
Program pro programování a simulaci robotů

OCTOPUZ 2.0 Co je nového



Rozšířené uživatelské prostředí

Nové uživatelské prostředí

• Jednoduché přesouvání jednotlivých oken

podle vašich představ.

• Vylepšené schéma oken

• Zobrazení a úprava importovaných

drah a svařovaných dílů

• Nástrojové lišty seskupující funkce podle

pracovního postupu

• Rychlé přepínání mezi zobrazením

• Snadno přístupné menu pro zobrazení, 
simulaci a manipulaci



Rozšíření pro nanášení barvy
Locked for Launch

Simulace malování

• Nyní si můžete naprogramovat libovolný

předmět a celý proces jeho malování

• Zobrazení barvy nebo tlouštky vrstvy

• Určení tloušťky vrstvy v mikrometrech na

libovolné ploše barvené součásti



Simulace kabeláže

Modelování kabeláže

• Vytvoření kabelů robotu, které je možné

použít během simulace.

• Odhalení a zamezení nepříznivých stavů

jako je skřípnutí kabelů nebo omezení

délkou kabelů.

• Vyhodnocení priority při spuštění

programu na aktuálním robotu.

• Ovládání vlastností jako je tloušťka, délka a 

tuhost.



Weld Sense – Kontrola sváru

Dotek před svařováním

• Kontrola sváru na celou dráhu svařování

před spuštěním svařovacího procesu.

• Zkrácení času cyklu pomocí vynechání

násobného čištění hlavice.

• Použití jedné kontrolní rutiny pro více

svařovacích procesů

• Rozdělení jedné kontroly a svařování na

samotnou kontrolu a svařování



Analýza simulace

Workflow Statistics & Reporting

• Identifikace a vylepšení pracovního procesu

na základě analýzy dostupné pro každé

zařízení na pracovišti.

• Visualizace analýzy pomocí lineárních, 
pásových a výsečových grafů.

• Identifikace pracovního postupu a 

kritických, úzkých míst

• Optimalizace operací pro zvýšení efektivity a 

snížení nákladů.

• Data simulace je možné snadno exportovat do 

PDF nebo souboru Microsoft Excel



Sledování hran

Automatizované vytváření dráhy
nástroje

• Hrany na dílu je možné použít pro 

vytvoření samotných drah nástroje.

• Vytvoření dráhy nástroje, která je

odsazena od výchozí hrany

• Určení hustoty bodů v dráze

• Přizpůsobení parametrů pohybut pro 

celou dráhu nástroje.

• Vyloučení nutnosti CAM programu pro 

zakladní dráhy nástroje.



Fyzikální model

Simulace pohybu

• Simulace skutečného chování při

použití. komponentů s fyzikálními

vlastnostmi

• Simulace podavačů, dopravníků, 

zásobníků, které mají fyzikální vlastnosti.

• Ovládání statických a dynamických

součinitelůtření

• Použití fyzikálního modelu na

uživatelskou geometrii.



2D výkresy

Výkresy

• Vytvoření 2D technických výkresů ze

3D geometrie a celého pracoviště

• Vytváření kusovníku pomocí jednoho

kliknutí.

• Jednoduché vytváření uživatelské

šablony pro vylepšení správy

dokumentace.

• Export a tisk souborů

• Podpora různých formátů souborů

• dwg

• dxf

• pdf  



Obecný vylepšení

Import velkých souborů
• Importování jakýchkoliv podporovaných formátů CAD souborů

nezávisle na velikosti souboru.

• Zkrácení potřebného času na import velkých souborů.

Rozšířená podpora CAD
• Přidána podpora pro modely 3D Point Cloud, PRC, Rhino, U3D, a 

soubory Wavefront.

• Aktualizovaná podpora pro CAD geometrii vytvořená v těchto

programech:

• 3D Studio

• ACIS (až do verze 2017.1)

• Auto Desk Inventor (až do verze 2018)

• Parasolid (až do verze v30)

• Solidworks (až do verze 2017)



Obecná vylepšení

Virtualní realita
• Vytvořené simualce můžete nyní prohlížet z libovolné

verze programu.

• Je možné použít zařízení pro virtuální realitu stejně

jako mobilní aplikaci.

Podpora zařízení SpaceMouse
• Pomocí tohoto zařízení získáte přirozenější pohyby

během manipulace tří-rozměrných objektů v 

prostředí OCTOPUZ 2.0

• Snazší natáčení nebo posouvání zobrazení

odpovídající pohybům na obrazovce.

• Zoomování a otáčení je také podporováno


