
Edgecam PartXplore is the ideal tool for directly displaying and evaluating 

3D CAD files without the need for the original CAD application. The intuitive, 

easy-to-use interface enables novice and experienced users alike to explore 

any type of 2D/3D CAD file.

High Speed Collaborative 
Viewer

ÓÓm&h mérofejes rendszerek



Mérőfej

Mérőfej kiválasztása a Szerszámtárból. Lehetőséget nyújt 
mind a tárolt fejek kiválasztására, mind pedig saját összeállítás 
készítésére a test és a tapintószár megadásával.

Felületbemérés ciklus

Ezt a ciklust használhatja egy felület pozíciójának érzékelésére, 
és a megmunkálási koordinátarendszer frissítésére az elvárt 
pozíciótól mért eltérés alapján. A ciklus defi niálása egy 
felüle�  pont megadásával történik.

4. tengely bemérése

Ezt a ciklust használhatja egy felület bedöntésének 
érzékelésére, és a 4. tengely beforgatási pozíciójának 
frissítésére az elvárt bedöntéstől mért eltérés alapján. A 
ciklus defi niálása két felüle�  pont megadásával történik.

Bemérési mozgás

Véde�  pozicionálómozgás a mérőfej biztonságos pozícióba 
mozgatásához. Ha bemérési jel keletkezik a véde�  
pozicionálómozgás közben, VÉSZLEÁLLÁSI állapot lép életbe, 
és egy hibaüzenet jelenik meg a képernyőn.

M&H bemérés a szerszámgépen

Az Edgecam támogatja az m&h tapintó mérőfejeket. A felhasználók megmérhe� k a munkadarabot, és 
leszimulálhatják a bemérési mozgásokat hat különböző bemérő ciklussal. Valamennyi ciklus 8 új funkciót 
tartalmaz, ami szélesebb körű lehetőségeket nyújt a bemérési adatok feldolgozására.

A ciklusok számos megoldást nyújtanak a munkadarab 
megérintésére, és a pontok megadására, amelyek különféle 
(az alábbiakban bemutato� ) funkciók végrehajtására 
használhatóak fel, mint a nullpon� rissítés, méret vagy pozíció 
ellenőrzés.

Sarokbemérés ciklus

Ezt a ciklust használhatja külső és belső sarkak bemérésére, 
és a megmunkálási koordinátarendszer frissítésére az elvárt 
pozíciótól mért eltérés alapján.

Furat/szigetbemérés ciklus

Ezt a ciklust használhatja hengeres alkatrészek pozíciójának 
érzékelésére, és a megmunkálási koordinátarendszer 
frissítésére az elvárt pozíciótól mért eltérés alapján. A ciklus 
defi niálása a furatot vagy szigetet megadó körív megadásával 
történik. Ez alapján a középpont és az átmérő automa� kusan 
meghatározásra kerül.

Váll/horony bemérés

Ezt a ciklust használhatja négyszögletes zsebek és 
szigetek pozíciójának érzékelésére, és a megmunkálási 
koordinátarendszer frissítésére az elvárt pozíciótól mért 
eltérés alapján. A ciklus defi niálása két, a zseb vagy sziget 
egymással szemben lévő oldalfalán lévő pont megadásával 
történik.



ÓÓm&h mérofejes rendszerek

Mérés
Alapértelmeze�  mérőciklus. 

F0-át ad ki az m&h bemérés számára.

Nullponteltolás és frissítés
Az aktuális nullpont eltolásra és frissítésre kerül a bemene�  
értékek és a mérési eredmény különbségével. F7-et ad ki az 

m&h bemérés számára.

Aktuális nullpont frissítése
Az aktuális nullpont frissítésre kerül a mérési eredménnyel. 

F8-at ad ki az m&h bemérés számára.

Pozíció ellenőrzés F500-at ad ki az m&h bemérés számára.

Méretellenőrzés
Átmérő vagy távolságméret ellenőrzése. 
F600-at ad ki az m&h bemérés számára.

Alak és pozíció ellenőrzés F700-at ad ki az m&h bemérés számára.

Nullpont frissítése
A (listából; G54-G59) kiválaszto�  koordinátarendszer 

frissítésre kerül.

Kiterjeszte�  nullpont frissítése
A kiválaszto�  (egész számmal megado� ) kiterjeszte�  

koordinátarendszer frissítésre kerül. Az m&h bemérés számára 
engedélyeze�  tartomány 1-300.
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