
Edgecam Inspection

Ciclos de Inspeção
Inspection

O Edgecam Inspection combina ferramentas e know-how de metrologia líderes 

do setor da Hexagon Manufacturing Intelligence com conhecimentos de 

fabricação de ponta da Vero Software. O Edgecam Inspection é uma solução 

completa e fácil de usar para usuários que desejam criação rápida de ciclos de 

medição de máquina com criação rápida e eficiente de caminho de ferramenta 

e geração de resultados de medição confiáveis. 

O Edgecam Inspection oferece ao usuário um conjunto de ferramentas robusto 

e amigável para criando ciclos de medição, que podem reduzir o tempo e o 

erro em  setup fornecendo resultados de medição em processo confiáveis. 
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Edgecam Inspection

Validação de Processo
As operações complexas de 
usinagem CNC agora podem ser 
facilmente validadas com medições 
em processo. Os fabricantes que 
produzem peças de alto valor podem 
desenvolver de forma rápida e fácil o 
caminho do Apalpador e integrar 
ciclos de medição com ciclos de 
usinagem. O Edgecam Inspection 
fornece um conjunto abrangente de 
características geométricas e 
construções para medir 
características de peças, como 
larguras, bolsões, espessuras e 
alturas, enquanto a interface de 
usuário intuitiva e o fluxo de trabalho 
permitem que o usuário transite de 
forma transparente de programação 
de ciclos CAM para ciclos de 
medição.

Calibração
Os algoritmos inteligentes oferecem 
ao usuário várias opções ao calibrar a 
sonda para tarefas de medição. Se a 
aplicação exige precisão ou 
velocidade máxima e versatilidade. 
Algoritmos próprios para gerenciar a 
compensação do raio da sonda em 
cada cenário de medição garantem 
ao usuário a integridade dos 

resultados das medições em cenários 
de medição multi-eixos. 

Ambiente de Programação
O Edgecam Inspection é o ambiente 
ideal para que o programador CAM 
desenvolva ciclos de usinagem e 
medição em um arquivo de saída. 
Como o fluxo de trabalho de inspeção 
está bem integrado no espaço de 
trabalho CAM, a transição da 
usinagem para a medição é perfeita. 
Se combinar ciclos de medição e 
usinagem com a finalidade de 
automatizar o setup da peça, o 
Edgecam Inspection fornece um único 
ambiente de programação para 
gerenciar todos os aspectos do 
processo de usinagem.

Resultados Interativos
O feedback é fornecido sob a forma 
de modelos de relatório de estilo 
CMM juntamente com informações 
gráficas de desvio codificado por 
cores que são exibidas no modelo 
CAD. O Edgecam Inspection também 
fornece uma útil capacidade de 
simulação de resultados que permite 
que você produza resultados 
simulados fora da máquina, dando-lhe 
a oportunidade de adaptar seus 

relatórios sem ter que estar 
conectado à máquina. As opções 
flexíveis de tolerância permitem o 
relatório completo das características 
medidas com uma avaliação.

Características medidas
As seguintes características podem 
ser facilmente medidas:

• Pontos e Matriz de pontos – Avaliar 
desvio simples do eixo, condição do 
material ou perfil com funções de 
ponto único ou múltiplo.

• Circular – Seja interno ou externo, a 
Edgecam Inspect tem a capacidade 
de avaliar furos e / ou ressaltos para 
tamanho, localização e / ou forma.

• Planar – Medir recursos planos com 
uma opção para relatar a localização 
e / ou forma.

• Largura/Bolsão – Medição das 
espessuras e as larguras com funções 
semelhantes ao paquimetro.

• Orientações – Relata características 
como ângulos entre recursos ou 
ângulo em um eixo.


