
Op NC-code gebaseerde  
simulatie    
en naadloze netwerkinteractie 
met de machine si
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1398 L X53.276 Y-27.166 Z69.766 A-64.571 B344.659
1399 L X54.213 Y-26.943 Z69.562 A-64.369 B344.151
1400 L X55.15 Y-26.721 Z69.357 A-64.165 B343.65
1401 L X56.087 Y-26.499 Z69.153 A-63.959 B343.156
1402 L X57.024 Y-26.277 Z68.949 A-63.752 B342.67
1403 L X57.961 Y-26.055 Z68.744 A-63.544 B342.191
1404 L X58.887 Y-25.801 Z68.542 A-63.331 B341.729
1405 L X59.813 Y-25.547 Z68.339 A-63.117 B341.273
1406 L X60.739 Y-25.293 Z68.136 A-62.902 B340.825
1407 L X61.665 Y-25.039 Z67.933 A-62.685 B340.382
1408 L X62.591 Y-24.785 Z67.73 A-62.467 B339.947
1409 L X63.517 Y-24.531 Z67.528 A-62.247 B339.517
1410 L X64.431 Y-24.247 Z67.326 A-62.025 B339.104
1411 L X65.346 Y-23.963 Z67.124 A-61.801 B338.696
1412 L X66.26 Y-23.679 Z66.922 A-61.575 B338.295
1413 L X67.175 Y-23.395 Z66.72 A-61.349 B337.899
1414 L X68.089 Y-23.111 Z66.518 A-61.122 B337.509
1415 L X69.003 Y-22.827 Z66.317 A-60.893 B337.125
1416 L X69.868 Y-22.618 Z66.091 A-60.677 B336.775
1417 L X70.732 Y-22.402 Z65.866 A-60.46 B336.432
1418 L X70.444 Y-22.164 Z65.136 A-60.091 B336.944 F6
1419 L X70.155 Y-21.925 Z64.405 A-59.719 B337.445
1420 L X70.067 Y-21.868 Z64.222 A-59.627 B337.577 F3
1421 L X69.979 Y-21.811 Z64.039 A-59.536 B337.708
1422 L X69.75 Y-21.723 Z63.698 A-59.374 B337.982
1423 L X69.473 Y-21.658 Z63.394 A-59.237 B338.26
1424 L X69.157 Y-21.624 Z63.133 A-59.129 B338.535
1425 L X68.81 Y-21.622 Z62.919 A-59.053 B338.803
1426 L X68.268 Y-21.606 Z62.685 A-58.974 B339.18 F2.4
1427 L X67.725 Y-21.59 Z62.45 A-58.894 B339.556
1428 L X67.171 Y-21.59 Z62.247 A-58.833 B339.92
1429 L X66.618 Y-21.589 Z62.044 A-58.77 B340.284
1430 L X66.057 Y-21.605 Z61.874 A-58.727 B340.636
1431 L X65.495 Y-21.621 Z61.703 A-58.682 B340.987
1432 L X64.927 Y-21.652 Z61.566 A-58.657 B341.326
1433 L X64.36 Y-21.684 Z61.428 A-58.63 B341.665
1434 L X63.784 Y-21.733 Z61.323 A-58.623 B341.994 F4.8
1435 L X63.209 Y-21.782 Z61.218 A-58.615 B342.323



Center Optimizer

Perfecte samensmelting  
van de virtuele en echte wereld

*Opmerking: hyperMILL® VIRTUAL Machining vereist een hyperMILL® VIRTUAL Machining-postprocessor.

OPEN MIND heeft hyperMILL® VIRTUAL Machining* ontwikkeld om bewerkingsprocessen betrouwbaar te kunnen 

evalueren, controleren en optimaliseren. Deze uiterst efficiënte simulatieoplossing bestaat uit drie modules: 

Center, Optimizer en CONNECTED Machining.

Verhoogde veiligheid bij simulaties

De feitelijke bewerkingssituaties, dat wil zeggen de machine met de controller en PLC, worden virtueel in kaart ge-

bracht en op basis van de NC-code gesimuleerd in het hyperMILL® VIRTUAL Machining Center. Alle processen zijn 

transparant voor de gebruiker en kunnen tot in detail worden geanalyseerd. Hiermee voorkomt u fysieke machi-

nebotsingen en de daarmee gepaard gaande dure machineschade, productiestilstand en kritieke vertragingen.

Meer dan alleen simulatie

Krachtige optimalisatiealgoritmen zorgen ervoor dat meerassige bewerkingen efficiënt verlopen. De hyperMILL® 

VIRTUAL Machining Optimizer vindt automatisch de beste hellingshoek, waardoor een naadloze bewerking wordt 

gegarandeerd. Bovendien maakt hyperMILL® CONNECTED Machining diepgaande netwerkinteractie en synchroni-

satie met de machine mogelijk.

Meer efficiëntie dankzij een nieuwe generatie postprocessors

Hand in hand met de simulatieoplossing hyperMILL® VIRTUAL Machining is ook de postprocessortechnologie 

aanmerkelijk doorontwikkeld en aangevuld met tal van innovatieve functionaliteiten. Zo is nu bijvoorbeeld een 

bidirectionele koppeling mogelijk tussen het NC-programma en de bewerkingsinformatie van hyperMILL®. Via deze 

verbinding kan de betreffende hyperMILL®-opdracht worden toegewezen aan de NC-code.



Besturing op afstand 
voor starten en stoppen

Intuïtieve bediening

Weergave van NC-codeIedere coderegel 
wordt gesimuleerd

Simulatie van de 
machine en afname

Netwerkinteractie 
met de machine

Toepassingsgebieden
n  Controle, evaluatie en optimalisatie van het bewerkingsproces

n  Taak afstemmen op beschikbare machines

n  Taken eenvoudig wisselen tussen beschikbare machines

n  Ondersteuning voor de aanschaf van nieuwe machines

n  Nauwkeurigere kostenramingen voor offertes

Dr Josef Koch, CTO, OPEN MIND Technologies AG

„Het hyperMILL® VIRTUAL Machining Center is 
een cruciale voorwaarde om testprocedures 
aanzienlijk veiliger en efficiënter te maken.”



Center

Alles in het teken van efficiënte simulatie

Het hyperMILL® VIRTUAL Machining Center vormt het hart van de nieuwe oplossing. Het biedt alle klassieke opties 

voor simulatie, ingebed in een uiterst intuïtieve gebruikersinterface. De machinesimulatie vindt plaats aan de 

hand van een gedefinieerd machinemodel en houdt niet alleen rekening met het werkstuk en het gereedschap, 

maar ook met de gereedschapshouder, spanmiddelen en opspanningen. De assen kunnen handmatig worden 

verplaatst en gesimuleerd, waarbij mogelijke botsingen en overschrijdingen van eindschakelaars automatisch 

worden gedetecteerd.

Zeer efficiënte en betrouwbare simulatie op basis van NC-code 

Machineverplaatsingen worden vaak gesimuleerd voordat de postprocessorrun plaatsvindt. In dergelijke gevallen 

bestaat er geen verbinding tussen de postprocessor en de simulatie, waardoor de feitelijke bewerkingssituatie niet 

volledig kan worden gesimuleerd. Daarom heeft OPEN MIND besloten om met het hyperMILL® VIRTUAL Machining 

Center een belangrijke stap verder te gaan. De simulatie wordt gebaseerd op de NC-code, nadat de postproces-

sorrun is voltooid. Deze code wordt per regel gesimuleerd, inclusief de overgangsverplaatsingen. Hierdoor wordt 

zekergesteld dat de virtuele machineverplaatsingen volledig overeenkomen met de feitelijke machineverplaatsin-

gen. De op NC-gebaseerde machinesimulatie zorgt voor een betrouwbare botsingsdetectie en maakt testprocedu-

res zowel veiliger als efficiënter.



Kenmerken
n  Simulatie op basis van NC-code

n  Bidirectionele koppeling tussen het NC-blok en  
de hyperMILL®-job maakt een snelle vergelijking van 
de betreffende bewerkingstaak mogelijk

n  Volledige simulatie van alle verplaatsingen, inclusief 
overgangsverplaatsingen

n  Snelle botsingscontrole, die onafhankelijk van de 
 simulatie kan worden uitgevoerd

n  Interactief aanbrengen van werkstukken en 
 spanmiddelen

n  Handmatige verplaatsing van de virtuele machine

n  Benadering van doelpunten met of zonder Rotating 
Tool Center Point (RTCP)

n  Weergave van aslimieten

n  Uitgebreide analysefuncties

n  Snelle vergelijking van de geprogrammeerde 
 nulpunten en gereedschappen met de werkelijke 
machineconfiguratie

Intuïtieve gebruikersinterface 
Het ontwerp van de gebruikersinterface is gebaseerd 
op een echte controller. Zowel machineoperators, 
CAM-programmeurs als productieplanners kunnen 
profiteren van de intuïtieve bediening. Hierdoor wordt 
de leercurve voor de simulatietechniek tot een 
minimum beperkt.

Duidelijk programmabeheer 
Alle hoofd- en subprogramma’s worden overzichtelijk 
in kaart gebracht. Individuele bewerkingsstappen 
kunnen afzonderlijk worden gesimuleerd of als 
uitgangspunt voor de simulatie worden gebruikt.

Door de 
gebruiker 

gedefinieerd 
stoppunt

feitelijke 
positie



Gebieden begrenzen
Beperk het simulatie-
gebied voor een 
gedetailleerde 
weergave 

‘Best-fit’-functie 
Berekent de optimale 
positionering  
in de beschikbare 
werkruimte

Materiaalafname  
Gedetailleerde 
weergave van het 
freesproces op basis 
van het ruwmateriaal-
model

Slider (beperkt)

Slider (alle)

...

Center

Alles in het teken van verhelderende analyses

Naast efficiënte simulatie biedt het hyperMILL® VIRTUAL Machining Center ook uitgebreide analysefuncties die 

gedetailleerde observatie van de afzonderlijke bewerkingssituaties mogelijk maken. Dit betekent dat er een 

nauwkeurige controle wordt uitgevoerd, voordat de machine wordt gestart. Hierdoor worden fouten en ineffici-

ente bewerkingen voorkomen, aangezien de machinecomponenten afzonderlijk worden geanalyseerd, er zeker 

van te zijn dat de veiligheid afdoende is. Diverse technische diagrammen bieden waardevolle informatie over de 

kwaliteit van de bewerkingsprogramma’s. Zowel de verplaatsingen, voedingssnelheden als het spiltoerental wor-

den weergegeven. Verdachte asbewegingen en versnellingen kunnen snel worden geregistreerd en gecorrigeerd, 

voordat het programma op de machine wordt uitgevoerd.



Asdiagram  
Gedetailleerd analyse van 
machine-asbewegingen

Afstandscontrole 
Eenvoudige meting van 
afstanden tussen twee 
componenten

Flexibele productieplanning  
Gereedschappen, spanmiddelen, 
ruwmaterialen en opspanningen kunnen 
handmatig worden beheerd. De gebruiker 
kan rechtstreeks wijzigingen aan brengen 
in de simulatieomgeving. Deze wijzigin-
gen kunnen vooraf worden bekeken en 
opgeslagen, maar ook worden afgekeurd 
als proceswijziging.

...

Kenmerken
n  ‘Best-fit’-functie voor optimale positionering  

van het component in de werkruimte

n  Gedetailleerde analyse van de 
 verplaatsingsbanen

n  Instellen van door de gebruiker gedefinieerde 
stoppunten

n  Bewaking van veilige werkruimte

n  Bewaking van werkruimte 
Met behulp van een opgeslagen machinemodel 
controleert de werkruimtebewaking of er eind-
schakelaars worden overschreden tijdens de 
2.5D-, 3D-, 3+2- of 5-assige simultane bewerkin-
gen. De verplaatsingen van zowel de lineaire 
assen (X, Y en Z) als de rotatieassen (A, B en C) 
worden gecontroleerd, evenals de opspanningen 
en spaninrichtingen.

n  Instellen van stoppunten 
De simulatie kan op bepaalde locaties worden 
afgebroken om kritische punten betrouwbaar te 
controleren en de navolgende processen nauwkeu-
riger in te schatten. De stoppunten worden onder 
bepaalde voorwaarden automatisch aangemaakt, 
bijvoorbeeld bij het wisselen van het gereedschap 
of bij de overgang van snelle verplaatsingen naar 
snijbewegingen. Bovendien kunnen stoppunten 
ook handmatig worden geselecteerd via een regel 
in het NC-blok of worden opgehaald via een 
willekeurig punt op de gereedschapsbaan.

n  Aanpassing van zichtbaarheid  
De zichtbaarheid van de afzonderlijke machine-
componenten kan worden aangepast om een 
optimale visualisatie van de simulatie mogelijk te 
maken. Vooraf ingestelde machineaanzichten, 
zoals ‘Kop en tafel’, kunnen met een druk op de 
knop worden opgeroepen.

n  Analyse van veilige werkruimte 
De unieke Best-fit-functie optimaliseert automa-
tisch de bewerking voor de beschikbare werkruim-
te. De werkruimtebewaking is in staat om situaties 
aan te duiden waarin de eindschakelaars zijn 
overschreden, maar de resterende werkruimte nog 
wel toereikend is voor de bewerking. In dat geval 
bepaalt de Best-fit-functie automatisch de 
optimale opspanlocatie voor de betreffende 
werkruimte. Hierdoor worden onnodige wijzigingen 
van de opspanning en de daaraan verbonden 
machinestilstand voorkomen.



Optimizer

Altijd de best mogelijke NC-code

Meer assen, meer oplossingen 

Er bestaan verschillende oplossingen voor de gereedschapsoriëntatie bij meerassige bewerkingen. De gekozen 

oplossing speelt een cruciale rol voor het bepalen van de bewerkingskwaliteit en efficiëntie. Wanneer de aspositie 

door de gebruiker op bepaalde punten handmatig wordt ingesteld, is het gezien de complexiteit van deze beslis-

sing vaak niet mogelijk om de optimale gereedschapsoriëntatie te bepalen.  

Automatische oplossingskeuze voor optimale meerassige positioneringen

Tijdens de postprocessorrun selecteert de Optimizer automatisch de beste oplossing voor botsingsvrije oriën-

tatie. Om botsingen te voorkomen, wordt er rekening gehouden met speciale kinematische eigenschappen van 

de machine en gebruikerspecifieke kenmerken. Hierdoor worden programmeerfouten of aanpassingen achteraf 

van het bewerkingsprogramma voorkomen en kan een optimale, botsingsvrije bewerking op de machine worden 

gegarandeerd. 

Herpositionering voorkomen

Om tijdrovende herpositionering en terugtrekbe-
wegingen te vermijden, analyseert de Optimizer 
niet alleen afzonderlijke bewerkingen, maar volle-
dige bewerkingssequenties. Op basis van deze 
analyse kiest de Optimizer de ideale oplossing 
voor bewerking van de volledige sequentie 
binnen de gegeven machinelimieten.

633 L X-303.616 Y733.364 Z248.535 A-35 C35.924

 Zonder Optimizer 



Kenmerken
n  Automatische oplossingskeuze voor 

 meerassige positioneringen

n  Geoptimaliseerde benaderingsbanen

n  Afzonderlijke configuratieopties

n  Procesbetrouwbaarheid

n  Optimalisatie van verplaatsingen  
Als er botsingen worden gedetecteerd en 
een 3-assige verplaatsing dus niet mogelijk 
is, wijzigt de Optimizer de verplaatsing met 
behulp van een vierde of vijfde as. In dit 
voorbeeld zou de vierde positie leiden tot 
een botsing met de onderdelen die op de 
spil zijn bevestigd. Daarom roteert de C-as, 
zodat de bewerking botsingvrij kan worden 
uitgevoerd.

n  Nauwkeurige bewerking   
De Optimizer voegt, onafhankelijk van de 
kinematische eigenschappen van de 
machine, automatisch extra tussenposities 
toe aan de gereedschapsbanen. Dit zorgt 
ervoor dat de verplaatsingen in de machine 
soepel verlopen en een nauwkeurige 
bewerking gegarandeerd is. Ook nabij de 
polen.

n  Geoptimaliseerde benaderingsbanen  
De verplaatsingen tussen de afzonderlijke 
bewerkingen zijn perfect afgestemd op de 
kinematische eigenschappen van de 
betreffende machine. De Optimizer 
analyseert deze verplaatsingen om grote 
compensatiebewegingen tijdens het 
herpositioneren te voorkomen. Ondertus-
sen worden de rotatieassen langs de 
kortste baan verplaatst, waarbij de 
bewegingen van de lineaire assen tot een 
minimum worden beperkt. Hierdoor 
kunnen grotere snelheden worden bereikt 
tijdens de verplaatsingen.

Zonder Optimizer: Botsing gedetecteerd 

Met Optimizer: Botsingvrij 

633 L X-36.390 Y926.973 Z248.535 A35 C-144.076

 Met Optimizer 



Synchronisatie van NC-blok
Het NC-blok van de machine 
kan worden gesynchroniseerd 
met het hyperMILL® VIRTUAL 
Machining Center, zodat de 
bewerkingspositie in de machi-
nesimulatie exact overeenkomt 
met de feitelijke positie in de 
machine.

Uitlijning van het nulpunt 
met de echte machine
De machinenulpunten worden 
uitgelijnd met de nulpunten in 
het NC-programma. Hierdoor 
worden fouten in spaninrichtin-
gen of onjuiste posities 
voorkomen.

Naadloze netwerkinteractie met de machine

Nauw verbonden

De feitelijke bewerkingssituatie in realtime bekijken in de simulatieomgeving, de machine en simulatie perfect 

synchroniseren en de bewerking eenvoudig besturen vanaf uw laptop: zou dat niet ongelooflijk efficiënt zijn? Dit 

is allemaal mogelijk met de nieuwe hyperMILL® CONNECTED Machining-module. Deze module voorziet in bidirec-

tionele gegevensuitwisseling met de machinebesturing en kan dus gegevens naar de machine verzenden en daar 

uitvoeren, maar zelf ook gegevens ontvangen van de machine.

Verhoogde veiligheid

Diepgaande netwerkinteractie, geheel in lijn met ‘SMART-Factory’, zorgt ook voor meer veiligheid bij het instel-

len van de machine en tijdens het bewerken. Als er nulpunten, gereedschappen of machine-instelparameters 

aanwezig zijn die niet overeenkomen met de geprogrammeerde waarden in hyperMILL®, treedt het betrouwbare 

veiligheidsmechanisme van hyperMILL® CONNECTED Machining in werking om zowel de overdracht van NC-pro-

gramma’s naar de machine als het starten van de machine te voorkomen.

Bidirectionele verbinding



n   Snelle netwerkinteractie met de machine 
hyperMILL® CONNECTED Machining kan 
naadloos worden geïntegreerd in de 
bestaande gebruikersinterface van het 
hyperMILL® VIRTUAL Machining Center. De 
verbinding met de CNC-machine kan een-
voudig tot stand worden gebracht met één 
muisklik.

Overdracht van NC-programma
Het NC-programma’s wordt 
rechtstreeks in het geheugen van 
de machinebesturing geladen. 
Verwisseling van programma’s is 
dan ook uitgesloten.

Automatische vergelijking  
van gereedschappen  
De gereedschapsgegevens uit 
het NC-programma worden 
automatisch vergeleken met 
de gereedschapsgegevens van 
de machine. Als deze gegevens 
niet overeenkomen, wordt 
er een foutbericht weerge-
geven en de uitvoering van 
het programma stopgezet.

Kenmerken
n  Inlezen van nulpuntdefinities, gereedschapsgegevens en 

kritische machineparameters vanuit de besturing, inclusief 
vergelijking met de opgeslagen gegevens in hyperMILL®

n  Snelle overdracht van NC-programma’s

n  Besturing op afstand van CNC-machines

n  Synchronisatie van de simulatie met het NC-blok van de machine

n  Betrouwbare veiligheidsmechanismen n  Besturing op afstand   
Naadloze interactie met de machine via een 
externe computer. Dit houdt in dat het 
programma gemakkelijk kan worden gestart  
of gestopt vanaf een pc.

n  Gemakkelijke terugtrekbewegingen 
Dankzij hyperMILL® CONNECTED Machining 
kunnen zelfs moeilijke terugtrekbewegingen 
worden uitgevoerd.

n  Betrouwbare veiligheidsmechanismen  
– Veilige botsingscontrole 
– Bescherming tegen onbevoegde toegang 
– Vergelijking van bewerkingsparameters 
– Vergelijking van machineparameters 
–  De machine wordt niet gestart, voordat alle 

veiligheidsmechanismen zijn gecontroleerd
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OPEN MIND Technologies AG wordt wereldwijd 
vertegenwoordigd door eigen dochteronder-
nemingen en via competente partners en is 
tevens lid van de technologiegroep Mensch 
und Maschine, www.mum.de

OPEN MIND Technologies AG
Argelsrieder Feld 5 • 82234 Wessling • Germany
Telefoon: +49 8153 933-500
E-mail:  Info.Europe@openmind-tech.com 
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