąt zależy od typu zamontowanego noża V-
notch.

Cięcie V-notch
Wykonanie jednego cięcia pod kątem

Biga V-notch
Jest to domyślny tryb, gdy nie jest wybrana opcja
Cięcie V-notch lub Cięcie odpadu.
Wykonanie dwóch cięć w przeciwnym kierunku w
celu utworzenia karbu składania.
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Przesunięcie szerokości
Przesunięcie szerokości pozwala wyregulować
szerokość między dwiema liniami cięcia i w poprzek
fali przy wybranej funkcji Biga.

Wycinanie odpadu
Cięcie odpadu dodaje trzecią linię cięcia
ułatwiającą usunięcie odpadu.

UWAGA: Funkcja ta działa tylko wzdłuż
osi Y. Kierunek fali musi być zorientowany
wzdłuż osi Y. Liczby wskazują kolejność
operacji.

 Geometria

Gdy nóż jest ustawiony pod kątem 45o i materiał
jest przecinany na wylot, szerokość cięcia to W = 2
x h.

 Składanie

Przy materiałach przeznaczonych do składania ważne są następujące zasady:
• Głębokość cięcia powinna być tuż powyżej dolnego linera.
• Szerokość cięcia (W) należy dostosować o wartość parametru przesunięcie szerokości. Standardowo

szerokość cięcia powinna być zwiększona o przesunięcie szerokości = 2 x grubość dolnego linera.
• Ograniczenia przesunięcia szerokości: -50 mm < przesunięcie szerokości < +10 mm / -2 cale <

przesunięcie szerokości < +0,4 cala.
• Należy określić, czy użycie funkcji Cięcie odpadu jest konieczne — zwykle jest ona potrzebna

w przypadku plastików o strukturze tektury falistej.

                                                                                                                                                                                                             59 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Podręcznik użytkownika



Ten rysunek pokazuje, jak stosować parametr dW w celu osiągnięcia poprawnego składania.

 Funkcja Cięcie odpadu — regulacja

Ta ilustracja pokazuje typowe użycie funkcji
Potrójne cięcie.
Środkowa ścianka nie jest przecinana przez (2) lub
(3), co powoduje, że zagięcie materiału staje się
niemożliwe.
Funkcja Potrójne cięcie (1) przecina środkową
ściankę, umożliwiając bezproblemowe zagięcie
materiału.

Ujemny i dodatni kierunek regulacji a kierunek
cięcia

5.7.6.   Rodzaje warstw

Rodzaje warstw są używane w predefiniowanych ustawieniach narzędzi i niektórych zaawansowanych
funkcjach menu Zadanie.
Rodzaj warstwy jest właściwością warstwy, która zazwyczaj określa, jakie operacje (cięcie, bigowanie itp.)
będą wykonane w tej warstwie.
Rodzaj warstwy jest przypisywany do warstwy podczas mapowania importu, na podstawie określonych
właściwości pliku wejściowego takich jak nazwa warstwy, kolor lub rodzaj linii.
Alternatywnie rodzaj warstwy można wybrać w oknie Edytuj warstwę lub w zakładce warstwy.

5.7.6.1 Rodzaje warstw
Rodzaje warstw można wybrać, korzystając z opcji Warstwa > Edytuj warstwę lub z poziomu zakładki
Warstwy w hierarchicznym menu:
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W poniższej tabeli przedstawione są wszystkie dostępne opcje:
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 Na następnej stronie znajdują się tłumaczenia.
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 Tłumaczenia

(1) Cięcie ukośne (9) Biga odwrotna (17) Polerowanie

(2) Brajl (10) Cięcieodwrotne (18) Częściowe cięcie

(3) Biga (11) Biga w poprzek włókna (19) Cięcie perforacji

(4) Cięcie (12) Biga odwrotna (20) Koło do perforacji

(5) Wiercenie (13) Biga odwrotna w poprzek
włókna

(21) Plotowanie

(6) Dowolne zastosowanie (14) Bigadrugiej wysokości (22) Paser

(7) Kiss Cut (15) Wypłucz

(8) V-notch / WięcejV-notch (16) Grawerowanie

5.7.7.   Akcje warstwy

Edytuj warstwę

Dodaj warstwę

Dodaj warstwę paserów

Kopiuj warstwę z krzywymi
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Kopiuj warstwę bez krzywych

Usuń aktywną warstwę

5.7.7.1 Dodaj nową warstwę

Menu Bar->Warstwa->Dodaj warstwę...

Otwarte zadanie->zakładka Warstwy->Dodaj warstwę

Uwaga: Nie używaj tej funkcji do tworzenia warstwy paserów.

Nazwa warstwy
Wpisz nazwę dla warstwy.

Rodzaj warstwy
Wybierz Rodzaj warstwy .

Narzędzie
Wybierz z rozwijanej listy narzędzie używane do obróbki warstwy.
Uwaga: Narzędzia umieszczone nad poziomą linią są aktualnie zainstalowane w maszynie.

Kolor warstwy
Wybierz kolor używany do wyświetlania geometrii warstwy w Layers View.
Wciśnij pasek koloru warstwy, aby otworzyć okno wyboru koloru.

Okno dialogowe Dodaj warstwę zmienia się zależnie od wybranego narzędzia.
Aby ustawić inne parametry warstwy, patrz Edytuj warstwę .
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5.7.7.2 Dodaj warstwę paserów

Menu Bar->Warstwa->Dodaj warstwę paserów...

Otwarte zadanie->zakładka Warstwy->Dodaj warstwę paserów

Standardowo informacje o pozycji znaczników paserów są umieszczone w pliku wejściowym.
Jeżeli z jakiegoś powodu masz pliki wejściowe bez informacji o znacznikach paserów, możesz użyć warstwy
paserów, aby określić rozmiar i pozycję znaczników paserów względem rogów zadania.

Nazwa
Wpisz nazwę dla warstwy.

Wielkość pasera
Wpisz rozmiar znacznika pasera.

Kształt pasera

Wybierz okrąg lub krzyż.

Pozycja
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Współrzędne znaczników pasowania są określone w odniesieniu do rogu otaczającego prostokąta.

• Kliknij paser, aby go zaznaczyć lub odznaczyć.
• Wybrane powinny być przynajmniej 2 pasery.
• Wprowadź ujemne przesunięcie, aby umieścić

paser wewnątrz prostokąta ograniczającego.

5.7.7.3 Kopiuj warstwę i krzywe
1. Zaznacz warstwę, którą chcesz skopiować.
2. Funkcja kopiowania jest dostępna z:

Pasek menu->Warstwa->Kopiuj warstwę z krzywymi

Otwarte zadanie->zakładka Warstwy->Kopiuj warstwę z krzywymi

5.7.7.4 Kopiuj warstwę bez krzywych
1. Zaznacz warstwę, którą chcesz skopiować.
2. Funkcja kopiowania jest dostępna z:

Menu Bar->Warstwa->Kopiuj warstwę bez krzywych

Otwarte zadanie->zakładka Warstwy->Kopiuj warstwę bez krzywych

5.7.7.5 Usuń warstwę
1. Zaznacz warstwę, którą chcesz usunąć.
2. Funkcja usuwania jest dostępna z:

Menu Bar->Warstwa->Usuń warstwę

Otwarte zadanie->zakładka Warstwy->Usuń aktywną warstwę
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5.7.7.6 Usuń puste warstwy

Menu Bar->Warstwa->Usuń puste warstwy...

Wszystkie warstwy nie zawierające krzywych zostaną usunięte.

5.7.7.7 Usuń ukryte warstwy

Pasek menu->Warstwa->Usuń ukryte warstwy...

Wszystkie ukryte warstwy zostaną usunięte.

5.8.   Otwarte zadanie, Konfiguracja produkcji

Na zakładce Produkcja dostępny jest zestaw ustawień związanych z produkcją.

                                                                                                                                                                                                             67 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Podręcznik użytkownika



5.8.1.   Zakładka Produkcja

Jeżeli klikniesz na opcji Predefiniowane ustawienia produkcji, dostępne są następujące funkcje:

• Lista ostatnio używanych predefiniowanych ustawień produkcji.
• Wybierz Predefiniowane ustawienia produkcji, patrz  Wybór predefiniowanych ustawień produkcji na

stronie 69 .
• Aktualizuj Predefiniowane ustawienia produkcji, zobacz  Aktualizacja predefiniowanych ustawień

produkcji na stronie 70 .
• Zapisz jako Predefiniowane ustawienia produkcji, zobacz  Zapisz predefiniowane ustawienia produkcji

na stronie 69 .

Dostępne funkcje konfiguracji produkcji:
• Liczba kopii na stronie 71 .
• Jakość na stronie 72 .
• Transport materiału na stronie 72 .
• Pasowanie na stronie 73 .
• Pozycja na stronie 77 .
• Powielanie z przesunięciem na stronie 79 .
• Parkowanie głowicy narzędziowej na stronie 80
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5.8.2.   Wybór predefiniowanych ustawień produkcji

Na zakładce Produkcja->Predefiniowane ustawienia produkcji, użyj Wybierz predefiniowane ustawienia
produkcji...

Zaznacz na liście Predefiniowane ustawienia produkcji.

5.8.3.   Zapisz predefiniowane ustawienia produkcji

 Krok 1 - utwórz zadanie

 Krok 2 - przygotuj ustawienia produkcji

Ustawienia produkcji powinny być przygotowywane dla tych predefiniowanych ustawień produkcji.

 Krok 3 - użyj Zapisz jako predefiniowane ustawienia produkcji
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Na zakładce Produkcja->Predefiniowane ustawienia produkcji wybierz Zapisz jako predefiniowane
ustawienia produkcji...

Wprowadź nazwę predefiniowanych ustawień i kliknij Zapisz.

5.8.4.   Aktualizacja predefiniowanych ustawień produkcji

 Krok 1 - Wybierz predefiniowane ustawienia produkcji

Na zakładce Produkcja->Predefiniowane ustawienia produkcji, wybierz opcję Wybierz predefiniowane
ustawienia produkcji..., następnie wybierz predefiniowane ustawienia produkcji, które chcesz
zaktualizować.

 Krok 2 - aktualizuj Ustawienia produkcji

Ustawienia produkcji powinny być przygotowywane dla tych predefiniowanych ustawień produkcji.
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 Krok 3 - użyj Aktualizuj predefiniowane ustawienia produkcji

Otwórz zakładkę Produkcja->Predefiniowane ustawienia produkcji, wybierz Aktualizuj predefiniowane
ustawienia produkcji...
Potwierdź, że chcesz zaktualizować predefiniowane ustawienia produkcji.

5.8.5.   Liczba kopii

Otwarte zadanie->Konfiguracja produkcji->Kopie

Kopie
Określ liczbę kopii do wyprodukowania.
Kliknij Kopie, aby otworzyć okno dialogowe  Zamówione kopie na stronie 33 .

Stół
Pokazuje układ zadania na Stole 1  (X x Y).
X - Liczba kopii wzdłuż osi X.
Y - Liczba kopii wzdłuż osi Y.

5.8.5.1 Zamówione kopie

Moje zadania > Informacje o zadaniu > Zamówione kopie

                                                                                                                                                                                                             71 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Podręcznik użytkownika



• Zamówione kopie - określ liczbę kopii do
wyprodukowania.

• Odrzucone kopie - określ liczbę odrzuconych
kopii.

Ta informacja jest ważna, nie tylko dla operatora ale
również do planowania produkcji.

Streszczenie:
Wyprodukowane - liczba wyprodukowanych kopii
Ukończone - liczba prawidłowo wyprodukowanych
Odrzucone - liczba odrzuconych
Pozostało - liczba kopii pozostałych do
wyprodukowania

5.8.6.   Jakość

Dokładność
Wydajność jest optymalizowana w celu osiągnięcia maksymalnej dokładności.

Szybkość
Wydajność jest optymalizowana w celu osiągnięcia maksymalnej szybkości. Możliwym następstwem jest
mniejsza dokładność.

5.8.7.   Transport materiału

Otwarte zadanie->Konfiguracja produkcji->Transport materiału

Wybierz Predefiniowane ustawienia stołu.

W zależności od rodzaju predefiniowanych ustawień stołu dostępne są różne funkcje.
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5.8.7.1 Predefiniowane ustawienia stołu
Predefiniowane ustawienia stołu definiują niektóre z podstawowych parametrów pracy systemu.
Wybierz z rozwijanej listy jedne z dostępnych predefiniowanych ustawień stołu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Predefiniowanych ustawień stołu, patrz  Predefiniowane ustawienia
stołu na stronie 137 .

5.8.8.   Pasowanie

5.8.8.1 Rodzaje pasowania

Otwarte zadanie->Konfiguracja produkcji->Pasowanie->Rodzaj pasowania

Wybierz z rozwijanej listy odpowiedni Rodzaj pasowania:
• Brak
• Znaczniki paserów , "Użyj paserów"
• Rozpoznawanie krawędzi , Użyj rozpoznawania krawędzi
• Narożniki i pasery , dla opartych na kamerze operacji odwrócenia, podczas korzystania z kamery
• Pasowanie od spodu , przy użyciu dolnej kamery
• Obie miarki , dla opartach o miarki operacji odwrócenia, podczas korzystania z miarek stołu
Uwaga: Dostępne rodzaje pasowania zależą od konfiguracji maszyny i typu zadania.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rodzaje pasowania .

5.8.8.2 Bez paserów
Bez pasowania, zadanie jest realizowane w pozycji wybranego punktu referencyjnego + przesunięcie, jeżeli
zostało zdefiniowane.

5.8.8.3 Użyj paserów
Czytaj o znacznikach paserów.

                                                                                                                                                                                                             73 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Podręcznik użytkownika



-A- RODZAJE KOMPENSACJI

Wybierz jeden z poniższych Rodzajów kompensacji:
• Pełna kompensacja
• Pasowanie do krzywej
• Przesuń zadanie
• Pasowanie do warstwy
• Kompensacja liniowa
• Położenie

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rodzaje kompensacji .
-B- OBSZAR WYSZUKIWANIA

Dostępne są różne sposoby wyszukiwania znaczników pasowania:

Ręczne
Środek każdego znacznika pasowania jest definiowany ręcznie przy użyciu klawiszy strzałek na
klawiaturze i obrazu na żywo z kamery lub wskaźnika laserowego.

Tylko środek
iPC próbuje automatycznie zlokalizować każdy znacznik pasowania. Jeżeli nie uda się odnaleźć
pasera, wyświetlona zostanie prośba o ręczne ustawienie kamery za pomocą klawiszy strzałek.
iPC rozpozna znacznik pasowania, gdy znajdzie się on w pobliżu środka obrazu z kamery.

Normalne
Opcja ta działa prawie tak samo jak opcja Tylko środek, ale znacznik pasowania nie musi
znajdować się w pobliżu środka obrazu z kamery, aby program iPC go rozpoznał.
Jeśli tylko cały paser znajduje się w zasięgu kamery, program iPC automatycznie ustawi kamerę
bezpośrednio nad środkiem pasera przed odczytaniem jego położenia.

Rozszerzone
Jeżeli znacznik pasowania częściowo znajduje się w granicach obrazu z kamery, program iPC
automatycznie rozszerzy widok, przesuwając kamerę o kilka dodatkowych, nakładających
się pozycji wokół oryginalnego obrazu. Od drugiej kopii rozszerzone wyszukiwanie jest
wykonywane tylko dla dwóch pierwszych znaczników pasowania, aby przyjąć pewne
przesunięcie od poprzedniego arkusza lub wydruku.

-C- PYTAJ O POTWIERDZENIE PIERWSZEGO PASERA

W każdym zadaniu przy pierwszym znaczniku pasowania wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie.
Dostępne są trzy opcje:
1. Nigdy – w przypadku wykrycia pierwszy znacznik pasowania zostanie zaakceptowany bez potwierdzenia

przez użytkownika.
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2. Pierwsza kopia – pierwszy znacznik pasowania na pierwszej kopii musi zostać potwierdzony przez
użytkownika. Na kolejnych kopiach paser będzie akceptowany bez potwierdzenia przez użytkownika.

3. Wszystkie kopie – pierwszy znacznik pasowania musi zostać potwierdzony przez użytkownika w
przypadku każdej kopii w produkcji.

-D- TRYB WYKRYWANIA

Wybierz jeden z Trybów wykrywania:

• Wszystkie kopie - Znaczniki paserów będą wykrywane na wszystkich kopiach w zadaniu.
• Tylko pierwszy stół - Znaczniki paserów będą wykrywane na pierwszej kopii w zadaniu. Odnaleziona

pozycja zadania będzie używana do wszystkich kolejnych kopii.
-E- ADAPTACYJNE PASOWANIE

Zaznacz tę opcję, aby zoptymalizować odczyt znacznika pasowania z naciskiem na:

Dokładność
Odczytuje wszystkie dostępne znaczniki pasowania w celu osiągnięcia maksymalnej dokładności.

Szybkość
Minimalizuje liczbę używanych znaczników pasowania, aby osiągnąć maksymalną szybkość. Możliwym
następstwem jest mniejsza dokładność.
Zmiana zaczyna obowiązywać od drugiego stołu zadania.
-F- KOTWICA KRZYWEJ

Dla wszystkich typów kompensacji innych niż pełna kompensacja, kotwica krzywej określa punkt
zaczepienia zadania lub poszczególnych krzywych względem wydrukowanej grafiki. Różne punkty
zaczepienia można definiować, wybierając jeden z dziewięciu kwadratów na obrazie.

-G- IGNORUJ OBRACANIE MATERIAŁU

W przypadku zadań dłuższych niż stół, można osiągnąć najlepszy wynik nie uwzględniając zmierzonego
obrotu pierwszej ramki stołu. Gdy ta opcja jest włączona, zmierzony obrót znacznika pasowania
jest ignorowany. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zadanie jest dłuższe niż stół, wybrane są
Predefiniowane ustawienia stołu dla podawania z rolki i kompensacja inna niż Pełna kompensacja.

5.8.8.4 Użyj rozpoznawania krawędzi
Użyj rozpoznawania krawędzi, aby odnaleźć właściwą pozycję materiału i obrót. Pozycja zadania na
materiale jest definiowana przez przesunięcie zadania. Patrz Przesunięcie zadania w rozdziale  Pozycja na
stronie 77 .
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Rozpoznawanie krawędzi będzie szukać krawędzi wzdłuż osi X i Y w określonej odległości od narożnika
arkusza.

Uwaga: Widok jest zmieniany razem z orientacją widoku stołu.

Sprawdź krawędź na długości
Określ długość wykonywanego pomiaru. Jeśli wybrana została opcja Automatyczna, odległość od krawędzi
zostanie ustawiona na 80% rozmiaru wybranego materiału w wybranym kierunku. W przypadku braku
określonego rozmiaru materiału uwzględnione zostanie 80% rozmiaru zadania.

Sprawdź narożnik
Wybierz narożnik, od którego rozpocznie się wyszukiwanie

Sprawdź kierunek
Wybierz kierunek pomiaru:

Róg i X
Wykrywany jest narożnik arkusza i odległość zdefiniowana opcją Sprawdź krawędź na długości
od narożnika w kierunku X.

Róg i Y
Wykrywany jest narożnik arkusza i odległość zdefiniowana opcją Sprawdź krawędź na długości
od narożnika w kierunku Y.

Użyj tylko narożników
Wykrywane są tylko narożniki arkusza.

Tryb wykrywania
Wybierz jeden z Trybów wykrywania:

• Wszystkie kopie
Rozpoznawanie krawędzi będzie używane przy wszystkich kopiach w zadaniu.

• Tylko pierwszy stół
Rozpoznawanie krawędzi będzie używane przy pierwszej kopii w zadaniu.
Odnaleziona pozycja zadania będzie używana do wszystkich kolejnych kopii.
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5.8.8.5 Narożniki i pasery
Pasowanie przy użyciu narożników i paserów może być użyte do operacji odwrócenia, jeżeli pasery są
obecne. Zobacz również  Operacja odwrócenia przy użyciu kamery na stronie 251 .
Opcje pasowania to zbiór opcji dla funkcji Użyj znaczników pasowania i Użyj rozpoznawania krawędzi,
patrz powyżej.

5.8.8.6 Dolne pasowanie
Z tej opcji można skorzystać, używając dolnej kamery.

5.8.8.7 Użyj miarek stołu
Pasowanie przy użyciu lewej i prawej miarki może być użyte do operacji odwrócenia bez paserów. Zobacz
również  Operacja odwrócenia przy użyciu lewej i prawej miarki na stronie 250 .

5.8.9.   Pozycja

Otwarte zadanie->Konfiguracja produkcji->Pozycja

Punkt referencyjny
Wybierz Punkt referencyjny  do użycia.

Usuń przesunięcie wewnętrzne
Lewy dolny róg otwartego zadania zostanie umieszczony w aktualnie wybranym punkcie referencyjnym +
pozycja materiału + przesunięcie zadania.

Przesunięcie
Przesunięcie jest podzielone na dwie różne sekcje: Pozycja materiału i Przesunięcie zadania.
Pozycja materiału
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• Wprowadź przesunięcie dla materiału względem wybranego punktu referencyjnego.

- Wartości Przesunięcie X - Wartości Przesunięcie Y

- Pozycja materiału w bieżącej pozycji wskaźnika
laserowego.

- Resetuj Ustawienie Przesunięcie dotyczące
materiału

Materiał umieszczony w pozycji miarki.

(Uwaga: zależy od konfiguracji sprzętowej).

• Podczas rozpoznawania krawędzi pozycja zostanie określona przez wykryty narożnik.
• Jeżeli rozmiar materiału nie jest wybrany, zamiast tego wyświetlona będzie ikona narożnika:

Przesunięcie zadania

• Wprowadź przesunięcie dla prostokąta ograniczającego zadanie względem narożnika materiału.

- Wartości Przesunięcie X - Wartości Przesunięcie Y

- Pozycja prostokąta ograniczającego zadanie w
bieżącej pozycji wskaźnika laserowego.

- Resetuj wartość Przesunięcie dotyczące
prostokąta ograniczającego zadanie.

• Plik wejściowy może zawierać przesunięcie. Podczas otwierania pliku, to przesunięcie jest wyświetlane
w polach Przesunięcie X i Y, chyba że w Predefiniowanych ustawieniach optymalizacji dołączonych do
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zadania włączona jest opcja "Usuń przesunięcie zadania".
Całkowite przesunięcie to suma pozycji materiału i przesunięcia zadania, czyli całkowite przesunięcie od
punktu referencyjnego do zadania.

5.8.10.   Powielanie z przesunięciem

Otwarte zadanie->Konfiguracja produkcji->Powielanie z przesunięciem

Uwaga: Widok funkcji Powielanie z przesunięciem
jest zmieniany razem z orientacją widoku stołu.

UWAGA: Należy podać Odstęp lub
Wielkość kroku.

Liczba kopii wzdłuż osi X. Liczba kopii wzdłuż osi Y.

Odstęp między kopiami wzdłuż osi X. Odstęp między kopiami wzdłuż osi Y.
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Wielkość kroku między kopiami wzdłuż osi X. Wielkość kroku między kopiami wzdłuż osi Y.

Aktualizuj kopie
Pole Kopie (zaznaczone powyżej) jest aktualizowane
po wciśnięciu przycisku Aktualizuj kopie. Liczba
kopii jest wynikiem mnożenia liczby kopii w osiach
X i Y.

Wiele stosów
Jeżeli zaznaczona jest opcji Wiele stosów
(wyróżnione powyżej), każdy arkusz zdefiniowany w
funkcji Powielanie z przesunięciem jest pasowany
przy użyciu rozpoznawania krawędzi. Każdy arkusz
zostanie zeskanowany w celu określenia pozycji
i obrotu. Dotyczy niezadrukowanego materiału.

5.8.11.   Parkowanie głowicy narzędziowej

Otwarte zadanie->Konfiguracja produkcji->Parkowanie głowicy narzędziowej

Uwaga: Widok jest zmieniany razem z orientacją widoku stołu.

Określ pozycję parkowania między kopiami i/lub po zakończeniu zadania.

Przeciągnij, aby ustawić pozycję parkowania
W widoku stołu, umieść wskaźnik myszy nad ikoną Parkowanie, naciśnij lewy przycisk
myszy i przeciągnij ikonę do pożądanej pozycji parkowania.

Ustaw pozycję parkowania
Wpisz współrzędną X dla pozycji parkowania
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Wpisz współrzędną Y dla pozycji parkowania

Współrzędne są podawane w odniesieniu do głównego punktu referencyjnego.

Współrzędne są podawane w odniesieniu do prawego dolnego rogu zadania.

Współrzędne są podawane w odniesieniu do prawego górnego rogu zadania.

5.8.12.   Zmierz wysokość narzędzia w regularnych odstępach czasu

Gdy opcje Automatyzacja i Sprawdź narzędzie w regularnych odstępach czasu są zaznaczone w Menu
Bar->Edycja->Opcje->Produkcja, funkcja Automatyzacja jest dostępna na zakładce Produkcja. To
ustawienie powoduje, że Wysokość narzędzia jest automatycznie mierzona w wybranych odstępach
czasu.

UWAGA: Ta funkcja automatyzacji jest dostępna tylko dla serii XP i C; nie dla serii X.
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5.9.   Pasek narzędzi

Zawartość paska narzędzi zmienia się zależnie od tego, czy aktywne są warstwy, czy produkcja:

Funkcja Warstwy Produkcja

Narzędzie Zoom x x

Powiększ x x

Pomniejsz x x

Dopasuj do zadania x x

Dopasuj do płyty x x

Dopasuj do stołu x x

Edytuj punkty x

Pokaż kierunki krzywych x

Pokaż punkty krzywej x

Pokaż ścieżkę narzędzia x x

Strefy podciśnienia x

Pozycja parkowania x

Pokaż linijki stołu x

Pokaż punkt referencyjny x

Prostokąt ograniczający x x

Pokaż linijki x

Pokaż rozmiar materiału x

Obrót o 90 stopni w prawo x

Obrót o 90 stopni w lewo x
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5.9.1.   Narzędzie Zoom

Menu Bar->Widok->Narzędzie Zoom

Pasek narzędzi->Okno powiększenia

Pozwala zaznaczyć myszą obszar do powiększenia (Zoom).

5.9.2.   Powiększ

Menu Bar->Widok->Powiększ

Pasek narzędzi->Powiększ

Ctrl+Plus

Kliknij, aby powiększyć.

5.9.3.   Pomniejsz

Menu Bar->Widok->Pomniejsz

Pasek narzędzi->Pomniejsz

Ctrl+Minus

Kliknij, aby pomniejszyć.
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5.9.4.   Dopasuj do zadania

Menu Bar->Widok->Dopasuj do zadania

Pasek narzędzi->Dopasuj do zadania

Ctrl+0

Otwarte zadanie wypełni całe okno Layers View / Production View.

5.9.5.   Dopasuj do płyty

Pasek narzędzi->Dopasuj do płyty

Ctrl+Shift+J

Otwarte zadanie wypełni cały arkusz wyświetlany w Layers View / Production View.

5.9.6.   Dopasuj do stołu

Menu Bar->Widok->Dopasuj do stołu

Pasek narzędzi->Dopasuj do stołu

Ctrl+Alt+0

Wypełnia okno Layers View / Production View obrazem stołu tnącego z otwartym zadaniem.
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5.9.7.   Edytuj punkty

Menu Bar->Widok->Punkty krzywej

Pasek narzędzi->Punkty krzywej

Przejdź w tryb edycji punktu.
Punkty na zaznaczonej krzywej są podświetlone i dostępne do edycji.

5.9.8.   Pokaż kierunki krzywych

Menu Bar->Widok->Kierunki krzywej

Pasek narzędzi->Kierunki krzywej

Pokazuje kierunek krzywej.
Na początku każdej krzywej wyświetlana jest strzałka
pokazująca kierunek krzywej.

5.9.9.   Pokaż punkty krzywej

Menu Bar->Widok->Punkty krzywej

Pasek narzędzi->Pokaż punkty krzywej

Podświetla wszystkie punkty krzywej.
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5.9.10.   Pokaż ścieżkę narzędzia

Menu Bar->Widok->Ścieżka narzędzia

Pasek narzędzi->Ścieżka narzędzia

Ta funkcja pozwala pokazać ścieżkę narzędzia Milling Tool.

5.9.11.   Strefy podciśnienia

Menu Bar->Widok->Strefy podciśnienia

Pasek narzędzi->Strefy podciśnienia

Wyświetla w oknie Production View bieżącą konfigurację stref podciśnienia.

5.9.12.   Pozycja parkowania

Menu Bar->Widok->Pozycja parkowania

Pasek narzędzi->Pokaż punkt parkowania

Wyświetla w widoku Production View bieżącą pozycję parkowania.
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5.9.13.   Pokaż linijki stołu

Menu Bar->Widok->Miarki stołu

Pasek narzędzi->Pokaż miarki stołu

Wyświetla miarki stołu tnącego w oknie Production View.

5.9.14.   Punkt referencyjny

Menu Bar->Widok->Pokaż punkt referencyjny

Pasek narzędzi->Punkt referencyjny

Wybrany punkt referencyjny.

5.9.15.   Prostokąt ograniczający

Menu Bar->Widok->Prostokąt ograniczający

Pasek narzędzi->Pokaż prostokąt ograniczający

Wyświetla prostokąt ograniczającyotwarte zadanie.
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5.9.16.   Pokaż linijki

Menu Bar->Widok->Miarki

Pasek narzędzi->Pokaż miarki

Wyświetla miarki w oknie Layers View.

5.9.17.   Pokaż rozmiar materiału

Menu Bar->Widok->Rozmiar materiału

Pasek narzędzi->Pokaż rozmiar materiału

Wybrany rozmiar materiału jest wyświetlany w Production View w miejscu określonym przez Pozycję
materiału w zakładce Produkcja, kategoria Pozycja.

5.10.   Pasek właściwości

5.10.1.   Widok warstwy

W widoku Layers View (strzałka) obszar Properties Bar (na dole) udostępnia następujące informacje:
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Krzywe
Liczba krzywych w otwartym zadaniu.

Punkty
Liczba punktów krzywych w otwartym zadaniu.

Kierunek fali/włókna w zadaniu:
Pokazuje pionowy lub poziomy kierunek włókna /
fali lub brak kierunku określonego w zadaniu
Kierunek włókna / fali w zadaniu można
przełączać.

Rozmiar:
Rozmiar otwartego zadania (X x Y)
Jest to rozmiar jednej kopii zadania; nie uwzględnia
wartości funkcji Powielanie z przesunięciem.

Pokazuje bieżącą pozycję wskaźnika myszy X i Y
względem wybranego punktu referencyjnego.

5.10.2.   Widok produkcji
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W widoku Production View (strzałka) obszar Properties Bar (na dole) udostępnia następujące informacje:

Rozmiar materiału:
Tutaj wyświetlana jest nazwa wybranego materiału.
Jeżeli wyświetlone jest "Z pliku", rozmiar materiału
jest pobierany z pliku wejściowego. Na rozwijanej
liście dostępna jest lista rozmiarów wybranego
materiału i niestandardowy rozmiar.
Niestandardowy rozmiar:
Na rozwijanej liście dostępna jest opcja
Niestandardowy rozmiar. W oknie można zaznaczyć
Dodaj rozmiar do zasobów lub pozostawić go jako
wybór ad hoc.

Rozmiar materiału:
Pokazuje rozmiar wybranego materiału.

Kierunek fali / włókna materiału:
Pokazuje kierunek fali (poziomy lub pionowy)
materiału, wybrany w zasobach.

Obróć materiał
Ta funkcja obraca wybrany materiał.
Jeżeli materiał i zadanie mają ustawiony kierunek
fali / włókna,
Zadanie również zostanie obrócone.
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Kierunek fali/włókna w zadaniu:
Pokazuje pionowy lub poziomy kierunek fali /
włókna lub brak kierunku określonego w zadaniu
Jeżeli zmienisz kierunek fali / włókna w zadaniu w
Production View, kierunek fali w zadaniu dopasuje
się do materiału.

Rozmiar:
Rozmiar otwartego zadania (X x Y)

Pokazuje bieżącą pozycję wskaźnika myszy X i Y
względem wybranego punktu referencyjnego.

5.11.   Panel maszyny

Panel maszyny udostępnia informacje o zadaniu realizowanym na stole tnącym.
Ogólny status realizacji zadania jest wyświetlany jako:
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Tryb edycji zadania / bezczynności - przygotowywanie zadania

W tym trybie możesz:

• Edytować nowe zadania
• Uruchomić nowe zadanie

Tryb realizacji - trwa realizacja zadania

Pauza - realizacja jest zatrzymana.

Jeżeli naciśniesz Stop jeden raz, realizacja jest wstrzymywana. Jest to sygnalizowane kolorem czerwonym.
Dodatkowe informacje są dostępne w oknie komunikatu iPC.

5.11.1.   Widoki panelu maszyny

Sposób wyświetlania okna panelu maszyny można konfigurować:

Panel maszyny->Wybierz widok
Dostępne są następujące widoki:
• Umieść na dole
• Umieść z prawej
• Maksymalizuj
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5.11.1.1 Umieść na dole

5.11.1.2 Umieść z prawej

5.11.2.   Funkcje panelu maszyny

Funkcje dostępne w panelu maszyny zmieniają się zależnie od stanu systemu.
Zdefiniowane są następujące stany:

Tryb realizacji

• Realizacja
Automatyzacja

Tryb bezczynności

• Wymiana materiału
• zatrzymanie
• Zadanie ukończone

Tryb błędu

• Błąd
• Błąd/Pauza
• Zatrzymanie awaryjne
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• Brak pasera

5.11.2.1 Realizacja

1 - Nazwa realizowanego pliku.

2 - Status bieżącego zadania

• Wewnętrzny krąg - bieżący stół
• Zewnętrzny krąg - bieżące zadanie

3 - Okno dialogowe Zatrzymaj produkcję
Zatrzymuje produkcję po bieżącym stole.
Dostępna jest wtedy edycja zadania.

5 - Liczba kopii
Liczba wyprodukowanych kopii / Całkowita liczba
kopii.

6 - Produkowana kopia
Numer aktualnie realizowanej kopii.

9 - Koniec wszystkich kopii
Przewidywany czas do ukończenia zaplanowanych
kopii.

10 - Bieżący stół
Przewidywany czas do ukończenia bieżącego stołu.
Uwaga: Niedostępne dla pierwszego stołu,
wyświetlane tylko dla kolejnych stołów.

11 - Informacje o wydajności

• Czas od uruchomienia bieżącego zadania
• Moc wrzeciona
• Zmierzona prędkość obrotowa (RPM)
• Zmierzona grubość materiału
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5.11.2.2 Automatyzacja

1 - Nazwa realizowanego pliku.

2 - Status bieżącego zadania

3 - Okno dialogowe Zatrzymaj produkcję
Zatrzymuje produkcję po bieżącym stole.
Dostępna jest wtedy edycja zadania.

5 - Informacje o stanie maszyny

6 - Liczba wyprodukowanych zadań

8 - Pasek narzędzi panelu maszyny

11 - Informacje o wydajności

• Czas od uruchomienia bieżącego zadania
• Moc wrzeciona
• Zmierzona prędkość obrotowa (RPM)
• Zmierzona grubość materiału
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5.11.2.3 Wymiana materiału

1 - Nazwa realizowanego pliku

2 - Status bieżącego zadania

• Wymiana materiału.
• Naciśnij Start, aby kontynuować.

4 - Opcje

• Produkuj pozostałe kopie
• Uruchom ponownie od bieżącego stołu
• Uruchom ponownie od początku

5 - Liczba kopii
Liczba wyprodukowanych kopii / Całkowita liczba
kopii.

6 - Produkowana kopia
Numer aktualnie realizowanej kopii

8 - Pasek narzędzi panelu maszyny

11 - Informacje o wydajności

• Czas od uruchomienia bieżącego zadania
• Moc wrzeciona
• Zmierzona prędkość obrotowa (RPM)
• Zmierzona grubość materiału

Uwaga: Ten stan jest uaktywniany, gdy:
• Włączona jest opcja Parkuj po stole i stół został

ukończony.
• Włączone jest Zatrzymanie realizacji po tym

stole.
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5.11.2.4 zatrzymanie

1 - Nazwa realizowanego pliku

2 - Status bieżącego zadania

• Produkcja zatrzymana przez operatora.
• Maszyna w pozycji parkowania.

4 - Okno dialogowe Uruchom produkcję

• Produkuj pozostałe kopie
• Uruchom ponownie od bieżącego stołu
• Uruchom ponownie od początku

5 - Liczba kopii
Liczba wyprodukowanych kopii / Całkowita liczba
kopii.

7 - Zacznij od kopii
Numer kopii, która zostanie wyprodukowana po
wznowieniu realizacji.

8 - Pasek narzędzi panelu maszyny

11 - Informacje o wydajności

• Czas od uruchomienia bieżącego zadania
• Moc wrzeciona
• Zmierzona prędkość obrotowa (RPM)
• Zmierzona grubość materiału

Uwaga: Ten stan jest uaktywniany, gdy:
• Przycisk Stop zostanie wciśnięty dwa razy
• Realizacja jest zatrzymana z panelu maszyny.
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5.11.2.5 Zadanie ukończone

1 - Nazwa realizowanego pliku

2 - Status bieżącego zadania
Zadanie jest ukończone.

8 - Pasek narzędzi panelu maszyny

11 - Informacje o wydajności

• Czas od uruchomienia bieżącego zadania
• Moc wrzeciona
• Zmierzona prędkość obrotowa (RPM)
• Zmierzona grubość materiału
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5.11.2.6 Błąd

1 - Nazwa realizowanego pliku

2 - Status bieżącego zadania
Informacja na temat błędu.

3 - Okno dialogowe Zatrzymaj produkcję
Zatrzymuje produkcję.

8 - Pasek narzędzi panelu maszyny

11 - Informacje o wydajności

• Czas od uruchomienia bieżącego zadania
• Moc wrzeciona
• Zmierzona prędkość obrotowa (RPM)
• Zmierzona grubość materiału
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5.11.2.7 Pauza

1 - Nazwa realizowanego pliku

2 - Status bieżącego zadania

• Produkcja wstrzymana przez operatora
• Naciśnij Start, aby kontynuować.

3 - Okno dialogowe Zatrzymaj produkcję
Zatrzymuje produkcję po bieżącym stole.
Dostępna jest wtedy edycja zadania.

5 - Liczba kopii
Liczba wyprodukowanych kopii / Całkowita liczba
kopii.

6 - Produkowana kopia
Numer aktualnie realizowanej kopii

8 - Pasek narzędzi panelu maszyny

11 - Informacje o wydajności

• Czas od uruchomienia bieżącego zadania
• Moc wrzeciona
• Zmierzona prędkość obrotowa (RPM)
• Zmierzona grubość materiału
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5.11.2.8 Zatrzymanie awaryjne

1 - Nazwa realizowanego pliku

2 - Status bieżącego zadania
Maszyna zatrzymana z powodu naruszenia
bezpieczeństwa.
Informacja na temat błędu.

3 - Okno dialogowe Zatrzymaj produkcję
Zatrzymuje produkcję.

8 - Pasek narzędzi panelu maszyny

11 - Informacje o wydajności

• Czas od uruchomienia bieżącego zadania
• Moc wrzeciona
• Zmierzona prędkość obrotowa (RPM)
• Zmierzona grubość materiału

5.11.2.9 Brak pasera

                                                                                                                                                                                                           101 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Podręcznik użytkownika



1 - Nazwa realizowanego pliku

2 - Status bieżącego zadania
Maszyna zatrzymana z powodu braku znacznika
pasera.
Informacja na temat błędu.

3 - Okno dialogowe Zatrzymaj produkcję
Zatrzymuje produkcję.

8 - Pasek narzędzi panelu maszyny

11 - Informacje o wydajności

• Czas od uruchomienia bieżącego zadania
• Moc wrzeciona
• Zmierzona prędkość obrotowa (RPM)
• Zmierzona grubość materiału

5.11.2.10 iPC funkcje pauzy

Aby wstrzymać realizację zadania, naciśnij Pauza na Panelu operatora.
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ZATRZYMANIE W TRYBIE REALIZACJI

Zatrzymanie produkcji po tym stole:
• System przechodzi w Tryb bezczynności
• Dostępna jest edycja zadania.

ZATRZYMANIE W TRYBIE PAUZY

Po wciśnięciu Stop w Trybie pauzy:
• System przechodzi w Tryb bezczynności
• Dostępna jest edycja zadania.

5.11.3.   Pasek narzędzi panelu maszyny

5.11.3.1 Strefy podciśnienia

Menu Bar->Maszyna->Strefy podciśnienia

Panel maszyny->Strefy podciśnienia
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Ustaw strefy podciśnienia odpowiednie do realizacji otwartego zadania.
Właściwa konfiguracja pozwoli osiągnąć najlepsze możliwe przytrzymywanie materiału.
INTELIGENTNE STEROWANIE PODCIŚNIENIEM

Strefy podciśnienia odpowiednie dla otwartego zadania są wybierane automatycznie na podstawie rozmiaru
i pozycji zadania (prostokąt ograniczający).

5.11.3.2 Odniesienie do blatu stołu

Menu Bar->Maszyna->Ustaw odniesienie do blatu stołu

Panel maszyny->Odniesienie do blatu stołu

Uruchamia na stole tnącym sekwencję Odniesienie do blatu stołu.
Aktualizuje pomiar wysokości blatu stołu w pozycji wskaźnika laserowego.
Pomiar powierzchni podkładu do cięcia; bez materiału.

5.11.3.3 Reguluj wysokość narzędzia

Menu Bar->Maszyna->Dostosuj wysokość narzędzia...

Panel maszyny->Wysokość narzędzia

Uruchamia na stole tnącym kreator Dostosuj wysokość narzędzia.

5.11.3.4 Widok kamery

Menu Bar->Maszyna->Pokaż kamerę

Panel maszyny->Kamera

Otwiera okno Widok kamery z opcjami ręcznej kontroli obrazu z kamery.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz  Operacje dotyczące kamery na stronie 310 .
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5.11.3.5 Rozgrzewanie wrzeciona

Menu Bar->Maszyna->Uruchom rozgrzewanie wrzeciona

Panel maszyny->Wrzeciono

Uruchamia na stole tnącym sekwencję rozgrzewania wrzeciona.

5.11.3.6 Uruchom odkurzacz

Menu Bar->Maszyna->Uruchom odkurzacz

Panel maszyny->Odkurzacz

Włącza/wyłącza odkurzacz.
Dla maszyn z zainstalowanym Milling Tool.
Może być używane do ręcznego usuwania pyłu po zakończeniu zadania.

5.11.3.7 Pomiar grubości materiału

Menu Bar->Maszyna->Pomiar materiału

Panel maszyny->Grubość materiału

Uruchamia na stole tnącym sekwencję pomiaru grubości materiału.
Pomiar grubości materiału jest wykonywany jako jeden z etapów realizacji zadania.
Zwykle funkcja ta jest używana, gdy informacja o grubości materiału jest potrzebna przed rozpoczęciem
zadania.
Grubość materiału jest wyświetlana w sekcji Stan w oknie Panel maszyny.

5.11.3.8 Identyfikuj narzędzia
Dotyczy tylko stołów serii X, XL i XN:

Menu Bar->Maszyna->Identyfikuj narzędzia

Panel maszyny->Identyfikuj narzędzia

Uruchamia na stole tnącym sekwencję identyfikacji narzędzia.
Funkcja ta powinna być uruchamiana po instalacji nowego narzędzia.
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5.11.4.   Pasek stanu Panel maszyny

Całkowity czas produkcji
Czas produkcji od uruchomienia, łącznie z przerwami do 3 minut, w minutach i sekundach.

Od uruchomienia
Czas od rozpoczęcia zadania, w minutach i sekundach.

Moc wrzeciona
Bieżące zużycie energii przez wrzeciono frezujące, podawane jako % wartości maksymalnej.

Zmierzone obroty
Bieżące obroty wrzeciona frezującego (RPM).

Grubość materiału
Zmierzona grubość materiału (mm / cale)

5.12.   Połączenie z maszyną
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Otwórz Pasek zadań Windows i uruchom Połączenie z maszyną.
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Połączenie z maszyną i konfiguracja .
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6.  ZANIM ZACZNIEMY

6.1.   Wstęp

W tym rozdziale opiszemy kilka istotnych pojęć i parametrów stosowanych w iPC, których zrozumienie jest
niezbędne, aby osiągnąć optymalną wydajność maszyny:
• Stół
• Materiał jest najważniejszym czynnikiem
• Materiały i predefiniowane ustawienia, przegląd
• Menedżer zasobów

• Predefiniowane ustawienia narzędzi
• Predefiniowane ustawienia optymalizacji
• Predefiniowane ustawienia produkcji
• Profile cięcia
• Moje materiały
• Rodziny materiałów
• Predefiniowane ustawienia mapowania

• Predefiniowane ustawienia stołu
• Pasowanie
• Przygotowanie pliku
• Konfigurowanie narzędzi

6.2.   Stół

Ważne jest, aby zrozumieć pojęcie stołu używane w tym podręczniku:

Stół tnący
Termin stół tnący oznacza tu urządzenie używane do obróbki materiałów, na przykład do cięcia, bigowania
lub frezowania.

Stół
Termin stół opisuje część zadania, która mieści się w obszarze roboczym stołu tnącego.

Przykład 1
Potrzebnych jest dziesięć kopii zadrukowanego lub niezadrukowanego arkusza, na stole tnącym można
umieścić tylko jeden arkusz.
Takie zadanie będzie realizowane jako dziesięć stołów.
Zależnie od ustawień predefiniowanych ustawień stołu, po każdym stole inicjowane będzie ręczne lub
automatyczne podawanie materiału.
Zadanie jest podzielone na dwie części, ponieważ jest dłuższe od stołu.

                                                                                                                                                                                                           108 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Podręcznik użytkownika



W trakcie realizacji wykonywany jest pierwszy stół. Następnie materiał jest przesuwany do przodu, aby
umieścić w obszarze roboczym drugą część zadania. Po tej operacji realizowany jest drugi stół.

Przykład 2
Pocięta ma być rolka z nadrukowanymi naklejkami.
Na rolce umieszczone są dwie kolumny naklejek.
W obszarze roboczym stołu tnącego mieszczą się trzy rzędy naklejek.
Aby pociąć rolkę, należy użyć funkcji Powielanie z przesunięciem z parametrem 3 x 2.
Każdy stół składa się z 6 kopii.
Gdy całkowita liczba kopii wynosi np. 100, zakładając, że wybrane jest ustawienie predefiniowane
ustawienie Podawanie z rolki, po każdym stole realizowane jest podawanie materiału przez przenośnik.

6.3.   Materiał jest najważniejszym czynnikiem

Punktem wyjścia jest materiał to podstawowe założenie projektowe iPC.
Wiele zależy od rodzaju zadania, ale główna idea zakłada, że przy prawidłowej konfiguracji systemu
wystarczy wybrać tylko materiał.
Materiał może być zdefiniowany w pliku wejściowym; w takim przypadku nie ma potrzeby wybierania
materiału w iPC.

Jeżeli w iPC trzeba wybrać materiał, to jest instrukcja:
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Przepływ
Rysunek pokazuje etapy przepływu pracy, na których można dokonać wyboru materiałów i
predefiniowanych ustawień

Wybory
Rysunek pokazuje wybory dostępne na różnych etapach przepływu pracy:

• Otwórz plik - w oknie dialogowym Otwórz plik.
• Informacje o moim zadaniu - dostępne, gdy zaznaczony jest jeden plik na liście moich zadań
• Otwarte zadanie->Produkcja - gdy zadanie jest otwarte, ta funkcja jest dostępna na zakładce Produkcja.
• Otwarte zadanie->Warstwa - gdy zadanie jest otwarte, ta funkcja jest dostępna na zakładce Warstwa.

Rysunek pokazuje, jak ważna jest odpowiednia kolejność przygotowywania przepływu pracy:
• Przed użyciem Otwórz plik, należy przygotować Mój materiał i Predefiniowane ustawienia mapowania.
• Przed użyciem Informacje o moim zadaniu, należy przygotować Mój materiał, Predefiniowane

ustawienia mapowania i Profile cięcia.
• Przed użyciem Otwarte zadanie->Produkcja, należy przygotować Predefiniowane ustawienia produkcji.
• Przed użyciem Otwarte zadanie->Warstwy, należy przygotować Mój materiał i Predefiniowane

ustawienia oprzyrządowania.
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6.3.1.   Materiały i predefiniowane ustawienia, przegląd

Ten rysunek pokazuje relacje pomiędzy Moimi materiałami, Rodzinami materiałów i różnymi
predefiniowanymi ustawieniami.
iPC jest dostarczane z domyślnym zestawem rodzin materiałów oraz predefiniowanych ustawień
oprzyrządowania.
Rodziny materiałów są domyślnie mapowane na jedne lub więcej predefiniowanych ustawień
oprzyrządowania.
Pomaga to podczas dodawania nowych materiałów odszukać pasujące predefiniowane ustawienia
oprzyrządowania.

Podczas definiowania Mojego materiału, w pierwszej kolejności należy wybrać rodzinę materiałów, do
której on należy.
Ten wybór określa, które predefiniowane ustawienia narzędzi możesz wybrać dla tego materiału, ponieważ
jedyne predefiniowane ustawienia narzędzi, które będą dostępne, to te, które mają zastosowanie do
materiału lub rodziny materiałów / zakresu grubości.

Uwaga: Możesz dodać predefiniowane ustawienia narzędzi do materiału lub rodziny materiałów później.

Rysunek podkreśla znaczenie tej sekwencji:
• Predefiniowane ustawienia oprzyrządowania powinny być przygotowane przed konfiguracją profili

cięcia i ustawień związanych z materiałem. Do realizacji zautomatyzowanego workflow wymagany jest
komplet ustawień.

• Predefiniowane ustawienia optymalizacji powinny być przygotowane przed konfiguracją profili cięcia i
ustawień związanych z materiałem.

• Predefiniowane ustawienia produkcji powinny być przygotowane przed konfiguracją profili cięcia i
ustawień związanych z materiałem.

6.4.   Przygotowywanie materiałów i predefiniowanych ustawień
w narzędziu Menedżer zasobów

Menu Bar->Zaawansowane->Zasoby

                                                                                                                                                                                                           111 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Podręcznik użytkownika



Menedżer zasobów jest narzędziem umożliwiającym obsługę materiałów i innych zasobów, tak aby
zminimalizować ręczne przygotowywanie do każdego zadania. Niektóre zasoby, takie jak Predefiniowane
ustawienia narzędzi i Predefiniowane ustawienia produkcji, można też tworzyć i obsługiwać w otwartym
zadaniu. W kolejnych rozdziałach opisano wszystkie różne zasoby.

6.4.1.   Predefiniowane ustawienia narzędzi

Menu Bar->Zaawansowane->Zasoby->Predefiniowane ustawienia oprzyrządowania
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• Predefiniowane ustawienia narzędzi to konfiguracja narzędzia, którą można zastosować do jednego lub
większej ilości materiałów o określonej grubości lub do rodziny materiałów o grubości w określonym
przedziale.

• Predefiniowane ustawienia narzędzi mogą być włączone lub wyłączone w dwóch przypadkach:
a Nie wszystkie narzędzia uwzględnione w ustawieniach Predefiniowane ustawienia narzędzi są

dostępne w danej maszynie.
b Użytkownik wyłączył ustawienia Predefiniowane ustawienia narzędzi za pomocą pola wyboru na

liście. Wyłączonych ustawień Predefiniowane ustawienia narzędzi nie można wybierać w zadaniach
cięcia.

Predefiniowane ustawienia narzędzi można też tworzyć lub aktualizować z otwartego zadania, patrz 
Otwarte zadanie — wybór, zapisywanie i aktualizowanie Predefiniowane ustawienia narzędzi na stronie
38 .

Szukaj
Aby wyszukać wybrane predefiniowane ustawienia oprzyrządowania, wpisz unikalny tekst, lista będzie
filtrowana w trakcie pisania.

Dodaj
Dodaje nowe Predefiniowane ustawienia narzędzi.

&Duplikuj
Powiela wybrane Predefiniowane ustawienia narzędzi.

Zmień nazwę
Zmienia nazwę wybranych predefiniowanych ustawień oprzyrządowania

Usuń
Usuwa wybrane predefiniowane ustawienia oprzyrządowania
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Szczegóły predefiniowanych ustawień narzędzi
To lista warstw z przypisanymi narzędziami, dostępnych w wybranych predefiniowanych ustawieniach
oprzyrządowania.
W obszarze Szczegóły predefiniowanych ustawień narzędzi można edytować wybraną warstwę (patrz też 
Edytuj wybraną warstwę na stronie 49 ).
Używając tej funkcji, można zaktualizować predefiniowane ustawienia narzędzi, jeśli zachodzi potrzeba
zmiany ustawień.

Dostępne funkcje to: Przesuń w górę/w dół, Edytuj,
Dodaj, Powiel i Usuń.

Stosowane do
To lista rodzin materiałów / materiałów, do których można stosować wybrane predefiniowane ustawienia
oprzyrządowania.

Dostępne funkcje: Dodaj i Usuń. Użyj funkcji Dodaj,
aby dodać więcej rodzin materiałów / materiałów
do listy Stosowane do. Użyj funkcji Usuń, aby
usunąć wybrane rodziny materiałów / materiały z
listy Stosowane do.

Opis
Opis wybranych predefiniowanych ustawień oprzyrządowania.
Możesz tu wpisać tekst.

6.4.2.   Predefiniowane ustawienia optymalizacji

Menu Bar->Zaawansowane->Zasoby->Predefiniowane ustawienia optymalizacji
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• Predefiniowane ustawienia optymalizacji określają sposób optymalizacji krzywych w celu otrzymania
optymalnej produkcji.

• iPC jest dostarczane razem z zestawem fabrycznych predefiniowanych ustawień optymalizacji dla
różnych aplikacji.

• Możesz też tworzyć własne predefiniowane ustawienia optymalizacji.

6.4.2.1 Okno Predefiniowane ustawienia optymalizacji

Predefiniowane ustawienia optymalizacji:
To lista dostępnych predefiniowanych ustawień optymalizacji.
Jeżeli utworzysz własne predefiniowane ustawienia optymalizacji, zostaną one dodane do listy.

Dodaj
Tworzy własne predefiniowane ustawienia optymalizacji.
Szczegółowe informacje na temat tworzenia i edycji można znaleźć w następnym rozdziale.

Usuń
Pozwala usuwać własne predefiniowane ustawienia optymalizacji.
Jeżeli wybierzesz jedne z fabrycznych predefiniowanych ustawień optymalizacji, ten przycisk będzie
nieaktywny.

Wyświetl / Edytuj
Możesz przeglądać i edytować dowolne predefiniowane ustawienia optymalizacji – zarówno fabryczne, jak
i własne.
Szczegółowe informacje na temat tworzenia i edycji można znaleźć w następnym rozdziale.

Kopiuj
Pozwala utworzyć własne predefiniowane ustawienia optymalizacji, na podstawie wybranych
predefiniowanych ustawień.
Szczegółowe informacje na temat tworzenia i edycji można znaleźć w następnym rozdziale.
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6.4.2.2 Edycja predefiniowanych ustawień optymalizacji
OGÓLNE

Możesz korzystać z tego okna, gdy dodajesz lub edytujesz predefiniowane ustawienia optymalizacji.

Nazwa predefiniowanych ustawień:
Wprowadź nazwę nowych ustawień predefiniowanych ustawień optymalizacji.

Opis
Dla własnej informacji, dodaj opis predefiniowanych ustawień optymalizacji.

Kategoria
Optymalizacja jest opisywana przez dwie kategorie:

• Ogólna - ten widok.
• Optymalizuj krzywe - pozwala określić rodzaj optymalizacji. Patrz poniżej.
OPTYMALIZACJA KRZYWYCH / RODZAJE OPTYMALIZACJI
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Rodzaj optymalizacji:
Użyj tej rozwijanej listy, aby wybrać jeden z poniższych rodzajów optymalizacji:

• Bez optymalizacji
• Standardowe
• Wykonywanie próbki

6.4.2.3 Bez optymalizacji

Użyj opcji Bez optymalizacji, jeżeli sekwencje krzywych zostały zoptymalizowane przed importem do iPC.
W takim przypadku każda ręczna operacja na krzywych wykonana po imporcie, wygeneruje ostrzeżenie.
Jeżeli zignorujesz to ostrzeżenie, zoptymalizowana sekwencja krzywych może zostać utracona.

Usuń przesunięcie zadania

Przesunięcie z punktu (0,0) zdefiniowane w pliku wejściowym jest ignorowane. Lewy dolny róg zadania
zostanie umieszczony w wybranym punkcie referencyjnym + pozycja materiału + przesunięcie zadania
zdefiniowane w konfiguracji produkcji. Zobacz również rozdział  Pozycja na stronie 77 , który dotyczy
ręcznego przesunięcia dodanego w iPC. Jeżeli nie jest zaznaczone, przesunięcie wewnętrzne jest
konwertowane na przesunięcie zadania.
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6.4.2.4 Optymalizacja, Standardowa

Optymalizacja standardowa jest stosowana głównie do optymalizacji plików używanych w graficznym
workflow.

Połącz otwarte krzywe

Łączy segmenty krzywych znajdujących się blisko siebie.
Wybierz Połącz otwarte krzywe, aby:

• Zwiększyć wydajność.
• Poprawić jakość cięcia.
Określ d = maksymalna odległość, przy której dozwolone jest łączenie krzywych.

Odrzuć niewielkie krzywe
Pomija małe, nie powiązane elementy krzywych.
Wybierz Odrzuć niewielkie krzywe, aby:

• Usunąć niepożądane krzywe i bezpańskie punkty.
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• Zwiększyć wydajność.
• Poprawić jakość cięcia.
Określ d = maksymalny rozmiar segmentu krzywej, który może być pominięty.

Unikaj nadcinania

Kierunek cięcia będzie zmieniany, jeżeli kąt przekracza określoną wielkość.
Pozwala to uniknąć widocznego nadcinania nożem.

Ustaw kierunek krzywej

Określa ogólną zasadę kierunku realizacji krzywych.
Typowe zastosowanie:
Często podczas frezowania lewa strona ścieżki ma gładszą powierzchnię niż prawa strona.
Użyj tej funkcji, aby zoptymalizować jakość produktu.

Odwróć kierunek krzywych wewnętrznych
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Określa ogólną zasadę kierunku realizacji krzywych.
Jest to rozszerzenie opisanej powyżej funkcji Ustaw kierunek krzywej.
Jeżeli niebieska część to twój produkt i chcesz, aby wewnętrzne i zewnętrzne krawędzie były tak samo
gładkie, musisz odwrócić kierunek wycinania dla wewnętrznej krzywej.

Usuń przesunięcie zadania

Przesunięcie z punktu (0,0) zdefiniowane w pliku wejściowym jest ignorowane. Lewy dolny róg zadania
zostanie umieszczony w wybranym punkcie referencyjnym + pozycja materiału + przesunięcie zadania
zdefiniowane w konfiguracji produkcji. Zobacz również rozdział  Pozycja na stronie 77 , który dotyczy
ręcznego przesunięcia dodanego w iPC. Jeżeli nie jest zaznaczone, przesunięcie wewnętrzne jest
konwertowane na przesunięcie zadania.

6.4.2.5 Optymalizacja, Wykonywanie próbki
Optymalizacja do wykonania próbki jest zwykle używana, aby osiągnąć najwyższą jakość cięcia i bigowania
projektów wykonanych z tektury falistej lub litej.
Należy pamiętać, że:

• Większość operacji wykonywania próbki dotyczy tylko rodzajów warstw realizujących Cięcie i
Bigowanie.

• Znaczenie tej funkcji zależy od tego, czy podczas zapisywania pliku wyjściowego w systemie CAD /
oprogramowaniu do przygotowania zadania wykonana została optymalizacja.

Funkcje udostępniane przy Optymalizacji do wykonywania próbki są podobne do funkcji optymalizacji
dostępnych w programie ArtiosCAD firmy Esko.
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Ustaw parametry w następujących kategoriach:

• Ogólne  - ogólne funkcje optymalizacji.
• Zaokrąglanie slotów  - funkcje, która pomagają unikać rozdarć w wąskich szczelinach.
• Nadcinanie i narożniki  - funkcje, które pomagają unikać rozdarć i nadcinania w narożnikach.
• Nad-bigowanie  - funkcje, które poprawiają wydajność podczas bigowania.

6.4.3.   Predefiniowane ustawienia produkcji

Menu Bar->Zaawansowane->Zasoby->Predefiniowane ustawienia produkcji

Predefiniowane ustawienia produkcji opisują sposób produkcji zadania na stole.
Zawierają one te same informacje, które są umieszczone w obszarze Otwarte zadanie->Konfiguracja
produkcji.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz  Otwarte zadanie, Konfiguracja produkcji na stronie 67 .

Predefiniowane ustawienia produkcji:
Lista dostępnych predefiniowanych ustawień produkcji.
iPC jest dostarczane z zestawem fabrycznych predefiniowanych ustawień produkcji.
Jeżeli tworzysz własne predefiniowane ustawienia produkcji, są one dodawane do tej listy.
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W oknie dostępne są następujące opcje:

Dodaj
Można dodać nowe predefiniowane ustawienia produkcji. Zawartość ustawień predefiniowanych należy
edytować w otwartym zadaniu.

Usuń
Jeżeli wybierzesz dowolne z fabrycznych predefiniowanych ustawień produkcji, ten przycisk będzie
nieaktywny.
Możesz usuwać własne predefiniowane ustawienia produkcji.

Kopiuj
Umożliwia kopiowanie predefiniowanych ustawień produkcji. Zawartość ustawień predefiniowanych należy
edytować w otwartym zadaniu.

Zmień nazwę
Jeżeli wybierzesz dowolne z fabrycznych predefiniowanych ustawień produkcji, ten przycisk będzie
nieaktywny.
Możesz zmieniać nazwę własnych predefiniowanych ustawień produkcji.

Szczegóły to okno informacyjne, które pokazuje bieżące ustawienia wybranych predefiniowanych ustawień
produkcji. Możesz edytować tekst w oknie Opis.

6.4.4.   Profile cięcia

Menu Bar->Zaawansowane->Zasoby

Profil cięcia to kontener grupujący:
• Predefiniowane ustawienia narzędzi
• Predefiniowane ustawienia optymalizacji
• Predefiniowane ustawienia produkcji

Profile cięcia są przydatne, gdy ta sama kombinacja predefiniowanych ustawień oprzyrządowania,
optymalizacji i produkcji może być używana do różnych materiałów lub rodzin materiałów.

• Aplikacja iPC jest dostarczana z zestawem fabrycznych profili cięcia.
• Możesz tworzyć własne profile cięcia.
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Profile cięcia:
To lista dostępnych profili cięcia.
Fabryczne profile cięcia są oznaczone ikoną.
Jeżeli utworzysz własny profil cięcia, zostanie on dodany do listy.

Dodaj
Tworzy Twój własny profil cięcia.
Więcej informacji informacje na temat tworzenia i edycji można znaleźć w  Szczegóły profilu cięcia na stronie
124 .

Usuń
Możesz usuwać własne profile cięcia.
Jeżeli wybierzesz jeden z fabrycznych profili cięcia, ten przycisk będzie nieaktywny.

Zmień nazwę
Jeżeli wybierzesz dowolny z fabrycznych profili cięcia, ten przycisk będzie nieaktywny.
Możesz zmieniać nazwy swoich własnych profili cięcia.

Kopiuj
Pozwala utworzyć własny profil cięcia na podstawie wybranego profilu.
Więcej informacji informacje na temat tworzenia i edycji można znaleźć w  Szczegóły profilu cięcia na stronie
124 .
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6.4.4.1 Szczegóły profilu cięcia

Nazwa profilu cięcia:
To nazwa profilu cięcia wybranego do edycji.

Opis
Wprowadź tutaj opis profilu cięcia.

Predefiniowane ustawienia narzędzi
Wybierz z rozwijanej listy wybierz odpowiednie predefiniowane ustawienia oprzyrządowania.
W oknie informacyjnym dostępne są następujące informacje na temat wybranych predefiniowanych
ustawień oprzyrządowania:

• Rodzaj warstwy
• Odpowiednie narzędzie
• Stosowane do - lista materiałów zdefiniowanych jako pasujące do tych predefiniowanych ustawień

oprzyrządowania.
Uwaga: Jeżeli tworzysz profil cięcia dla wybranego materiału, należy wybrać predefiniowane ustawienia
narzędzi pasujące do tego materiału.

Predefiniowane ustawienia optymalizacji
Wybierz z rozwijanej listy wybierz odpowiednie predefiniowane ustawienia optymalizacji.

Predefiniowane ustawienia produkcji
Wybierz z rozwijanej listy wybierz odpowiednie predefiniowane ustawienia produkcji.
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6.4.5.   Moje materiały

Menu Bar->Zaawansowane->Zasoby->Moje materiały

6.4.5.1 Edycja Moje materiały

Nazwa materiału
Tu pokazywana jest nazwa wybranego materiału.

Rodzina materiałów
Wybierz z rozwijanej listy rodzinę materiałów, do której należy ten materiał.

Grubość
Określ grubość materiału.
Wartość jest pokazywana w milimetrach lub calach.
Można również wprowadzać wartości takie jak 0,2 cala, zgodnie z ogólnym ustawieniem jednostek.

Wygląd
Ten wybór określa algorytm używany do wykrywania znaczników pasowania i krawędzi na różnych
powierzchniach (materiałach).
Dostępne opcje:

• Domyślny - standardowy algorytm
• Tkane materiały - wykorzystuje techniki zoptymalizowane dla tego rodzaju materiału.
• Wzór siatki - wykorzystuje techniki zoptymalizowane dla tego rodzaju materiału.
• Flexo - wykorzystuje techniki zoptymalizowane dla tego rodzaju materiału.
• Niski kontrast - wykorzystuje techniki zoptymalizowane dla tego rodzaju materiału.
• Druk niskiej jakości - wykorzystuje techniki zoptymalizowane dla tego rodzaju materiału.
• Flexo na filcu - wykorzystuje techniki zoptymalizowane dla tego rodzaju materiału.
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Pomiar materiału
Wybierz z rozwijanej listy:

• Pomiar zoptymalizowany. Materiał jest mierzony w dwóch przeciwległych rogach zadania.
• Pomiar w pozycji lasera. Wykonywany jest jeden pomiar grubości materiału w bieżącej pozycji

wskaźnika laserowego.
• Bez pomiaru. Używana jest bieżąca wartość grubości materiału.

Dodatkowe uniesienie narzędzia dla nierównego materiału
Wybierz tę funkcję, jeżeli materiał ma nierówną powierzchnię.
Pozwala uniknąć porysowania materiału przez narzędzie.

6.4.5.2 Używanie profilu cięcia do zdefiniowania ustawień cięcia

Menu Bar->Zaawansowane->Zasoby->Moje materiały->zakładka Cięcie

Profil cięcia
Wybierz z rozwijanej listy odpowiedni profil cięcia.
Na liście dostępne są profile cięcia, które mają zastosowanie do tego materiału.
Wybierając profil cięcia, wybierasz połączenie predefiniowanych ustawień oprzyrządowania, optymalizacji
i produkcji.
Bieżące ustawienia są pokazane w oknie dialogowym.

UWAGA: Profile cięcia są preferowanym rozwiązaniem ustawień związanych z materiałem w kilku
sytuacjach:
1. Gdy ta sama kombinacja predefiniowanych ustawień oprzyrządowania, optymalizacji i

produkcji może być używana do różnych materiałów lub rodzin materiałów.
2. W niektórych aplikacjach wyższego poziomu, w których można przypisać do pliku wejściowego
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profile cięcia, a nie można zapisać ustawień związanych z materiałem.

6.4.5.3 Używanie materiału do zdefiniowania ustawień cięcia

Użyj tej funkcji, aby przygotować kombinację predefiniowanych ustawień oprzyrządowania, optymalizacji i
produkcji pasujących do wybranego materiału.

Predefiniowane ustawienia narzędzi
Wybierz z rozwijanej listy wybierz odpowiednie predefiniowane ustawienia oprzyrządowania.
Na liście dostępne są predefiniowane ustawienia oprzyrządowania, które mają zastosowanie do tego
materiału.
Wyświetlane są rodzaje warstw i przypisane do nich narzędzia.
Przycisk Wyświetl wszystko spowoduje wyświetlenie wszystkich predefiniowanych ustawień narzędzi, a nie
tylko tych dotyczących wybranego materiału. Zobacz  Predefiniowane ustawienia narzędzi na stronie 112 .
Opcja Zastosuj do bieżącego materiału jest wyświetlana, jeśli zostaną wybrane jeszcze niezastosowane
predefiniowane ustawienia narzędzi. Po naciśnięciu przycisku predefiniowane ustawienia narzędzi zostaną
udostępnione do bieżącego materiału.

Predefiniowane ustawienia optymalizacji
Wybierz z rozwijanej listy wybierz odpowiednie predefiniowane ustawienia optymalizacji.

Predefiniowane ustawienia produkcji
Wybierz z rozwijanej listy wybierz odpowiednie predefiniowane ustawienia produkcji.
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6.4.5.4 Określanie rozmiaru materiału

Materiał może być dostępny w różnych rozmiarach.
Użyj tego okna, aby zarządzać listą materiałów i wybrać odpowiedni materiał dla tych predefiniowanych
ustawień oprzyrządowania.

UWAGA: Właściwe zdefiniowanie rozmiarów materiału jest wymagane do tworzenia
zagnieżdżonych układów.

Rozmiary
Lista zdefiniowanych materiałów.
Jeżeli przygotujesz nowy arkusz dla tego materiału, zostanie on dodany do listy.

Dodaj
Do listy dodawany jest nowy arkusz.

Usuń
Usuwa wybrany arkusz z listy.

Nazwa
Tu możesz edytować nazwę wybranego arkusza.

Szerokość / Długość
Określ rozmiary arkusza.
Wartości są pokazywane w milimetrach, ale możesz również wprowadzić wartość np. 50 in.

Podawanie z rolki
Określa czy jest to materiał w rolce.

Kierunek fali/włókna
Pozwala wybrać z rozwijanej listy kierunek fali.
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Ustaw jako domyślne
Określ, czy ten rozmiar ma być wybierany automatycznie po otwarciu zadania korzystającego z tego
materiału.

6.4.6.   Rodziny materiałów

Zasadniczo rodziny materiałów to listy nazw.
Używamy rodziny materiałów, aby uprościć wybór predefiniowanych ustawień oprzyrządowania.
Sekwencja jest następująca:

Zdefiniuj predefiniowane ustawienia oprzyrządowania

Podczas definiowania predefiniowanych ustawień oprzyrządowania, należy określić, jakich materiałów lub
rodzin materiałów dotyczą te predefiniowane ustawienia.
Jak widać na przykładzie, Predefiniowane ustawienia oprzyrządowania 1 i Predefiniowane ustawienia
oprzyrządowania 3 mają zastosowanie do Rodziny materiałów 1.

Wybór predefiniowanych ustawień oprzyrządowania
Gdy w zadaniu wyświetlane jest pytanie o wybór predefiniowanych ustawień narzędzi, w pierwszej
kolejności pojawia się pytanie o wybór rodziny materiałów.
Na liście dostępnych predefiniowanych ustawień narzędzi pokazywane są tylko te, które pasują do wybranej
rodziny materiałów.

Dzięki temu lista dostępnych opcji jest ograniczona tylko do tych, które pasują do bieżącej sytuacji.
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6.4.6.1 Zarządzanie rodzinami materiałów

Menu Bar->Zaawansowane->Zasoby->Rodziny materiałów

Rodziny materiałów
To lista dostępnych rodzin materiałów.
Jeżeli utworzysz własną rodzinę materiałów, zostanie ona dodana do listy.

Dodaj
Tworzy własną rodzinę materiałów.

Usuń
Usuwa wybraną rodzinę materiałów.

Zmień nazwę
Zmienia nazwę wybranej rodziny materiałów.

Aby uzyskać informacje, jak zastosować rodzinę materiałów do predefiniowanych ustawień
oprzyrządowania, zobacz Predefiniowane ustawienia oprzyrządowania .

6.4.6.2 Wybór rodziny materiałów

Otwarte zadanie->Warstwy->Predefiniowane ustawienia oprzyrządowania
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To jedyne ustawienie predefiniowanych ustawień oprzyrządowania, w którym pojawia się pytanie o rodzinę
materiałów.

6.4.7.   Predefiniowane ustawienia mapowania

Menu Bar->Zaawansowane->Zasoby->Predefiniowane ustawienia mapowania

Predefiniowane ustawienia mapowania określają sposób mapowania krzywych zawartych w pliku
wejściowym na warstwach iPC powiązanych z różnymi rodzajami warstw. Prawidłowe rodzaje warstw
są niezbędne, aby automatycznie zastosować informacje o narzędziach zawarte w predefiniowanych
ustawieniach narzędzi dla konkretnych materiałów. Zobacz również  Predefiniowane ustawienia narzędzi na
stronie 112 .
Predefiniowane ustawienia mapowania składają się z jednego zestawu reguł mapowania dla każdego
formatu plików, które może importować iPC.

Atrybuty krzywych w pliku wejściowym są zdefiniowane na różne sposoby w zależności od formatu pliku;
przeważnie są one zdefiniowane według nazwy warstwy, rodzaju linii, numeru P i koloru.
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6.4.7.1 Zarządzanie predefiniowanymi ustawieniami mapowania

Menu Bar->Zaawansowane->Zasoby->Predefiniowane ustawienia mapowania

Predefiniowane ustawienia mapowania:
To lista dostępnych predefiniowanych ustawień mapowania.
Dostępny jest zestaw fabrycznych predefiniowanych ustawień mapowania.
Jeżeli tworzysz własne predefiniowane ustawienia mapowania, są one dodawane do tej listy.
Możesz przeglądać fabryczne predefiniowane ustawienia mapowania, ale nie możesz ich modyfikować.

Dodaj
Tworzy własne predefiniowane ustawienia mapowania.

Usuń
Pozwala usuwać własne predefiniowane ustawienia mapowania.
Jeżeli wybierzesz jedne z fabrycznych predefiniowanych ustawień mapowania, ten przycisk będzie
nieaktywny.

Zmień nazwę
Pozwala zmienić nazwę własnych predefiniowanych ustawień mapowania.
Jeżeli wybierzesz jedne z fabrycznych predefiniowanych ustawień mapowania, ten przycisk będzie
nieaktywny.
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Kopiuj
Pozwala utworzyć własne predefiniowane ustawienia mapowania, na podstawie wybranych
predefiniowanych ustawień.

Opis
Opis wybranych predefiniowanych ustawień mapowania.

Mapowanie dla różnych formatów plików
Dla wybranych predefiniowanych ustawień mapowania:

• Prezentuje przegląd konfiguracji mapowania dla różnych formatów plików.
• Nie pozwala na wprowadzanie zmian.
Poniżej dostępne są informacje na temat własnych predefiniowanych ustawień mapowania.

TWORZENIE WŁASNYCH PREDEFINIOWANYCH USTAWIEŃ MAPOWANIA

Możesz utworzyć własne predefiniowane ustawienia mapowania korzystając z opcji Dodaj lub Kopiuj
dostępnych w oknie Predefiniowane ustawienia mapowania.
Na początku wyświetlane jest pytanie o nazwę predefiniowanych ustawień mapowania.
Wprowadź nazwę i naciśnij OK, aby przejść do okna Edytuj predefiniowane ustawienia mapowania:

Opis
Podczas tworzenia własnych predefiniowanych ustawień mapowania, wprowadź tutaj opis.

Mapowanie dla różnych formatów plików

Mapowanie Kongsberg
Z rozwijanej listy wybierz mapowanie do użycia.

Mapowanie ARD
Z rozwijanej listy wybierz mapowanie do użycia.

Mapowanie CF2
Z rozwijanej listy wybierz mapowanie do użycia.

Mapowanie DDES2
Z rozwijanej listy wybierz mapowanie do użycia.

Mapowanie DXF
Z rozwijanej listy wybierz mapowanie do użycia.

Mapowanie PDF
Z rozwijanej listy wybierz mapowanie do użycia.

Mapowanie i-script
Z rozwijanej listy wybierz mapowanie do użycia.

Nie możesz modyfikować fabrycznych ustawień mapowania.
Jeżeli chcesz użyć w swoich predefiniowanych ustawieniach mapowania zmodyfikowanego mapowania,
musisz utworzyć własne mapowanie w menu Akcje mapowania:

AKCJE MAPOWANIA
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Dodaj
Dodaje nowe mapowanie dla tego formatu pliku.
Szczegółowe informacje, jak utworzyć i edytować własne mapowanie, są dostępne poniżej.

Usuń
Usuwa to mapowanie. Aby ta opcja była dostępna, musisz wybrać jedno z własnych mapowań.

Widok
Wyświetla wybrane mapowanie.

Kopiuj
Dodaje nowe mapowanie dla tego formatu pliku, utworzone jako kopia wybranego mapowania.
Szczegółowe informacje, jak utworzyć i edytować własne mapowanie, są dostępne poniżej.
TWORZENIE WŁASNYCH MAPOWAŃ

Możesz utworzyć własne mapowanie korzystając z opcji Dodaj lub Kopiuj dostępnych w oknie Akcje
mapowania.
Na początku wyświetlane jest pytanie o nazwę mapowania.
Wprowadź nazwę i naciśnij OK, aby przejść do okna Edytuj mapowanie:

Mapowanie to tabela reguł określających sposób konwersji pliku wejściowego na warstwy iPC powiązane
z różnymi rodzajami warstw. Reguły są stosowane od góry do dołu. Krzywe o takich samych atrybutach mogą
zostać zmapowane na kilku warstwach iPC przypisanych do różnych rodzajów warstw, co pozwala obrabiać
krzywe za pomocą różnych narzędzi.
Dla poszczególnych formatów dostępne są różne reguły.

Nazwa predefiniowanych ustawień
Wprowadź nazwę dla nowego mapowania.

Nowy
Dodaj nową linię do tabeli.

&Duplikuj
Tworzy w tabeli duplikat zaznaczonej linii, aby stworzyć w tabeli mapowania podobny wpis.
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Przesuń w górę
Przesuwa zaznaczoną linię o jeden krok w górę.

Przesuń w dół
Przesuwa zaznaczoną linię o jeden krok w dół.

Usuń
Usuwa zaznaczoną linię.
MAPOWANIE DLA RÓŻNYCH FORMATÓW

Standardowy format ACM dla Kongsberg

Rodzaj znacznika pasera
Pozwala określić rodzaj znacznika pasera
używanego w pliku wejściowym

Numer P
Numer używany do identyfikacji różnych rodzajów
linii w pliku wejściowym.

Format PDF

Ignoruj tekst
Tekst w pliku wejściowym jest pomijany.

Importuj obszar przycinania
Określa, czy uwzględniany ma być obszar
przycinania.
Obszar przycinania = prostokąt ograniczający.

Nazwa warstwy iPC
Nazwa warstwy iPC dla obszaru przycinania.

Rodzaj warstwy iPC
Rodzaj warstwy iPC dla obszaru przycinania.
Rodzaj warstwy  dla obszaru przycinania.
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Format ARD – natywny format ArtiosCAD

Importuj wymiary i tekst
Wybierz, czy wymiary i tekst mają zostać zaimportowane. Dotyczy wyłącznie plotowania.

Importuj jako próbkę z mostkami
Wybierz, czy mostki mają zostać zaimportowane. Pamiętaj, że w zależności od konfiguracji tej opcji
rodzaje linii dostępne podczas mapowania ulegną zmianie.

W górę
Wybierz, czy po zaimportowaniu w górę ma być zwrócona wewnętrzna, czy zewnętrzna strona projektu.
Aby w programie ArtiosCAD ustawić stronę górną jako zdefiniowaną, wybierz pozycję Zgodnie z
projektem.

Rozwiń rodzaje linii złożonych
Wybierz, czy rodzaje linii złożonych w pliku ARD powinny zostać rozszerzone w celu uzyskania kilku linii
cięcia oraz, w niektórych przypadkach, bigowania. Stosuj w przypadku linii perforowanych, linii zamków
błyskawicznych itp.

Tworzenie ciągłych linii na potrzeby narzędzia Koło do perforacji
Jeśli włączona jest opcja Rozwiń linie złożone, liniom perforowanym zostanie przydzielony wzór perforacji
na potrzeby cięcia nożem. Jeśli używane będzie narzędzie Koło do perforacji, używając tej funkcji, można
zapewnić ciągłość linii perforacji.

Ogólne
Parametry pliku wejściowego zmieniają się w zależności od formatu pliku.
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Nazwa warstwy iPC
Nazwa warstwy używana w iPC.

Rodzaj warstwy iPC
Rodzaj warstwy  używany w iPC.

6.5.   Predefiniowane ustawienia stołu

Predefiniowane ustawienia stołu określają podstawowe zachowanie systemu, takie jak podawanie arkuszy,
podawanie z rolki i inne.

Wybór predefiniowanych ustawień stołu

Otwarte zadanie->Konfiguracja produkcji->Transport materiału->Predefiniowane ustawienia
stołu

UWAGA: Można wybierać tylko predefiniowane ustawienia stołu przygotowane dla bieżącej
konfiguracji maszyny.

6.5.1.   Dostępne predefiniowane ustawienia stołu

 

Instalowane są następujące predefiniowane ustawienia stołu (zależnie od konfiguracji maszyny):
1. Parkuj po stole
2. Podawanie z rolki
3. Podawanie arkuszy
4. Ręczne podawanie arkuszy
5. Produkcja MultiZone
6. Produkcja MultiZone z robotem
7. Załadunek - Rozładunek z robotem
8. Produkcja z podajnikiem i układarką
9. Produkcja z podajnikiem przy użyciu dolnej kamery
10. Produkcja z podajnikiem i układarką przy użyciu dolnej kamery
11. Automatyka Mermaid Flexo

6.5.1.1 Parkuj po stole
Przed rozpoczęciem należy umieścić pierwszy arkusz na blacie stołu.
1 - Po naciśnięciu Start:

• Produkowana jest pierwsza kopia lub
• Produkowana jest liczba kopii określona funkcją Powielanie z przesunięciem.
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2 - Głowica narzędziowa jest przesuwana do pozycji parkowania.
3 - Na panelu maszyny wyświetlane jest polecenie wymiany materiału.
4 - Operator powinien wymienić materiał na stole, a następnie nacisnąć Start.
5 - W ten sam sposób produkowane będą kolejne kopie, aż do wykonania zdefiniowanej liczby kopii.
Podciśnienie i Przedmuch są automatycznie włączane i wyłączane jako integralna część procesu.

Predefiniowane ustawienia stołu posiadają następujące dodatkowe ustawienia:
• Ręczne sterowanie podciśnieniem na stronie 143
• Przedmuch po ostatnim egzemplarzu

6.5.1.2 Podawanie z rolki

Wymagany jest podajnik walcowy i pas przenośnika.
Przed rozpoczęciem należy umieścić na stole pierwszą kopię z rolki.
1 - Po naciśnięciu Start produkowana jest pierwsza kopia lub, jeżeli używana jest funkcja Powielanie z
przesunięciem, produkowana jest wybrana liczba kopii.
2 - Trawers jest przesuwany na tył stołu tnącego, aby przewinąć do przodu przenośnik z materiałem z
rolki. Odległość podawania zależy od odległości przesunięcia (zdefiniowanej za pomocą opcji Powielanie
z przesunięciem).
3 - Produkowana jest druga kopia. (Pierwsze pasery muszą być odnalezione ręcznie, chyba że zdefiniowana
została prawidłowa wartość funkcji Odległość kroku.)
4 - Trawers poda następną kopię (pasery będą już rozpoznawane automatycznie).
5 - Sekwencja jest powtarzana do czasu wyprodukowania określonej liczby kopii.
Podciśnienie i Przedmuch są automatycznie włączane i wyłączane jako integralna część procesu.

Te predefiniowane ustawienia stołu posiadają następujące dodatkowe ustawienia:
• Podwójny przedmuch po przesunięciu materiału na stronie 142
• Pomiń stół, jeżeli znacznik pasowania lub narożnik nie został odnaleziony na stronie 144
• Pomiń stół po na stronie 144

6.5.1.3 Podawanie arkuszy

Wymagane są podajnik arkuszy/podajnik płyt i pas przenośnika.
Produkcja rozpoczyna się bez arkusza na stole.
1 - Po naciśnięciu Start

• Funkcja Załaduj wstępnie arkusze umieszcza na stole zdefiniowaną liczbę arkuszy (domyślnie 1) przy
pomocy podajnika arkuszy, przenośnika i trawersu.

• Głębokość podawania jest określona przez funkcję Długość podawania arkusza, alternatywnie materiał
może być podawany na przód stołu, jeżeli zaznaczona jest opcja Podawanie na przód stołu.

2 - Produkowany jest pierwszy arkusz lub wybrana liczba kopii w kierunku Y zdefiniowana w funkcji
Powielanie z przesunięciem, jednocześnie podajnik arkuszy przygotowuje następny arkusz. Pierwszy paser
musi zostać odnaleziony ręcznie.
3 - Trawers jest przesuwany na tył stołu, aby przewinąć do przodu przenośnik z arkuszem.
4 - Produkowana jest druga kopia. Standardowo kolejne pasery są odnajdywane automatycznie.
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5 - Jednocześnie moduł Sheet Feeder przygotowuje następny arkusz, przy pierwszych egzemplarzach system
uczy się, kiedy należy rozpocząć operację, aby podstawić arkusz na czas.
6 - Trawers podaje następny arkusz.
7 - Sekwencja jest powtarzana do czasu wyprodukowania określonej liczby kopii.
Podciśnienie i Przedmuch są automatycznie włączane i wyłączane jako integralna część procesu.

Te predefiniowane ustawienia stołu posiadają następujące dodatkowe ustawienia:
• Podwójny przedmuch po przesunięciu materiału na stronie 142
• Podawanie na przód stołu na stronie 143
• Długość podawania arkusza na stronie 143
• Załaduj wstępnie arkusze na stronie 143
• Pomiń wstępny załadunek pierwszego arkusza na stronie 144
• Pomiń stół, jeżeli znacznik pasowania lub narożnik nie został odnaleziony na stronie 144
• Pomiń stół po na stronie 144

6.5.1.4 Ręczne podawanie arkuszy

Wymaga przenośnika taśmowego.
Ręczne podawanie arkuszy działa podobnie jak  Podawanie arkuszy na stronie 138 , ale nie wymaga
żadnego urządzenia automatyzacji poza przenośnikiem taśmowym. Użytkownik umieszcza arkusz z tyłu
stołu ręcznie, podczas gdy maszyna tnie bieżącą kopię. Po zakończeniu procesu maszyna przesuwa arkusz i
kontynuuje produkcję do momentu, gdy zostanie osiągnięta żądana liczba kopii.

Te predefiniowane ustawienia stołu posiadają następujące dodatkowe ustawienia:
• Podwójny przedmuch po przesunięciu materiału na stronie 142
• Podawanie na przód stołu na stronie 143
• Długość podawania arkusza na stronie 143
• Pomiń wstępny załadunek pierwszego arkusza na stronie 144
• Załaduj wstępnie arkusze na stronie 143

6.5.1.5 Produkcja MultiZone

Patrz osobny rozdział  Produkcja wielostrefowa na stronie 255 .

6.5.1.6 Produkcja MultiZone z robotem

Wymagane jest stanowisko robota z chwytakiem wielostrefowym.
Zobacz koniec sekcji  Urządzenia automatyzacji na stronie 282
Stos arkuszy jest umieszczany na stosie wejściowym
1. Po naciśnięciu Start,
2. trawers parkuje w strefie 2.
3. Robot mierzy wysokość stosu wyjściowego.
4. Pierwszy arkusz jest pobierany ze stosu wejściowego i umieszczany w strefie 1.
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5. Maszyna przetwarza arkusz w strefie 1., podczas gdy robot ładuje arkusz w strefie 2.
6. Robot parkuje nad strefą 1.
7. Po zakończeniu przetwarzania, trawers przesuwa się do strefy 2. i przetwarza arkusz w tej strefie.
8. Przetworzony arkusz ze strefy 1. jest rozładowywany na stos wyjściowy.
9. Nowy arkusz jest załadowywany do strefy 1. i robot parkuje nad strefą 2.
10. Po przetworzeniu strefy 2., trawers przesuwa się do strefy 1. i zaczyna tam przetwarzanie.
11. Arkusz w strefie 2. jest rozładowywany i do strefy załadowywany jest nowy arkusz.
12. Sekwencja 6-11 jest powtarzana, aż wszystkie arkusze zostaną wyprodukowane.

6.5.1.7 Załadunek - Rozładunek z robotem

Wymagane jest stanowisko robota z chwytakiem wielostrefowym.
Zobacz koniec sekcji  Urządzenia automatyzacji na stronie 282
Stos arkuszy jest umieszczany na stosie wejściowym
1. Po naciśnięciu Start,
2. trawers parkuje na końcu stołu.
3. Robot mierzy wysokość stosu wyjściowego.
4. Pierwszy arkusz jest pobierany ze stosu wejściowego i umieszczany na stole.
5. Robot parkuje nad stołem.
6. Maszyna konwertuje pierwszy arkusz.
7. Po ukończeniu konwersji, trawers przesuwa się na koniec stołu.
8. Skonwertowany arkusz jest rozładowywany do stos wyjściowy.
9. Sekwencja 4-8 jest powtarzana, aż wszystkie arkusze zostaną przetworzone.

6.5.1.8 Produkcja z podajnikiem i układarką

Wymagane są podajnik płyt i-BF i stacker materiału i-MS.
Wymagany jest pas przenośnika.

Te predefiniowane ustawienia stołu wymagają, aby maszyna była wyposażona w pas przenośnika, podajnik
i stacker.
Produkcja jest ciągła, arkusz jest pobierany z podajnika i podawany na stół przez przenośnik. Długość
podawania jest określona przez rozmiar arkusza. Rozmiar arkusza pozwala określić najbardziej efektywny
sposób korzystania z systemu podajnika oraz stackera i wybrać równoczesny lub sekwencyjny tryb
załadunku/rozładunku.
• Równoczesny załadunek i rozładunek jest najbardziej efektywnym sposobem produkcji. Może być

używany tylko, jeżeli arkusz jest na tyle mały, aby podczas cięcia nie zajmował pozycji pobierania
stackera.
Po wycięciu zadania w jednym cyklu transportu, na stół podawany jest nowy arkusz, a wcześniej wycięty
arkusz jest umieszczany w obszarze rozładunku stackera. Stacker odbiera sygnał i rozładowuje arkusz,
gdy następna kopia jest produkowana na stole.

• Sekwencyjny załadunek i rozładunek jest wybierany, gdy arkusz jest zbyt długi, aby możliwa była
jednoczesna produkcja. Arkusz jest podawany i wycinany w obszarze pobierania stackera. Po wycięciu,
przed podaniem kolejnej kopii, arkusz jest najpierw rozładowywany ze stołu tnącego.
Pasowanie zadania/arkusza jest wykonywane przy użyciu metody wybranej na zakładce Produkcja w
sekcji pasowanie. Po ukończeniu produkcji, głowica narzędziowa parkuje w pozycji zdefiniowanej przez
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opcję Parkowanie głowicy narzędziowej. Podciśnienie jest automatycznie włączane podczas produkcji i
wyłączane w trakcie podawania oraz po zatrzymaniu lub ukończeniu pracy.
Sekwencja jest powtarzana do czasu wyprodukowania określonej liczby kopii.
Podciśnienie jest automatycznie włączane podczas produkcji i wyłączane w trakcie podawania oraz po
zatrzymaniu lub ukończeniu pracy.

Te predefiniowane ustawienia stołu posiadają następujące dodatkowe ustawienia:

• Podwójny przedmuch po przesunięciu materiału na stronie 142
• Pomiń wstępny załadunek pierwszego arkusza na stronie 144
• Pomiń stół, jeżeli znacznik pasowania lub narożnik nie został odnaleziony na stronie 144
• Pomiń stół po na stronie 144

6.5.1.9 Produkcja z podajnikiem przy użyciu dolnej kamery

Wymagane są podajnik płyt, dolna kamera i pas przenośnika.
Te predefiniowane ustawienia stołu wykorzystują podajnik płyt i dolną kamerę, aby umożliwić produkcję
przy materiale z nadrukiem na spodzie arkusza.
System dolnej kamery skanuje arkusz od spodu, lokalizuje znaczniki paserów, krawędzie i narożniki arkusza,
następnie oblicza pozycję zdania względem narożników arkusza. Po podawaniu, górna kamera wykonuje
pasowanie narożników i odnajduje prawidłową pozycję.
Rozmiar materiału należy dodać używając opcji Zaawansowane > Zasoby > Moje materiały.
Rozmiar materiału musi być ustawiony prawidłowo, aby podajnik przesuwał materiał o prawidłową
odległość a kamera prawidłowo skanowała arkusz.
Sekwencja jest podobna do "Podawanie arkuszy - Podawanie przed", ale zamiast podajnika arkuszy używany
jest podajnik płyt oraz do odszukiwania znaczników pasowania używana jest dolna kamera zamiast górnej
kamery.

Te predefiniowane ustawienia stołu posiadają następujące dodatkowe ustawienia:
• Podwójny przedmuch po przesunięciu materiału na stronie 142
• Podawanie na przód stołu na stronie 143
• Długość podawania arkusza na stronie 143
• Załaduj wstępnie arkusze na stronie 143
• Pomiń wstępny załadunek pierwszego arkusza na stronie 144
• Pomiń stół, jeżeli znacznik pasowania lub narożnik nie został odnaleziony na stronie 144
• Pomiń stół po na stronie 144
• Odwróć materiał na stronie 144

6.5.1.10 Produkcja z podajnikiem i układarką przy użyciu dolnej kamery

Wymagane są podajnik płyt i-BF i stacker materiału i-MS.
Wymagany jest pas przenośnika.
Wymagana jest dolna kamera.

Te predefiniowane ustawienia stołu mają taki sam workflow co Produkcja z podajnikiem stackerem, z
wyjątkiem tego, że używana jest dolna kamera.
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System dolnej kamery skanuje arkusz od spodu, lokalizuje znaczniki paserów, krawędzie i narożniki arkusza,
następnie oblicza pozycję zdania względem narożników arkusza. Po podawaniu, górna kamera wykonuje
pasowanie narożników i odnajduje prawidłową pozycję.

Te predefiniowane ustawienia stołu posiadają następujące dodatkowe ustawienia:
• Podwójny przedmuch po przesunięciu materiału na stronie 142
• Pomiń wstępny załadunek pierwszego arkusza na stronie 144
• Pomiń stół, jeżeli znacznik pasowania lub narożnik nie został odnaleziony na stronie 144
• Pomiń stół po na stronie 144
• Odwróć materiał na stronie 144

6.5.1.11 Automatyka Mermaid Flexo

Przenośnik taśmowy i połączenie z serwerem Mermaid Automation są wymagane, patrz rozdział  Urządzenia
automatyzacji na stronie 282 .
Po naciśnięciu przycisku Start aplikacja iPC zostanie przełączona w tryb bezczynności, aż do załadowania
płyty Flexo z urządzenia myjącego na koniec stołu i przesłania z serwera informacji o zadaniu do wykonania,
w tym specyfikacji materiału.

Po załadowaniu z przenośnika taśmowego i przecięciu płyty aplikacja iPC wyśle informacje na serwer
i ponownie zostanie przełączona w tryb bezczynności, aż na stole zostanie umieszczona kolejna płyta
i odebrane zostaną informacje o nowym zadaniu.

Aby umożliwić automatyczną realizację produkcji, należy całkowicie zdefiniować materiały i ustawienia
predefiniowane.

Te predefiniowane ustawienia stołu posiadają następujące dodatkowe ustawienia:
• Podwójny przedmuch po przesunięciu materiału na stronie 142
• Podawanie na przód stołu na stronie 143
• Długość podawania arkusza na stronie 143
• Pomiń wstępny załadunek pierwszego arkusza na stronie 144
• Załaduj wstępnie arkusze na stronie 143
• Pomiń stół, jeżeli znacznik pasowania lub narożnik nie został odnaleziony na stronie 144
• Pomiń stół po na stronie 144

6.5.2.   Dodatkowe ustawienia

6.5.2.1 Podwójny przedmuch po przesunięciu materiału

Wykonywana jest dodatkowa sekwencja przedmuchu, aby pozbyć się zmarszczek na materiale.
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6.5.2.2 Ręczne sterowanie podciśnieniem
Sterowanie podciśnieniem nie jest zintegrowane z predefiniowanymi ustawieniami stołu, ale obsługiwane za
pomocą przycisków na panelu operatora.

6.5.2.3 Podawanie na przód stołu

Automatycznie podaje arkusze na przód stołu.
Długość podawania jest obliczana przy użyciu parametrów Odległość od stołu do podajnika i Długość
obszaru roboczego dostępnych w oknie dialogowym Opcje.
Uwaga: Funkcja ta jest przeznaczona tylko do pracy z podajnikiem arkuszy.

6.5.2.4 Długość podawania arkusza

Określa odległość, na jaką urządzenie będzie podawać arkusze podczas korzystania z podajnika arkuszy.
Prawidłowe ustawienie tej wartości zapewnia minimalny czas podawania. Długość podawania odpowiada
zwykle długości arkusza lub jest minimalnie większa.
Jeżeli na stole jest jednocześnie wiele arkuszy, wartość ta może być nieco mniejsza.
Wiele arkuszy na stole maksymalizuje siłę dociskającą podciśnienia.
Uwaga: Funkcja ta jest przeznaczona tylko do pracy z podajnikiem arkuszy.

6.5.2.5 Załaduj wstępnie arkusze
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Określa liczbę arkuszy, które mają być załadowane przed rozpoczęciem produkcji.
Użyj tej funkcji, gdy przed rozpoczęciem produkcji trzeba załadować więcej niż jeden arkusz.

6.5.2.6 Pomiń wstępny załadunek pierwszego arkusza

Użyj tej funkcji, jeżeli pierwszy arkusz jest już załadowany na stół. W przypadku korzystania z dolnej kamery,
zadanie ponownie wykorzysta ostatnie zdjęcie.
Uwaga: Funkcja ta jest przeznaczona tylko do pracy z podajnikiem arkuszy lub podajnikiem płyt.

6.5.2.7 Pomiń stół, jeżeli znacznik pasowania lub narożnik nie został odnaleziony

Jeżeli znaczniki pasowania lub narożniki nie zostały odnalezione, aplikacja iPC automatycznie pominie opcję
Stół podczas pracy w trybie Podawanie arkuszy lub Podawanie z rolki.
Funkcja Pomiń stół pozwala programowi iPC zmniejszyć częstotliwość interwencji użytkownika przez
automatyczne zapobieganie przerwom w produkcji, które wynikają z nieprawidłowo załadowanych arkuszy
lub uszkodzonych znaczników pasowania lub narożników.
Uwaga: Jeżeli znaczniki pasowania lub narożniki nie zostaną odnalezione na dwóch kolejnych arkuszach,
realizacja zostaje zatrzymana.

6.5.2.8 Pomiń stół po

Wpisanie określonej liczby sekund w polu Pomiń stół po opóźnia pominięcie stołu.
Użyj tej funkcji, aby zostawić nieco czasu na ręczne poprawki.

6.5.2.9 Odwróć materiał
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Użyj tej funkcji, aby określić, czy arkusz jest odwracany wzdłuż długości, czy szerokości stołu. Definicja
Obracania i Odwracania jest dostępna na końcu rozdziału  Zadanie zawierające operację odwrócenia na
stronie 248 .
Uwaga: Funkcja ta jest przeznaczona tylko do pracy z użyciem dolnej kamery.

6.6.   O pasowaniu

6.6.1.   Dodawanie znaczników pasowania

Aby osiągnąć idealne dopasowanie nadruku i cięcia, wszystkie zadania z nadrukami przetwarzane przez iPC
powinny zawierać znaczniki pasowania.
Dodając znaczniki pasowania do plików nadruku i cięcia, dostarczamy iPC informacji niezbędnych do
prawidłowego spasowania ścieżki cięcia i drukowanej grafiki.
Rozmieszczenie i ilość znaczników pasowania zależą od wymaganej tolerancji cięcia oraz przewidywanej
wielkości zniekształceń.
i-cut Layout to oprogramowanie firmy Esko, które udostępnia funkcje do automatyzacji procesu dodawania
znaczników pasowania.
Ten sam algorytm jest stosowany w ai-cut, specjalnej wtyczce dla programu Illustrator®.
Korzystanie z tych narzędzi znacznie upraszcza proces dodawania znaczników pasowania, nadal jednak
należy zapoznać się z podstawowymi pojęciami opisanymi w tym rozdziale.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ai-cut, patrz  Korzystanie z ai-cut na stronie 343 .

Słaba triangulacja zniekształceń grafiki przy
czterech znacznikach pasowania.

Ulepszona triangulacja zniekształceń grafiki przy
ośmiu znacznikach pasowania.

Zrozumienie funkcji pasowania dostępnych w iPC pomaga w podjęciu decyzji o ilości i rozmieszczeniu
paserów dodawanych do zadania. Zobacz  Rodzaje pasowania na stronie 73 , aby uzyskać więcej
informacji na temat pasowania.
Aby uzyskać najlepszą możliwą kompensację, znaczniki pasowania powinny być rozmieszczone wokół i (w
miarę możliwości) wewnątrz ścieżki cięcia w trójkątnym rozkładzie względem siebie. Zadania z mniejszą
tolerancją cięcia wymagają większej ilości znaczników pasowania.
Im więcej jest paserów, tym mniejszy jest każdy z obszarów triangulacji i iPC może dokładniej kompensować
zniekształcenia w tym obszarze.
Jeżeli określone fragmenty zadania mają krytyczne znaczenie, w obszarach tych należy umieścić dodatkowe
znaczniki pasowania. Ponieważ trudno dokładnie przewidzieć wielkość zniekształceń w zadaniach z
nadrukiem, zalecane jest, aby dodawać więcej znaczników pasowania, niż wydaje się potrzebne.
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Zawsze można usunąć w iPC niepotrzebne znaczniki pasowania, jednak po wydrukowaniu zadania nie można
już dodać znaczników pasowania.
Zadania dłuższe niż stół tnący są dzielone przez iPC i realizowane w sekcjach. Dodanie znaczników pasowania
wzdłuż tych podziałów poprawi pasowanie i wyrównanie linii cięcia pomiędzy sekcjami.

6.6.2.   Rodzaje znaczników pasowania

Koło: 3 mm < D < 12 mm 1/8 cala < D < 1/2 cala

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

Okrąg: 4 mm < D < 12 mm 5/32 cala < D < 1/2 cala

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

Krzyżyk: 4 mm < D < 15 mm 5/32 cala < D < 19/32 cala

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

iPC obsługuje cztery rodzaje znaczników pasowania; koło, maska, okrąg i krzyżyk.
Urządzenie wyszukuje znaczniki pasowania i rozpoznaje je automatycznie.
Dlatego nie ma funkcji, która określałaby rodzaj stosowanych znaczników pasowania.
Dla większości zastosowań najlepszym wyborem jest koło. Jeżeli pojawiają się refleksy lub kontrast pomiędzy
znacznikami pasowania i kolorem tła jest niewystarczający, kształt okręgu może zapewnić iPC lepsze wyniki
odczytu znaczników.

6.6.2.1 Co należy wiedzieć o znacznikach pasowania
Oto zasady interpretowania warstwy paserów:
• Zamknięty kontur ma jeden znacznik pasowania umieszczony w geometrycznym środku.
• Krzywa z 3 punktami to wykrywanie narożnika.
• Krzywa z 2 punktami to wykrywanie krawędzi.
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Jeżeli w pliku wejściowym znajduje się prosty krzyż,
wykonany z dwóch przecinających się linii, efekt
wyjściowy jest nieprzewidywalny. Może on być
zinterpretowany jako dwa narożniki (A) lub trzy
krawędzie (B).
Użyj zamkniętego konturu, tak jak na rysunku.

6.6.3.   Rodzaje kompensacji

Rodzaj kompensacji określa metodę pasowania i modyfikacji ścieżek cięcia przez iPC, w oparciu o informacje
zebrane podczas odczytu znaczników pasowania.
Dostępne są następujące rodzaje kompensacji:

• Położenie
• Pasowanie do krzywej
• Przesuń zadanie
• Pasowanie do warstwy
• Kompensacja liniowa
• Pełna kompensacja
Aby przedstawić pełny obraz, umieszczamy również opis dwóch metod pasowania bez użycia znaczników
pasowania:
• Bez znaczników pasowania, użyj miarki
• Rozpoznawanie krawędzi

Bez znaczników pasowania, użyj miarki

Pozycjonowanie arkusza przy miarce zapewnia
prawidłowe wycinanie.

Warunkiem wstępnym jest, aby grafika była
prawidłowo umieszczona w stosunku do rogu
arkusza.

Uwagi:
• Warunkiem wstępnym jest, aby stół tnący był wyposażony w miarki.
• Znana musi być odległość od punktu referencyjnego do geometrii.
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• Metoda ta nie jest zalecana, jeżeli zadanie zawiera grafikę, do której ma być dostosowane wycinanie.

Rozpoznawanie krawędzi

Pozycja arkusza nie jest znana,
cięcie jest nieprawidłowe

Pozycja arkusza jest określana
na podstawie Rozpoznawania
krawędzi

Cięcie jest doskonałe
Warunkiem wstępnym jest,
aby grafika była prawidłowo
umieszczona w stosunku do rogu
arkusza.

Uwagi:
• Znane musi być przysunięcie pomiędzy krawędzią arkusza i geometrią (prostokąt otaczający zadanie).
• Arkusz musi być prostokątem.
• Metoda ta nie jest zalecana, ponieważ nie obsługuje kompensacji.

Położenie
Najprostsza forma pasowania obraca i pozycjonuje wszystkie krzywe we wszystkich warstwach razem.
Rozmiar, kształt i względne położenie krzywych pozostają nienaruszone, co ma kluczowe znaczenie dla
każdego projektu konstrukcyjnego.

Pozycja i obrót grafiki nie są znane. Wykorzystanie znaczników pasowania pozwala
osiągnąć prawidłowe pozycjonowanie.

Pasowanie do krzywej
Każda krzywa ma wielkość i kształt takie jak określone w pliku, jednak jest pasowana niezależnie od innych
krzywych pliku, kompensując pozycję i obrót w drukowanym zadaniu. Jest zwykle używane, gdy w zadaniu
jest wiele kształtów, a każdy kształt musi zachować oryginalny rozmiar.
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Pozycja i obrót grafiki nie są znane. Wykorzystanie znaczników pasowania pozwala
dostosować pozycję i obrót każdej krzywej
oddzielnie.

Przesuń zadanie
Działa podobnie do pasowania do krzywej, ale z globalną rotacją.

• Każda krzywa zachowuje oryginalny rozmiar i kształt.
• Każda krzywa jest przesuwania oddzielnie względem swojego środka ciężkości i z uwzględnieniem

lokalnego zniekształcenia w pobliżu krzywej.
• Każda krzywa jest obracana zgodnie z ogólnym pomiarem obrotu.

Pozycja i obrót grafiki nie są znane. Używamy znaczników pasowania, aby:
• Zmienić pozycję każdej krzywej oddzielnie.
• Zmienić obrót każdej krzywej zgodnie z ogólnym

obrotem obliczonym dla wszystkich krzywych.

Pasowanie do warstwy
Podobnie jak Pasowanie do krzywej, ten rodzaj pasowania kompensuje każdą warstwę oddzielnie. Krzywe w
każdej warstwie zachowują rozmiar, kształt i położenie względem siebie.

Kompensacja liniowa
Ten rodzaj pasowania oferuje drugi najwyższy poziom kompensacji.
Gdy wybrana jest Kompensacja liniowa, iPC stosuje średnią kompensację dla każdej krzywej. Rozmiar,
kształt, przesunięcie i obrót wszystkich krzywych są zmieniane, aby skompensować zniekształcenie liniowe
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drukowanej grafiki. Kompensacja liniowa jest rzadko stosowana, ponieważ Pełna kompensacja zapewnia
najwyższą jakość pasowania i kompensacji, jednak nadal funkcja ta jest dostępna jako opcja.

Pozycja, obrót i rozmiar grafiki nie są znane. Wykorzystanie znaczników pasowania pozwala
dostosować pozycję, obrót i skalę cięcia.

Pełna kompensacja
Gdy aktywna jest ta funkcja, iPC dostosowuje pozycję każdego punktu na każdej krzywej na podstawie
pozycji trzech znaczników pasowania położonych najbliżej tego punktu.
Funkcja ta kompensuje wszystkie rodzaje zniekształceń, w tym: przesunięcia, skali, obrotu, skrzywienia i
zniekształceń złożonych. Pełna kompensacja oferuje najwyższy dostępny poziom kompensacji i najlepsze
dopasowanie ścieżki cięcia do drukowanej grafiki.

Pozycja i kształt grafiki nie są znane. Wykorzystanie znaczników pasowania do
rekalkulacji kształtu grafiki.

6.6.4.   O rodzajach kompensacji

Dla każdego zadania wybrany jest jeden rodzaj pasowania (Otwarte zadanie->Konfiguracja produkcji-
>Pasowanie).
Zadania z dużą ilością spadu, zadania wymagające utrzymania dokładnych rozmiarów projektu jako całości
lub zadania zawierające cięcia, które muszą zachować wielkość względem siebie, mogą wymagać korzystania
z trybu Położenie, Pasowanie do krzywej albo Pasowanie do warstwy.
Przy tych rodzajach pasowania wystarcza kilka paserów wokół zewnętrznej krawędzi każdej ścieżki lub grupy
ścieżek.
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Zadania, które wymagają precyzyjnego pasowania cięcia do nadruku lub utrzymania dokładnej szerokości
zewnętrznego obramowania, powinny być realizowane przy Pełnej kompensacji.
Niestabilna grafika, np. na elastycznych materiałach lub naklejkach, do prawidłowego pasowania wymaga
najczęściej Pełnej kompensacji. Jednak elastyczny materiał jest często rozciągany. Niektóre zadania
wymagają zachowania oryginalnego rozmiaru. W takich przypadkach, jeżeli zadanie jest dłuższe niż stół,
zalecanym rodzajem kompensacji jest pasowanie do krzywej.
Zadania realizowane z wykorzystaniem tradycyjnych metod druku, takich jak sitodruk, zawierają największą
ilość zniekształceń.
Zadania z drukiem cyfrowym zawierają zazwyczaj mniej zniekształceń, ale dokładność w dużym stopniu
zależy od drukarki. Przy realizacji zadań z drukiem cyfrowym, które wymagają dużej precyzji, nadal konieczna
jest kompensacja, szczególnie jeżeli są one wydrukowane na elastycznym podłożu.

6.7.   Przygotowanie pliku dla iPC

6.7.1.   Rodzaje plików

 Pliki wejściowe iPC

iPC może importować pliki następujących typów:
• Pliki iPC: .cut, .script, .cgf, .layout, .queue.
• Pliki krzywych: .acm, .ard, .mfg, .dxf, .ai, .pdf, .cf2, .ds2., .cfg.
• Pliki pakietów: .dfscut, .zip.
Popularnym programem do przygotowywania plików jest Adobe Illustrator®, można jednak korzystać
z każdego programu do tworzenia projektów wektorowych lub rysunków technicznych, który pozwala
zapisywać pliki w jednym z obsługiwanych formatów.

 Pliki iPC, opis

.cut
Zadanie zapisane w iPC jako plik .cut, zawiera wszystkie wprowadzone ustawienia.
Zatem podczas importu takich plików, nie stosuje się predefiniowanych ustawień.
Uwaga: Pliki i-script często używają rozszerzenia .cut zamiast .script.

i-script
Wyjście przepływu pracy i-script .
Zawiera informacje na temat cięcia wydzielone z pliku graficznego.
Standardowe rozszerzenie plików i-script to .cut
Aby uzyskać więcej informacji, patrz  i-script na stronie 344 .

.cgf
Format bardzo podobny do i-script, zwykle umieszczany w pakiecie razem z plikiem .jdf.
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.layout
Ten rodzaj pliku zawiera informacje o Zagnieżdżonym układzie utworzonym przy użyciu iPC w wersji 2.1 lub
nowszej.

.queue
Produkcja seryjna zawierająca wiele zadań, które mają być produkowane w kolejności. Pliki są dodawane do
serii poprzez folder przesyłania seryjnego, który jest określony w oknie dialogowym Opcje -> Połączenia.

Pliki pakietów
Zawierają dane cięcia w pliku .cgf i metadane w pliku jdf, mogą zawierać również plik png do podglądu
wydruku. Wszystkie te pliki są spakowane razem. Jeżeli pochodzą z aplikacji DFS, mają rozszerzenie .dfscut
zamiast .zip. Dla pakietów wybór materiału i mapowanie są wyłączone. Zobacz sekcję
Workflow JDF .

6.7.2.   Definiowanie ścieżek cięcia

Każde zadanie zaimportowane do iPC wymaga ścieżek cięcia, które są krzywymi wektorowymi składającymi
się z segmentów linii, łuków, punktów krzywej Beziera itp. Ścieżki te są zwykle tworzone lub definiowane w
oprogramowaniu do projektowania.
Jakość cięcia w ukończonych zadaniach jest następstwem jakości przygotowanych ścieżek cięcia. iPC
udostępnia kilka podstawowych narzędzi do optymalizacji jakości i poprawy szybkości przetwarzania ścieżek,
ale słabo narysowane ścieżki dadzą słabe wyniki cięcia.
Najlepszymi ścieżkami cięcia są gładkie krzywe, które idealnie owijają się wokół najprostszych i najbardziej
skomplikowanych detali.
Złe ścieżki cięcia składają się z krzywych, które nie trzymają się linii pasowania lub z nieregularnych krzywych
z nadmierną liczbą punktów. Wektoryzacja grafiki rastrowej często generuje krzywe o niskiej jakości, które
przed cięciem wymagają ręcznego wygładzania. Aby zapewnić właściwe dopasowanie wydrukowanej
grafiki i cięcia, każda ścieżka cięcia i każdy znacznik pasowania muszą być doskonale wyrównane z grafiką i
znacznikiem pasowania w pliku nadruku.
Zadania przygotowane w systemach do projektowania, takich jak ArtiosCAD, są zoptymalizowane dla
uzyskania najlepszej jakości cięcia i nie wymagają dodatkowej optymalizacji.

Zwykle dane cięcia i nadruku są tworzone w tym samym czasie i rozdzielane na dwa pliki przed realizacją
zadania. Rozdzielenie plików może być wykonane ręcznie przed rozpoczęciem drukowania lub, jeżeli
jest to druk cyfrowy, workflow i-script  pozwala skorzystać z kompatybilnego oprogramowania RIP do
automatycznej separacji plików przed wysłaniem ich do urządzenia drukującego.

6.8.   Konfigurowanie narzędzi

Menu Bar->Zaawansowane->Konfigurowanie narzędzi
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Użyj tej funkcji, aby zarządzać ustawieniami narzędzi.
Ustawienia narzędzia dostępne w tym oknie dialogowym są wykorzystywane jako początkowe ustawienia,
po wybraniu narzędzi dla innych warstw.
Ustawienia początkowe mają dwojaki charakter:
1. Czy parametr ma zastosowanie dla narzędzia?
2. Jeżeli tak, jaka powinna być domyślna wartość?
Należy pamiętać, że ustawienia te są starannie definiowane przez producenta każdego narzędzia i powinny
być zmieniane tylko przez wykwalifikowany personel.

Po zastosowaniu w warstwie, można zmieniać ustawienia narzędzia, aby dostosować je do konkretnego
zadania.
Modyfikacja ustawień narzędzia używanych w warstwie nie wpływa na ogólne ustawienia narzędzia
dostępne w tym oknie dialogowym.

Rodzaj i ilość parametrów dostępnych w tym oknie dialogowym zmieniają się w zależności od wybranego
narzędzia.

Nie prezentujemy tu okien dialogowych dla wszystkich narzędzi, ale dostępna jest lista parametrów
obejmujących wszystkie narzędzia:

Nazwa
Wybierz z rozwijanej listy narzędzie, które chcesz edytować.
Uwaga: Na liście rozwijanej wyświetlone są wszystkie dostępne narzędzia.
Standardowo, u klienta, dostępny jest tylko określony podzbiór.
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Rodzaj
Wybierz z rozwijanej listy rodzaj narzędzia stosowany dla tego narzędzia.
Dla niektórych narzędzi podczas korzystania z ustawień predefiniowanych ustawień oprzyrządowania
wymagany jest odpowiedni rodzaj narzędzia.

Domyślna końcówka narzędzia
Z rozwijanej listy wybierz ostrze noża, ostrze frezujące lub koło bigujące używane w tym narzędziu.

Prędkość
Określ tempo realizacji dla tego narzędzia.

Przyspieszenie
Określ Przyspieszenie jako wartość % maksymalnego przyspieszenia.

Głębokość zależna od fali
Jeżeli opcja ta jest włączona, możesz określić Głębokość w poprzek fali i Głębokość wzdłuż fali.

Głębokość w odniesieniu do wierzchu

Jeżeli ta opcja jest włączona, głębokość jest podawana od wierzchu materiału.
Jeżeli ta opcja jest wyłączona, głębokość jest podawana od wierzchu podkładu do cięcia.

Głębokość wzdłuż

Określ głębokość cięcia/bigowania wzdłuż fali.
Może być zdefiniowana jako % grubości materiału lub w mm/calach.

Głębokość w poprzek

Określ głębokość cięcia/bigowania w poprzek fali.
Może być zdefiniowana jako % grubości materiału lub w mm/calach.
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Kąt do podniesienia narzędzia
Jeżeli kierunek linii ulega zmianie o wartość większą niż podany kąt, narzędzie jest podnoszone.
Zastosowanie mają następujące zasady:

• Kąt do podniesienia narzędzia ma zastosowanie tylko do narzędzi tnących.
• Domyślny Kąt do podniesienia narzędzia to 30 stopni.
UWAGA!
Kąt do podniesienia narzędzia to 14 stopni jeżeli:

• Narzędzie to RotaCut Knife.
• Narzędzie ma wartość Opóźnienie.
• Narzędzie ma wartość Regulacja okręgu.
• Narzędzie ma wartość Szerokość.

Zatrzymaj przy wyborze narzędzia na stronie 252
Po wyborze tego narzędzia zatrzymuje realizację w oczekiwaniu na interwencję operatora.
Wpisz w polu edycyjnym tekst do wyświetlenia po zatrzymaniu realizacji.
Jeżeli pole edycyjne jest puste, wyświetlany jest tekst domyślny.

Nadcinanie nożem
Dodaj przesunięcie do punktu początkowego i końcowego linii.
Użyj tej funkcji, aby uzyskać prawidłowe cięcie w narożnikach.
Dozwolone są wartości dodatnie i ujemne.

Konwertuj łuk na linię
Dla wybranych narzędzi można skonfigurować ją w oknie Konfigurowanie narzędzi.
Funkcja ta stanowi również element Predefiniowanych ustawień oprzyrządowania.
Zobacz Konwertuj łuk na linie dla promienia mniejszego niż w sekcji
Optymalizuj kształt na stronie 198 .

Kompensacja obrotowa

Parametr umożliwia optymalizację jakości cięcia nożem V-notch/opcji Cięcie ukośne w przypadku
materiałów trudnych w obróbce i skomplikowanych zadań. Ta funkcja umożliwia wstępne dociążenie ostrza
noża i zniwelowanie wpływu elastyczności mechanicznej systemu.

Regulacja okręgu
Za pomocą tego parametru można dostosować jakość okręgu podczas cięcia nożem.
Zwiększ/zmniejsz wartość, aby zwiększyć/zmniejszyć promień okręgu.
Użyj próbki testowej, aby sprawdzić optymalne ustawienie.
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Operacja odwrócenia
Określ, czy warstwa ma być realizowana na odwrotnej  stronie arkusza.

Wzór perforacji
Wyświetlane jest pytanie o:

• Zagłębienie - określ długość zagłębienia
• Koniec - określ długość odstępu
• Ciągłe przesunięcie - maszyna stale przesuwa się podczas tworzenia perforacji. W rezultacie wzór nie jest

w pełni zgodny z wymiarami.

Wielokrotne przejście
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Głębokość wielu przebiegów .

6.8.1.   Sterowanie głębokością, Narzędzia

Dla niektórych narzędzi określona jest maksymalna dopuszczalna głębokość:

Narzędzie Maksymalna dopuszczalna głębokość (mm/cale)

Biga HD 5 mm/0,2 cala

Narzędzie bigujące 5 mm/0,2 cala

Narzędzie MicroCut 2 mm/0,08 cala

Narzędzie do wiercenia 2 mm/0,08 cala

Milling Tool 1 mm/0,04 cala
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7.  PIERWSZE KROKI

Instrukcje dotyczące instalacji oprogramowania są dostępne w oddzielnym rozdziale - Instalacja
oprogramowania .
Po zakończeniu instalacji, można uruchomić iPC.

Uruchom program używając ikony pulpitu lub menu Start Windows.

7.1.   Kolejność uruchamiania

Jeżeli komputer jest podłączony do stołu tnącego, przestrzegaj tej kolejności uruchamiania:

1. Upewnij się, że na stole tnącym nie ma żadnych przeszkód i jest on gotowy do pracy.
2. Włącz zasilanie stołu tnącego zgodnie z Podręcznikiem użytkownika stołu.

3.

Na Pulpicie kliknij dwukrotnie ikonę iPC.
4. Na stole tnącym wykonaj sekwencję rozruchu opisaną w Podręczniku użytkownika stołu.
5. Na ekranie komputera pojawi się interfejs użytkownika, możesz rozpocząć pracę.

7.2.   Kolejność wyłączania

Postępuj według poniższych instrukcji, aby wyłączyć system:

1. Wyłącz stół tnący postępując zgodnie z procedurą opisaną w Podręczniku użytkownika stołu.
2. Zamknij iPC wybierając Menu Bar->Plik->Wyjdź.
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8.  PRZYGOTOWYWANIE I URUCHAMIANIE
ZADAŃ

UWAGA: Ten rozdział opisuje "podstawowy" sposób przygotowania zadania.

Aby uzyskać informacje na temat Układów, patrz  Układ zadania na stronie 217 .

 Podstawowy przepływ pracy
Aby osiągnąć optymalny workflow produkcji,
należy poddać standaryzacji wszystkie etapy:

1 Importuj plik wejściowy
Wybierz materiał i mapowanie

2 Otwórz zadanie
Użyj opcji Materiał, aby ustawić odpowiednią
konfigurację opcji Predefiniowane ustawienia
narzędzi, Predefiniowane ustawienia optymalizacji
oraz Predefiniowane ustawienia produkcji.

3 Modyfikuj ustawienia zadania.
Sprawdź, czy zamontowane jest prawidłowe
narzędzie.
W razie potrzeby zmodyfikuj ustawienia zadania;
warstw i produkcji.
Zadanie jest gotowe do realizacji.

4 Sprawdź, czy materiał jest na swoim miejscu
Arkusze materiału - przytrzymywanie
podciśnieniem
Podawanie z rolki - wprowadź materiał
Podajnik arkuszy - załaduj materiał

5 Naciśnij Start, aby rozpocząć realizację
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Do procesu produkcji można przygotować się na trzy sposoby:
1. Otwórz wcześniej przygotowany plik cięcia i rozpocznij produkcję.

2. Utwórz zadanie korzystając z predefiniowanych ustawień:
• Wybierz odpowiedni Materiał.
• Wybierz odpowiednie Mapowanie.
• Uruchom produkcję.

3. Utwórz zadanie, ustawienia ręczne:
Jest to alternatywa, jeżeli Materiał nie ma predefiniowanych ustawień mapowania lub gdy chcesz
zmienić ustawienia.

• Wybierz odpowiedni Materiał.
• Wybierz odpowiednie Mapowanie.
• Wybierz odpowiednie Predefiniowane ustawienia oprzyrządowania.
• Wybierz odpowiednie Predefiniowane ustawienia produkcji.
• Zmodyfikuj Warstwy i Produkcję.
• Uruchom produkcję.

Podstawowy Workflow jest przedstawiony na tym rysunku:

W kolejnych rozdziałach opisane są poszczególne kroki.
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8.1.   Import pliku

8.1.1.   Lista moich zadań

8.1.1.1 Import plików na listę moich zadań

Menu Bar->Plik->Otwórz plik

Akcje moich zadań->Dodaj...

Akcje moich zadań->Akcje...->Dodaj...

MATERIAŁ

Wybierz materiał  używany podczas importu pliku wejściowego.
Użyj domyślnego wyboru Z pliku a informacje na temat materiału, jeżeli są dostępne, zostaną pobrane z
pliku wejściowego.

Wybór materiału daje dostęp do zestawu predefiniowanych ustawień oprzyrządowania oraz
predefiniowanych ustawień produkcji i predefiniowanych ustawień optymalizacji odpowiednich dla
materiału (predefiniowane ustawienia, na które mapowany jest materiał).
Aby uzyskać więcej informacji na temat koncepcji Punktem wyjścia jest materiał, zobacz  Materiał jest
najważniejszym czynnikiem na stronie 109 .
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MAPOWANIE

Wybierz mapowanie  używane podczas importu pliku wejściowego.
Różne ustawienia mapowania zawierają różne zasady określające sposób przenoszenia informacji z pliku
wejściowego do zadania iPC.

8.1.1.2 Moje zadania, Opcje

Do obsługi plików na liście moich zadań dostępne są opcje:
• Aktualizuj Moje zadania->Informacje o zadaniu
• Szacowanie zadania
• Dodawanie i usuwanie plików z listy
• Sortowanie według parametrów
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Lista moich zadań .

8.1.2.   Otwórz zadanie

Na Liście moich zadań, podwójne kliknięcie na pliku.

Akcje moich zadań->Otwórz.
Zadanie jest otwierane na podstawie pliku aktualnie wybranego na Liście moich zadań.

Akcje moich zadań->Akcje->Otwórz.
Zadanie jest otwierane na podstawie pliku aktualnie wybranego na Liście moich zadań.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Otwórz zadanie .
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8.2.   Otwarte zadanie

Job Bar->Wybierz zadanie

Gdy zadanie jest otwarte, zakładka zadania dla otwartego zadania jest podświetlana:

8.2.1.   Layers View / Production View

Dla otwartego zadania dostępne są różne opcje widoku:

Zdefiniuj powiększany obszar Powiększ Pomniejsz

Dopasuj widok zadania do okna Dopasuj widok stołu tnącego do
okna

Pokaż linijki stołu
(Production view)

Pokaż linijki
(Layers view)

Prostokąt ograniczający Pokaż rozmiar materiału
(Production view)
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Pokaż pozycję parkowania
(Production view)

Pokaż punkty krzywej
(Layers view)

Pokaż kierunek krzywej
(Layers view)

Pokaż ścieżkę narzędzia Edytuj punkty
(Layers view)

Pokaż strefy podciśnienia
(Production view)

Pokaż punkt referencyjny
(Production view)

Obrót zadania w prawo Obrót zadania w lewo

8.2.2.   Otwarte zadanie, Edycja

Dla otwartego zadania dostępne są różne opcje edycji:
• Modyfikacje zadania  - edycja całego zadania.
• Modyfikacje krzywej  - edycja wybranych krzywych.
• Modyfikacje punktu krzywej  - edycja punktów na krzywej.

8.3.   Przygotowanie warstw

Na przygotowanie do produkcji składają się dwa główne zadania:
• Sprawdzenie czy konfiguracja warstw jest prawidłowa.
• Sprawdzenie czy konfiguracja produkcji jest prawidłowa.
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8.3.1.   Ręczna konfiguracja warstwy

8.3.1.1 Edycja warstw
Dla każdej warstwy wybierz używane narzędzie i skonfiguruj parametry narzędzia.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Otwarte zadanie, Warstwy .

8.3.2.   Konfiguracja warstwy przy pomocy Materiału

Wybierz materiał.
Wybierając Materiał, wybierasz Predefiniowane ustawienia oprzyrządowania mapowane na Materiał.

8.3.3.   Konfiguracja warstwy przy użyciu Predefiniowanych ustawień oprzyrządowania

Klikając w Predefiniowane ustawienia oprzyrządowania możesz:
• Wybrać Predefiniowane ustawienia oprzyrządowania z listy ostatnio używanych Predefiniowanych

ustawień oprzyrządowania.
• Wybrać Predefiniowane ustawienia oprzyrządowania używając  Kreator wyboru predefiniowanych

ustawień narzędzi na stronie 39

Obie opcje pozwalają skonfigurować Konfigurację warstwy.
Następnie możesz zmodyfikować konfigurację warstwy lub zapisać ją:
• Zapisz używając opcji "Zapisz jako predefiniowane ustawienia oprzyrządowania".
• Modyfikuj używając opcji "Aktualizuj bieżące predefiniowane ustawienia oprzyrządowania".

8.3.4.   Modyfikacja warstw

Możesz zmieniać konfigurację warstwy.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Otwarte zadanie, Warstwy .
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8.4.   Przygotowanie produkcji

Wybierz Predefiniowane ustawienia produkcji.

Jeżeli to konieczne, należy użyć dostępnych funkcji, aby zmodyfikować wybrane predefiniowane ustawienia
lub utworzyć własne ustawienia produkcji.

8.4.1.   Liczba kopii

Otwarte zadanie->Konfiguracja produkcji->Kopie i jakość

W tym oknie dostępne są opcje:

• Kopie - określ liczbę kopii do wyprodukowania. Więcej informacji .
• Jakość - wybierz żądaną wydajność. Więcej informacji .

8.4.2.   Transport materiału

Otwarte zadanie->Konfiguracja produkcji->Transport materiału

Zobacz rozdział  Predefiniowane ustawienia stołu na stronie 137 .

8.4.3.   Pasowanie

Otwarte zadanie->Konfiguracja produkcji->Pasowanie

W tym oknie można skonfigurować:
• Rodzaj pasowania - wybierz znaczniki pasowania, Rozpoznawanie krawędzi, Narożniki i pasery,

Pasowanie od spodu lub Linijki stołu.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz  Rodzaje pasowania na stronie 73 .
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Użyj paserów
• Rodzaj kompensacji - wybierz Rodzaj kompensacji.
• Obszar wyszukiwania - określ rozmiar obszaru, w którym kamera będzie szukać znaczników pasowania.
• Pytaj o potwierdzenie pierwszego pasera - przy pierwszym znaczniku pasowania w zadaniu aplikacja

zawsze prosi o potwierdzenie.
• Adaptacyjne pasowanie - zaznacz , jeżeli wskazana jest optymalizacja pasowania; wysoka szybkość lub

wysoka dokładność.

Użyj rozpoznawania krawędzi
• Pozycja arkusza - określ odległość od głównego punktu referencyjnego do prostokąta otaczającego

zadanie.
• Sprawdź krawędź na długości - określ długość wykonywanego pomiaru.
• Sprawdź kierunek - określ w jakim kierunku ma być wykonany pomiar.
• Tryb wykrywania - wybierz tryb wykrywania.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz  Pasowanie na stronie 73 .

8.4.4.   Pozycja

Otwarte zadanie->Konfiguracja produkcji->Pozycja

W tym oknie dostępne są opcje:
• Punkt referencyjny - wybierz używany punkt referencyjny.
• Usuń przesunięcie wewnętrzne - Lewy dolny róg otwartego zadania zostanie umieszczony w aktualnie

wybranym punkcie referencyjnym + pozycja materiału + przesunięcie zadania.
• Przesunięcie.

Przesunięcie jest podzielone na dwie różne sekcje: Pozycja materiału i Przesunięcie zadania.
Pozycja materiału - Wprowadź przesunięcie X i Y dla arkusza względem wybranego punktu
referencyjnego.
Przesunięcie zadania - Wprowadź przesunięcie dla prostokąta ograniczającego zadanie względem
narożnika arkusza.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz  Pozycja na stronie 77 .

8.4.5.   Powielanie z przesunięciem

Otwarte zadanie->Konfiguracja produkcji->Powielanie z przesunięciem

W tym oknie określ liczbę kopii, które mają być rozmieszczone na stole wzdłuż osi X i Y.
Podaj wartość Kroku lub Odstępu.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz  Powielanie z przesunięciem na stronie 79 .
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8.4.6.   Parkowanie głowicy narzędziowej

Otwarte zadanie->Konfiguracja produkcji->Parkowanie głowicy narzędziowej

Określ pozycję parkowania po zakończeniu zadania.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz  Parkowanie głowicy narzędziowej na stronie 80 .

8.5.   Zapisz zadanie

Na każdym etapie przygotowania do produkcji można zapisać otwarte zadanie do późniejszego
wykorzystania:

Menu Bar->Plik->Zapisz zadanie

Menu Bar->Plik->Zapisz zadanie jako...

Otwarte zadanie zostanie zapisane w formacie iPC .cut.
Zaleca się, aby zapisywać pracę w iPC po każdej modyfikacji warstw, konfiguracji produkcji lub geometrii.
W formacie .cut zapisywane są wszystkie istotne informacje, które są tracone w przypadku zewnętrznych
formatów zapisu.
Aby otworzyć zapisany plik zadania, użyj standardowej funkcji Otwórz plik.

8.6.   Uruchamianie zadania

Poniżej opisano kilka prostych przykładów realizacji zadania. Aby zapoznać się z obsługą bardziej złożonych
zadań, zobacz
Alternatywy zadania, zaawansowane na stronie 217 .
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8.6.1.   Realizacja zadania

Aby uruchomić otwarte zadanie, naciśnij Start na Panelu operatora.

Realizacja rozpocznie się, jeżeli:

- Stół tnący jest uruchomiony i gotowy do pracy.
Zobacz Podręcznik użytkownika stołu tnącego.

- Zadanie zostało prawidłowo przygotowane.
Zobacz  Przygotowanie do realizacji na stronie 37 .

8.6.2.   Uruchom zadanie, Bez pasowania

Aby uruchomić realizację zadania bez użycia znaczników paserów, należy zastosować się do poniższych
instrukcji:
1. Zadanie nie może zawierać warstwy paserów.
2. Umieść arkusz materiału na stole tnącym.
3. Jeżeli używasz Stałego punktu referencyjnego, umieść arkusz materiału w prawidłowej pozycji

względem punktu preferencyjnego. Jeżeli są dostępne, zalecamy korzystanie z miarek stołu.
4. Jeżeli używany jest punkt referencyjny zdefiniowany przez użytkownika, sprawdź, czy punkt

referencyjny jest prawidłowo umieszczony na arkuszu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika stołu tnącego.

8.6.3.   Uruchom zadanie, Odczyt znaczników paserów

Aby uruchomić realizację zadania z użyciem znaczników paserów, należy zastosować się do poniższych
instrukcji:
1. Zadanie musi zawierać warstwę paserów, dla której wybrany Rodzaj narzędzia = Kamera.
2. Włączone jest pasowanie przy użyciu znaczników paserów.
3. Wybrany jest odpowiedni rodzaj kompensacji.

                                                                                                                                                                                                           168 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Podręcznik użytkownika



8.6.3.1 Potwierdzanie znacznika pasera

Dostępne wartości:
• Automatyczne wykrywanie przy użyciu kamery
• Ręczne pasowanie

Ważne jest, aby znacznik pasera odnaleziony na
materiale był tym samym, który jest podświetlony
w widoku zadania.
Przejdź ruchem krokowym do odpowiedniego
znacznika używając strzałek na Panelu operatora.
Potwierdź odnalezienie odpowiedniego znacznika.

Potwierdź, że jest to prawidłowy znacznik pasera
Ta sama funkcja potwierdzenia jest dostępna po naciśnięciu:
• Enter na klawiaturze komputera.
• Start na Panelu operatora.

Przełączaj między znacznikami paserów

Przejdź do ostatniego znacznika pasera

Przejdź do pierwszego znacznika pasera

8.6.3.2 Regulacja ustawień aparatu

Okno pasowania > Ustawienia aparatu
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Udostępnia kontrolki umożliwiające łatwe
dostosowanie jasności i kontrastu kamery do
różnych materiałów.

8.6.4.   Uruchom zadanie, Pasowanie przy użyciu wskaźnika laserowego

Jeżeli nie jest dostępna żadna kamera, do pasowania użyty zostanie wskaźnik laserowy.
Należy postępować według poniższych instrukcji
1. Zadanie musi zawierać warstwę paserów, dla której wybrane jest narzędzie = Kamera.
2. Włączone jest pasowanie przy użyciu znaczników paserów.
3. Wybrany jest odpowiedni rodzaj kompensacji.
Jako urządzenie wskazujące użyty zostanie wskaźnik laserowy.

8.6.5.   Uruchom zadanie, Używanie rozpoznawania krawędzi

Otwarte zadanie->Konfiguracja produkcji->Pasowanie->Rodzaj pasowania->Rozpoznawanie
krawędzi

Oto opcje, które należy ustawić, aby uruchomić realizację zadania z użyciem Rozpoznawania krawędzi:
1. W zadaniu należy zdefiniować przesunięcie pomiędzy krawędzią arkusza i geometrią (otaczającym

prostokątem).
Odległość można wpisać po wybraniu opcji Konfiguracja produkcji->Pozycja->Przesunięcie.

2. Pasowanie przy użyciu rozpoznawania krawędzi jest włączone.
3. Aby uzyskać więcej informacji, patrz  Użyj rozpoznawania krawędzi na stronie 75 .
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9.  EDYCJA ZADANIA, ZAAWANSOWANE

Zwykle rysowanie i edycja krzywych są wykonywane w systemie CAD / oprogramowaniu do przygotowania
zadania przed importem pliku do iPC.
Chociaż iPC nie jest programem do projektowania, udostępnia kilka podstawowych narzędzi do
wprowadzania korekt w importowanych plikach.
Narzędzia te są pogrupowane na trzy poziomy:

• Modyfikacje zadania
• Modyfikacje krzywej
• Modyfikacje punktu krzywej

9.1.   Modyfikacje zadania

Funkcje Modyfikacji zadania zmieniają ustawienia całego otwartego zadania.

9.1.1.   Obróć 90 stopni w prawo

Menu Bar->Zadanie->Obróć 90 stopni w prawo

Otwarte zadanie jest obracane o 90 stopni w prawo.

9.1.2.   Obróć 90 stopni w lewo

Menu Bar->Zadanie->Obróć 90 stopni w lewo

Otwarte zadanie jest obracane o 90 stopni w lewo.

9.1.3.   Odbicie w poziomie

Menu Bar->Zadanie->Odbicie w poziomie
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Otwarte zadanie jest odbijane w poziomie.

9.1.4.   Odbicie w pionie

Menu Bar->Zadanie->Odbicie w pionie

Otwarte zadanie jest odbijane w pionie.

9.1.5.   Usuń podwójne linie i sekwencje

Menu Bar->Zadanie->Usuń podwójne linie i sekwencje

Aby wyjaśnić działanie tej funkcji, skorzystamy z przykładu:
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Mamy zadanie, które składa się z zestawu
kwadratów, zaprogramowanych do realizacji jeden
po drugim.

Użyj funkcji Usuń podwójne linie i sekwencje, aby:

• Poprawić jakość cięcia przez usunięcie
podwójnych linii.

• Poprawić jakość cięcia redukując liczbę przejść
przez narożniki.

• Zwiększyć wydajność przez zmniejszenie liczby
operacji wykonywanych narzędziem i ilości
przejść przez narożniki.

• Zwiększyć wydajność przez zmniejszenie liczby
ruchów narzędzia.

Segmenty linii umieszczone wzdłuż prostych linii
zostaną zrealizowane jako jedna linia.

W pierwszej kolejności wykonane zostaną linie w
osi X.

Następnie wykonane zostaną linie w osi Y.

9.1.6.   Usuń podwójne linie i połącz w poprzek przerw

Menu Bar->Zadanie->Usuń podwójne linie i połącz w poprzek przerw

Aby wyjaśnić działanie tej funkcji, skorzystamy z przykładu:
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Mamy zadanie, które składa się z zestawu
kwadratów, zaprogramowanych do realizacji jeden
po drugim.
Kwadraty są rozmieszczone w odstępach.
Linie mogą być rozszerzone na odstępy, ponieważ
stanowią one odpad.

Użyj funkcji Usuń podwójne linie i połącz w
poprzek przerw, aby:

• Poprawić jakość cięcia przez usunięcie
podwójnych linii.

• Poprawić jakość cięcia redukując liczbę przejść
przez narożniki.

• Zwiększyć wydajność przez zmniejszenie liczby
operacji wykonywanych narzędziem i ilości
przejść przez narożniki.

• Zwiększyć wydajność przez zmniejszenie liczby
ruchów narzędzia.

Segmenty linii rozmieszczone wzdłuż prostej
zostaną połączone w jedną, ciągłą linię.

W pierwszej kolejności wykonane zostaną linie w
osi X.

Następnie wykonane zostaną linie w osi Y.

UWAGA: Aby ta funkcja zadziałała, maksymalna wielkość odstępu to 12 mm / 0,47 cala.

Funkcja ta zajmie dużo czasu, jeżeli zadanie jest złożone.

Jak pokazano tutaj, funkcja ta najlepiej sprawdza się w zadaniach Powielanie z przesunięciem.
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9.1.7.   Optymalizuj pod kątem produkcji

Menu Bar->Zadanie->Optymalizacja produkcji

W oknie Optymalizacja produkcji wybierz Rodzaj optymalizacji:

• Optymalizacja, Standardowa na stronie 118
• Optymalizacja, Wykonywanie próbki na stronie 120
Uwaga: Opcja Rodzaj optymalizacji = Bez optymalizacji jest dostępna tylko jako część predefiniowanych
ustawień optymalizacji.

9.1.7.1 Optymalizacja standardowa

Optymalizacja standardowa jest stosowana głównie do optymalizacji plików używanych w graficznym
workflow.

Połącz otwarte krzywe

Łączy segmenty krzywych znajdujących się blisko siebie.
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Wybierz Połącz otwarte krzywe, aby:

• Zwiększyć wydajność.
• Poprawić jakość cięcia.
Określ d = maksymalna odległość, przy której dozwolone jest łączenie krzywych.

Odrzuć niewielkie krzywe
Pomija małe, nie powiązane elementy krzywych.
Wybierz Odrzuć niewielkie krzywe, aby:

• Usunąć niepożądane krzywe i bezpańskie punkty.
• Zwiększyć wydajność.
• Poprawić jakość cięcia.
Określ d = maksymalny rozmiar segmentu krzywej, który może być pominięty.

Unikaj nadcinania

Kierunek cięcia będzie zmieniany, jeżeli kąt przekracza określoną wielkość.
Pozwala to uniknąć widocznego nadcinania nożem.

Ustaw kierunek krzywej
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Określa ogólną zasadę kierunku realizacji krzywych.
Typowe zastosowanie:
Często podczas frezowania lewa strona ścieżki ma gładszą powierzchnię niż prawa strona.
Użyj tej funkcji, aby zoptymalizować jakość produktu.

Odwróć kierunek krzywych wewnętrznych

Określa ogólną zasadę kierunku realizacji krzywych.
Jest to rozszerzenie opisanej powyżej funkcji Ustaw kierunek krzywej.
Jeżeli niebieska część to twój produkt i chcesz, aby wewnętrzne i zewnętrzne krawędzie były tak samo
gładkie, musisz odwrócić kierunek wycinania dla wewnętrznej krzywej.

9.1.7.2 Optymalizacja, Wykonywanie próbki
Optymalizacja do wykonania próbki jest zwykle używana, aby osiągnąć najwyższą jakość cięcia i bigowania
projektów wykonanych z tektury falistej lub litej.
Należy pamiętać, że:

• Większość operacji wykonywania próbki dotyczy tylko rodzajów warstw realizujących Cięcie i
Bigowanie.

• Znaczenie tej funkcji zależy od tego, czy podczas zapisywania pliku wyjściowego w systemie CAD /
oprogramowaniu do przygotowania zadania wykonana została optymalizacja.

Funkcje udostępniane przy Optymalizacji do wykonywania próbki są podobne do funkcji optymalizacji
dostępnych w programie ArtiosCAD firmy Esko.

Ustaw parametry w następujących kategoriach:

• Ogólne  - ogólne funkcje optymalizacji.
• Zaokrąglanie slotów  - funkcje, która pomagają unikać rozdarć w wąskich szczelinach.
• Nadcinanie i narożniki  - funkcje, które pomagają unikać rozdarć i nadcinania w narożnikach.
• Nad-bigowanie  - funkcje, które poprawiają wydajność podczas bigowania.
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OGÓLNE

Wcięcie bigi i wcięcie koła do perforacji

Wyższa jakość cięcia bigą / kołem do perforacji; uniknięcie linii poza żądanym położeniem.
d - odległość stosowana podczas skracania linii.

Dodaj warstwę dla drugiego narzędzia w poprzek włókna
Tworzy nową warstwę dla bigi w poprzek włókna.
Dodanie osobnej warstwy zwiększa elastyczność, umożliwiając konfigurację bigowania wzdłuż / w poprzek
włókna przy użyciu różnych ustawień lub narzędzi.

Tnij w poprzek przerw
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Wyższa wydajność.

UWAGA: Tnij w poprzek przerw zajmie dużo czasu, jeżeli zadanie jest złożone.

Funkcja ta najlepiej sprawdza się w prostych zadaniach Powielanie z przesunięciem.

Połącz otwarte krzywe

Łączy segmenty krzywych znajdujących się blisko siebie.
Określ maksymalną odległość otwartych krzywych, która będzie cięta jako jedna krzywa.
Wybierz Połącz otwarte krzywe, aby:

• Zwiększyć wydajność.
• Poprawić jakość cięcia.
Określ d = maksymalna odległość, przy której dozwolone jest łączenie krzywych.

Odrzuć niewielkie krzywe
Pomija małe, nie powiązane elementy krzywych.
Wybierz Odrzuć niewielkie krzywe, aby:

• Usunąć niepożądane krzywe i bezpańskie punkty.
• Zwiększyć wydajność.
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• Poprawić jakość cięcia.
Określ d = maksymalny rozmiar segmentu krzywej, który może być pominięty.
ZAOKRĄGLANIE SLOTÓW

Metoda zaokrąglenia slotu, Cięcie ciągłe

Ryzyko rozerwania materiału.
d - Odstęp rozrywania. Maksymalna odległość przy której metoda zaokrąglania slotu zadziała.
a - Kąt rozrywania. Maksymalny kąt przy którym metoda zaokrąglania slotu zadziała.

Metoda zaokrąglania slotu, Odwróć ostatnią linię
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Zmniejsza ryzyko rozerwania materiału.

Metoda zaokrąglania slotu, Tnij "krótkie" linie jako ostatnie

Zmniejsza ryzyko rozerwania materiału.
NADCINANIE I NAROŻNIKI
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Odwróć w węźle T

Zmniejsza ryzyko rozerwania materiału.

Split Lines connection Corners

Poprawia jakość cięcia w narożnikach.

Automatycznie zaokrąglaj narożniki
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Poprawia jakość cięcia w narożnikach.
r - Promień. Promień narożnika.
L - Długość przylegającego segmentu linii. Funkcja ta będzie działać w narożnikach, w których wartość L jest
powyżej określonej wartości.
NAD-BIGOWANIE

Maks. długość cięcia do nad-bigowania

Linia bigowania będzie kontynuowana na linii cięcia.
Wyższa wydajność.
L - Maksymalna długość linii elementu, przy której ta funkcja zadziała.

Maks. odstęp do nad-bigowania
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Linia bigowania będzie kontynuowana w miejscu odstępu.
Wyższa wydajność.
L - Maksymalna długość odstępu, przy której ta funkcja zadziała.

9.1.8.   Usuń przesunięcie wewnętrzne

Menu Bar->Zadanie-> Usuń przesunięcie wewnętrzne

Usuń przesunięcie wewnętrzne

Przesunięcie z punktu (0,0) zdefiniowane w pliku wejściowym jest usuwane. Lewy dolny róg otwartego
zadania zostanie umieszczony w aktualnie wybranym punkcie referencyjnym + pozycja materiału +
przesunięcie zadania. Jako narożnik przyjmowany jest lewy dolny róg prostokąta ograniczającego. Funkcja
dotyczy głównie zadań tworzonych za pomocą polecenia Plik-Nowy. Dla zadań importowanych do iPC,
przesunięcie podane w otwieranym pliku jest ignorowane lub konwertowane na Przesunięcie zadania, w
zależności od Predefiniowanych ustawień optymalizacji. "Usuń przesunięcie wewnętrzne" ma znaczenie
tylko wtedy, gdy zadanie (jego części) zostało usunięte, przesunięte lub przeskalowane w iPC.

                                                                                                                                                                                                           184 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Podręcznik użytkownika



9.1.9.   Przenieś otwarte krzywe do oddzielnej warstwy

Menu Bar->Zadanie->Przenieś otwarte krzywe do oddzielnej warstwy

Niektóre funkcje, jak na przykład Wypłucz, wykorzystywane przez narzędzie frezujące, do prawidłowego
działania wymagają krzywych zamkniętych.
Ta funkcja pozwala oddzielić krzywe otwarte od krzywych zamkniętych.

9.2.   Modyfikacje krzywej

Modyfikacje krzywej wykonywane są na wybranych krzywych w otwartym zadaniu.

9.2.1.   Wybierz krzywą

Wybierz jedną krzywą

Przy pomocy wskaźnika myszy zaznacz krzywą, którą chcesz zmodyfikować.
Wybrana krzywa jest podświetlana.

Wybierz wiele krzywych

1) Trzymając klawisz Ctrl użyj wskaźnika myszy, aby zaznaczyć krzywe, które chcesz zmodyfikować.
2) Użyj wskaźnika myszy, aby narysować prostokąt wokół wybranych krzywych.
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Wybrane krzywe są podświetlane.

9.2.2.   Przesuń...

Menu Bar->Krzywe->Przesuń...

Ctrl+M

Wskazany kierunek odnosi się do wybranej Orientacji widoku warstw / widoku
produkcji.
Jeżeli wybrany jest widok standardowy, jest to kierunek +X.

Jeżeli wybrany jest widok standardowy, jest to kierunek +Y.

Wybierz Odległość lub Pozycję:

Odległość
Określa odległość o jaką przesunięte zostaną wybrane krzywe.

Pozycja
Określa nowe współrzędne (X i Y) wybranych krzywych.

                                                                                                                                                                                                           186 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Podręcznik użytkownika



Kotwica
Wybierz Punkt zaczepienia dla nowych współrzędnych (X i Y).

Środek krzywych
Współrzędne podane są w odniesieniu do środka wybranych krzywych:

Lewy dolny brzeg krzywej
Współrzędne podane są w odniesieniu do lewego dolnego rogu wybranych krzywych:

Zachowaj oryginał
Oryginalne wybrane krzywe pozostają w tym samym miejscu. Przenoszone są kopie wybranych krzywych:
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9.2.3.   Przemieść krzywe

Pasek menu->Krzywe->Przemieść krzywe

Alt + W lewo, Alt + W prawo, Alt + W górę, Alt + W dół

Użyj strzałek na klawiaturze, aby przesunąć wybrane krzywe:

9.2.4.   Skaluj krzywą

Menu Bar->Krzywe->Skaluj...

Ctrl+T
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Skaluj o Współczynnik lub do Rozmiaru:

Skaluj
Określ współczynnik skalowania wybranych krzywych.

Rozmiar
Określ nowy rozmiar wybranych krzywych.

Zachowaj proporcje
Gdy ta opcja wybrana, zachowywane są proporcje X/Y oryginalnych krzywych.

Rozszerz od środka krzywych
Skalowanie jest wykonywane w odniesieniu do środka wybranych krzywych:
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Rozszerz od lewego dolnego rogu krzywych
Skalowanie jest wykonywane w odniesieniu do lewego dolnego rogu wybranych krzywych:

Zachowaj oryginał
Oryginalne wybrane krzywe pozostają w tym samym miejscu.
Skalowane są kopie wybranych krzywych.

9.2.5.   Odbicie krzywej

Menu Bar->Krzywe->Odbij...

Ctrl+Shift+M
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Odbija/odwraca wybrane krzywe zgodnie z zaznaczonymi opcjami.
Krzywe mogą być odbite w pionie lub w poziomie.

Pionowo (góra/dół)
Wybrane jest odbicie w pionie.

Poziomo (lewo/prawo)
Wybrane jest odbicie w poziomie.

Środek zaznaczonych krzywych
Odbicie jest wykonywane względem środka wybranych krzywych:
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Środek wszystkich krzywych
Odbicie jest wykonywane względem środka wszystkich krzywych:

Środek obszaru roboczego
Odbicie jest wykonywane względem środka obszaru roboczego:

Zachowaj oryginał
Oryginalne wybrane krzywe pozostają w tym samym miejscu.
Odbijane są kopie wybranych krzywych.

9.2.6.   Obróć krzywą

Menu Bar->Krzywe->Obróć...

Ctrl+Shift+R
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Uwaga: Obracanie krzywych lub całego zadania nie zmienia kierunku fali/włókna w zadaniu.
Jednak, jeżeli chcesz zmienić kierunek fali/włókna, możesz to zrobić wybierając Menu Bar->Zadanie->Obróć
90o w prawo lub w lewo.

W prawo/W lewo
Określ kierunek obrotu.

Środek zaznaczonych krzywych
Obrót jest wykonywany wokół środka zaznaczonych krzywych:
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Środek wszystkich krzywych
Obrót jest wykonywany wokół środka wszystkich krzywych:

Środek obszaru roboczego
Obrót jest wykonywany wokół środka obszaru roboczego:

Zachowaj oryginał
Oryginalne wybrane krzywe pozostają w tym samym miejscu. Obracane są kopie wybranych krzywych.

9.2.7.   Scal krzywe

Menu Bar->Krzywe->Scal...
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Funkcja Scal krzywe pozwala połączyć wiele nakładających się krzywych w jedną ciągłą krzywą.
Może to być przydatne przy tworzeniu jednolitego kształtu z wielu obiektów, takich jak na przykład
nakładające się litery.

Zastąp istniejące krzywe
Nowe krzywe zastępują już istniejące:

Wygeneruj nową warstwę
Nowe krzywe są umieszczane w nowej warstwie.
Wpisz Nazwę nowej warstwy.

9.2.8.   Odwróć kierunek krzywej

Menu Bar->Krzywe->Odwróć kierunek krzywej

Ctrl+Shift+I

Odwraca kierunek realizacji wybranych krzywych.
Ta funkcja jest przydatna w połączeniu z innymi opcjami edycji, takimi jak Podziel krzywą, do optymalizacji
kierunków cięcia.
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9.2.9.   Wprowadzenie/Wyprowadzenie

Menu Bar->Krzywe->Wprowadzenie/Wyprowadzenie

Temat  Wprowadzenie/Wyprowadzenie na stronie 286  zawiera opis parametrów.

9.2.10.   Przesunięcie narzędzia

Menu Bar->Krzywe->Przesunięcie narzędzia...
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9.2.10.1 Przesunięcie narzędzia

Przesunięcie narzędzia może być stosowane w celu osiągnięcia odpowiedniego rozmiaru produktu
końcowego podczas frezowania.
Należy pamiętać, że zazwyczaj kompensacja średnicy ostrza frezującego jest realizowana poprzez parametry
warstwy: Przesunięcie narzędzia i Średnica narzędzia.
Głównym powodem korzystania z tej funkcji edycji jest chęć zachowania wartości przesunięcia warstwy do
późniejszego użycia.
Funkcja ta może być wykorzystana również np. do dodania Warstwy cięcia z pewnym przesunięciem na
zewnątrz warstwy Kiss Cut.

Średnica narzędzia
Określ średnicę używanego narzędzia. Przesunięcie ma wartość połowy średnicy.

Gdzie
Określ, czy narzędzie ma być Na zewnątrz lub Wewnątrz krzywej zamkniętej.
Wypłucz. Patrz poniżej.
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Wypłucz niewielkie krzywe
Funkcja Wypłucz powoduje frezowanie całego obszaru krzywej zamkniętej. Jest to przydatne, ponieważ
małe kawałki odpadów mogą zablokować system odsysający.
Użyj tej funkcji, aby wypłukać wszystkie krzywe zamknięte, mniejsze niż wartość progowa.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz poniżej.

Kierunek
Określa kierunek ruchu narzędzia.

Zastąp istniejące krzywe
Nowe krzywe zastępują już istniejące:

Wygeneruj nową warstwę
Nowe krzywe są umieszczane w nowej warstwie.
Wpisz Nazwę nowej warstwy.

9.2.10.2 Wypłucz

Menu Bar->Krzywe->Przesunięcie narzędzia->Gdzie->Wypłucz

Funkcja Wypłucz powoduje frezowanie całego obszaru krzywej zamkniętej.
Użyj tej funkcji, aby wypłukać wybraną krzywą.

9.2.11.   Optymalizuj kształt

Menu Bar->Krzywe->Optymalizuj kształt...
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Optymalizacja poprawia wydajność cięcia krzywych, przez ponowne narysowanie ich z określoną tolerancją
jako linie i łuki.
Krzywe są automatycznie optymalizowane podczas produkcji, ale funkcja Optymalizacji krzywych dostępna
przed rozpoczęciem produkcji zapewnia większą kontrolę nad optymalizacją.

Tolerancja
Krzywe są automatycznie optymalizowane przy użyciu określonej Tolerancji.
Niska wartość spowoduje utrzymanie jakości pliku wejściowego.
Wysoka wartość poprawi wydajność, jednak, zależnie od geometrii i używanego materiału, może pogorszyć
jakość cięcia.

Podziel długie linie
Ta funkcja dzieli (długą) linię na segmenty o określonej długości.
Przykład:
Masz zamiar wyciąć w elastycznym materiale duży prostokąt, jednocześnie wymagany jest wysoki poziom
dopasowania nadruku do cięcia.
Kompensacja tylko na rogach prostokąta nie daje optymalnego wyniku, nawet przy dużej liczbie znaczników
paserów.
Krótsze linie umożliwiają dokładniejsze dopasowanie nadruku do cięcia.
Uwaga: Funkcję Podziel długie linie można stosować do wszystkich zadań, wybierając Pasek menu->Edycja-
>Opcje->Produkcja.

Konwertuj łuk na linie dla promienia mniejszego niż
Ta funkcja przekształca łuk w małe segmenty linii, z uniesieniem noża pomiędzy segmentami. Po włączeniu
optymalizacja zostanie zastosowana do wszystkich łuków mniejszych niż zdefiniowany promień.
Użyj tej funkcji podczas wycinania małego promienia w grubym materiale. Pozwoli to uniknąć zniekształceń
lub złamania końcówki noża podczas wycinania łuku.

Utwórz ostre narożniki
Zaokrąglone narożniki o określonym Promieniu są konwertowane na Ostre narożniki.
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Utwórz zaokrąglone narożniki
Ostre narożniki są konwertowane na Zaokrąglone narożniki o określonym Promieniu.

Zastąp istniejące krzywe
Nowe krzywe zastępują już istniejące:

Wygeneruj nową warstwę
Nowe krzywe są umieszczane w nowej warstwie.
Wpisz Nazwę nowej warstwy.

Krzywa na linie

Krzywa na linie dotyczy tylko narzędzi tnących.
Promień to maksymalny promień, przy którym realizowana jest funkcja Krzywa na linie.
Parametr kąt ma dla linii prostej stałą wartość.
Głównym celem tej funkcji jest minimalizacja sił kątowych i bocznych działających na ostrze.
Osiągane jest to poprzez podział okręgu na linie proste, tak jak pokazano powyżej.
W narożniku pomiędzy dwoma liniami nóż jest unoszony i przesuwany na koniec drugiej linii. Następnie nóż
jest opuszczany, w celu wykonania cięcia w kierunku pierwszej linii.
Dzięki temu:

• Ostrze noża jest obracane po uniesieniu.
• Nóż jest ponownie opuszczany w miejscu, w którym nie ma wcześniejszego cięcia.

UWAGA: Ta funkcja znacząco zmniejsza prędkość cięcia.

9.2.12.   Usuń krzywe

Menu Bar->Krzywe->Usuń krzywe...

Del

Usuwa wybrane krzywe.
Potwierdź, aby wykonać:
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9.3.   Modyfikacje segmentu krzywej

9.3.1.   Wybierz segment krzywej

9.3.1.1 Przejdź w tryb edycji punktu

Pasek narzędzi->Edytuj punkty

Menu Bar->Krzywe->Edytuj punkt

9.3.1.2 Wybierz segment krzywej
Wybierz segment krzywej używając wskaźnika myszy:

9.3.1.3 Menu edycji segmentu krzywej
Wskazując na segment krzywej, naciśnij prawy przycisk myszy.
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Wyświetlone zostanie Menu edycji segmentu krzywej:

• Dodaj narożnik
• Dodaj łuk
• Dodaj krzywą Beziera
• Podziel krzywą
• Zamknij krzywą
• Dodaj paser

9.3.2.   Dodaj narożnik

Wybrany segment krzywej->Menu prawego przycisku myszy->Dodaj narożnik

Dodaje Punkt narożnika w bieżącej pozycji.
Bieżąca pozycja - wskaźnikiem myszy ustaw pozycję na wybranej krzywej.

9.3.3.   Dodaj łuk

Wybrany segment krzywej->Menu prawego przycisku myszy->Dodaj łuk

Dodaje Punkt łuku w bieżącej pozycji.
Bieżąca pozycja - wskaźnikiem myszy ustaw pozycję na wybranej krzywej.

9.3.4.   Dodaj krzywą Beziera

Wybrany segment krzywej->Menu prawego przycisku myszy->Dodaj krzywą Beziera

Dodaje Punkt krzywej Beziera w bieżącej pozycji.
Bieżąca pozycja - wskaźnikiem myszy ustaw pozycję na wybranej krzywej.

9.3.5.   Podziel krzywą

Wybrany segment krzywej->Menu prawego przycisku myszy->Podziel krzywą

Wybrany punkt krzywej->Menu prawego przycisku myszy->Podziel krzywą
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Usuń segment krzywej
Usuwa wskazany segment krzywej.

Odstęp
W bieżącej pozycji wstawiany jest Odstęp o długości określonej opcją Wielkość odstępu.
Bieżąca pozycja - wskaźnikiem myszy ustaw pozycję na wybranej krzywej.

                                                                                                                                                                                                           203 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Podręcznik użytkownika



9.3.6.   Zamknij krzywą

Wybrany segment krzywej->Menu prawego przycisku myszy->Zamknij krzywą

Wybrany punkt krzywej->Menu prawego przycisku myszy->Zamknij krzywą

Zamyka wybraną krzywą otwartą.

9.3.7.   Dodaj paser

Wybrany segment krzywej->Menu prawego przycisku myszy->Dodaj paser

Wybrany punkt krzywej->Menu prawego przycisku myszy->Dodaj paser

Layers View / Production View->Menu prawego przycisku myszy->Dodaj paser

W pozycji wskazywanej przez wskaźnik myszy tworzony jest nowy znacznik pasera:
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Pozycja X i Y
Określ współrzędne nowego znacznika pasera.
Wpisane tutaj wartości zastąpią pozycję wskaźnika myszy.

Środek / Lewy dolny
Określ, czy współrzędne są podawane względem środka, czy lewego dolnego rogu zadania.

Rozmiar
Określ rozmiar nowego znacznika pasera.

Warstwa
Określ warstwę nowej krzywej.
Domyślna wartość to Warstwa paserów.

9.4.   Modyfikacje punktu krzywej

9.4.1.   Wybierz punkt

9.4.1.1 Przejdź w tryb edycji punktu

Pasek narzędzi->Edytuj punkty

Menu Bar->Krzywe->Edytuj punkt
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9.4.1.2 Wybierz punkt krzywej
Wybierz punkt krzywej używając wskaźnika myszy:

9.4.1.3 Menu edycji punktu krzywej
Wskazując na punkt krzywej, naciśnij prawy przycisk myszy.
Wyświetlone zostanie menu Edycji punktu krzywej:

• Edytuj punkt
• Usuń punkt
• Wygładź
• Dodaj paser
• Użyj jako punkt startowy
• Dodaj wprowadzenie/wyprowadzenie
• Podziel krzywą
• Zamknij krzywą

9.4.2.   Edytuj punkt

Wybrany punkt->Menu prawego przycisku myszy->Edytuj punkt

Przesuwa wybrany punkt do nowej pozycji.

X/Y
Określ współrzędne nowej pozycji.
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Rodzaj
Określ rodzaj narożnika:

• Narożnik
• Łuk - nowy punkt jest punktem na łuku
• Bezier - nowy punkt jest punktem na krzywej Beziera
• True Type
• Wygięcie
• Styczna

9.4.3.   Usuń punkt

Wybrany punkt->Menu prawego przycisku myszy->Usuń punkt

Usuwa wybrany punkt.

9.4.4.   Wygładź

Wybrany punkt->Menu prawego przycisku myszy->Wygładź

Dotyczy tylko łuków i punktów Bezier. Automatycznie zmienia położenie punktu, aby stworzyć płynne
przejście do/od sąsiednich punktów.

9.4.5.   Dodaj paser

Wybrany segment krzywej->Menu prawego przycisku myszy->Dodaj paser

Wybrany punkt krzywej->Menu prawego przycisku myszy->Dodaj paser

Layers View / Production View->Menu prawego przycisku myszy->Dodaj paser
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W pozycji wskazywanej przez wskaźnik myszy tworzony jest nowy znacznik pasera:

Pozycja X i Y
Określ współrzędne nowego znacznika pasera.
Wpisane tutaj wartości zastąpią pozycję wskaźnika myszy.

Środek / Lewy dolny
Określ, czy współrzędne są podawane względem środka, czy lewego dolnego rogu zadania.

Rozmiar
Określ rozmiar nowego znacznika pasera.

Warstwa
Określ warstwę nowej krzywej.
Domyślna wartość to Warstwa paserów.
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9.4.6.   Użyj jako punkt startowy

Wybrany punkt->Menu prawego przycisku myszy->Użyj jako punkt startowy

Wybrany punkt zostanie użyty jako Punkt startowy:

9.4.7.   Dodaj wprowadzenie/wyprowadzenie

Wybrany punkt->Menu prawego przycisku myszy->Dodaj wprowadzenie/
wyprowadzenie
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Temat  Wprowadzenie/Wyprowadzenie na stronie 286  zawiera opis parametrów.

9.4.8.   Podziel krzywą

Wybrany segment krzywej->Menu prawego przycisku myszy->Podziel krzywą

Wybrany punkt krzywej->Menu prawego przycisku myszy->Podziel krzywą

Usuń segment krzywej
Usuwa wskazany segment krzywej.
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Odstęp
W bieżącej pozycji wstawiany jest Odstęp o długości określonej opcją Wielkość odstępu.
Bieżąca pozycja - wskaźnikiem myszy ustaw pozycję na wybranej krzywej.

9.4.9.   Zamknij krzywą

Wybrany segment krzywej->Menu prawego przycisku myszy->Zamknij krzywą

Wybrany punkt krzywej->Menu prawego przycisku myszy->Zamknij krzywą

Zamyka wybraną krzywą otwartą.
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9.5.   Dodaj nową geometrię

Layers View / Production View->Menu prawego przycisku myszy

Dostępne są następujące opcje menu:
• Dodaj paser
• Dodaj kwadrat
• Dodaj okrąg
• Dodaj elipsę
• Dodaj prostokąt
Dzieje się tak, gdy użytkownik naciśnie i zwolni prawy przycisk myszy, gdy nie jest wybrana żadna krzywa lub
gdy kliknie poza wybraną krzywą.
Jeśli użytkownik przytrzyma wciśnięty prawy przycisk myszy, przeciągnie ramkę i zwolni przycisk, otrzyma
wszystkie te same opcje menu z wyjątkiem opcji Dodaj paser. W takim przypadku po wybraniu opcji Dodaj
kwadrat, Dodaj okrąg, Dodaj elipsę lub Dodaj prostokąt nie jest wyświetlane żadne okno dialogowe.
Zamiast tego rysowany jest kształt zgodnie z rozmiarem ramki.

9.5.1.   Dodaj paser

Wybrany segment krzywej->Menu prawego przycisku myszy->Dodaj paser

Wybrany punkt krzywej->Menu prawego przycisku myszy->Dodaj paser

Layers View / Production View->Menu prawego przycisku myszy->Dodaj paser
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W pozycji wskazywanej przez wskaźnik myszy tworzony jest nowy znacznik pasera:

Pozycja X i Y
Określ współrzędne nowego znacznika pasera.
Wpisane tutaj wartości zastąpią pozycję wskaźnika myszy.

Środek / Lewy dolny
Określ, czy współrzędne są podawane względem środka, czy lewego dolnego rogu zadania.

Rozmiar
Określ rozmiar nowego znacznika pasera.

Warstwa
Określ warstwę nowej krzywej.
Domyślna wartość to Warstwa paserów.
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9.5.2.   Dodaj kwadrat

Layers View / Production View->Menu prawego przycisku myszy->Dodaj kwadrat

Dodaje Kwadrat w pozycji wskaźnika myszy.

Pozycja X i Y
Określ współrzędne nowego Kwadratu.
Wpisane tutaj wartości zastąpią pozycję wskaźnika myszy.

Środek / Lewy dolny
Określ, czy współrzędne są podawane względem środka, czy lewego dolnego narożnika zadania.

Rozmiar
Określ wielkość Kwadratu.

Warstwa
Określ warstwę nowej krzywej.

9.5.3.   Dodaj okrąg

Layers View / Production View->Menu prawego przycisku myszy->Dodaj okrąg

Dodaje Okrąg w pozycji wskaźnika myszy.
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Pozycja X i Y
Określ współrzędne nowego Okręgu.
Wpisane tutaj wartości zastąpią pozycję wskaźnika myszy.

Środek / Lewy dolny
Określ, czy współrzędne są podawane względem środka, czy lewego dolnego rogu zadania.

Rozmiar
Określ wielkość (średnicę) nowego Okręgu.

Warstwa
Określ warstwę nowej krzywej.

9.5.4.   Dodaj elipsę

Layers View / Production View->Menu prawego przycisku myszy->Dodaj elipsę

Dodaje Elipsę w pozycji wskaźnika myszy.

Pozycja X i Y
Określ współrzędne nowej Elipsy.
Wpisane tutaj wartości zastąpią pozycję wskaźnika myszy.

Środek / Lewy dolny
Określ, czy współrzędne są podawane względem środka, czy lewego dolnego rogu zadania.

Rozmiar
Określ wielkość (X/Y) nowej Elipsy.

Warstwa
Określ warstwę nowej krzywej.
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9.5.5.   Dodaj prostokąt

Layers View / Production View->Menu prawego przycisku myszy->Dodaj prostokąt

Dodaje Prostokąt w pozycji wskaźnika myszy.

Pozycja X i Y
Określ współrzędne nowego Prostokąta.
Wpisane tutaj wartości zastąpią pozycję wskaźnika myszy.

Środek / Lewy dolny
Określ, czy współrzędne są podawane względem środka, czy lewego dolnego rogu zadania.

Rozmiar
Określ wielkość (X/Y) nowego Prostokąta.

Warstwa
Określ warstwę nowej krzywej.

                                                                                                                                                                                                           216 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Podręcznik użytkownika



10.  ALTERNATYWY ZADANIA,
ZAAWANSOWANE

10.1.   Powielanie z przesunięciem

Otwarte zadanie->Konfiguracja produkcji->Powielanie z przesunięciem

Użyj funkcji Powielanie z przesunięciem, gdy potrzebujesz więcej niż jednej kopii otwartego zadania:

Aby uzyskać więcej informacji, patrz  Powielanie z przesunięciem na stronie 79 .

10.2.   Układ zadania

10.2.1.   Wstęp

Akcje mojego zadania > Utwórz układ...

Układ zadania pozwala scalić kilka modeli i traktować je jak jedno zadanie.
Zwykle funkcja ta ma zastosowanie tylko dla nie zadrukowanych materiałów.
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 Wymagania wstępne

• Materiał jest zdefiniowany w iPC.
• Rozmiar materiału jest zdefiniowany w iPC.

 Przegląd przepływu pracy

Kroki, które należy wykonać w celu wyprodukowania układu:

 1 Wybierz zadania na liście moich zadań.

 2 Naciśnij przycisk Utwórz układ.

 3 Tworzony jest Układ zadania.
Jego nazwa to "Nowy układ 1".

 4 Jeżeli to konieczne, wybierz lub zmień materiał i rozmiar materiału.

 5 Zmodyfikuj układ. Dodaj zadania. Usuń zadania.

 6 Przygotuj warstwy i narzędzia.

 7 Przygotuj ustawienia produkcji.

 8 Uruchom zadanie.

 Wybrane zasady

O materiale
Standardowo do układu zadania należy wybierać zadania używające tego samego materiału.
Użytkownik może wybrać zadania korzystające z różnych materiałów.
Materiał używany w pierwszym wybranym zadaniu, będzie używany jako materiał całego układu zadania.

Przełączanie pomiędzy Układem zadania, Konfiguracją warstwy i Konfiguracją produkcji
Standardowy przepływ pracy to Układ zadania > Konfiguracja warstwy > Konfiguracja produkcji.
Możesz stracić zmiany wprowadzone w konfiguracji warstwy i konfiguracji produkcji, jeżeli wrócisz do
układu zadania i wprowadzisz tam modyfikacje.
Dlatego przed kontynuowaniem pracy należy upewnić się, że układ jest prawidłowy.
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10.2.2.   Utwórz układ zadania

Na liście moich zadań wybierz zadania, które
chcesz umieścić w Układzie.
Aby zaznaczyć wiele zadań, przytrzymaj klawisz Ctrl
lub Shift.

Kliknij Akcje mojego zadania > Utwórz układ.

Utworzony zostanie nowy Układ zadania.

10.2.3.   Funkcje Układu zadania

1 - Otwiera nową zakładkę zadania o nazwie:  Nowy układ 1.
2 - Tworzy nową zakładkę układu.
3 - Lista zadań układu pozwala użytkownikowi wyszukiwać, wybierać lub upuszczać pliki na układzie.
4 - Materiały i ustawienia
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5 - Podgląd układu
6 - Pasek narzędzi układu

 Szczegóły

3 - Lista zadań układu
Lista ta pokazuje te same zadania, które są widoczne na liście moich zadań.
Domyślne kolumny to Nazwa zadania, Materiał, Fala, Kopie i Umieszczone.
Kolumna Umieszczone pokazuje, które zadania są umieszczone na arkuszu.
Widoczne są również wymiary zadania.
Można dodać do widoku inne kolumny (prawy przycisk myszy) lub zmienić kolejność kolumn.

4 - Materiały i ustawienia

Wybierz używany materiał.
Patrz Menedżer zasobów -> Materiał

Wybierz używany rozmiar materiału.

Pokazuje kierunek fali wybranego materiału.
Ikona po lewej stronie wskazuje, że kierunek fali nie został ustawiony.
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Ustaw marginesy i odstępy

Marginesy - marginesy od krawędzi arkusza.

Określ odstęp między zadaniami w pionie.

Określ odstęp między zadaniami w poziomie.

Uwaga: Kliknięcie w przycisk OK zastosuje ustawienia do układu.

Kliknij Automatyczne rozmieszczenie, aby zaktualizować układ.
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5 - Podgląd układu
Układ jest wyświetlany tak samo (ta sama orientacja widoku stołu) jak podgląd w zakładkach Warstwy i
Produkcja.

6 - Pasek narzędzi układu

Okno powiększenia

Powiększ

Pomniejsz

Dopasuj do zadania

Dopasuj do płyty

Dopasuj do stołu

Obrót 90o w lewo
Wybrane zadanie jest obracane o 90o w lewo.
W zależności od kierunku struktury wybranego zadania, przycisk może być niedostępny.
Jeżeli mimo to użytkownik chce obrócić zadanie, w pierwszej kolejności musi zmienić kierunek
struktury zadania.

Obrót 180o w lewo
Wybrane zadanie jest obracane o 180o w lewo.
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Automatyczne rozmieszczenie
Wszystkie zadania są rozmieszczane automatycznie, przy wykorzystaniu prostokąta
ograniczającego.
Zachowywane są marginesy i odstępy.
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Powielanie z przesunięciem
Pozwala skonfigurować Powielanie z przesunięciem dla jednego wybranego zadania.

Określ liczbę kopii wzdłuż osi pionowej.

Określ liczbę kopii wzdłuż osi poziomej.

Określ odstęp między kopiami w pionie.

Określ odstęp między kopiami w poziomie.
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Duplikuj wybrane zadanie
Nowa instancja zadania jest umieszczana zgodnie z ustawieniem Podstawowego kierunku
wypełniania/rozmieszczania.

Rozmieszczanie w poziomie
Ustawia podstawowy kierunek wypełniania/rozmieszczania.

Rozmieszczanie w pionie
Ustawia podstawowy kierunek wypełniania/rozmieszczania.

[Delete] Wciśnięcie klawisza Delete usuwa instancje wybranego zadania.

10.2.4.   Więcej funkcji Układu zadania

 Dodawanie zadań do układu

Zadania możesz dodać do układu na kilka sposobów:
• Przez przeciąganie i upuszczanie zadań z listy zadań układu do okna podglądu układu.

• Przez przeciąganie i upuszczanie zadań z listy moich zadań do zakładki zadania Nowy układ.
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•

Wybierając zadanie na liście Moje zadania i klikając Dodaj do układu.

 Przesuwanie zadań w układzie

Zaznacz zadanie i przeciągnij je w inne miejsce na arkuszu.
Zadania można przesunąć poza arkusz lub margines, ale stan takiego zadania zostanie zmieniony na
Nieprzygotowane do produkcji.

 Funkcja przyciągania
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Gdy zadanie jest przenoszone wewnątrz układu,
aktywna jest funkcja przyciągania, korzystająca z
prostokąta ograniczającego zadanie.
Jeżeli zadania są blisko siebie, funkcja przyciągania
daje pewność, że zadania są umieszczone wzdłuż
tej samej poziomej lub pionowej linii.
Użycie funkcji przyciągania jest oznaczane linią
ciągłą pomiędzy dwoma zadaniami.

 Interaktywne powielanie z przesunięciem

Wskaźnik kopiowania jest wyświetlany, gdy kursor znajduje się w pobliżu uchwytu zaznaczenia.

Kliknij i przeciągnij.
Pierwotnie wybrane zadanie jest nadal wyświetlane
z niebieską ramką, a powielony obszar jest
wyświetlany w kolorze czarnym, łącznie z
uchwytami.
Przeciągnij w wybranym kierunku, aż utworzona
zostanie odpowiednia liczba kopii.
Zwolnij uchwyt.

Uwagi:

• Jeżeli zdefiniowane są odstępy, są one wyświetlane podczas przeciągania obszaru powielania.
• Interaktywne powielanie z przesunięciem można zastosować tylko do jednego zadania.

 Automatyczne scalanie warstw

Po kliknięciu na zakładkę warstwy, uruchamiany jest proces scalania wszystkich zadań z Układu.
Automatyczne scalanie warstw korzysta ze standardowych rodzajów warstw. Dlatego przełączanie z Warstw
z powrotem do Układu może spowodować utratę wprowadzonych zmian.

 Zapisywanie układów

Plik > Zapisz układ jako...
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Dostępne są dwie opcje:

Zapisz układ jako (.layout)
Zapisany układ można ponownie otworzyć na liście moich zadań, jako układ.
Przy zapisywaniu jako układ utracone zostaną wszystkie ustawienia warstw i produkcji.

Zapisanie jako plik produkcji (.cut)
Wszystkie informacje zostaną zapisane w standardowym pliku zadania produkcji.
Po ponownym otwarciu zadania, funkcje układu będą niedostępne.

10.3.   Zadania dłuższe niż stół

Jeśli zadanie (wszystkie krzywe/kontury/kształty) jest dłuższe niż fizyczny obszar roboczy, iPC pozwala
podzielić zadanie na kilka sekcji. Sekcje są generowane automatycznie i zaznaczone w widoku produkcji
niebieską linią podziału. Funkcja jest zwykle potrzebna w przypadku podawania z rolki i produkcji długich
banerów.

Funkcja ta jest włączona i zaczyna działać w momencie przetwarzania zadania dłuższego niż stół, o ile
spełnione są następujące warunki:
• Zadanie jest dłuższe niż obszar roboczy w kierunku X/długość maszyny, ale mieści się w obszarze

roboczym w kierunku Y.
• Zadanie ma status "Zadanie gotowe do produkcji" i zamontowane są wszystkie potrzebne narzędzia.
• Stół tnący jest wyposażony w przenośnik taśmowy.

UWAGA: Zalecana odległość między środkami znaczników pasowania wynosi 200 mm. Jeśli
dokładność jest niewystarczająca, odległości te można zmniejszyć.
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Aby uzyskać prawidłowy i żądany rezultat, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące ustawienia:
• Domyślne ustawienie opcji Zadania dłuższe niż stół, patrz  Zadania dłuższe niż stół na stronie 294 

w rozdziale Konfiguracje iPC.
• Wybór rodzaju kompensacji dla pasowania.

• Zobacz  Rodzaje kompensacji na stronie 147 .
• Zobacz Kompensacja druku w przypadku miękkich oznakowań w Jak najlepiej skorzystać z PC

• Podczas definiowania pasowania dostępnych jest szereg opcji. Patrz  -F- Kotwica krzywej na stronie
75  i  -G- Ignoruj obracanie materiału na stronie 75  w rozdziale  Użyj paserów na stronie 73 .

Dla każdego zadania, dla którego użyty jest rodzaj kompensacji Pasowanie do krzywej (zachowuje
oryginalny rozmiar zadania), wykrywanie skalowania i rotacji całego zadania jest wykonywane na
podstawie odczytu znaczników pasowania tylko w pierwszej sekcji. W innym wypadku nie można zachować
oryginalnego rozmiaru i kształtu krzywych. Dlatego wycinanie takich zadań nie zawsze będzie idealne przy
cięciu tkanin i innych niestabilnych materiałów. Uważny nadzór nad procesem drukowania pozwala uzyskać
optymalne rezultaty.

10.3.1.   Linie podziału dla funkcji Zadania dłuższe niż stół

 Automatycznie generowane linie podziału

iPC automatycznie wygeneruje linie podziału i wykryje najbardziej efektywny i niezawodny sposób podziału
zadania na sekcje. Podział odbywa się na podstawie dostępnych znaczników pasowania, wielkości zadania
oraz rozmiaru stołu. W zależności od ustawień najmniejsza sekcja będzie cięta jako pierwsza lub ostatnia.

Linie podziału nie zostaną wygenerowane zanim zadanie nie będzie gotowe do produkcji.
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 Ręczne przesuwanie linii podziału

Za pomocą myszy można wybrać i przenieść linie podziału. Zwykle ma to na celu dopasowanie położenia
połączeń. Zalecane jest umieszczanie linii podziału między krzywymi i w pobliżu paserów.
• Obszar roboczy określa maksymalną długość sekcji.
• Na jedną długość stołu mogą przypadać maksymalnie dwie linie podziału.
• Obliczenia dla poszczególnych sekcji są wykonywane na nowo po każdym przesunięciu. W razie

konieczności nowe linie podziału są dodawane lub usuwane automatycznie.
• Przesunięcie punktu startowego (głównego punktu referencyjnego, punktu referencyjnego panelu,

przesunięcie zadania lub przesunięcie arkusza) spowoduje utworzenie nowych linii podziału. Przed
dokonaniem jakichkolwiek zmian ręcznie należy upewnić się, że punkt startowy został skonfigurowany
prawidłowo.

UWAGA: Jeśli kamera odnajdzie znacznik pasowania w położeniu dalszym niż + X od położenia
określonego przez punkt referencyjny i ustawienia przesunięcia w zakładce produkcja, do pierwszej
sekcji może zostać dodany dodatkowy arkusz. Dodatkowa linia podziału zostanie dodana, gdy
pierwsza sekcja znajdzie się poza obszarem stołu.

Przykład dla Zadania dłuższego niż stół:
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Cięcie w pierwszej sekcji Cięcie w drugiej sekcji

10.3.2.   Opcje dla funkcji Zadania dłuższe niż stół

Dla zadań dłuższych niż stół dostępne są trzy parametry:
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• Wymuszone nakładanie cięć między operacjami podawania
• Wydłuża ścieżki cięcia tak, aby pokrywały się o wprowadzoną wartość. Zapewnia to, że połączenie

między ramkami zostanie wycięte w całości, nawet jeśli materiał jest zniekształcony. Może to
być szczególnie przydatne w przypadku tkanin, co zapewni, że między operacjami podawania nie
zostaną pozostawione żadne włókna.

• Bufor odczytu znacznika pasowania między operacjami podawania
• Określa minimalny obszar bufora dla wszystkich ramek po pierwszej ramce, tak aby pasery

mogły zostać ponownie odczytane po podaniu. Jeżeli odległość między paserami jest większa niż
wprowadzona wartość, iPC automatycznie zasugeruje większą wartość na podstawie odległości
między paserami. Długość podawania i kolejne długości ramki są automatycznie zmniejszane, aby
uwzględnić obszar bufora.

• Bufor cięcia w związku z rozciągliwością materiału
• Definiuje obszar bufora z tyłu stołu, aby uwzględnić rozciągnięcie materiału drukowanej grafiki.

Maksymalna długość ramki jest zmniejszana o wprowadzoną wartość, w związku z czym jeśli
drukowane zadanie jest dłuższe niż plik cięcia, każdą ramkę będzie można nadal ciąć wewnątrz
obszaru roboczego.

10.4.   Quick Box, Standardy ArtiosCAD

10.4.1.   Standardy ArtiosCAD, wstęp

Aplikacja Otwórz przez Standardy ArtiosCAD jest dodatkiem do oprogramowania sterującego iPC
przeznaczonego dla stołów tnących Kongsberg.
Celem tego programu jest przygotowanie przejrzystego przepływu pracy do wytwarzania kartonów z tektury
falistej i litej.
Rozwiązanie to bazuje na systemie CAD-X wykorzystującym funkcje ArtiosCAD Esko do udostępniania
biblioteki projektów, wprowadzania wymiarów i generowania pliku cięcia.
Plik cięcia jest automatycznie otwierany w iPC, w wersji gotowej do wycinania na stołach.
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Warunkiem działania tej funkcji jest wcześniejsza instalacja ArtiosCAD na komputerze sterującym i jego
konfiguracja do obsługi CAD-X. Jest on jednym ze składników instalacji iPC.
Do otwarcia z poziomu Standardów ArtiosCAD wymagany jest klucz licencyjny.

10.4.2.   Praca ze Standardami ArtiosCAD

Menu Bar->Plik->Otwórz przez Standardy ArtiosCAD

10.4.2.1 Wstęp
Poniższy workflow ilustruje proces produkcyjny:

Ten rozdział opisuje szczegółowo każdy z kroków.
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10.4.2.2 Wybór i definiowanie nowego pudełka

Funkcja Otwórz przez Standardy ArtiosCAD
udostępnia katalog Standardów.
Wybierz z dostępnych grup.

Z listy standardowych opakowań wybierz szukany
standard (szablon) i naciśnij OK.

Wybierz płytę i naciśnij OK.

Wprowadź wymiary.
Naciśnij Dalej, aby przejść do kolejnego menu
konfiguracji.
Uwaga:
Ilość menu i dostępnych parametrów zależy od
wybranego standardu.
Naciśnięcie przycisku OK spowoduje przejście
bezpośrednio do okna podglądu CAD-X.
Jest to zalecany wybór, jeśli wiesz, że ustawienia
domyślne pozostałych parametrów są prawidłowe.
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Zaakceptuj lub wybierz preferencje w menu Wybór
stylu i naciśnij Dalej.
Naciśnięcie przycisku OK spowoduje przejście
bezpośrednio do okna podglądu CAD-X.
Jest to zalecany wybór, jeśli wiesz, że ustawienia
domyślne pozostałych parametrów są prawidłowe.

Sprawdź poprawność ustawień i naciśnij Dalej.
Naciśnięcie przycisku OK spowoduje przejście
bezpośrednio do okna podglądu CAD-X.
Jest to zalecany wybór, jeśli wiesz, że ustawienia
domyślne pozostałych parametrów są prawidłowe.

Sprawdź poprawność ustawień i naciśnij Dalej.
Naciśnięcie przycisku OK spowoduje przejście
bezpośrednio do okna podglądu CAD-X.
Jest to zalecany wybór, jeśli wiesz, że ustawienia
domyślne pozostałych parametrów są prawidłowe.

Sprawdź poprawność ustawień i naciśnij Dalej.
Naciśnięcie przycisku OK spowoduje przejście
bezpośrednio do okna podglądu CAD-X.
Jest to zalecany wybór, jeśli wiesz, że ustawienia
domyślne pozostałych parametrów są prawidłowe.
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Sprawdź poprawność ustawień i naciśnij Dalej.
Naciśnięcie przycisku OK spowoduje przejście
bezpośrednio do okna podglądu CAD-X.
Jest to zalecany wybór, jeśli wiesz, że ustawienia
domyślne pozostałych parametrów są prawidłowe.

Sprawdź poprawność ustawień i naciśnij OK.

Zadanie pojawi się w iPC na liście Moje zadania.

W oknie dialogowym użytkownik wybiera
materiał iPC, który najlepiej pasuje do materiału
wybranego w katalogu. Wybiera również żądane
predefiniowane ustawienia mapowania.

10.5.   Zadania z kodami kreskowymi

Menu Bar->Plik->Otwórz przy pomocy kodu kreskowego

Obsługiwane są następujące kody:
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10.5.1.   Przepływ pracy

Na blacie stołu umieszczany jest arkusz materiału.
Po wywołaniu funkcji Otwórz przy pomocy kodu kreskowego..., uruchamiany jest kreator.
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Wyświetlane jest pytanie o:

Nazwa folderu
Nazwę folderu; w którym umieszczone są pliki
wejściowe.

Mapowanie
Wybierz mapowanie, które najlepiej mapuje
projekt na odpowiednie warstwy zadania.
Do mapowania większości zadań można stosować
"Ustawienia domyślne Kongsberg".

Materiały i ustawienia
Z pliku / Niestandardowe ustawienia
[Wybierz odpowiedni materiał do produkcji. W
dobrze przygotowanej instalacji materiał korzysta
z profilu cięcia lub połączenia predefiniowanych
ustawień narzędzi, predefiniowanych ustawień
optymalizacji oraz predefiniowanych ustawień
produkcji, które w pełni definiuje sposób produkcji
zadania.]

• Naciśnij Start.
• Przesuń kamerę ruchem krokowym do pozycji,

w której obraz z kamery będzie obejmował kod
kreskowy.

•

Naciśnij Akceptuj, aby użyć kodu kreskowego i
kontynuować.

• Kod kreskowy jest odczytywany, a
odpowiadający mu plik wejściowy otwierany.

• Jeżeli struktura pliku wejściowego ustawienia
funkcji Otwórz przy pomocy kodu kreskowego
są prawidłowe, zadanie jest gotowe do
produkcji. W przeciwnym wypadku, zadanie
należy przygotować przez konfigurację warstwy
i produkcji.

• Naciśnij Start, aby kontynuować.

•

Naciśnij Pomiń, aby zignorować ten kod kreskowy.

• Nazwa folderu pliku wejściowego jest pamiętana pomiędzy kolejnymi zadaniami.
• Pozycja kodu kreskowego na blacie stołu jest zapamiętywana pomiędzy kolejnymi zadaniami.
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10.6.   Produkcja za pomocą kodów kreskowych

10.6.1.   Wstęp

Menu Bar->Plik->Uruchom produkcję przy pomocy kodu kreskowego

Obsługiwane są następujące kody:
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10.6.2.   Diagram, Produkcja za pomocą kodów kreskowych

1 - Utwórz zadanie zawierające kod kreskowy
Zadanie jest tworzone w aplikacji wyższego
poziomu, np. i-cut Layout od Esko.

2 - Zapisz zadanie
Plik zadania jest zapisywany w folderze kodów
kreskowych iPC.

3 - W iPC; Uruchom produkcję przy pomocy kodu
kreskowego...
W oknie dialogowym ustaw parametry zadania.
Jeżeli plik wejściowy i zasoby są prawidłowo
skonfigurowane dla tego materiału (łącznie ze
standardowymi nazwami warstw lub kolorów oraz
informacjami o materiale), zadanie będzie gotowe
do produkcji, gdy dodane zostanie:

• Odpowiednie mapowanie, standardowo
Ustawienia domyślne Kongsberg

• Materiału i ustawień Z pliku

4 - Materiał z kodem kreskowym jest umieszczany
na stole

5 - Naciśnij Start
Wyświetlany jest widok kamery.

6 - Znajdź kod kreskowy
Korzystając z ręcznego przesuwania, umieść kamerę
nad kodem kreskowym.
Sprawdź, czy kod kreskowy został wykryty.

7 - Odczyt kodu kreskowego
W oparciu o informacje z kodu kreskowego,
wczytywany jest odpowiedni plik zadania.

8 - Realizacja
Materiał jest przetwarzany zgodnie z plikiem
wejściowym i ustawieniami zadania.

9 - Transport materiału
Po zakończeniu realizacji stołu, należy usunąć
z obszaru roboczego przetworzony materiał i
przygotować.nowy materiał.
Operacja ta jest realizowana zgodnie z
ustawieniami zadania (Predefiniowane ustawienia
stołu).

Działania są wykonywane do momentu zakończenia
produkcji lub do zatrzymania produkcji przez
operatora.
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10.6.3.   Procedura

Na blacie stołu umieszczany jest arkusz materiału.
Po wywołaniu funkcji Uruchom produkcję przy pomocy kodu kreskowego, uruchamiany jest kreator.

Wyświetlane jest pytanie o

Obsługę plików

• Nazwę folderu; w którym wyszukiwane są pliki wejściowe.
Ważne: Pliki są wyszukiwane w następującej kolejności:
1. Pliki o nazwie dokładnie pasującej do nazwy odczytanej z kodu kreskowego, znalezione na liście
moich zadań
2. Pliki z pasującą nazwą, znalezione we wskazanym folderze
3. Pliki z pasującą nazwą, znalezione w historii
4-6. Jak 1-3 ale bez dokładnego dopasowania nazwy (pliki o nazwie rozpoczynającej się tekstem kodu
kreskowego)
Jeżeli znalezione zostanie kilka pasujących plików, zostaną one wyświetlone na liście wyboru.

• Używane Mapowanie, patrz rozdział  Predefiniowane ustawienia mapowania na stronie 131 .
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• Domyślny kierunek fali/włókna

Obsługa przygotowania stołu
Co zrobić, gry kod kreskowy nie zostanie znaleziony:

• Pomiń zadanie i kontynuuj. Wczytane zostanie następne zadanie. Jeżeli kod kreskowy nie zostanie
znaleziony na trzech kolejnych kopiach, produkcja zostanie przerwana.

• Zatrzymaj produkcję

Predefiniowane ustawienia stołu

• Wybierz Predefiniowane ustawienia stołu.

UWAGA: Przed odczytem kodu kreskowego należy ukończyć załadunek.

Możesz tu wybrać Predefiniowane ustawienia stołu dla tej pierwszej sekwencji załadunku.

Potem, po odczycie kodu kreskowego, predefiniowane ustawienia są dobierane na podstawie
wybranego materiału.

Materiały i ustawienia

• Z pliku - domyślne ustawienie, przy którym informacje o materiale zostaną pobrane z pliku
wejściowego. Jeżeli w pliku nie ma informacji o materiale, zostaną użyte ustawienia zdefiniowane
w opcji Niestandardowe ustawienia. .

• Niestandardowe ustawienia - użyte zostaną ustawienia zdefiniowane w opcji Niestandardowe
ustawienia.

Niestandardowe ustawienia
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Określ Materiał i Ustawienia zadania, które mają być używane.

Pytaj o potwierdzenie:

• Tylko przy pierwszym zadaniu
• Nigdy
• Zawsze
Aby uzyskać produkcję automatyczną, wybierz opcję Tylko przy pierwszym zadaniu lub Nigdy.

• Naciśnij Start.
• Przesuń kamerę ruchem krokowym do pozycji,

w której obraz z kamery będzie obejmował kod
kreskowy.

•

Naciśnij Akceptuj, aby użyć kodu kreskowego i
kontynuować.

• Kod kreskowy jest odczytywany, a
odpowiadający mu plik wejściowy otwierany.

• Jeżeli struktura pliku wejściowego ustawienia
funkcji Uruchom produkcję przy pomocy
kodu kreskowego są prawidłowe, zadanie jest
gotowe do produkcji. W przeciwnym wypadku,
zadanie należy przygotować przez konfigurację
warstwy i produkcji.

• Zadanie jest realizowane automatycznie, tak
długo jak na stole jest dostępny materiał z

•

Naciśnij Pomiń, aby zignorować ten kod kreskowy.

• Pozycja kodu kreskowego jest pamiętana pomiędzy kolejnymi zadaniami.
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Udostępnia kontrolki umożliwiające łatwe
dostosowanie jasności i kontrastu kamery do
różnych materiałów.

10.7.   Produkcja seryjna

10.7.1.   Wstęp

Produkcja seryjna jest metodą produkcji sekwencyjnej określonej liczby (zwykle) różnych zadań, bez
interwencji użytkownika. Objęte pliki należy wysyłać do specjalnego folderu przesyłania seryjnego
zdefiniowanego w ustawieniach Połączenia, patrz rozdział  Połączenia na stronie 293 . Pliki są
produkowane w kolejności wysłania do tego folderu.
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10.7.2.   Diagram, produkcja seryjna

1 - Utwórz zadanie
Zadanie jest tworzone w aplikacji wyższego
poziomu.

2 - Wyślij zadanie
Plik zadania wysyła się do folderu przesyłania
seryjnego. Plik pojawia się na liście Moje zadania,
ale jest też automatycznie dodawany do aktywnego
pliku seryjnego (.queue).

3 - W aplikacji iPC kliknij dwa razy aktywny plik
seryjny.

4 - Sprawdź ustawienia produkcji
W wyświetlonym oknie dialogowym ustaw
parametry zadania. Jeżeli plik wejściowy i zasoby
są prawidłowo skonfigurowane dla tego materiału
(łącznie ze standardowymi nazwami warstw lub
kolorów oraz informacjami o materiale), zadanie
będzie gotowe do produkcji, gdy dodane zostanie:

• Odpowiednie mapowanie, standardowo
Ustawienia domyślne Kongsberg

• Materiału i ustawień Z pliku

5 - Materiał jest umieszczony na stole lub
w urządzeniu automatyzacji

6 - Naciśnij Start
Wyświetlany jest widok kamery.

7 - Realizacja
Materiał jest przetwarzany zgodnie z plikiem
wejściowym i ustawieniami zadania.

8 - Transport materiału
Po zakończeniu realizacji stołu, należy usunąć
z obszaru roboczego przetworzony materiał i
przygotować.nowy materiał.
Operacja ta jest realizowana zgodnie z
ustawieniami zadania (Predefiniowane ustawienia
stołu).

Działania są wykonywane do momentu wykonania
wszystkich plików w partii lub do zatrzymania
produkcji przez operatora.
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10.7.3.   Procedura

Na blacie stołu umieszczany jest arkusz materiału.
Po dwukrotnym kliknięciu pliku .queue zostanie wyświetlone okno dialogowe Uruchom produkcję
automatyczną.

Zostanie też wyświetlone okno dialogowe z zadaniami w partii:
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Wyświetlane jest pytanie o:

Obsługę plików

• Zamienną nazwę folderu; w którym wyszukiwane są pliki wejściowe.
Ważne: Pliki są wyszukiwane w następującej kolejności:

a Pliki na liście moich zadań z nazwami pasującymi do pliku zdefiniowanego w pliku seryjnym
b Pliki z pasującą nazwą, znalezione we wskazanym folderze
c Pliki z pasującą nazwą, znalezione w historii
Jeżeli znalezione zostanie kilka pasujących plików, zostaną one wyświetlone na liście wyboru.

• Używane Mapowanie, patrz rozdział  Predefiniowane ustawienia mapowania na stronie 131 .
• Domyślny kierunek fali/włókna

Obsługa przygotowania stołu
Wybierz sposób ładowania materiału

Predefiniowane ustawienia stołu

• Wybór predefiniowanych ustawień stołu
Możesz tu wybrać Predefiniowane ustawienia stołu dla tej pierwszej sekwencji załadunku.
Potem predefiniowane ustawienia są dobierane na podstawie wybranego materiału.

Materiały i ustawienia

• Z pliku - domyślne ustawienie, przy którym informacje o materiale zostaną pobrane z pliku
wejściowego. Jeżeli w pliku nie ma informacji o materiale, zostaną użyte ustawienia zdefiniowane
w opcji Niestandardowe ustawienia.

• Niestandardowe ustawienia - użyte będą ustawienia zdefiniowane w opcji Niestandardowe ustawienia.

Niestandardowe ustawienia
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Określ Materiał i Ustawienia zadania, które mają być używane.

Pytaj o potwierdzenie:

• Tylko przy pierwszym zadaniu
• Nigdy
• Zawsze
Aby uzyskać produkcję automatyczną, wybierz opcję Tylko przy pierwszym zadaniu lub Nigdy.

Naciśnij Start.

Zostanie otwarty pierwszy plik z partii.

• Jeżeli struktura pliku wejściowego i ustawienia funkcji Uruchom produkcję automatyczną są
prawidłowe, zadanie jest gotowe do produkcji. W przeciwnym wypadku, zadanie należy przygotować
przez konfigurację warstwy i produkcji.

• Produkcja seryjna jest realizowana automatycznie, o ile w partii są kolejne pliki.

10.8.   Zadanie zawierające operację odwrócenia

Operacja odwrócenia jest używana, jeżeli operacje muszą być wykonane z obu stron. Istnieją dwa rodzaje
operacji odwrócenia:
• Korzystające z miarki
• Korzystające z kamery
To, która metoda jest dostępna, zależy od konfiguracji sprzętowej (HW) i zostało opisane w poniższych
sekcjach. Jeżeli biga musi być wykonana z obu stron, zwykle używane są operacje odwrócenia korzystające
z miarki. Przy pasowaniu do nadruku, przed odwróceniem arkusza i przetwarzaniem z drugiej strony,
odczytane muszą być pasery.
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Menu Bar->Zaawansowane->Konfigurowanie narzędzi

Menu Bar->Warstwa->Edytuj warstwę...

Otwarte zadanie->zakładka Warstwy->Edytuj warstwę

Poniższy przykład pokazuje konfigurację operacji odwrócenia przez Menu Bar->Zaawansowane-
>Konfigurowanie narzędzi

Operacją odwrócenia można sterować również za pomocą przycisku na
Zakładka Warstwy na stronie 45 :

Stan 1: Wybrane narzędzie obsługuje operację odwrócenia strony. Wyłączone.
Stan 2: Wybrane narzędzie obsługuje operację odwrócenia strony. Włączone.
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Obrót oznacza, że materiał odwracany jest wzdłuż długości stołu (oś X).
Odwracanie oznacza, że materiał odwracany jest wzdłuż szerokości stołu (oś Y).

Symbole dotyczą stołu widzianego od przodu.

10.8.1.   Operacja odwrócenia przy użyciu lewej i prawej miarki

10.8.1.1 Przepływ pracy

Krok 1 - arkusz jest wyrównany do

prawej miarki.
Wykonana została operacja odwrócenia.

Krok 2 - arkusz jest odwracany i wyrównywany do
lewej miarki.
Wykonywana jest pozostała część zadania.

Typowym zastosowaniem operacji odwrócenia jest dodanie bigi na wierzchniej stronie materiału, który
normalnie jest obrabiany od strony spodniej.
Funkcja ta wymaga, aby na stole była zainstalowana lewa i prawa miarka, włączenia miarek w Konfiguracji
sprzętowej oraz aby zadanie nie posiadało paserów.
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10.8.2.   Operacja odwrócenia przy użyciu kamery

10.8.2.1 Przepływ pracy

Krok 1 - Pasery i narożniki są odczytywane przez
kamerę.

Krok 2 - arkusz jest odwracany (obracany lub
przewijany) i narożniki są odczytywane przez
kamerę.
Przetwarzane są wszystkie pozostałe warstwy
zadania.

Obecnie ograniczeniem operacji odwrócenia przy użyciu kamery jest to, że wszystkie warstwy (z wyjątkiem
warstwy paserów) muszą być przetwarzane od drugiej strony.
Funkcja wymaga żeby stół był wyposażony w głowicę narzędziową z kamerą oraz żeby zadanie posiadało
pasery.

10.8.3.   Operacja odwrócenia w połączeniu z funkcją Powielanie z przesunięciem

10.8.3.1 Operacje odwrócenia w połączeniu z funkcją Powielanie z przesunięciem oraz lewą i
prawą miarką.
Dla każdej kopii zdefiniowanej przez Powielanie z przesunięciem, należy przesunąć arkusz; najpierw do
prawej miarki, następnie do lewej miarki:
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10.8.3.2 Operacje odwrócenia w połączeniu z funkcją Powielanie z przesunięciem oraz kamerą.
Dla każdej kopii zdefiniowanej przez Powielanie z przesunięciem, należy odwrócić arkusz i odczytać pasery
oraz narożniki.

10.9.   Zatrzymaj przy wyborze narzędzia

Menu Bar->Zaawansowane->Konfigurowanie narzędzi

Użyj tej funkcji, aby zatrzymać realizację przed rozpoczęciem wybranej warstwy.
Funkcja ta może być użyta na przykład do wymiany ostrza frezującego w trakcie zadania.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz  Konfigurowanie narzędzi na stronie 152 .

UWAGA: Funkcji Zatrzymaj przy wyborze narzędzia nie można używać, jeżeli odpowiednie
narzędzie nie jest zamontowane w uchwycie.
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10.10.   Wielokrotne przejście

10.10.1.   Ogólna Konfiguracja narzędzia

Menu Bar->Zaawansowane->Konfigurowanie narzędzi

10.10.2.   Otwarte zadanie->Głębokość wielu przebiegów

10.10.2.1 Konfiguracja narzędzia dla otwartego zadania

Otwarte zadanie->zakładka Warstwy->Edytuj warstwę

Menu Bar->Warstwa->Edytuj warstwę...

                                                                                                                                                                                                           253 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Podręcznik użytkownika



Frezowanie i wielokrotne przejście są opisane w  Funkcje frezowania na stronie 53 .

10.10.2.2 Ogólne
Głębokość wielu przebiegów
Określ maksymalną głębokość do przetwarzania w każdym przebiegu.

Pomiar / Grubość materiału
Wybierz, czy grubość materiału ma być określana na podstawie pomiaru grubości materiału wykonywanego
na początku zadania.
Jeżeli nie, określ grubość.
Grubość materiału jest używana przy obliczaniu głębokości każdego przejścia.
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Grubość pozostałego materiału
Grubość siatki nie ma znaczenia dla operacji bigowania i cięcia nożem.
Frezowanie i frezowanie z wielokrotnym przejściem są opisane w osobnym rozdziale .

Przesunięcie przejścia wykańczającego
Przejście wykańczające nie ma znaczenia dla operacji bigowania i cięcia nożem.
Frezowanie i frezowanie z wielokrotnym przejściem są opisane w osobnym rozdziale .

10.11.   Produkcja wielostrefowa

10.11.1.   Wstęp

10.11.1.1 Koncepcja

Podczas produkcji wielostrefowej obszar roboczy
stołu tnącego jest podzielony na dwie lub więcej
stref roboczych.
Każda strefa robocza odpowiada jednej lub
większej ilości stref podciśnienia na stole tnącym.
Dlatego liczba dostępnych stref roboczych zależy od
modelu urządzenia.
Aby uzyskać więcej informacji na temat stref
podciśnienia, zobacz Podręcznik użytkownika
używanej maszyny.

Aby wyjaśnić działanie tej funkcji, użyjemy maszyny
z dwiema strefami roboczymi (1 i 2).

Gdy zadanie jest odpowiednio przygotowane, prosty workflow produkcji wielostrefowej wygląda
następująco:
1. Umieszczamy jeden arkusz materiału w strefie roboczej 1.
2. Uruchamiamy zadanie.
3. W czasie, gdy przetwarzane jest zadanie w strefie roboczej 1, przygotowujemy arkusz materiału w

strefie roboczej 2.
4. Gdy przetwarzanie w strefie roboczej 1 zostanie ukończone, maszyna automatycznie rozpocznie

przetwarzanie zadania w strefie roboczej 2, jeżeli wcześniej strefa robocza 2 została oznaczona jako
Gotowa. W przeciwnym wypadku maszyna zatrzyma się w zdefiniowanej pozycji parkowania.

5. Usuwamy przetworzony materiał ze strefy roboczej 1 i ładujemy nowy arkusz materiału.
6. Proces jest powtarzany.
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Podciśnienie w poszczególnych strefach roboczych jest automatycznie włączane i wyłączane jako integralna
część procesu.

10.11.1.2 Jak zainicjalizować produkcję wielostrefową

Otwarte zadanie->Konfiguracja produkcji

Produkcja wielostrefowa jest dostępna po:
• Wybraniu predefiniowanych ustawień stołu

Produkcja wielostrefowa (1).
• Wybraniu odpowiedniej konfiguracji stref

podciśnienia (2).
• Podaniu liczby kopii > 1 (3).

10.11.2.   Interfejs użytkownika

W trybie Produkcja MultiZone okno Widok
warstw / Widok produkcji jest podzielone na strefy
robocze, które odpowiadają strefom stołu tnącego.
Na ilustracji widoczne są strefy robocze 1 i 2.
Na górze każdej strefy umieszczony jest pasek stanu
(3).
Na pasku stanu można odczytać stan przetwarzania
i klikać, aby przejść z jednego stanu do drugiego.
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10.11.2.1 Funkcje Status Bar

Produkcja
W tej strefie roboczej trwa produkcja.
Ikona pokazuje bieżący postęp.

Oczekiwanie na operatora (wymiana materiału)
Ten stan jest ustawiany po zakończeniu produkcji w strefie roboczej, gdy ta strefa
robocza nie jest ona przygotowana do dalszej produkcji.
Usuń ze strefy roboczej przetworzony materiał.
Umieść w strefie roboczej nowy materiał.
Naciśnij przycisk Status Bar, aby przejść w stan Gotowe do produkcji.
Uwaga: Trawers nie może poruszać się nad tym obszarem, chyba że użytkownik naciśnie
przycisk Status Bar, aby przejść w stan Gotowe do produkcji.

Gotowe do produkcji
Przetworzony materiał został usunięty ze strefy roboczej przygotowany jest nowy
materiał.
Naciśnięty został przycisk Status Bar, aby przejść w stan Gotowe do produkcji.
Uwaga: Można ponownie nacisnąć ten przycisk, aby powrócić do stanu Oczekiwanie na
operatora.

Wyprodukowane
Ten stan jest ustawiany po zakończeniu produkcji, gdy inna strefa robocza nie jest
przygotowana do produkcji.
Gdy strefa robocza będzie gotowa, naciśnij Start, aby kontynuować.
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10.11.3.   Workflow, sterowanie z GUI

10.11.3.1 Przepływ pracy

1 - Przygotuj zadanie do realizacji.
W iPC wyświetlone jest przygotowane zadanie (1).
Na stole tnącym (2), umieść arkusz materiału w
strefie roboczej 1.
Użyj taśmy samoprzylepnej, aby zaznaczyć pozycję
arkusza (3).
Pozycja taśmy będzie punktem odniesienia dla
następnego arkusza produkowanego w tej strefie.

Strefy podciśnienia
Domyślnie wybierane są wszystkie strefy
podciśnienia połączone ze strefą roboczą.

Aby osiągnąć prawidłowe przytrzymywanie
materiału, skonfiguruj strefy podciśnienia w
sposób optymalny dla realizowanego zadania.
Alternatywnie, użyj Inteligentnego sterowania
podciśnieniem .

2 - Naciśnij Start.
Strefa robocza 1 przechodzi w stan Produkcja.
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3 - Załaduj materiał w strefie roboczej 2.
Użyj taśmy samoprzylepnej, aby zaznaczyć pozycję
arkusza (1).
Pozycja taśmy będzie punktem odniesienia dla
następnego arkusza produkowanego w tej strefie.
W iPC naciśnij przycisk Status Bar, aby w strefie
roboczej 2 przejść w stan Gotowe do produkcji.

4 - Zadanie ukończone, strefa robocza 1.
Zadanie w strefie roboczej 2 jest uruchamiane
automatycznie.
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5 - Wymień materiał, strefa robocza 1.
Gdy będziesz gotowy, naciśnij przycisk Status Bar,
aby w strefie roboczej 1 przejść w stan Gotowe do
produkcji.
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6 - Strefa robocza 1 Gotowe do produkcji.
Zadanie w strefie roboczej 2 jest kontynuowane.

7 - Strefa robocza 2 ukończona.
Zadanie w strefie roboczej 1 jest uruchamiane
automatycznie.
Wymień materiał w strefie roboczej 2.
Proces jest powtarzany, aż do wykonania wybranej
liczby kopii.
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10.11.4.   Przepływ pracy, Produkcja MultiZone MZP

10.11.4.1 Panel wielostrefowy

• 1 - Kontrolka gotowości
• 2 - Przycisk Gotowe
• 3 - Przycisk włącz podciśnienie
• 4 - Kontrolka podciśnienia
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10.11.4.2 Przepływ pracy

1 - Przygotuj zadanie do realizacji.
W iPC wyświetlone jest przygotowane zadanie (1).
Na stole tnącym (2), umieść arkusz materiału w
strefie roboczej 1.
Umieść miarkę MZP, aby zaznaczyć pozycję arkusza
(3).
Pozycja narożnika będzie punktem odniesienia dla
następnego arkusza produkowanego w tej strefie.

Kontrolki gotowości
Obie kontrolki gotowości migają sygnalizując:

• Przygotowanie strefy do produkcji.
• Gdy wszystko jest przygotowane, naciśnij

przycisk Gotowe

Strefy podciśnienia
Domyślnie wybierane są wszystkie strefy
podciśnienia połączone ze strefą roboczą.

Aby osiągnąć prawidłowe przytrzymywanie
materiału, skonfiguruj strefy podciśnienia w
sposób optymalny dla realizowanego zadania.
Alternatywnie, użyj Inteligentnego sterowania
podciśnieniem .

2 - Naciśnij przycisk Gotowe.
Strefa robocza 1 przechodzi w stan Produkcja.
Automatycznie włączane jest podciśnienie w strefie
roboczej 1.
Uwaga:
Jeżeli jest to początek zadania, należy nacisnąć
Start, aby rozpocząć realizację.
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3 - Załaduj materiał w strefie roboczej 2.
Umieść miarkę MZP, aby zaznaczyć pozycję arkusza
(1).
Pozycja narożnika będzie punktem odniesienia dla
następnego arkusza produkowanego w tej strefie.

Kontrolka gotowości, Strefa robocza 1
Kontrolka jest włączona podczas realizacji zadania.

Kontrolka gotowości, Strefa robocza 2
Kontrolka miga podczas oczekiwania na
przygotowanie zadania.

4 - Naciśnij przycisk Gotowe.
Strefa robocza 2 przechodzi w stan Produkcja.
Automatycznie włączane jest podciśnienie w strefie
roboczej 2.

4 - Zadanie w strefie roboczej 1 jest ukończone.
Zadanie w strefie roboczej 2 jest uruchamiane
automatycznie.

Kontrolka gotowości, Strefa robocza 1
Kontrolka miga podczas oczekiwania na
przygotowanie następnego zadania.

Kontrolka gotowości, Strefa robocza 2
Kontrolka jest włączona podczas realizacji.

5 - Wymień materiał, strefa robocza 1.

6 - Naciśnij przycisk Gotowe.
Strefa robocza 1 przechodzi w stan Produkcja.
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7 - Strefa robocza 1 jest w stanie Gotowe do
produkcji.
Zadanie w strefie roboczej 2 jest kontynuowane.

Kontrolka gotowości, Strefa robocza 1
Kontrolka jest włączona; oczekiwanie na
zakończenie realizacji w strefie roboczej 2.

Kontrolka gotowości, Strefa robocza 2
Kontrolka jest włączona podczas realizacji.

8 - Strefa robocza 2 ukończona.
Zadanie w strefie roboczej 1 jest uruchamiane
automatycznie.
Wymień materiał w strefie roboczej 2.
Proces jest powtarzany, aż do wykonania wybranej
liczby kopii.

10.11.4.3 Wstrzymanie pracy, regulacja materiału
WORKFLOW, JEDEN PRZYKŁAD

Scenariusz:
• Materiał został umieszczony w strefie roboczej 1.
• Wciśnięty został przycisk Gotowe dla strefy roboczej 1.
• Kontrolka gotowości dla strefy roboczej 1 jest włączona.
• Automatycznie włączane jest podciśnienie w strefie roboczej 1.
• Okazuje się, że trzeba dostosować położenie materiału w strefie roboczej 1.
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1 - Naciśnij przycisk Gotowe.
Strefa robocza 1 przechodzi w stan Pauza.
Kontrolka gotowości dla strefy roboczej 1 miga.
Automatycznie wyłączane jest podciśnienie w
strefie roboczej 1.

2 - Popraw pozycję materiału w strefie roboczej 1.
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3 - Naciśnij przycisk Gotowe.
Strefa robocza 1 przechodzi w stan Produkcja.
Automatycznie włączane jest podciśnienie w strefie
roboczej 1.

Kolejne operacje są realizowane według
standardowego cyklu pracy.

10.11.5.   Pasowanie

10.11.5.1 Zadanie ze znacznikami paserów
Użyj produkcji wielostrefowej w połączeniu z dowolnymi dostępnymi rodzajami pasowania.

10.11.5.2 Zadanie bez znaczników paserów
Użyj produkcji wielostrefowej w połączeniu rozpoznawaniem krawędzi.
Ten workflow jest przeznaczony do obsługi niezadrukowanych materiałów.
W tym workflow pozwalamy zdefiniować pozycję arkusza przy pierwszej produkcji w każdej strefie. Gdy
zostanie to wykonane, produkcja będzie kontynuowana bez pasowania krawędzi arkusza.
Otwarte zadanie->Konfiguracja produkcji->Pasowanie->Pasowanie tylko przy pierwszym stole.

10.11.6.   Więcej stref

Zależnie od modelu stołu tnącego możemy mieć 2,
3 lub 4 strefy robocze.

• Zamiast definiować pozycję arkusza dla 2 stref, można zrobić to dla wszystkich stref.
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• Gdy znane są już pozycje arkuszy, użytkownik może wymieniać arkusze w strefie roboczej, która jest
zajęta produkcją, i wcisnąć odpowiedni Status Bar, aby poinformować, że strefa robocza jest gotowa do
kontynuowania produkcji.

• Jeżeli użytkownik wymieni arkusze na czas, produkcja będzie kontynuowana bez zakłóceń.
• Jeżeli użytkownik nie zdąży wymienić arkuszy na czas, produkcja zostanie zatrzymana, a użytkownik

zostanie poproszony o wymianę materiału.

10.11.6.1 Zasady bezpieczeństwa

W sytuacji przedstawionej powyżej strefy robocze 1 i 2 są gotowe do kontynuowania, podczas gdy strefa
robocza 3 czeka na wymianę materiału.
Po ukończeniu przetwarzania w strefie roboczej 4, standardowy workflow to przejście do następnej
przygotowanej strefy roboczej i kontynuowanie przetwarzania.
Jednak w tym przypadku trawers musi przejść przez strefę roboczą, w której wykonana ma być wymiana
materiału.
Realizacja zostanie zatrzymana.
Operator musi sprawdzić, czy można bezpiecznie kontynuować i wcisnąć Start.

10.11.7.   Obrócony widok stołu

W przypadku gdy Layers View / Production View jest obrócony o 90o, interfejs użytkownika wygląda
następująco:
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10.11.8.   Opcjonalna konfiguracja dla maszyn z trzema sekcjami stołu

Stoły XL/XN/X46 mogą zostać skonfigurowane pod kątem obsługi opcjonalnej konfiguracji MultiZone.
Są to stoły z jedną z dwóch konfiguracji podciśnienia wyróżnionych poniżej:
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Poniższe ilustracje pokazują, w jaki sposób można zmienić konfigurację stołu X46 z trzema sekcjami na stół z
dwiema strefami roboczymi:

Opcjonalna konfiguracja MultiZone

Strefy podciśnienia na stole X46 Standardowa konfiguracja
MultiZone z trzema strefami
roboczymi

Opcjonalna konfiguracja
MultiZone z dwiema strefami
roboczymi

Zaletą opcjonalnej konfiguracji MultiZone jest to, że między arkuszami mogą występować większe odległości
i będzie ona akceptować arkusze, które są nieco większe od strefy 1. Strefy 2 i 3 będą zachowywały się jak
jedna strefa.

UWAGA: Taka konfiguracja obsługuje tylko stoły XL/XN/X46, ale dostępne są opcje dla innych typów
maszyn. Z tego powodu nie zaleca się stosowania tych ustawień dla innych rozmiarów stołów.

 Sposób ustawiania

Włącz tę funkcję w połączeniu z maszyną XL, wybierając opcję "Użyj opcjonalnej konfiguracji MultiZone":
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Wprowadź odpowiednie przesunięcie w kierunku x dla strefy 2:

UWAGA: Opcja ta będzie teraz dostępna również dla stołów z dwiema strefami, ale przesunięcie
zmniejszy dostępny rozmiar w strefie 2.

W tym przykładzie dodano 900 mm, a punkt referencyjny dla strefy 2 został przesunięty o 900 mm w
kierunku +X, gdy wybrano konfigurację MultiZone 2, która łączy strefę 2 i 3 w jedną:

Zalecane jest użycie płyty osłonowej w celu uzyskania odpowiedniego poziomu podciśnienia w strefie
łączonej.
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11.  POLECENIA BEZPOŚREDNIE

11.1.   Menu poleceń bezpośrednich

Menu Bar->Maszyna->Polecenia bezpośrednie

Użyj tego menu, aby wybrać funkcje do natychmiastowej realizacji na stole tnącym.
Każdy element menu można konfigurować korzystając z funkcji Edytuj polecenia...:

11.2.   Edytuj polecenia...

Pasek menu->Maszyna->Polecenia bezpośrednie->Edytuj polecenia bezpośrednie...

Tekst menu 1
Wpisz tekst, który opisuje Polecenie 1.
Ten tekst pojawi się w Menu poleceń bezpośrednich, Linia 1.
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Polecenie 1
Wpisz polecenie, które ma być wykonane, gdy w Menu poleceń bezpośrednich wybrana zostanie Linia 1
(Ctrl+1).
Aby sprawdzić listę dostępnych poleceń, zobacz Dodatek .
Możesz wpisać polecenie lub zbudować je używając przycisku +.

Tekst menu 2-4, Polecenia 2-4
Działają podobnie do Tekst menu 1 i Polecenie 1.

11.3.   Polecenia iPC

Użyj Poleceń iPC, aby tworzyć:
• Polecenia bezpośrednie

Prędkość i przyspieszenie przenośnika taśmowego
(%SSA)
Składnia: %SSA <prędkość> <przyspieszenie>.
Polecenie ograniczające prędkość i przyspieszenie.
Wartości określają procent wartości maksymalnej.

Podawanie arkuszy (%SHF )
Składnia: %SHF <odległość> <pozycja początkowa>
Polecenie przesuwające pas przenośnika o
określoną odległość. Pozycja początkowa jest
opcjonalna. Wartość jest podawana jako 1/1 000
mm.

Opóźnienie i-cut (I-SD)
Składnia: I-SD <czas>;
Rozpoczęcie realizacji jest opóźnione o <czas> ms

Komunikacja z podajnikiem arkuszy włączona (I-
FM 1)
Składnia: I-FM 1;
Włącza komunikację z podajnikiem arkuszy.

Komunikat i-cut (I-MS)
Składnia: I-MS <komunikat>.
Wyświetla <komunikat> przeznaczony dla
operatora.

Komunikacja z podajnikiem arkuszy wyłączona (I-
FM 0)
Składnia: I-FM 0;
Wyłącza komunikację z podajnikiem arkuszy.

Parkowanie i-cut (I-PK)
Składnia: I-PK.
Przechodzi do pozycji parkowania.

Zatrzymanie lub uruchomienie pompy próżniowej
(%PMP)
Składnia: %PMP <wł./wył.>.
Polecenie włączające i wyłączające pompę
próżniową.

Wybór punktu referencyjnego (%SRE)
Składnia: %SRE<1>/<X>.
Przełącza pomiędzy stałym punktem referencyjnym
(1) i punktem referencyjnym panelu (X).

Sterowanie kierunkiem podciśnienia (%SUC)
Składnia: %SUC<wł./wył.>.
Przełącza między podciśnieniem (on) i szybkim
uwolnieniem / funkcją Przedmuch (off).
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12.  KOPIE ZAPASOWE I PRZYWRACANIE

Po zakończeniu konfiguracji systemu, należy utworzyć kopię zapasową, używając funkcji Kopie zapasowe i
przywracanie.
Utworzenie kopii zapasowej spowoduje zapisanie do plików wszystkich podstawowych parametrów iPC,
takich jak regulacja narzędzi, konfiguracje maszyny, predefiniowane ustawienia (Zaawansowane > Zasoby)
oraz opcje (Edycja > Opcje).
Jeżeli Twój system przestanie działać prawidłowo lub przypadkiem zmienisz konfigurację, możesz łatwo
przywrócić wszystkie ustawienia do stanu z momentu wykonania kopii zapasowej. Kopie zapasowe można
tworzyć ręcznie lub automatycznie.
Ważne:

• Kopia zapasowa iPC zapisuje konfigurację iPC do wielu plików w systemie plików.
• Tworzenie kopii zapasowej systemu plików należy do zakresu odpowiedzialności klienta.

Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania automatycznej sekwencji kopii zapasowych, zobacz Kopia
zapasowa .

12.1.   Kopia zapasowa parametrów systemu

Ręczna kopia zapasowa parametrów systemu

Menu Bar->Zaawansowane->Kopia zapasowa konfiguracji...

Za każdym razem, podczas tworzenia Ręcznej kopii zapasowej, otwierane jest okno Wybierz folder.
Wybierz istniejący folder lub utwórz nowy i kliknij przycisk OK. Katalogi kopii zapasowej zostaną utworzone
we wskazanym folderze.
Używaj tej funkcji, aby tworzyć kopię zapasową ustawień systemu przed i po wykonaniu aktualizacji.

12.2.   Przywracanie parametrów systemu

Przywracanie parametrów systemu

Menu Bar->Zaawansowane->Przywróć konfigurację...

Przy każdym użyciu funkcji Przywróć, wyświetlane jest okno Otwórz plik.
Wybierz folder ze znacznikiem czasu, który chcesz przywrócić i kliknij Otwórz.
Lokalizacja automatycznych kopii zapasowych jest zdefiniowana tutaj: Kopia zapasowa . Lokalizacja ręcznie
tworzonych kopii zapasowych zależy od wyboru operatora tworzącego kopię.
Wywołanie autonomicznego narzędzia naprawy iPC, spowoduje przywrócenie najnowszej kopii, znalezionej
w folderze automatycznych kopii zapasowych.
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Zalecamy, aby przed każdym przywróceniem konfiguracji, wykonać ręczną kopię zapasową.
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13.  KONFIGURACJE IPC

Menu Bar->Edycja-> Opcje

Ustawienia Konfiguracji iPC to zestaw opcji określających ogólne zachowanie systemu.
Po pierwszej instalacji należy sprawdzić wszystkie opcje, aby upewnić się, że są prawidłowo skonfigurowane.
• Ogólne na stronie 277
• Produkcja na stronie 279
• Szacowanie czasu na stronie 281
• Urządzenia automatyzacji na stronie 282
• Wprowadzenie/Wyprowadzenie na stronie 286
• Kopia zapasowa na stronie 288
• Język na stronie 289
• Punkty referencyjne na stronie 290
• Połączenia na stronie 293
• Zadania dłuższe niż stół na stronie 228
• Dolna kamera na stronie 295

13.1.   Ogólne

Menu Bar->Edycja->Opcje...->Ogólne
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Rodzaj maszyny
Informacje na temat rodzaju podłączonej maszyny.

Długość obszaru roboczego:
Zmierzona długość obszaru roboczego.

Szerokość obszaru roboczego:
Zmierzona szerokość obszaru roboczego.

Odległość od stołu do podajnika

Ta wartość ma znaczenie tylko, gdy podłączony jest Podajnik arkuszy, wpływa na opcję Podawanie na przód
stołu dostępną w Konfiguracji produkcji. Suma wartości parametrów Odległość od stołu do podajnika i
Szerokość określa długość podawania wymaganą, aby arkusz materiału znalazł się na początku obszaru
roboczego urządzenia.

Jednostki
Wybierz Jednostki używane w interfejsie użytkownika (mm lub cale).

Jednostki prędkości
Wybierz Jednostki używane do wyświetlania szybkości w interfejsie użytkownika.

Domyślny kierunek fali/włókna
Wybierz z rozwijanej listy, czy chcesz określić domyślny kierunek fali/włókna.

Zachowaj historię  zadania

Usuń zadania z historii po
Określ, jak długo ukończone zadanie jest przechowywane w historii.
Wartość domyślna to 7 dni.
Maksymalna dopuszczalna wartość to 30 dni.
Duża liczba zadań w historii może wydłużyć czas uruchamiania iPC.

13.1.1.   Historia

Lista moich zadań zawiera zakładki Aktywne zadania oraz Historia. Wszystkie zadania historyczne są
zapisywane w zakładce Historia, która jest dostępna zawsze, gdy włączona jest opcja Zachowaj historię
zadań. (Opcja Pokaż historię została usunięta w iPC 2.6).
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13.2.   Produkcja

Menu Bar->Edycja->Opcje...->Produkcja
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13.2.1.   Czytaj najdalszy symbol pasera jako pierwszy

Określ kolejność odczytu znaczników paserów:

Odznacz
Normalna sekwencja.

Wybierz
Sekwencja:

1. Odczytaj znacznik pasera położony najdalej w osi X.
2. Odczytaj pozostałe znaczniki paserów w normalnej kolejności.
Funkcja ta pomaga iPC skalkulować rozmieszczenie i obrót krzywych na dużych arkuszach, ale wydłuża czas
realizacji.

Tolerancja wielkości znacznika pasera
Podaj dopuszczalną tolerancję zmiany rozmiaru w %.
Parametr ten określa akceptowaną tolerancję rozmiaru wszystkich kolejnych paserów na podstawie
zmierzonego rozmiaru pierwszego pasera. Wartość odzwierciedla +/- wartość procentową pierwszego
pasera.
Przykład: iPC ustala rozmiar pierwszego pasera na 6 mm. Jeżeli tolerancja jest ustawiona na 25%, oznacza
to, że wszystkie pozostałe pasery muszą mieć rozmiar 4,5–7,5 mm. Każdy paser, który nie mieści się w tym
zakresie, zostanie odrzucony.
Jest to cenna funkcja pozwalająca na uniknięcie fałszywych odczytów paserów w przypadku zadań z dużą
liczbą grafik lub wzorów.

13.2.2.   Krok osi X przed osią Y

Zdefiniuj priorytet funkcji Powielanie z przesunięciem:

Odznaczone
Zadanie będzie realizowane kolumna po kolumnie (Y).

Zaznaczone
Zadanie będzie realizowane wiersz po wierszu (X).

13.2.3.   Podziel długie linie

Ta funkcja dzieli (długą) linię na segmenty o określonej długości.
Poprawia przez to kompensację.
Przykład:
Masz zamiar wyciąć w elastycznym materiale duży prostokąt, jednocześnie wymagany jest wysoki poziom
dopasowania nadruku do cięcia.
Kompensacja tylko na rogach prostokąta nie daje optymalnego wyniku, nawet przy dużej liczbie znaczników
paserów.
Krótsze linie umożliwiają dokładniejsze dopasowanie nadruku do cięcia.
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UWAGA: Ma to znaczenie tylko w przypadku korzystania z pełnej kompensacji.

Maksymalna długość
Określa maksymalną długość dozwoloną podczas dzielenia długich linii.

Pomiń ustawienia przesunięcia produkcji MultiZone
Opcja ta włącza lub wyłącza parametr przesunięcia pozycji strefy, który określa przesunięcie w kierunku
X pomiędzy pierwszą i drugą strefą. Aby uzyskać więcej informacji na temat produkcji MultiZone, patrz 
Produkcja wielostrefowa na stronie 255 .

13.2.4.   Automatyzacja

Gdy opcje Automatyzacja i Sprawdź narzędzie w regularnych odstępach czasu są zaznaczone, funkcja
Automatyzacja jest dostępna na zakładce Produkcja. To ustawienie powoduje, że Wysokość narzędzia jest
automatycznie mierzona w wybranych odstępach czasu.

UWAGA: Ta funkcja automatyzacji jest dostępna tylko dla serii XP i C; nie dla serii X.

13.3.   Szacowanie czasu

Menu Bar->Edycja->Opcje...->Ogólne
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Modyfikuj te parametry, aby wyregulować Szacowanie zadań:
• Ręczna obsługa pomiędzy kolejnymi stołami - Czas spędzony na przechodzeniu z jednego Stołu do

drugiego.  Stół na stronie 108 .
• Przygotowanie stołu - Dodatkowy czas na przygotowanie.
• Końcowa obsługa - Dodatkowy czas na kończenie zadania.
• Pokaż całkowity czas produkcji - Zaznacz, jeżeli podany tutaj czas przygotowania, ma być uwzględniony

w oszacowaniu pokazywanym na liście Moje zadania.

UWAGA: Szacowanie bazuje na liczbie zamówionych kopii , nie na liczbie kopii wprowadzonej w
konfiguracji produkcji.

13.4.   Urządzenia automatyzacji

Menu Bar->Edycja->Opcje...->Urządzenia automatyzacji

 Podajnik I-SF
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iPC komunikuje się z podajnikiem arkuszy przez łącze szeregowe.

Aby nawiązać komunikację pomiędzy iPC i modułem podajnika, postępuj według poniższych instrukcji:

1. Podłącz moduł podajnika do komputera używając portu szeregowego COM lub adaptera USB na port
szeregowy.

2. W oknie Menedżera urządzeń Windows odszukaj ustawienia portu COM, do którego połączony jest
podajnik arkuszy.

3. Zmień ustawienia na: Numer portu COM: Jak odnaleziony w punkcie (2), Bity na sekundę: 9600, Bity
danych: 8, Parzystość: Nieparzysty, Bity stopu: 1, Sterowanie przepływem: Brak

4. Dostosuj ustawienia w oknie Feeder Connection, aby były zgodne z wartościami w Device Manager.
5. Ne ekranie dotykowym modułu podajnika arkuszy włącz komunikację z iPC.
6. Otwórz okno Konfiguracji iPC i sprawdź, czy dostępna jest opcja Podajnik. Jeżeli nie, skontaktuj się z

dystrybutorem oprogramowania iPC, aby zamówić stosowną licencję.

 Podajnik I-BF
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iPC może sterować podajnikiem płyt i-BF oraz stackerem materiału i-MS za pośrednictwem połączenia
Ethernet.
Aby podłączyć podajnik lub podajnik i układarkę, postępuj zgodnie z instrukcjami:
1. Wybierz z rozwijanej listy Podajnik i-BF jako Urządzenie automatyzacji. Adres IP systemu podajnika

i układarki; w polu odczytu wyświetlany jest adres 192.168.50.101.
2. Jeżeli razem z podajnikiem podłączony jest stacker, zaznacz pole wyboru Użyj stackera, jeżeli stacker nie

jest podłączony, upewnij się, że pole wyboru nie jest zaznaczone.
3. Jeżeli stacker jest podłączony, wymagane są dodatkowe informacje.

a Jeżeli układarka jest zainstalowana na stole rozszerzającym stołu tnącego, zaznacz pole wyboru Stół
rozszerzający zainstalowany.

b Jeżeli układarka jest zainstalowana bezpośrednio na stole tnącym (konfiguracja standardowa),
upewnij się, że opcja Stół rozszerzający zainstalowany nie jest zaznaczona.

W celu uruchomienia zadania z układarką zainstalowaną bezpośrednio na stole tnącym system musi
być odpowiednio skonfigurowany. Odbywa się to przez naciśnięcie przycisku Ustaw pozycje układarki.
W wyświetlonym oknie dialogowym pokazywane są zalecane pozycje pozwalające na osiągnięcie
maksymalnej długości materiału lub minimalnego czasu podawania / maksymalnego efektu dociskającego
w trybie równoczesnym.
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W dolnej części okna dialogowego wyświetlane są wykryta i oczekiwana wersja oprogramowania sterownika
programowalnego w systemie podajnika-układarki. Jeśli wersje te się nie zgadzają, zostanie wyświetlone
ostrzeżenie. W tym oknie można też wykonywać kopię zapasową konfiguracji sterownika programowalnego
i przywrócić ją.
Informacje na temat konfiguracji układarki i korzystania z Trybu produkcji z podajnikiem i układarką są
dostępne w Podręczniku użytkownika stołu tnącego.

 Automatyka robotyki

• Adres IP to adres połączenia ethernetowego do PLC obsługującego robota.
• Port jest numerem portu używanym dla tego samego połączenia.
• Standardowo dynamiczny chwytak powinien być zaznaczony, z wyjątkiem niektórych instalacji

przedprodukcyjnych.
• Standardowo chwytak wielostrefowy powinien być zaznaczony. Wyjątkiem są konfiguracje, w których

chwytak pokrywa cały obszar roboczy stołu (pojedyncza strefa).

 Automatyka Mermaid Flexo
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Aplikacja iPC może odbierać polecenia, aby wykonywać zadania cięcia Flexo w trybie automatycznym przez
odbieranie poleceń z serwera przy użyciu określonego adresu IP. Połączenie można przetestować wciskając
przycisk Testuj połączenie.

13.5.   Wprowadzenie/Wyprowadzenie

Menu Bar->Edycja->Opcje...->Wprowadzenie/Wyprowadzenie
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Funkcja Wprowadzenie/Wyprowadzenie jest stosowana głównie do frezowania.
Dodanie do krzywej Wprowadzenia/Wyprowadzenia umożliwia dynamiczne rozpoczęcie i zakończenie
krzywej, dzięki czemu cięcie może rozpoczynać się i kończyć wewnątrz lub na zewnątrz ścieżki.
Ma to znaczenie podczas frezowania, ponieważ początkowe zagłębienie i końcowe uniesienie frezu mogą
powodować efekty cięcia, które nie są spójne z resztą krawędzi elementu.
Aby uzyskać informacje, jak zastosować Wprowadzenie i/lub Wyprowadzenie, zobacz:
1. Modyfikacje krzywej .
2. Modyfikacje punktu krzywej .
W opisanym tu oknie Wprowadzenie/Wyprowadzenie określ wartości domyślne używane przez funkcję
Wprowadzenia i/lub Wyprowadzenia.
Dostępne są następujące parametry:

Usuń wszystkie wprowadzenia i wyprowadzenia
Po wybraniu tej opcji, wszystkie Wprowadzenia i Wyprowadzenia są usuwane z Zadania.

Dodaj Wprowadzenia
Do krzywych domyślnie dodawane są Wprowadzenia.

Dodaj Wyprowadzenia
Do krzywych domyślnie dodawane są Wyprowadzenia.
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Na zewnątrz krzywych
Wprowadzenie i Wyprowadzenie są dodawane na zewnątrz krzywej, do której zostały zastosowane.

Wewnątrz krzywych
Wprowadzenie i Wyprowadzenie są dodawane wewnątrz krzywej, do której zostały zastosowane.

Zależne od narzędzia
Położenie wewnątrz lub na zewnątrz oraz promień Wprowadzenia i Wyprowadzenia zależą od ustawień
narzędzia dostępnych w oknie Edycji warstwy dla Warstwy, w której umieszczona jest krzywa.

Promień wprowadzenia/ Promień wyprowadzenia
Wprowadzenie i Wyprowadzenie mają zawsze formę łuku o promieniu, który określa ich wielkość.
Promień powinien być wystarczająco duży, aby uwzględnić średnicę frezu.

Pokaż to okno podczas wykonywania Wprowadzenia/Wyprowadzenia
Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, okno ustawień pojawia się zawsze, gdy w oknach Edytuj krzywą lub Edytuj
punkt krzywej stosowane są Wprowadzenia lub Wyprowadzenia.

13.6.   Kopia zapasowa

Menu Bar > Edycja > Opcje > Kopia zapasowa
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Użyj tego okna, aby skonfigurować automatyczną sekwencję kopii zapasowych.
Wybierz automatyczne tworzenie kopii zapasowej systemu w cyklu dziennym, tygodniowym lub
miesięcznym.
Aby uniknąć zajęcia całego miejsca na dysku, należy określić maksymalną liczbę kopii zapasowych, po której
wyświetlane jest ostrzeżenie.
W przypadku wielu kont użytkowników komputera kopia zapasowa powinna być umieszczona w
dostępnym dla wszystkich folderze, na centralnym serwerze lub np. w katalogu C:\Users\Public\Documents
\Kongsberg_backup.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kopie zapasowe i przywracanie .

13.7.   Język

Menu Bar->Edycja->Opcje...->Język
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Domyślny język systemu Windows
Domyślnie język interfejsu użytkownika jest ustawiany na zgodny z językiem systemu operacyjnego
Windows.

Inny język
Zaznacz tę opcję jeżeli:

1. Bieżący język Windows nie jest obsługiwany przez iPC.
2. Chcesz wybrać inny język.
Wybierz z rozwijanej listy żądany język i kliknij OK.
Uruchom ponownie iPC, aby aktywować nowe ustawienia języka.

UWAGA: Aby poprawnie wyświetlić tekst w oknie iPC Połączenie z maszyną również w językach
korzystających ze znaków spoza zestawu Unicode (takich jak chiński i rosyjski), w panelu sterowania
systemu Windows należy wybrać następujące ustawienia: Region i język – zakładka Formaty –
wybierz odpowiedni Format. Na zakładce Administracyjne: Zmień ustawienia regionalne systemu.

13.8.   Punkty referencyjne

Menu Bar->Edycja->Opcje...->Punkty referencyjne
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O punktach referencyjnych
Aby ustalić pozycję zadania na stole, używane są punkty referencyjne.
Dla bieżącego zadania wybrany punkt referencyjny ma współrzędne X=0, Y=0.

13.8.1.   Główny punkt referencyjny

Główny punkt referencyjny (R) to stały punkt referencyjny na stole.
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Można wybrać go na liście punktów referencyjnych, jednak nie można tego punktu referencyjnego
edytować ani kasować.

13.8.2.   Punkty referencyjne zdefiniowane przez użytkownika

Utwórz Punkty referencyjne zdefiniowane przez użytkownika

1. Kliknij na przycisku Nowy, aby utworzyć Punkt referencyjny zdefiniowany przez użytkownika.
2. W polu edycyjnym Nazwa wpisz nazwę punktu referencyjnego.
3. Ustal pozycję punktu referencyjnego:

a Wpisz współrzędne X/Y w polach Pozycja.
Współrzędne są podawane w odniesieniu do głównego punktu referencyjnego.

b Kliknij przycisk Aktualizuj, aby ustawić współrzędne punktu referencyjnego w bieżącej pozycji
lasera.

Kliknij OK, aby aktywować nowe parametry punktu referencyjnego.

Usuń Punkt referencyjny zdefiniowany przez użytkownika

1. Na liście punktów referencyjnych zaznacz Punkt referencyjny zdefiniowany przez użytkownika, który
chcesz skasować.

2. Kliknij Usuń.

Punkt referencyjny panelu
Punkt referencyjny panelu to specjalna wersja Punktów referencyjnych zdefiniowanych przez użytkownika.
Możesz wybrać go z listy dostępnych punktów referencyjnych.
Punkt referencyjny panelu można zdefiniować na trzy sposoby:

1. Wpisz współrzędne X/Y w polach Pozycja.
Współrzędne są podawane w odniesieniu do głównego punktu referencyjnego.

2. Kliknij przycisk Aktualizuj, aby ustawić punkt referencyjny panelu w bieżącej pozycji lasera.

3.

Naciśnij Ustaw punkt referencyjny.
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Punkt referencyjny panelu jest ustawiany w bieżącej pozycji lasera.

13.9.   Połączenia

Pasek menu->Edycja->Opcje...->Połączenia

Kongsberg Hub:

Baza danych zasobów:

Folder zgłaszania:

Adres/lokalizacja Kongsberg Hub, bazy zasobów i folderu przesyłania są zdefiniowane. Dla wszystkich
ustawień zalecaną wartością jest "Użyj domyślnych połączeń".

Folder przesyłania seryjnego:

Tutaj można zdefiniować opcjonalny folder przesyłania na potrzeby produkcji seryjnej. Patrz opis w 
Produkcja seryjna na stronie 244 .
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UWAGA: Pliki umieszczone w folderze przesyłania zostaną automatycznie dodane do moich zadań.

Nazwa pliku docelowego serii

Pliki wysłane do folderu przesyłania seryjnego zostaną umieszczone w pliku seryjnym widocznym na liście
moich zadań. Nazwa pliku zaczyna się od wprowadzonej tutaj nazwy.

13.10.   Zadania dłuższe niż stół

Pasek menu->Edycja->Opcje...->Zadania dłuższe niż stół

Możliwa jest zmiana niektórych domyślnych ustawień funkcji Zadania dłuższe niż stół.
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13.10.1.   Kompensacja przesunięcia podczas podawania

Te opcje obowiązują dla zadań ze znacznikami pasowania wykorzystujących rodzaje kompensacji
korzystających z dokładnego rozmiaru, z wyjątkiem pełnej kompensacji i kompensacji liniowej.

Ta funkcja służy do kompensacji niedokładności lub przesunięcia/szczeliny powstałej podczas podawania
przez przenośnik w celu zagwarantowania lepszego dopasowania linii cięcia między sekcjami (Połączenia).
Jest to możliwe dzięki porównaniu położenia paserów z dwóch odczytów: przed podawaniem przez
przenośnik i po nim. Dlatego konieczne może być dopasowanie położenia linii podziału w taki sposób, aby
znacznik pasowania znajdował się tuż za linią podziału.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz  Opcje dla funkcji Zadania dłuższe niż stół na stronie 231 .

Ustawienia kompensacji można konfigurować osobno dla kierunku X i Y:
• Wzdłuż stołu (X) – pozwala dopasować linie cięcia w przypadku, gdy występują niewielkie przesunięcia

w kierunku X.
Korzystanie z tej funkcji może wpłynąć na ostateczny rozmiar po docięciu, w związku z czym nie jest
zalecane. Funkcji należy używać wyłącznie w przypadku dużego przesunięcia w kierunku X wynikającego
z nieprawidłowego pomiaru długości podczas podawania przez przenośnik.

• W poprzek stołu (Y) – pozwala lepiej dopasować linie cięcia między ramkami w przypadku, gdy
występują niewielkie przesunięcia w kierunku Y. Większość przenośników powoduje delikatne
przesunięcie w lewo lub w prawo w kierunku Y podczas podawania, dlatego domyślnie ta funkcja jest
włączona.
W przypadku dużych przesunięć materiału w kierunku Y lub jego kurczenia się w kierunku Y podczas
podawania lepiej wyłączyć tę funkcję.

13.10.2.   Podziel zadanie na ramki

• Odczytaj wszystkie dostępne pasery
iPC odczyta wszystkie dostępne pasery w obszarze roboczym, nawet jeśli linia podziału jest związana
z małą sekcją. Funkcja pozwala lepiej oszacować ogólny obrót i rozciągnięcie, ale nieco wydłuża
całkowity czas produkcji.

• Wytnij najkrótszą ramkę jako pierwszą
Funkcja domyślnie dzieli zadanie dłuższe niż stół i podczas automatycznych obliczeń dotyczących
podziału uwzględnia najmniejszą sekcję na początku. Włącz tę funkcję, jeśli najmniejsza sekcja ma być
cięta na początku, wyłącz ją, jeśli najmniejsza sekcja powinna być cięta jako ostatnia.

Zwykle najmniejsza sekcja nie powinna być cięta na końcu, ponieważ w takim przypadku występuje ryzyko
ześlizgnięcia się materiału ze stołu pod własnym ciężarem, nawet jeśli podciśnienie jest włączone.

Jeśli materiał jest bardzo rozciągliwy, najlepiej aby ostatnia sekcja nie miała długości równej pełnej
długości stołu, ponieważ może to skutkować koniecznością cięcia poza dostępnym obszarem (roboczym).

13.11.   Dolna kamera

Menu Bar->Edycja->Opcje...->Dolna kamera
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Używając podanego adresu IP iPC może komunikować się z opcjonalnym systemem dolnej kamery i odbierać
obrazy. Połączenie można przetestować wciskając przycisk Testuj połączenie.

13.11.1.   Regulacja ustawień systemu w profilu arkusza

Jeżeli obraz jest zbyt ciemny lub na wszystkich zadaniach pojawia się stałe przesunięcie, konieczna może być
regulacja. Ustawienia dolnej kamery są dostępne w menu Opcje->Dolna kamera->Ustawienia dolnej kamery
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Okno Ustawienia dolnej kamery

Ustawienia
• Narożnik referencyjny systemu - DolnyPrawy lub GórnyPrawy

• W tym narożniku iPC wykona pomiar.
• Będzie to punkt odniesienia.

• Przesunięcie X - przesunięcie w mm
• Przesunięcie Y - Górny Prawy - Przesunięcie w osi Y, gdy do wykrywania przesunięcia używany jest

GórnyPrawy narożnik
• Przesunięcie Y - Dolny Prawy - Przesunięcie w osi Y w mm, gdy do wykrywania przesunięcia używany

jest DolnyPrawy narożnik
• Skalowanie X oraz Skalowanie Y - ręczna kompensacja skali liniowej

• 0,0 oznacza brak skalowania
• 0,001 - skalowanie arkusza o szerokości 2 000 mm/78,74 cala o 2 mm/0,08 cala
• Wymagany jest wybór 5 trybu rotacji wydruku (aby uzyskać instrukcje, skontaktuj się

z pracownikiem serwisu Kongsberg).
• Przesunięcie obrotowe - obrót arkusza w stopniach.

13.11.1.1 Konfiguracja kamery
Podstawowa wskazówka to, że jaśniejsze obrazy są lepsze.
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Ekspozycja: 500–3000, to jest czas migawki. Wyższe wartości zapewniają dłuższy czas ekspozycji i jaśniejsze
zdjęcia.

Gamma to współczynnik poprawy obrazu - domyślnie 600 - zakres od 400 do 1 000. Niższa wartość poprawia
zakres dynamiczny obrazu, przy pewnej utracie kontrastu.

Wzmocnienie: Większe wzmocnienie da jaśniejszy obraz, ale najpierw użyj Gammy i Ekspozycji, ponieważ
wzmocnienie zwiększy szum obrazu.
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14.  POŁĄCZENIE Z MASZYNĄ I
KONFIGURACJA

Otwórz Pasek narzędzi Windows i uruchom Połączenie z maszyną, naciskając lewy przycisk myszy. (Prawy
przycisk myszy otwiera okno dialogowe z informacjami o konserwacji).
Dostępne są następujące opcje menu:

• Konfiguracja maszyny
• Konfiguracja narzędzia
• Menu serwisowe
• Połączenie z maszyną - informacje...
• Zakończ

UWAGA: Funkcje te obejmują podstawowe ustawienia systemowe, które zwykle konfiguruje się
tylko raz.

Zmian tych ustawień powinien dokonywać wyłącznie przeszkolony personel.

                                                                                                                                                                                                           299 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Podręcznik użytkownika



14.1.   Konfiguracja maszyny

14.1.1.   Konfiguracja sprzętowa

Połączenie z maszyną->Konfiguracja maszyny->Konfiguracja sprzętowa
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2 pompy próżniowe
Sprawdź czy system jest skonfigurowany do pracy z
2 pompami próżniowymi.

Użyj pomp do funkcji Blow Back
System jest skonfigurowany do pracy z 2 pompami
próżniowymi oraz pompy obsługują funkcję
Przedmuch.

Ustawienia podciśnienia
W tym oknie możesz wybrać sprzętową
konfigurację podciśnienia na stole tnącym; liczba
sekcji podciśnienia.

Przenośnik / Linijki stołu
Określ, czy system ma zamontowany przenośnik,
linijki stołu czy nie.

Panel operatora
Określa pozycję Panelu operatora.
Ta informacja definiuje kierunki przesunięcia
krokowego przypisane przycisków przesuwania
ruchem krokowym na Panelu operatora.

Ustawienia kamery
Otwiera okno dialogowe Ustawienia kamery.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz  Operacje
dotyczące kamery na stronie 310 .

Komunikacja
Połączenie poprzez komunikację szeregową lub TCP.
Szeregowe: Wybierz port COM
Opcja długich przewodów CAN włączona/
wyłączona

Konfiguracja narzędzia frezującego
Otwiera okno dialogowe ustawień frezowania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych ustawień, zobacz Podręcznik użytkownika stołu tnącego.

14.1.2.   Ustawienia

Połączenie z maszyną->Konfiguracja maszyny->Ustawienia
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Podciśnienie/Przedmuch
Wybierz zainstalowane rozwiązanie Podciśnienia/Blow Back.

• Standardowy przedmuch przy użyciu wentylatora.
Przedmuch Blow Back jest obsługiwany przez oddzielny wentylator.

• Przedmuch przy użyciu pompy próżniowej
Przedmuch Blow Back jest obsługiwany przez pompę próżniową.

Prędkość ruchu krokowego
Zdefiniuj niską i wysoką Prędkość ruchu krokowego jako procent maksymalnej prędkości.

Przyrostowy ruch krokowy
Zdefiniuj wielkość kroku przy wolnym i szybkim Przyrostowym ruchu krokowym.

Podziel podawanie arkusza
Standardowo podawanie materiału jest realizowane jako jeden ciągły ruch.
Zaznacz tę opcję, aby podzielić podawanie materiału na dwa ruchy.
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Przy niektórych rozmiarach materiału pomaga to uniknąć niepożądanych przerw spowodowanych
zatrzymaniem awaryjnym.

Korekta podawania arkusza
Dodaj wartość korekty.
Wartość dodatnia zwiększa ruch.

Prędkość przenośnika
Określ Prędkość przenośnika jako procent maksymalnej prędkości.
Aby zapewnić optymalne podawanie, niektóre materiały wymagają zmniejszonej prędkości przenośnika.

Przyspieszenie przenośnika
Określ Przyspieszenie przenośnika jako procent maksymalnego przyspieszenia.
Aby zapewnić optymalne podawanie, niektóre materiały wymagają zmniejszonego przyspieszenia
przenośnika.

Tryb kalibracji wysokości narzędzia
Wybierz tryb kalibracji:

• Ręczna regulacja - zastosuj ręczną procedurę kalibracji wysokości narzędzia.
• Automatyczny pomiar - zastosuj do kalibracji wysokości narzędzia podkładkę X-pad. Maszyny z

podkładką X-pad.
Uwaga: Maszyny serii XP i C dysponują funkcją automatycznego pomiaru tylko poprzez stację pomiarową.

Domyślne
Przywraca wartości domyślne wszystkich parametrów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych ustawień, zobacz Podręcznik użytkownika stołu tnącego.

14.1.3.   Instalacja

Połączenie z maszyną->Konfiguracja maszyny->Instalacja
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Ustaw pozycję dla Main Reference Point
Uruchamia kreator Ustawiania punktu referencyjnego.
Postępuj według instrukcji kreatora.
Uwaga: Wykonaj tę funkcję dla wszystkich uchwytów narzędziowych.

Rejestracja rozmiaru stołu
Uruchamia kreator Rejestracji rozmiaru stołu.
Postępuj według instrukcji kreatora.

Regulacja kąta X1 do X2
Uruchamia kreator Regulacji kątów X1 do X2.
Postępuj według instrukcji kreatora.

Ustawianie położenia miarki
Uruchamia kreator Ustawiania położenia miarki.
Postępuj według instrukcji kreatora.

Mapowanie powierzchni stołu
Uruchamia kreator Mapowania powierzchni stołu.
Uruchamiać na powierzchni stołu próżniowego, bez podkładu do cięcia i pasa przenośnika.
Postępuj według instrukcji kreatora.

Odniesienie do blatu stołu
Aktualizuje pomiar wysokości blatu stołu w pozycji wskaźnika laserowego.
Pomiar jest wykonywany na powierzchni podkładu do cięcia; bez materiału.
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Kalibruj wkładkę pomiarową
Uruchamia kreator Kalibracji wkładki pomiarowej.
Postępuj według instrukcji kreatora.

Dostosuj pozycję stacji pomiarowej
Stoły serii XP i C mają kreator do regulacji stacji pomiarowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych ustawień, zobacz Podręcznik użytkownika stołu tnącego.

14.2.   Konfiguracja narzędzia

Połączenie z maszyną->Konfiguracja narzędzia

Zidentyfikowane narzędzia
Pokazuje narzędzia zainstalowane w stole tnącym.

Wybierz narzędzie
Użyj przycisków opcji, aby wybrać narzędzie do regulacji.

Identyfikuj narzędzia
Wykonuje sekwencję identyfikacji narzędzia.
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14.2.1.   Reguluj aktywne narzędzie

14.2.1.1 Ogólne
Regulacja narzędzi odbywa się za pomocą kreatorów.
Wszystkie narzędzia powinny być regulowane w tym uchwycie narzędziowym, w którym będą używane.
Do procesu regulacji zalecamy stosowanie tektury falistej lub litej.

14.2.1.2 Dostępne opcje regulacji
Wysokość narzędzia

Końcówka narzędzia powinna dotykać powierzchni podkładu do cięcia.

Ustawienie opóźnienia
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Opóźnienie noża zależy od zainstalowanego adaptera ostrza.

Regulacja obrotu 

Regulacja kąta narzędzia stycznego do kierunku ruchu.

Regulacja przesunięcia środka

Regulacja narzędzia na boki, aż będzie wyśrodkowane.

Regulacja przesunięcia środka

Regulacja narzędzia na boki, aż będzie wyśrodkowane.

Ręczna regulacja

W przypadku przesunięcia kątowego i przesunięcia środka dostępna jest opcja ręcznej regulacji.

Kalibracja kamery
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Kompensacja przesunięcia kamery i zniekształcenia soczewkowego.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz  Operacje dotyczące kamery na stronie 310 .

Kalibracja kąta V-notch

W celu skompensowania przesunięć mechanicznych można przeprowadzić regulację kątów V-notch.

Regulacja przesunięcia 

Regulacja przesunięcia względem wskaźnika laserowego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych regulacji narzędzi, zobacz podręcznik użytkownika stołu
tnącego.

                                                                                                                                                                                                           308 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Podręcznik użytkownika



14.2.2.   Więcej

Okno dialogowe Więcej udostępnia opcje Ignorowania, Usuwania oraz Dodawania do listy narzędzi.
Lista narzędzi zawiera narzędzia, które możesz wybrać dla dostępnych slotów narzędziowych.

Ignoruj automatyczną identyfikację narzędzi
Gdy zawiedzie automatyczne wykrywanie narzędzia, można skorzystać z opcji Ignoruj automatyczną
identyfikację narzędzi i wybrać narzędzie ręcznie.
Jeżeli wybrana jest opcja Ignoruj automatyczną identyfikację narzędzi, Ustawienia narzędzia nie ulegają
zmianie po:

• Sekwencji zerowania pozycji stołu
• Uruchomieniu funkcji Identyfikuj narzędzia

Usuń narzędzie
Gdy narzędzie nie jest już używane, skorzystaj z opcji Usuń narzędzie.
Usunięte narzędzie nie będzie już dostępne na liście narzędzi w oknie dialogowym Edytuj warstwę.

Dodaj narzędzie
Skorzystaj z opcji Dodaj narzędzie, aby

• Dodać nowe narzędzia
• Dodać narzędzia, przy których zawiodła funkcja Automatyczne wykrywanie narzędzia
Narzędzie jest dodawane do listy narzędzi.

                                                                                                                                                                                                           309 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Podręcznik użytkownika



14.3.   Operacje dotyczące kamery

14.3.1.   Pokaż kamerę

Menu Bar->Maszyna->Pokaż kamerę

Panel maszyny->Pokaż kamerę

Używaj tej funkcji do szybkiego sprawdzenia obrazu
kamery.

Test wykrywania przy użyciu kamery:
• Z rozwijanego menu wybierz rodzaj

wykrywania.
• Przesuń odpowiedni materiał w pole widzenia

kamery.
• Wykryte pasowanie jest podświetlane.
• Zielony pasek pod obrazem wskazuje jakość

wykrywania.

14.3.2.   Ustawienia kamery

Połączenie z maszyną->Konfiguracja maszyny->Konfiguracja sprzętowa->Ustawienia kamery
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Wymagania wstępne:
• Kamera musi być dostępna w menedżerze urządzeń jako urządzenie do przetwarzania obrazu.
• Zainstalowane muszą być odpowiednie sterowniki kamery (dla kamery i-cut sterowniki Epix).

• Jeżeli używana jest kamera i-cut, wybierz Dodaj
kamerę i-cut.

• Zaznacz na liście kamer tę, która jest obecnie
podłączona.

• Wybierz Edytuj.

• Nazwij odpowiednio kamerę.
• Wybierz rodzaj kamery (Głowica narzędziowa,

Stos wejściowy).
• Wybierz OK, aby zapisać ustawienia.
Podłączona Głowica narzędziowa jest oznaczona
symbolem (*) na początku nazwy.

14.3.3.   Konfiguracja i-Camera

Połączenie z maszyną->Konfiguracja maszyny->Konfiguracja sprzętowa->Ustawienia kamery

Jeżeli Twój system jest wyposażony w moduł i-Camera, dostępne są pewne dodatkowe funkcje:
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• Odśwież widok.
• Wybierz odpowiednią kamerę.
• Wybierz Edytuj.

W tym oknie możesz użyć funkcji:
• Nazwać kamerę.
• Wybrać rodzaj głowicy narzędziowej.
• Wybrać głowicę narzędziową.
• Wybrać Włącz zaawansowane ustawienia, aby

dostosować parametry.

Uwaga:
Przed regulacją należy ustawić kamerę na
odpowiedniej wysokości:
Naciśnij Ręcznie narzędzie w dół, aby przesunąć
kamerę do odpowiedniej pozycji.
Naciśnij OK, aby zakończyć.

Jakość obrazu
Dostosuj i przetestuj ustawienia, aby uzyskać
stabilne i precyzyjne wykrywanie znaczników
paserów.
Uwaga: Regulację ustawień kamery można
wykonać również z okna pasowania .

Tryb przechwytywania
Wybierz Minimalizuj odbicia, aby korzystać z
wbudowanej lampy kamery (domyślne).
Wybierz Minimalizuj cienie, aby eliminować błędy
powodowane przez cienie.
Wybierz Bez oświetlenia, aby wyłączyć wbudowaną
lampę kamery.

Konfigurowanie firmware (wyróżnione na
ilustracji)
Konieczne jest zainicjowanie firmware kamery.
Zwykle ta czynność jest wykonywana w fabryce,
ale jest wymagane w przypadku montażu nowej
kamery lub w przypadku starej kamery podczas
bezpośredniego uaktualniania z wersji iPC starszej
niż 2.4.0.
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14.3.4.   Regulacja przesunięcia

Połączenie z maszyną->Konfiguracja narzędzia->Reguluj aktywne narzędzie->Regulacja
przesunięcia

Dwa pierwsze kroki są obowiązkowe:
• Wykonaj Regulację przesunięcia pomiędzy

wskaźnikiem lasera i wszystkimi slotami
narzędziowymi.

• Wybierz jedno narzędzie, najlepiej nóż, jako
narzędzie referencyjne do regulacji przesunięcia
pomiędzy wskaźnikiem laserowym i kamerą.

Wybierz Regulację przesunięcia i przejdź przez
ustawienia kreatora.

14.3.5.   Kalibracja kamery

Połączenie z maszyną->Konfiguracja narzędzia->Reguluj aktywne narzędzie->Kalibracja
kamery
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W tej procedurze użyj tego samego narzędzia
referencyjnego co w poprzednim rozdziale.

Wybierz Kamera, a następnie Reguluj aktywne
narzędzie
Krok po kroku postępuj według instrukcji kreatora.

Wybierz Kalibracja kamery.

Postępuj według instrukcji kreatora:
1. Wybierz narzędzie referencyjne, najlepiej to

samo narzędzie, które było używane podczas
wcześniejszej regulacji przesunięcia.

2. Umieść na stole arkusz cienkiego materiału.
3. Zablokuj arkusz używając funkcji Podciśnienie

włączone.
4. Przesuń ruchem krokowym wskaźnik laserowy

nad arkusz.
5. Naciśnij Start, aby utworzyć znacznik

referencyjny.
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Podczas gdy arkusz jest przytrzymywany przez
podciśnienie:
1. Ruchem krokowym przesuń głowicę

narzędziową w bok.
2. Ostrożnie zdejmij wycinek ze znacznika

referencyjnego.
3. Naciśnij Dalej.

1. Sprawdź, czy znacznik został prawidłowo
odnaleziony.

2. Naciśnij Dalej.
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Działanie kreatora kalibracji kamery zostanie
zakończone.
Wyświetlona zostanie informacja o prawidłowym
zakończeniu działania kreatora.
Naciśnij Zakończ.

Naciśnij Zamknij, aby zakończyć procedurę.

Uwaga: Widok kamery będzie teraz zorientowany
zgodnie z widokiem warstw / widokiem produkcji .

14.4.   Menu serwisowe

Uwaga:
Funkcje menu serwisowego są dostępne tylko dla certyfikowanych pracowników serwisu.
Nie są one przeznaczone dla operatorów stołu.

14.4.1.   Wyświetlanie komunikatów

Połączenie z maszyną->Menu serwisowe->Wyświetlanie komunikatów
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Okienko komunikatu przy ostrzeżeniu
Zaznacz, jeżeli chcesz, aby okno wyświetlania komunikatów było prezentowane przy każdym ostrzeżeniu.
Komunikaty błędów są wyświetlane zawsze.

Zawsze na wierzchu
Zaznacz, jeżeli chcesz, aby wyświetlania komunikatów było prezentowane zawsze na wierzchu Pulpitu.

Rejestruj wiadomości
Jeżeli ta opcja jest włączona, wszystkie komunikaty są rejestrowane do późniejszego badania.
Przydatne podczas diagnozowania problemów.

Pokaż
Określ poziom wyświetlania komunikatów:

• Wszystkie - wyświetlane są wszystkie komunikaty.
• Tylko ważne
• Tylko krytyczne

14.4.2.   Zrzut pamięci

Połączenie z maszyną->Menu serwisowe->Zrzut pamięci

Uruchamia aplikację Zrzut pamięci.
Wykorzystywane do konserwacji oprogramowania.
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Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika Hwtest.

14.4.3.   Wyświetlanie pozycji

Połączenie z maszyną->Menu serwisowe->Wyświetlanie pozycji

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika stołu tnącego.
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14.4.4.   Pokaż okno podciśnienia

Ustaw strefy podciśnienia odpowiednie do realizacji otwartego zadania.
Uwaga: To okno jest dostępne z: Panel maszyny->Strefy podciśnienia

14.4.5.   Emulacja panelu operatora

Połączenie z maszyną->Menu serwisowe->Emulacja panelu operatora

Funkcja służąca do konserwacji oprogramowania.

14.4.6.   Wybór uchwytu narzędziowego

Połączenie z maszyną->Menu serwisowe->Wybór uchwytu narzędziowego
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Wybierz uchwyt narzędziowy do testu.
Ta funkcja jest dostępna tylko, gdy iPC nie jest połączone ze stołem tnącym.

14.4.7.   Pomiar pozycji/prostoliniowości

Połączenie z maszyną->Menu serwisowe->Pomiar pozycji/prostoliniowości

Pomiar pozycji/prostoliniowości jest narzędziem przeznaczonym wyłącznie dla certyfikowanych
pracowników serwisu.
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14.5.   Połączenie z maszyną - informacje...

Wersja systemu
Wersja systemu i data zainstalowanego
oprogramowania.

Wymiary maszyny
Wymiary maszyny zapisane przez funkcję
Rejestracja rozmiaru stołu.

Rodzaj maszyny
Typ podłączonego stołu tnącego.

Obszar roboczy wszystkich narzędzi
Nominalny obszar roboczy dostępny dla wszystkich
narzędzi aktualnie zainstalowanych w uchwycie
narzędziowym.

Numer seryjny maszyny
Numer seryjny, 6 cyfr wprowadzonych podczas
instalacji iPC.

% maksymalnego przyspieszenia
Maksymalne przyspieszenie podłączonego stołu
tnącego.

14.5.1.   Informacje na temat obsługi

14.5.1.1 Bieżący stan

Data
Dzisiejsza data.

Pierwsze uruchomienie
Data pierwszego uruchomienia systemu.

Czas pracy
Łączna liczba godzin pracy maszyny (w trybie
realizacji).

Liczba wyprodukowanych arkuszy
Liczba wyprodukowanych arkuszy.
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14.5.1.2 Konserwacja

Data
Data ostatniej konserwacji.

przez
Inicjały osoby, która przeprowadziła ostatnią
konserwację.

Czas pracy
Licznik przepracowanych godzin z momentu
ostatniej konserwacji.

Od ostatniej konserwacji
Liczba godzin przepracowanych od ostatniej
konserwacji.

14.6.   Zakończ

Użyj tej funkcji, aby zakończyć połączenie ze stołem tnącym.

Aby ponownie połączyć: Pasek menu->Maszyna->Połącz

14.7.   Rejestrowanie

14.7.1.   Ogólne

14.7.1.1 Zgłoszenie błędu
Zgłoszenie błędu powinno zawierać:
• Szczegółowy opis, krok po kroku, tego co się wydarzyło.
• Jeżeli błąd został odnaleziony u klienta, potwierdzenie, że błąd może być powielony w laboratorium.
• Czasami pomocny może być również opis oczekiwanego zachowania.
• Plik .zip z folderu dziennika, zawierający przynajmniej pliki:
• • i-cut Production Console.log

• iPcDeveloperLog.txt
• Last KB ACM file.log
• Last KB Mat file.log
• MCDeveloperLog.txt.

14.7.2.   Opcje rejestrowania

Menu Bar->Zaawansowane

Ctrl + Alt + Shift + L
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Opcje te są przeznaczone głównie do użytku przez
pracowników firmy Kongsberg.
Modyfikacja tych parametrów może wpłynąć na
wydajność systemu.
Wszelkie modyfikacje należy przeprowadzać we
współpracy z personelem firmy Kongsberg.

Określ w tym oknie poziom rejestrowania.
Aby nowe ustawienia rejestrowania zaczęły działać, należy ponownie uruchomić iPC.
Wartością domyślną jest Rejestrowanie serwisowe.
Rejestrowanie powinno być włączane tylko na żądanie personelu Kongsberg.

14.7.2.1 Procedura
Aby włączyć rejestrowanie:
W oknie Ustawienia rejestrowania wybierz opcje Użyj zintegrowanego systemu rejestrowania i Rejestruj
do pliku.
Aby zmniejszyć rozmiar pliku dziennika, wykonuj tylko niezbędne czynności:
• Uruchom iPC.
• Wykonaj test.
• Zatrzymaj iPC.
• Spakuj folder dziennika programem ZIP i skopiuj na serwer.

Uwagi:
• Rejestrowanie w trybie Debug lub Trace poważnie wpływa na wydajność i może być stosowane tylko

przez krótki czas. 
• Nigdy nie zostawiaj maszyny w trybie rejestrowania innym niż Rejestrowanie serwisowe.
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15.  INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

15.1.   Konfiguracja komputera

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby skonfigurować komputer przed instalacją oprogramowania.

15.1.1.   Ustawienia zasilania

Otwórz Ustawienia zasilania z poziomu panelu sterowania:

Zmień ustawienia planu zgodnie z poniższą ilustracją.
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Zmień Ustawienia zasilania zgodnie z czterema poniższymi ilustracjami.

15.1.2.   Wyłącz aktualizacje Dell

Automatyczne aktualizacje sterowników i BIOSu monitora Dell mogą być włączone w ich ustawieniach.
Wpisanie nazwy Dell w polu wyszukiwania paska zadań pozwala przejść do aktualizacji poleceń Dell lub
aktualizacji systemu klienta Dell. Jeśli któreś z tych poleceń jest dostępne, otwórz okno dialogowe i wybierz
Tylko aktualizacje ręczne.
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15.1.3.   Windows 10 i korzystanie z kamery i-cut

 Nie znaleziono PCI Express Card/oprogramowania do rejestracji ekranu na szybko
 uruchamiających się komputerach

Urządzenie PIXCI® SV7 do rejestracji ekranu wymaga ułamka sekundy, aby rozpocząć działanie po
uruchomieniu komputera, zanim zostanie zidentyfikowane przez system operacyjny. W przypadku niektórych
szybko uruchamiających się komputerów system operacyjny może nie widzieć karty i nie wczytać jej
sterownika.
Niektóre komputery mogą nie wykrywać PIXCI® po "twardym" uruchomieniu ponownym (wyłączeniu
i ponownym włączeniu zasilania komputera), ale wykrywają ją w przypadku "miękkiego" uruchomienia
ponownego (bez wyłączania zasilania). Inne nie wykrywają urządzeń do rejestracji ekranu nawet po miękkim
uruchomieniu ponownym.
Niektóre komputery z systemem Windows 10 mogą wykrywać urządzenie PIXCI® do rejestracji ekranu
po miękkim uruchomieniu ponownym, ale nie po twardym restarcie. Wyłączenie funkcji "Włącz szybkie
uruchamianie" systemu Windows (Panel sterowania, Ustawienia zasilania) umożliwi wykrycie urządzenia po
twardym uruchomieniu ponownym.

 Wyłączanie szybkiego uruchamiania

1. Otwórz Ustawienia zasilania z poziomu panelu sterowania.
2. Kliknij/dotknij łącze Wybierz działanie przycisków zasilania po lewej stronie.
3. Kliknij dotknij łącze Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne u góry.
4. Przy wszystkich ostrzeżeniach dotyczących bezpieczeństwa wybieraj opcję Tak/OK.
5. Wybierz opcję Wybierz działanie przycisków zasilania. Patrz poniższy obraz:
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Zastosuj następujące ustawienia i potwierdź:

• Po naciśnięciu przycisku zasilania: Zamknij system
• Po naciśnięciu przycisku uśpienia: Wyłącz ekran
• Włącz szybkie uruchamianie: Niezaznaczone
• Hibernuj: Niezaznaczone
Po odznaczeniu opcji Włącz szybkie uruchamianie następne wyłączenie spowoduje rzeczywiste wyłączenie
systemu w razie wystąpienia opisanego powyżej problemu.

 Jeśli opcja wyłączenia szybkiego uruchamiania nie jest dostępna, konieczna może być
 zmiana klucza rejestru.

UWAGA: Pamiętaj, że konfigurowanie klucza rejestru wymaga szczególnej ostrożności, ponieważ
może prowadzić do wystąpienia innych problemów w systemie.

1. Wpisz regedit w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie otwórz narzędzie rejestru. Po lewej
stronie okna rejestru znajdź HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\Power.

2. Po przejściu do powyższej lokalizacji sprawdź w prawej części, czy opcja HiberbootEnabled jest
dostępna. Jeśli nie, należy ją utworzyć; w tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz Nowy,
a następnie wybierz Wartość DWORD (32-bitowa).
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3. Zmień wyraz w kolumnie Nazwa na HiberbootEnabled. Wartość danych musi wynosić zero (0), aby
szybkie uruchamianie było wyłączone.

4. Uruchom komputer ponownie, aby zmiany zostały wprowadzone.

15.2.   Instalacja iPC

15.2.1.   Procedura

iPC obsługuje systemy operacyjne Windows 7, Windows 10 i Windows 11.

UWAGA: Osoba wykonująca instalację musi posiadać na komputerze sterującym "uprawnienia
administratora". (Użytkownicy bez uprawnień administratora mogą uruchamiać i używać iPC.)

Przed instalacją iPC konieczne może być wyłączenie lub odinstalowanie programu antywirusowego
lub innych aplikacji zabezpieczających.

iPC legalnie wykorzystuje pewne funkcje, które oprogramowanie zabezpieczające może błędnie
zinterpretować jako podejrzane i w konsekwencji może usunąć pliki lub zablokować niektóre
potrzebne funkcje.

Sygnałem takich działań mogą być komunikaty o nieudanej konfiguracji Internetowych usług
informacyjnych w trakcie instalacji lub komunikaty o błędach podczas uruchamiania iPC,
informujące o niedostępności Kongsberg Hub lub Bazy zasobów, które utrzymują się po zalecanym
restarcie komputera.

Aby zapewnić poprawne działanie iPC, wymagana jest zaktualizowana wersja Windows. iPC może
nie działać lub nie instalować się, jeżeli system Windows nie jest zaktualizowany.

Otwórz nośnik instalacyjny iPC i wykonaj instalację według opisu
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Kliknij dwukrotnie plik IPC Installer.exe.

Może pojawić się okno dialogowe Ostrzeżenia o
zabezpieczeniach dla pliku Installer.exe.

Kliknij Uruchom, aby zezwolić na instalację iPC.

Może pojawić się okno dialogowe Kontrola konta
użytkownika.
Kliknij Tak, aby kontynuować.

Instalator sprawdza, czy zalogowany użytkownik
ma odpowiednie prawa dostępu oraz czy
zainstalowane zostało dodatkowe wymagane
oprogramowanie.
Nieaktualne lub niezainstalowane wymagania
wstępne są automatycznie wybierane do instalacji.

Kliknij Dalej, aby uruchomić ich instalację.

Wymagania wstępne są instalowane przy minimalnej interakcji ze strony użytkownika, mogą jednak
generować ostrzeżenia podobne do opisanych powyżej, związanych z instalatorem iPC – jeżeli tak się stanie,
kliknij przycisk Uruchom, aby kontynuować.

Po zainstalowaniu wszystkich wymagań wstępnych, rozpocznie się instalacja i-cut Production Console.
Jeżeli wcześniej zainstalowane było jakiekolwiek kompatybilne oprogramowanie firmy Kongsberg, instalator
wykryje je i wyświetli razem z informacją o typie stołu.
Kliknij Dalej, aby kontynuować instalację.
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Jeżeli nie zostanie znalezione starsze, obsługiwane oprogramowanie firmy Kongsberg lub jeśli znalezione
zostanie oprogramowanie dla więcej niż jednego obsługiwanego typu stołu, wyświetlona zostanie prośba o
wybór typu stołu.

Proszę poczekać na zakończenie działania instalatora.
Po zakończeniu włącz stół i kliknij Zakończ.
Teraz uruchomiony zostanie program Sysload, aby można było załadować nowe oprogramowanie również
do stołu.
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Odpowiedz Tak, jeżeli moduły CU będą
załadowane.

Uruchomiony zostanie program Sysload.

W oknie informacyjnym kliknij przycisk Wczytaj.

Po zakończeniu wczytywania modułów CU,
wyświetlony zostanie nowy status systemu.
Wyjdź z programu SysLoad, klikając krzyżyk w
prawym górnym rogu.

15.2.2.   Cicha instalacja

Gdy potrzebna jest zdalna dystrybucja iPC, instalator iPC może działać bez konieczności interakcji ze strony
użytkownika.

Dyskretną instalację iPC uruchamia następująca składnia wiersza poleceń:

"iPC Installer.exe" /exenoui /qn TABLETYPE="X" 

Elementy tego polecenia można podzielić w następujący sposób:

iPC Installer.exe
Nazwa pliku instalatora.

/exenoui /qn
Dwa polecenia określające, że instalator ma działać w trybie cichym.
Aby cicha instalacja przebiegła prawidłowo, użyte muszą być oba polecenia.
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Jest to wymóg określony przez oprogramowanie użyte do tworzenia instalatora i nie można go zmienić.

TABLETYPE="X"
Element opcjonalny.
Pozwala wybrać typ stołu, który ma być zainstalowany (X lub C).
W cudzysłowie może być umieszczona wartość X, C lub dowolna poprawna nazwa typu stołu, tzn. XN
spowoduje instalację platformy X, XP zainstaluje platformę C.
W przypadku pominięcia, platforma stołu zostanie wybrana według poniższego schematu:

• Jeżeli na stole nigdy wcześniej nie był zainstalowany program iPC, ani starszy produkt Kongsberg...
• ...i parametr TABLETYPE zostanie pominięty, jako domyślna zostanie wybrana platforma X
• ...i użyty zostanie parametr TABLETYPE, wybrana zostanie platforma wskazana w parametrze

TABLETYPE.
• Jeżeli na stole był wcześniej zainstalowany program iPC lub starszy produkt Kongsberg, automatycznie

wykryty i wybrany zostanie poprzedni typ stołu.
OSTRZEŻENIE: Jeżeli wartość parametru TABLETYPE użyta w wierszu poleceń będzie inna niż wykryta
wcześniejsza platforma stołu, instalacja zostanie przerwana komunikatem błędu.

Jeżeli instalacja zakończy się błędem, utworzony zostanie odpowiedni wpis w Dzienniku systemu Windows.

UWAGA: Jeżeli program iPC jest instalowany w trybie cichym, przed uruchomieniem iPC użytkownik
będzie musiał ręcznie uruchomić program iPC Sysload, aby zsynchronizować moduły CU z nową
wersją programu iPC.

Jeżeli zapomnisz o tym, program iPC wyświetli ostrzeżenie, że nie może nawiązać komunikacji ze
stołem.

Zamknij iPC, uruchom program Sysload i spróbuj ponownie.

UWAGA: W systemie Windows 7 zainstalowany musi być program .NET 4.5.2 lub nowszy, w
przeciwnym razie instalacja iPC zakończy się niepowodzeniem.

W systemie Windows 10 wymagana wersja .NET jest już zainstalowana i nigdy nie będzie to
problemem.

15.2.3.   Aktywowanie licencji w trybie online

Przed pierwszym uruchomieniem aplikacji iPC na nowej maszynie, podczas przenoszenia instalacji na inny
komputer lub zmiany na nowy typ licencji, należy aktywować licencję. Więcej informacji można znaleźć
w rozdziale  O licencjonowaniu na stronie 339 . Klucz licencyjny jest wymagany lub powinien być uzyskany
od dostawcy.

UWAGA: Dotychczasowi użytkownicy będą musieli ponownie aktywować swoją licencję po
aktualizacji do wersji 2.6. Jest to jednorazowa ponowna aktywacja, która jest wymagana do obsługi
zmiany w systemie licencjonowania.

Uruchom aplikację iPC.
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Zostanie wyświetlone okno dialogowe aktywacji. Klucz licencyjny należy skopiować do tego okna
dialogowego.
W przypadku zmiany licencji aplikacja iPC zostanie uruchomiona ze starą licencją. Otwórz okno dialogowe
aktywacji, wybierając pozycje menu Pomoc — Menedżer licencji.
Naciśnij przycisk Aktywuj. Zostanie nawiązane połączenie z serwerem licencji, co spowoduje aktywowanie
licencji.
To samo okno dialogowe służy do dezaktywowania licencji w celu jej przeniesienia na inny komputer.
Zapamiętaj klucz aktywacyjny, naciśnij przycisk Dezaktywuj i użyj klucza aktywacyjnego, aby aktywować
licencję na drugim komputerze.

15.2.4.   Aktywowanie licencji w trybie offline

Jeśli komputer, na którym uruchamiana jest aplikacja iPC, nie ma dostępu do Internetu, aktywację
trzeba wykonać częściowo na komputerze z dostępem do Internetu, a częściowo w trybie offline na tym
komputerze z uruchomioną aplikacją iPC.
Uruchom aplikację iPC na tablecie/komputerze bez dostępu do Internetu. Zostanie wyświetlone następujące
okno dialogowe:

Naciśnij przycisk Aktywuj klucz produktu. Zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe. Wprowadź
klucz aktywacyjny otrzymany pocztą e-mail.
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Jeśli komputer nie ma dostępu do Internetu, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

W oknie dialogowym aktywacji naciśnij przycisk OK, a następnie Anuluj. Aplikacja iPC zostanie zamknięta.
Skopiuj plik .req na urządzenie pamięci masowej. Na komputerze z dostępem do Internetu przejdź do
wyświetlonej witryny, a następnie upuść plik ls_activation.req. Naciśnij przycisk Prześlij plik:

Po zakończeniu naciśnij przycisk Pobierz plik licencji, co spowoduje utworzenie na komputerze pliku
ls_activation.lic.
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Skopiuj ten plik na urządzenie pamięci masowej i przenieś go na komputer/tablet bez dostępu do Internetu.
Uruchom aplikację iPC. Zostanie wyświetlone okno dialogowe aktywacji. Naciśnij przycisk Przeglądaj, aby
wczytać plik .lic.

Naciśnij przycisk Aktywuj. Aplikacja iPC zostanie uruchomiona normalnie po kilku sekundach.

15.2.5.   Instalacja i konfiguracja sterowników interfejsu kamery

 Jeżeli maszyna jest wyposażona w i-Camera Ethernet

Karta interfejsu sieciowego Intel GigaBit dla urządzenia i-Camera jest rozpoznawana przez Windows i
instalowany jest domyślny sterownik Windows NIC.
Dlatego nie jest wymagana instalacja, ani konfiguracja dodatkowych sterowników.

 Jeżeli maszyna jest wyposażona w analogową kamerę i-cut oraz kartę grabbera kamery
 Pixci coax

Zainstaluj odpowiedni sterownik przez Menedżer urządzeń
• Otwórz Menedżer urządzeń
• Zlokalizuj kartę grabbera kamery Pixci, kliknij prawym przyciskiem i wybierz Aktualizuj sterownik
• Kliknij Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika, wybierz folder Epix
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Drivers na nośniku instalacyjnym iPC.
• Jeżeli na komputerze działa 64-bitowy system Windows, wybierz podkatalog Windows 7 x64.

Jeżeli używana jest 32-bitowa wersja Windows, wybierz podkatalog Windows 7-Vista-XP.
Kliknij Dalej i poczekaj, aż system Windows zainstaluje sterownik
(mimo tego, że nazwa folderu wskazuje tylko Windows 7, sterowniki są zgodne również z systemem
Windows 10)

Skonfiguruj Rejestr do odpowiedniego dekodowania obrazu, PAL lub NTSC
Kamery i-cut dostarczane od maja 2015 pracują w standardzie PAL, kamery i-cut starsze niż maj 2015 działają
w standardzie NTSC.

Konfiguracja PAL / NTSC w iPC jest kontrolowana przez wpis Rejestru Windows.
W tym celu utworzony został program Tweak.exe, pomagający ustawić odpowiednią wartość:
C:\tmp

Zlokalizuj i kliknij dwukrotnie plik tweak.exe
dostępny w katalogu C:\Program Files
(x86)\IcutProductionConsole\MachineController.

Wybierz zakładkę Ustawienia kamery Epix i ustaw
odpowiedni format kamery, NTSC lub PAL.
Kliknij OK

UWAGA: Jeżeli wybrana zostanie niewłaściwa wartość, obraz z kamery iPC będzie mieć
nieprawidłowy stosunek szerokości do wysokości, co uniemożliwi pomyślne ukończenie pracy
kreatora kalibracji kamery.

Skonfiguruj rejestr, aby uniknąć konfliktów adresowania pamięci, jeżeli komputer ma więcej niż 4GB RAM

Jeżeli komputer ma więcej niż 4 GB pamięci RAM, w 64-bitowej wersji systemu Windows sterownik Epix Pixci
nie zadziała przy standardowych ustawieniach.

Aby uniknąć konfliktu alokacji pamięci, konieczna będzie ręczna edycja ustawień rejestru:
1- Uruchom Edytor rejestru. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wpisz "regedit" w polu wyszukiwania.
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2 - W edytorze rejestru przejdź do HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/EPIXXCW6.
3 - Kliknij dwukrotnie na PIXCI (w kolumnie Nazwa)

4 - Jeżeli klucz "PIXCI" nie istnieje, utwórz go jako
wartość ciągu.
5 - W polu dane wprowadź poniższą wartość (bez
cudzysłowów; z początkową spacją):
" -WT 0x80"

Jeżeli flaga -WT już istnieje, zmień jej wartość na
0x80.
6 - Kliknij OK.

7 - Uruchom ponownie komputer, zgodnie z
monitem.

15.3.   Struktura zapisywanych plików

Komputer->xxx->Moje dokumenty->i-cut Production Console

To jest domyślna struktura zapisywanych plików.
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Kopia zapasowa

Exports

Zadania

Sample Files

Podręcznik użytkownika

15.4.   Wielu użytkowników

Jeżeli potrzebna jest obsługa wielu użytkowników, należy utworzyć konta użytkowników bez uprawnień
administracyjnych. W takim przypadku folder kopii zapasowej powinien zostać przeniesiony przez
administratora do folderu publicznego. W tym celu:
1. Utwórz folder kopii zapasowej na serwerze centralnym (zalecane) lub np. w katalogu C:\Users\Public

\Documents\Kongsberg_backup.
2. Upewnij się, że wszyscy użytkownicy mają prawo zapisu w tym folderze.
3. Uruchom iPC i zmień folder przesyłania oraz folder kopii zapasowej w Opcjach.
4. W przypadku aktualizacji iPC z wersji starszej niż 2.2, sprawdź również folder przesyłania w oknie Opcje,

kategoria Połączenia. Aktywacja opcji "Użyj domyślnych połączeń" potwierdzona wciśnięciem OK,
ustawia standardowy folder przesyłania.

Po zakończeniu konfiguracji należy zalogować się jako standardowy użytkownik i sprawdzić, czy iPC
uruchamia się bez problemów oraz czy foldery przesyłania są dostępne.
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16.  O LICENCJONOWANIU

Oprogramowanie iPC jest dostępne w czterech wersjach.
Typ zainstalowanej licencji można sprawdzić wybierając Menu Bar->Pomoc->License Manager...

i-cut Production Console Basic
Licencja Basic oferuje tylko podstawowe funkcje. Brak funkcji kamery.
Seria X

i-cut Production Console Packaging Production
Licencja Packaging Production obsługuje wszystkie najważniejsze funkcje dotyczące produkcji, ma jednak
mniejszą funkcjonalność w zakresie edycji, frezowania i kompensacji zniekształceń kamery.
Seria C

i-cut Production Console Sign Production
Wersja Sign Prod to główna licencja, które obejmuje wszystkie funkcje oprogramowania iPC.
Serie X i C

i-cut Production Console Flexo
Licencja Flexo obsługuje wszystkie podstawowe funkcje i opcje kompensacji.
Seria X

Na niektórych maszynach V i X-starter poza powyższymi instalowana jest wycofana licencja Sign Standard.

Funkcja Basic Produkcja
opakowań

Produkcja
oznakowań

Flexo Szczegóły

Base x x x x Udostępnia podstawową
funkcjonalność, w tym uruchamianie
aplikacji.

Line_edit x x x x Umożliwia ręczną edycję geometrii.
Wersja Basic działa w trybie "tylko
do odczytu", jak XL-Guide.

Avoid_overcut x Udostępnia funkcje warstwy
stosowane głównie do materiałów
z nadrukami: automatyczny podział
linii i zmianę kierunku cięcia.

Registration_an
d_ placement

x x x x Udostępnia pasowanie do
krawędzi/paserów i kompensację
położenia (pozycję/obrót). Funkcje
pasowania są zależne od konfiguracji
sprzętowej.
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Funkcja Basic Produkcja
opakowań

Produkcja
oznakowań

Flexo Szczegóły

Kod kreskowy x x Umożliwia odczytywanie kodów
kreskowych przy użyciu kamery, co
pozwala wprowadzić automatyczny
workflow. Zawsze obsługiwany jest
czytnik kodów kreskowych.

Liniowe x x x Udostępnia liniowe i różnicowe
skalowanie.

Non_linear x x Udostępnia nieliniową (pełną)
kompensację zniekształceń.

Inteligentne
znaczniki

x Udostępnia pasowanie adaptacyjne.

Bez przerwy x x Umożliwia produkcję więcej
niż 1 kopii (stołu) i produkcję
wielostrefową jako predefiniowane
ustawienia stołu.

Frezowanie x Udostępnia zaawansowane funkcje
frezowania takie jak wprowadzenie/
wyprowadzenie, wypłukiwanie,
kompensacja średnicy narzędzia.

Dodaj_zagnieżdż
ony_układ

x  x x x Udostępnia funkcję scalania
projektów na jednym arkuszu w
oparciu o prostokąt ograniczający
lub ręczne pozycjonowanie.

Step_and_repea
t

x x x Włącza funkcję Powielanie z
przesunięciem "i-cut way"

Operacja
odwrócenia

x x x x Włącza rejestrację kamery po stronie
nadruku, ręczne odwracanie arkuszy,
cięcie i biga po stronie odwróconej.
W przypadku falistych przepływów
pracy.

QuickBox x x x x Włącza uruchamianie standardów.

UWAGA: Oddzielna licencja,
nie łączona z pakietami
licencji

UWAGA: iPC Prep Station, oddzielna licencja iPC jest dostępna dla iPC 2.6. Ma te same funkcje co
Sign Production, ale nie może uruchomić stołu. Jest przeznaczona do przygotowywania plików z dala
od maszyny.
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17.  SKRÓTY KLAWISZOWE

Alt + Klik Zaznacz wszystkie krzywe

Alt + W lewo
Alt + W prawo
Alt + W górę
Alt + W dół

Przesuń ruchem krokowym wybrane krzywe

CTRL + - Pomniejsz

CTRL + + Powiększ

CTRL + 0 Dopasuj do danych

CTRL + A Zaznacz wszystkie krzywe

CTRL + Alt + Shift + L Opcje rejestrowania

CTRL + Alt + M Aktualizacja interwału konserwacji

CTRL + C Kopiuj warstwy

CTRL + D Anuluj zaznaczenie wszystkich krzywych

CTRL + L Dodaj warstwę

CTRL + M Przesuń zaznaczone krzywe

CTRL + N Nowy plik

CTRL + O Otwórz plik

CTRL + Alt + O Otwórz przy pomocy kodu kreskowego

CTRL + Alt + Shift + O Otwórz przez Standardy ArtiosCAD

CTRL + Alt + P Uruchom produkcję przy pomocy kodu kreskowego

CTRL + Q Zlokalizuj zadania w kolejce

CTRL + S Zapisz plik

CTRL + Shift + A Zaznacz wszystkie warstwy

CTRL + Shift + C Kopiuj warstwy z krzywymi

CTRL + Shift + D Anuluj zaznaczenie wszystkich warstw

CTRL + Shift + I Odwróć kierunek krzywej

CTRL + Shift + J Dopasuj do zadania

CTRL + Shift + M Odbicie zaznaczonych krzywych

CTRL + Shift + R Obróć zaznaczone krzywe

CTRL + Shift + S Zapisz plik jako
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CTRL + Shift + T Dopasuj do stołu

CTRL + T Skaluj zaznaczone krzywe

CTRL + U Usuń nieużywane warstwy

CTRL + W Zamknij plik

CTRL + Z Cofnij

Usuń Usuń zaznaczone krzywe

F1 Pomoc

Shift + Delete Usuń warstwy
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18.  KORZYSTANIE Z AI-CUT

ai-cut to wtyczka przeznaczona do współpracy z programem Adobe Illustrator. Wtyczka ta udostępnia
narzędzia do automatycznego dodawania do projektu znaczników pasowania iPC. Więcej informacji można
znaleźć w dedykowanych Podręcznikach użytkownika.

Wtyczka i odpowiedni Podręcznik użytkownika są dostępne na stronie https://www.kongsbergsystems.com/
en/resources/software/ai-cut.
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19.  I-SCRIPT

W tradycyjnym workflow dane obrazu i dane cięcia są generowane na stanowisku projektowym jako
oddzielne pliki.

i-script to workflow, w którym dane obrazu i dane cięcia są rozdzielane w procesie RIP.
Dużą zaletą tego rozwiązania jest fakt, że zmiany wprowadzone w trakcie procesu RIP dotyczą zarówno
danych obrazu jak i danych cięcia.
Technologia i-script jest obsługiwana przez wiodących producentów systemów RIP i drukarek.

Format i-script jest również używany do przesyłania danych z aplikacji Esko takich jak i-cut Layout i
ArtiosCAD do iPC.
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20.  WORKFLOW JDF

Ten Workflow jest rozwinięciem Workflow i-script. Dane wyjściowe dla stołu tnącego są podzielone na dwa
pliki:
Plik .cgf zawierający całą geometrię cięcia. Jest to uproszczony plik i-script, w którym wszystkie Metadane są
wydzielone do pliku jdf zawierającego metadane takie jak
• informacje o zadaniu (ID zadania, nazwa klienta...)
• informacje o materiale (nazwa materiału zdefiniowana w iPC)
• ilość arkuszy do wycięcia
• predefiniowane ustawienia do przetwarzania zadania jak określono w iPC
• podsumowanie wszystkich kodów kreskowych na arkuszu, razem z ich zawartością i pozycją.
Opcjonalnie plik .png do podglądu wydrukowanego zadania.
Pliki te są spakowane do jednego pliku, który jest importowany do iPC. Workflow jest obsługiwany przez
aplikacje Esko takie jak i-cut Layout, DFS i ArtiosCAD oraz przez niektórych dostawców oprogramowania RIP.
W przypadku DFS plik zip ma nazwę .dfscut.

                                                                                                                                                                                                           345 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Podręcznik użytkownika


	Spis treści
	1. Wprowadzenie
	2. Informacje o zmianach
	3. Powitanie
	4. Korzystanie z tego podręcznika
	4.1. Główne rozdziały
	4.2. Nazwy, style i symbole
	4.3. Zdjęcia i ilustracje
	4.3.1. Orientacja


	5. Opis systemu
	5.1. Nazewnictwo
	5.1.1. Moje zadania
	5.1.2. Otwarte zadanie
	5.1.3. Konfiguracja narzędzia

	5.2. Pasek menu
	5.2.1. Plik
	5.2.2. Edytuj
	5.2.3. Widok
	5.2.3.1 Orientacja widoku warstw / widoku produkcji

	5.2.4. Zaznaczenie
	5.2.5. Zadanie
	5.2.6. Warstwa
	5.2.7. Krzywe
	5.2.8. Maszyna
	5.2.9. Zaawansowane
	5.2.10. Pomoc

	5.3. Moje zadania
	5.3.1. Import plików na listę moich zadań
	5.3.1.1 Materiał
	5.3.1.2 Mapowanie

	5.3.2. Lista moich zadań
	5.3.3. Status szacowania zadania
	5.3.4. Wybór pliku
	5.3.5. Informacje o zadaniu
	5.3.5.1 Zamówione kopie

	5.3.6. Akcje moich zadań

	5.4. Otwarte zadanie
	5.4.1. Otwórz zadanie
	5.4.2. Wybierz zadanie
	5.4.3. Zamknij zadanie.
	5.4.4. Przygotowanie do realizacji

	5.5. Otwarte zadanie, Wybierz materiał
	5.6. Otwarte zadanie — wybór, zapisywanie i aktualizowanie Predefiniowane ustawienia narzędzi
	5.6.1. Kreator wyboru predefiniowanych ustawień narzędzi
	5.6.2. Zapisz predefiniowane ustawienia narzędzi
	5.6.3. Aktualizacja predefiniowanych ustawień oprzyrządowania

	5.7. Otwarte zadanie, Konfiguracja warstw
	5.7.1. Zakładka Warstwy
	5.7.1.1 Rozwiń / Zwiń
	5.7.1.2 Okno warstwy

	5.7.2. Wybierz warstwę
	5.7.3. Uwzględnij warstwę
	5.7.4. Kolejność warstw
	5.7.5. Edytuj wybraną warstwę
	5.7.5.1 Funkcje frezowania
	5.7.5.2 Nóż V-notch narzędzia, tryby pracy

	5.7.6. Rodzaje warstw
	5.7.6.1 Rodzaje warstw

	5.7.7. Akcje warstwy
	5.7.7.1 Dodaj nową warstwę
	5.7.7.2 Dodaj warstwę paserów
	5.7.7.3 Kopiuj warstwę i krzywe
	5.7.7.4 Kopiuj warstwę bez krzywych
	5.7.7.5 Usuń warstwę
	5.7.7.6 Usuń puste warstwy
	5.7.7.7 Usuń ukryte warstwy


	5.8. Otwarte zadanie, Konfiguracja produkcji
	5.8.1. Zakładka Produkcja
	5.8.2. Wybór predefiniowanych ustawień produkcji
	5.8.3. Zapisz predefiniowane ustawienia produkcji
	5.8.4. Aktualizacja predefiniowanych ustawień produkcji
	5.8.5. Liczba kopii
	5.8.5.1 Zamówione kopie

	5.8.6. Jakość
	5.8.7. Transport materiału
	5.8.7.1 Predefiniowane ustawienia stołu

	5.8.8. Pasowanie
	5.8.8.1 Rodzaje pasowania
	5.8.8.2 Bez paserów
	5.8.8.3 Użyj paserów
	5.8.8.4 Użyj rozpoznawania krawędzi
	5.8.8.5 Narożniki i pasery
	5.8.8.6 Dolne pasowanie
	5.8.8.7 Użyj miarek stołu

	5.8.9. Pozycja
	5.8.10. Powielanie z przesunięciem
	5.8.11. Parkowanie głowicy narzędziowej
	5.8.12. Zmierz wysokość narzędzia w regularnych odstępach czasu

	5.9. Pasek narzędzi
	5.9.1. Narzędzie Zoom
	5.9.2. Powiększ
	5.9.3. Pomniejsz
	5.9.4. Dopasuj do zadania
	5.9.5. Dopasuj do płyty
	5.9.6. Dopasuj do stołu
	5.9.7. Edytuj punkty
	5.9.8. Pokaż kierunki krzywych
	5.9.9. Pokaż punkty krzywej
	5.9.10. Pokaż ścieżkę narzędzia
	5.9.11. Strefy podciśnienia
	5.9.12. Pozycja parkowania
	5.9.13. Pokaż linijki stołu
	5.9.14. Punkt referencyjny
	5.9.15. Prostokąt ograniczający
	5.9.16. Pokaż linijki
	5.9.17. Pokaż rozmiar materiału

	5.10. Pasek właściwości
	5.10.1. Widok warstwy
	5.10.2. Widok produkcji

	5.11. Panel maszyny
	5.11.1. Widoki panelu maszyny
	5.11.1.1 Umieść na dole
	5.11.1.2 Umieść z prawej

	5.11.2. Funkcje panelu maszyny
	5.11.2.1 Realizacja
	5.11.2.2 Automatyzacja
	5.11.2.3 Wymiana materiału
	5.11.2.4 zatrzymanie
	5.11.2.5 Zadanie ukończone
	5.11.2.6 Błąd
	5.11.2.7 Pauza
	5.11.2.8 Zatrzymanie awaryjne
	5.11.2.9 Brak pasera
	5.11.2.10 iPC funkcje pauzy

	5.11.3. Pasek narzędzi panelu maszyny
	5.11.3.1 Strefy podciśnienia
	5.11.3.2 Odniesienie do blatu stołu
	5.11.3.3 Reguluj wysokość narzędzia
	5.11.3.4 Widok kamery
	5.11.3.5 Rozgrzewanie wrzeciona
	5.11.3.6 Uruchom odkurzacz
	5.11.3.7 Pomiar grubości materiału
	5.11.3.8 Identyfikuj narzędzia

	5.11.4. Pasek stanu Panel maszyny

	5.12. Połączenie z maszyną

	6. Zanim zaczniemy
	6.1. Wstęp
	6.2. Stół
	6.3. Materiał jest najważniejszym czynnikiem
	6.3.1. Materiały i predefiniowane ustawienia, przegląd

	6.4. Przygotowywanie materiałów i predefiniowanych ustawień w narzędziu Menedżer zasobów
	6.4.1. Predefiniowane ustawienia narzędzi
	6.4.2. Predefiniowane ustawienia optymalizacji
	6.4.2.1 Okno Predefiniowane ustawienia optymalizacji
	6.4.2.2 Edycja predefiniowanych ustawień optymalizacji
	6.4.2.3 Bez optymalizacji
	6.4.2.4 Optymalizacja, Standardowa
	6.4.2.5 Optymalizacja, Wykonywanie próbki

	6.4.3. Predefiniowane ustawienia produkcji
	6.4.4. Profile cięcia
	6.4.4.1 Szczegóły profilu cięcia

	6.4.5. Moje materiały
	6.4.5.1 Edycja Moje materiały
	6.4.5.2 Używanie profilu cięcia do zdefiniowania ustawień cięcia
	6.4.5.3 Używanie materiału do zdefiniowania ustawień cięcia
	6.4.5.4 Określanie rozmiaru materiału

	6.4.6. Rodziny materiałów
	6.4.6.1 Zarządzanie rodzinami materiałów
	6.4.6.2 Wybór rodziny materiałów

	6.4.7. Predefiniowane ustawienia mapowania
	6.4.7.1 Zarządzanie predefiniowanymi ustawieniami mapowania


	6.5. Predefiniowane ustawienia stołu
	6.5.1. Dostępne predefiniowane ustawienia stołu
	6.5.1.1 Parkuj po stole
	6.5.1.2 Podawanie z rolki
	6.5.1.3 Podawanie arkuszy
	6.5.1.4 Ręczne podawanie arkuszy
	6.5.1.5 Produkcja MultiZone
	6.5.1.6 Produkcja MultiZone z robotem
	6.5.1.7 Załadunek - Rozładunek z robotem
	6.5.1.8 Produkcja z podajnikiem i układarką
	6.5.1.9 Produkcja z podajnikiem przy użyciu dolnej kamery
	6.5.1.10 Produkcja z podajnikiem i układarką przy użyciu dolnej kamery
	6.5.1.11 Automatyka Mermaid Flexo

	6.5.2. Dodatkowe ustawienia
	6.5.2.1 Podwójny przedmuch po przesunięciu materiału
	6.5.2.2 Ręczne sterowanie podciśnieniem
	6.5.2.3 Podawanie na przód stołu
	6.5.2.4 Długość podawania arkusza
	6.5.2.5 Załaduj wstępnie arkusze
	6.5.2.6 Pomiń wstępny załadunek pierwszego arkusza
	6.5.2.7 Pomiń stół, jeżeli znacznik pasowania lub narożnik nie został odnaleziony
	6.5.2.8 Pomiń stół po
	6.5.2.9 Odwróć materiał


	6.6. O pasowaniu
	6.6.1. Dodawanie znaczników pasowania
	6.6.2. Rodzaje znaczników pasowania
	6.6.2.1 Co należy wiedzieć o znacznikach pasowania

	6.6.3. Rodzaje kompensacji
	6.6.4. O rodzajach kompensacji

	6.7. Przygotowanie pliku dla iPC
	6.7.1. Rodzaje plików
	6.7.2. Definiowanie ścieżek cięcia

	6.8. Konfigurowanie narzędzi
	6.8.1. Sterowanie głębokością, Narzędzia


	7. Pierwsze kroki
	7.1. Kolejność uruchamiania
	7.2. Kolejność wyłączania

	8. Przygotowywanie i uruchamianie zadań
	8.1. Import pliku
	8.1.1. Lista moich zadań
	8.1.1.1 Import plików na listę moich zadań
	8.1.1.2 Moje zadania, Opcje

	8.1.2. Otwórz zadanie

	8.2. Otwarte zadanie
	8.2.1. Layers View / Production View
	8.2.2. Otwarte zadanie, Edycja

	8.3. Przygotowanie warstw
	8.3.1. Ręczna konfiguracja warstwy
	8.3.1.1 Edycja warstw

	8.3.2. Konfiguracja warstwy przy pomocy Materiału
	8.3.3. Konfiguracja warstwy przy użyciu Predefiniowanych ustawień oprzyrządowania
	8.3.4. Modyfikacja warstw

	8.4. Przygotowanie produkcji
	8.4.1. Liczba kopii
	8.4.2. Transport materiału
	8.4.3. Pasowanie
	8.4.4. Pozycja
	8.4.5. Powielanie z przesunięciem
	8.4.6. Parkowanie głowicy narzędziowej

	8.5. Zapisz zadanie
	8.6. Uruchamianie zadania
	8.6.1. Realizacja zadania
	8.6.2. Uruchom zadanie, Bez pasowania
	8.6.3. Uruchom zadanie, Odczyt znaczników paserów
	8.6.3.1 Potwierdzanie znacznika pasera
	8.6.3.2 Regulacja ustawień aparatu

	8.6.4. Uruchom zadanie, Pasowanie przy użyciu wskaźnika laserowego
	8.6.5. Uruchom zadanie, Używanie rozpoznawania krawędzi


	9. Edycja zadania, zaawansowane
	9.1. Modyfikacje zadania
	9.1.1. Obróć 90 stopni w prawo
	9.1.2. Obróć 90 stopni w lewo
	9.1.3. Odbicie w poziomie
	9.1.4. Odbicie w pionie
	9.1.5. Usuń podwójne linie i sekwencje
	9.1.6. Usuń podwójne linie i połącz w poprzek przerw
	9.1.7. Optymalizuj pod kątem produkcji
	9.1.7.1 Optymalizacja standardowa
	9.1.7.2 Optymalizacja, Wykonywanie próbki

	9.1.8. Usuń przesunięcie wewnętrzne
	9.1.9. Przenieś otwarte krzywe do oddzielnej warstwy

	9.2. Modyfikacje krzywej
	9.2.1. Wybierz krzywą
	9.2.2. Przesuń...
	9.2.3. Przemieść krzywe
	9.2.4. Skaluj krzywą
	9.2.5. Odbicie krzywej
	9.2.6. Obróć krzywą
	9.2.7. Scal krzywe
	9.2.8. Odwróć kierunek krzywej
	9.2.9. Wprowadzenie/Wyprowadzenie
	9.2.10. Przesunięcie narzędzia
	9.2.10.1 Przesunięcie narzędzia
	9.2.10.2 Wypłucz

	9.2.11. Optymalizuj kształt
	9.2.12. Usuń krzywe

	9.3. Modyfikacje segmentu krzywej
	9.3.1. Wybierz segment krzywej
	9.3.1.1 Przejdź w tryb edycji punktu
	9.3.1.2 Wybierz segment krzywej
	9.3.1.3 Menu edycji segmentu krzywej

	9.3.2. Dodaj narożnik
	9.3.3. Dodaj łuk
	9.3.4. Dodaj krzywą Beziera
	9.3.5. Podziel krzywą
	9.3.6. Zamknij krzywą
	9.3.7. Dodaj paser

	9.4. Modyfikacje punktu krzywej
	9.4.1. Wybierz punkt
	9.4.1.1 Przejdź w tryb edycji punktu
	9.4.1.2 Wybierz punkt krzywej
	9.4.1.3 Menu edycji punktu krzywej

	9.4.2. Edytuj punkt
	9.4.3. Usuń punkt
	9.4.4. Wygładź
	9.4.5. Dodaj paser
	9.4.6. Użyj jako punkt startowy
	9.4.7. Dodaj wprowadzenie/wyprowadzenie
	9.4.8. Podziel krzywą
	9.4.9. Zamknij krzywą

	9.5. Dodaj nową geometrię
	9.5.1. Dodaj paser
	9.5.2. Dodaj kwadrat
	9.5.3. Dodaj okrąg
	9.5.4. Dodaj elipsę
	9.5.5. Dodaj prostokąt


	10. Alternatywy zadania, zaawansowane
	10.1. Powielanie z przesunięciem
	10.2. Układ zadania
	10.2.1. Wstęp
	10.2.2. Utwórz układ zadania
	10.2.3. Funkcje Układu zadania
	10.2.4. Więcej funkcji Układu zadania

	10.3. Zadania dłuższe niż stół
	10.3.1. Linie podziału dla funkcji Zadania dłuższe niż stół
	10.3.2. Opcje dla funkcji Zadania dłuższe niż stół

	10.4. Quick Box, Standardy ArtiosCAD
	10.4.1. Standardy ArtiosCAD, wstęp
	10.4.2. Praca ze Standardami ArtiosCAD
	10.4.2.1 Wstęp
	10.4.2.2 Wybór i definiowanie nowego pudełka


	10.5. Zadania z kodami kreskowymi
	10.5.1. Przepływ pracy

	10.6. Produkcja za pomocą kodów kreskowych
	10.6.1. Wstęp
	10.6.2. Diagram, Produkcja za pomocą kodów kreskowych
	10.6.3. Procedura

	10.7. Produkcja seryjna
	10.7.1. Wstęp
	10.7.2. Diagram, produkcja seryjna
	10.7.3. Procedura

	10.8. Zadanie zawierające operację odwrócenia
	10.8.1. Operacja odwrócenia przy użyciu lewej i prawej miarki
	10.8.1.1 Przepływ pracy

	10.8.2. Operacja odwrócenia przy użyciu kamery
	10.8.2.1 Przepływ pracy

	10.8.3. Operacja odwrócenia w połączeniu z funkcją Powielanie z przesunięciem
	10.8.3.1 Operacje odwrócenia w połączeniu z funkcją Powielanie z przesunięciem oraz lewą i prawą miarką.
	10.8.3.2 Operacje odwrócenia w połączeniu z funkcją Powielanie z przesunięciem oraz kamerą.


	10.9. Zatrzymaj przy wyborze narzędzia
	10.10. Wielokrotne przejście
	10.10.1. Ogólna Konfiguracja narzędzia
	10.10.2. Otwarte zadanie->Głębokość wielu przebiegów
	10.10.2.1 Konfiguracja narzędzia dla otwartego zadania
	10.10.2.2 Ogólne


	10.11. Produkcja wielostrefowa
	10.11.1. Wstęp
	10.11.1.1 Koncepcja
	10.11.1.2 Jak zainicjalizować produkcję wielostrefową

	10.11.2. Interfejs użytkownika
	10.11.2.1 Funkcje Status Bar

	10.11.3. Workflow, sterowanie z GUI
	10.11.3.1 Przepływ pracy

	10.11.4. Przepływ pracy, Produkcja MultiZone MZP
	10.11.4.1 Panel wielostrefowy
	10.11.4.2 Przepływ pracy
	10.11.4.3 Wstrzymanie pracy, regulacja materiału

	10.11.5. Pasowanie
	10.11.5.1 Zadanie ze znacznikami paserów
	10.11.5.2 Zadanie bez znaczników paserów

	10.11.6. Więcej stref
	10.11.6.1 Zasady bezpieczeństwa

	10.11.7. Obrócony widok stołu
	10.11.8. Opcjonalna konfiguracja dla maszyn z trzema sekcjami stołu


	11. Polecenia bezpośrednie
	11.1. Menu poleceń bezpośrednich
	11.2. Edytuj polecenia...
	11.3. Polecenia iPC

	12. Kopie zapasowe i przywracanie
	12.1. Kopia zapasowa parametrów systemu
	12.2. Przywracanie parametrów systemu

	13. Konfiguracje iPC
	13.1. Ogólne
	13.1.1. Historia

	13.2. Produkcja
	13.2.1. Czytaj najdalszy symbol pasera jako pierwszy
	13.2.2. Krok osi X przed osią Y
	13.2.3. Podziel długie linie
	13.2.4. Automatyzacja

	13.3. Szacowanie czasu
	13.4. Urządzenia automatyzacji
	13.5. Wprowadzenie/Wyprowadzenie
	13.6. Kopia zapasowa
	13.7. Język
	13.8. Punkty referencyjne
	13.8.1. Główny punkt referencyjny
	13.8.2. Punkty referencyjne zdefiniowane przez użytkownika

	13.9. Połączenia
	13.10. Zadania dłuższe niż stół
	13.10.1. Kompensacja przesunięcia podczas podawania
	13.10.2. Podziel zadanie na ramki

	13.11. Dolna kamera
	13.11.1. Regulacja ustawień systemu w profilu arkusza
	13.11.1.1 Konfiguracja kamery



	14. Połączenie z maszyną i konfiguracja
	14.1. Konfiguracja maszyny
	14.1.1. Konfiguracja sprzętowa
	14.1.2. Ustawienia
	14.1.3. Instalacja

	14.2. Konfiguracja narzędzia
	14.2.1. Reguluj aktywne narzędzie
	14.2.1.1 Ogólne
	14.2.1.2 Dostępne opcje regulacji

	14.2.2. Więcej

	14.3. Operacje dotyczące kamery
	14.3.1. Pokaż kamerę
	14.3.2. Ustawienia kamery
	14.3.3. Konfiguracja i-Camera
	14.3.4. Regulacja przesunięcia
	14.3.5. Kalibracja kamery

	14.4. Menu serwisowe
	14.4.1. Wyświetlanie komunikatów
	14.4.2. Zrzut pamięci
	14.4.3. Wyświetlanie pozycji
	14.4.4. Pokaż okno podciśnienia
	14.4.5. Emulacja panelu operatora
	14.4.6. Wybór uchwytu narzędziowego
	14.4.7. Pomiar pozycji/prostoliniowości

	14.5. Połączenie z maszyną - informacje...
	14.5.1. Informacje na temat obsługi
	14.5.1.1 Bieżący stan
	14.5.1.2 Konserwacja


	14.6. Zakończ
	14.7. Rejestrowanie
	14.7.1. Ogólne
	14.7.1.1 Zgłoszenie błędu

	14.7.2. Opcje rejestrowania
	14.7.2.1 Procedura



	15. Instalacja oprogramowania
	15.1. Konfiguracja komputera
	15.1.1. Ustawienia zasilania
	15.1.2. Wyłącz aktualizacje Dell
	15.1.3. Windows 10 i korzystanie z kamery i-cut

	15.2. Instalacja iPC
	15.2.1. Procedura
	15.2.2. Cicha instalacja
	15.2.3. Aktywowanie licencji w trybie online
	15.2.4. Aktywowanie licencji w trybie offline
	15.2.5. Instalacja i konfiguracja sterowników interfejsu kamery

	15.3. Struktura zapisywanych plików
	15.4. Wielu użytkowników

	16. O licencjonowaniu
	17. Skróty klawiszowe
	18. Korzystanie z ai-cut
	19. i-script
	20. Workflow JDF

