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Licensinformation 

Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och utgör inte ett 

åtagande från CIMCO A/S. Programvaran som beskrivs i detta dokument får användas eller 

kopieras i enlighet med villkoren i licensavtalet. Köparen får göra en kopia av programvaran för 

säkerhetskopiering men ingen del av den här manualen får reproduceras, lagras i ett 

lagringssystem eller överföras i någon form eller på något sätt elektroniskt eller mekaniskt, 

inklusive fotokopiering eller inspelning för något ändamål annat än för köparens personliga bruk 

utan skriftligt tillstånd från CIMCO A/S. 

Användarvillkor för: 

Programvara: CIMCO Edit v7  

Version: 7.x.x  

Datum: September 2014   

Copyright © 1991-2014 av CIMCO A/S 

Observera 

CIMCO A/S förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i programvaran CIMCO Edit 

v7 utan föregående meddelande. 

Programvarulicens 

Du har rätt att använda det antal licenser för programmet som du har köpt från CIMCO A/S. Du 

får inte distribuera kopior av programmet eller tillhörande dokumentation till andra personer eller 

företag. Du får inte ändra programmet eller relaterad dokumentation utan föregående skriftligt 

medgivande från CIMCO A/S. 

Friskrivning från alla garantier och ansvar 

CIMCO A/S ger inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, med avseende på 

programvaran, dess kvalitet, prestanda, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Hela 

riskåtagandet för dess kvalitet och prestanda ligger hos köparen. Skulle programvaran CIMCO 

Edit v7 visa sig vara defekt efter köp är det köparen (och inte CIMCO A/S, dess distributör eller 

dess återförsäljare) som påtar sig hela kostnaden för nödvändig service, reparation, omkorrigering 

och oförutsedda eller följaktiga skador. Under inga omständigheter kommer CIMCO A/S hållas 

ansvarig för direkta, indirekta eller följaktiga skador som resulterar från brister i programvaran, 

även om CIMCO A/S har informerats om möjligheten av sådana skador. Vissa jurisdiktioner 

tillåter inte uteslutning eller begränsning av underförstådda garantier eller ansvar för tillfälliga 

skador eller följaktiga skador, så ovanstående begränsning eller undantag kanske inte gäller er. 
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Observera: 

Den medföljande programvaran är konfidentiell och tillhör CIMCO A/S. Inget användande eller 

offentliggörande är tillåtet annat än vad som uttryckligen anges i skriftliga licensavtal med 

CIMCO A/S. 

 

Copyright © 1991-2014 av CIMCO A/S. Med ensamrätt. 

 

Denna programvara innehåller konfidentiell information och affärshemligheter från 

CIMCO A/S. Användning, avslöjande, eller reproduktion är förbjuden utan föregående 

skriftligt tillstånd av CIMCO A/S. 

CIMCO Edit, DNC-Max och CIMCO-logotypen är varumärken som tillhör CIMCO A/S. 

Microsoft, Windows, Win32 och Windows NT är varumärken eller registrerade varumärken som 

tillhör Microsoft Corporation. 

Övriga märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör 

respektive innehavare. 
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Introduktion 

CIMCO Edit v7 är den senaste versionen av den mest populära editorn av CNC-program på 

marknaden. Med över 100.000 licenser distribuerade de senaste åren, är CIMCO Edit det 

självklara valet för professionella CNC-programmerare som kräver ett fullfjädrat och tillförlitligt, 

kostnadseffektivt professionellt redigerings och kommunikationsverktyg. 

Varje aspekt av CIMCO Edit v7 är nytt, från multifliks layouten till det dynamiska verktygsfältet 

och menyerna. CIMCO Edit v7 innehåller också nya och kraftfulla verktyg som en förbättrad 

filjämföring, en omarbetad grafisk simulering och det nya programmeringsverktyget, NC-assistenten. 

 Fullfjädrad CNC-editor 

CIMCO Edit v7 erbjuder en omfattande uppsättning grundläggande redigeringsverktyg som är 

nödvändiga för att uppfylla kraven på redigering av moderna CNC-program. 

Det finns inga begränsningar på programstorlekem och inkluderar specifika alternativ för CNC-kod 

såsom radnumrering/omnumrering, teckenhantering och avståndsmätare för XYZ. Den har även 

matematiska funktioner inklusive enkla mattefunktioner, rotera, spegla, verktygskompensering, och 

translation. CIMCO Edit v7 erbjuder alla de funktioner som förväntas av en editor med 'drag-and-

drop'-textredigering. Och bäst av allt är att CIMCO Edit v7 är helt konfigurerbart och kan lätt 

anpassas till alla befintliga redigeringsmiljöer för CNC-program. 

 Snabbare redigering med NC-Assistenten 

NC-assistenten gör redigering av NC-kod snabbare och enklare än någonsin. Peka på en M eller 

G-kod och NC-assistent kommer att identifiera koden så att du kan ändra värden med ett 

interaktivt gränssnitt kopplat till CNC-koden. Mata in önskade värden för varje post och NC-

assistenten uppdaterar automatiskt CNC-koden. 

Med NC-assistenten i CIMCO Edit v7 kan du snabbt infoga och redigera komplexa cykler och 

operationer. CIMCO Edit v7 innehåller redan inbyggda cykler och makron för de vanligaste 

operationer som programstart, programslut och verktygsbyte. Det finns även verktyg som låter 

dig skapa och konfigurera egna cykler och makron och anpassa dessa för dina egna specifika behov. 

 Grafisk Simulering 

Simuleringen av 3D-fräsning / 2D-svarvning hanterar dina CNC-program för 3-axliga fräsar och 

2-axliga svarvar med enkelsteg och/eller kontinuerlig simulering både framlänges och baklänges. 

Redigera CNC-programmet och förändringen visas automatiskt i simuleringen. Analysera 

simuleringen med dynamisk zoom, panorering, rotering och mätfunktionaliteter. CIMCO Edit v7 

stödjer även solid visualisering av NC-koden med kontroll av verktygshållarkollision och 

upptäckt av underskärning. Med den solida animeringen kan du se hur materialet avlägsnas. 



Introduktion   7  

 Intelligent filjämförelse 

CIMCO Edit v7 har en snabb och fullt konfigurerbar filjämförelse med filerna sida vid sida så att 

användaren snabbt kan identifiera förändringar i ett CNC-program. Filjämförelsen identifierar 

förändringar och borttagna eller tillagda rader men ignorerar triviala formatförändringar som 

mellanslag eller omnumrering av block. Skillnader visas en rad i taget, alla på en gång eller 

utskrivet sida vid sida för granskning offline. 

 CNC-Kommunikation och DNC 

CIMCO Edit v7 innehåller DNC-funktionalitet för en tillförlitlig RS-232-kommunikation med en 

mängd olika CNC-styrningar. Med DNC-alternativet kan du skicka och ta emot CNC-program 

till flera maskiner samtidigt direkt ifrån CIMCO Edit v7 

 Support för Mazatrolfiler 

Visa Mazatrol Programfiler direkt i CIMCO Edit v7 istället för på Mazak-styrningen i 

verkstaden. Kontrollera och granska snabbt programändringar med Mazatrol filjämförelse. 

 CNC-Calc 7 - 2D CAD insticksprogram för CIMCO Edit v7 

CNC-Calc är en fullfjädrad 2D CAD-lösning som finns i CIMCO Edit v7. Detta tillägg är en 

snabb och effektiv lösning för att lösa problem med komplex 2D-geometri. Användare kan rita 

eller importera (DXF) 2D-geometri, ange skärdjup, in och utgångar och andra variabler för 

verktygbanor och snabbt generera CNC-koden i ISO och andra klartextformat för konturer och 

borrning. 
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Vad är Nytt 

Denna version av CIMCO Edit innehåller flertalet förbättringar jämfört med tidigare versioner. 

 Nytt användargränssnitt.  

Det nya användargränssnittet i CIMCO Edit v7 följer de senaste standarderna för 

Windows användargränssnitt. 

 Omfattande hjälpsystem.  

Nu finns allt du behöver veta om funktioner, som tidigare fanns i referensmanualerna, i 

den inkluderade HTML-hjälpen och nära till hands. Fundersam över en funktion? F1-

tangenten eller Hjälp-knappen tar dig direkt till den information du behöver. 

 Optimerad editormotor.  

Den nya optimerade editormotorn laddar stora filer snabbt och med minimal 

minnesanvändning. 

 Flexibel konfiguration.  

Flexibel konfiguration av färger, NC-kommandon m.m. 

 Avancerat standardprotokoll.  

Med ett avancerat standardprotokoll kan du kommunicera med flera CNC-maskiner samtidigt. 

 Solid simulering med verktygsanimering.  

Den avancerade grafiska simuleringen har nu utvidgas till att omfatta en dynamisk 

animering av arbetsstycket som gör att du kan se materialet som tas bort av verktyget. Du 

kan välja solid visualisering för 3D-fräsning och svarvning eller enbart 2D-svarvning. 

 Automatisk verktygsskanning.  

Med den avancerade funktionen verktygskanning kan du automatiskt skanna verktygsmått 

från NC-programmet. Förändringar i NC-programmet återspeglas direkt i verktygs-

konfigurationen. 

 Automatik skanning av arbetsstycke.  

CIMCO Edit kan nu automatiskt skanna av arbetsstyckets dimensioner från programfilen. 

Förändringar i NC-programmet återspeglas direkt i solid-konfigurationen. 

 Öppna/Spara verktygsbibliotek.  

Med den här funktionen kan du öppna och spara verktyg i biblioteket. 

 Stöd för Fagor.  

Tillsammans med många andra styrsystem stöder nu CIMCO Edit simulering av Fagor för 

fräsning. 

 Förbättrade sökningsverktyg.  

Med funktionen för Sök/Ersätt kan du nu söka och ersätta flera programlinjer samtidigt. 
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Översikt 
 

 Syfte 

Du kan använda CIMCO Edit v7 för att göra ändringar och kontrollera CNC-program för dina 

CNC-maskiner. Om du har en seriell kommunikationslinje från en PC till CNC-maskinen kan du 

skicka och ta emot program direkt till maskinen även när du arbetar med andra CNC-program. 

CIMCO Edit v7 är utformat för redigering av CNC-program. CIMCO Edit v7 kan urskilja mellan 

flera olika format, inklusive ISO, APT och Heidenhain för att nämna några. 

 Användargränssnitt 

CIMCO Edit v7 har ett standard Windows-gränssnitt och kan ha ett eller flera fönster för varje 

öppen fil. Funktionerna i CIMCO Edit v7 kan aktiveras via Ribbon-menyerna som hjälper dig att 

snabbt hitta de kommandon som behövs för en uppgift. Kommandona är ordnade i logiska 

grupper på flikarna. 

 

Användargränssnittet i CIMCO Edit v7 
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 Funktioner 

Du kan ångra och göra om (nästan) alla operationer du har gjort sedan filen öppnades. Du kan 

hitta positionen för ett verktygsbyte, en förändring av spindelvarvtal eller matning, eller visa 

gränserna för X/Y/Z-axlarna. 

Om du är osäker på om två CNC-program är lika kan funktionen filjämförelse i CIMCO Edit v7 

hjälpa dig att hitta skillnaderna. Filjämförelsen låter dig välja två filer som läggs i ett två-

ramsfönster. Skillnaderna visas genom att färglägga raden. Du kan stega igenom filerna och 

stanna vid varje skillnad. 

Du kan anpassa färgerna som används för att visa koordinater och NC-kommandon, omnumrera 

blocknumren, och lägg till/ta bort mellanslag för ökad läsbarhet, eller minska programmets 

storlek/överföringstid. 

DNC-delen av CIMCO Edit v7 låter dig skicka och ta emot NC-program till dina CNC-maskiner 

i verkstaden. Filen kan skickas från ett fönster i CIMCO Edit v7 eller direkt från hårddisken. 

Filöverföringen sker samtidigt du arbetar med andra CNC-program. 

 

 Inställningar 

CIMCO Edit v7 erbjuder dig stora anpassningsmöjligheter av editorn. Ribbon-menyerna låter dig 

välja funktioner och konfigurera inställningarna. Du kan komma åt konfigurationsdialoger med 

ikonen . 

Genom Editor-fliken kan du konfigurera globala inställningar för Allmänt, Editor och Utskrift. 

I dialogruta Allmänt kan utseendet på fönstren ändras. Du kan välja om en fil ska visas i flera 

fönster eller om en fil öppnad i [[PRODUCTLONG] och blivit förändrat i ett annat ska meddelas 

eller inte. Dessutom kan du välja om du vill dela inställningar mellan användare eller skydda 

skrivskyddade filer. Du kan ange tabb-bredden liksom storleken på listan över senast använda 

filer. Det språk som används för att visa menyerna kan också väljas här. 

I dialogrutan Editor kan du ställa in hastigheten på tangentbordet och välj om du vill ha 

rullningslister eller inte. 

Utseendet på utskrivna CNC-program ändras i dialogrutan Utskrift. Här kan du definiera ett 

sidhuvud och / eller en sidfot. Om du har en färgskrivare kan du markera färgalternativet. 

CIMCO Edit v7 har 5 olika mallar för olika CNC-maskiner. Du kan ställa in hur NC-funktionerna 

ska bete sig och hur NC-koder visas i redigeringsfönstret. Funktionen Sök i editormenyn behöver 

en definition av Verktygsanrop, Matningsförändring etc. Denna definition görs här. 
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 Ytterligare information 

I sektionen Programflikar finns alla funktioner i CIMCO Edit v7 beskrivna. Många funktioner 

kan också nås via en ikon. 

Konfigurering av Maskintyper beskrivs i Filtyper. 

Om du behöver hjälp med hur man ställer in en seriell kommunikation kan du hänvisa till DNC 

inställningar och användarmanualen för DNC-Max. 

Hjälpsystemet finns tillgängligt via ?-ikonen, F1-tangenten eller via Hjälp-knappen. 

Avsnittet Använda Editorhjälpen ger dig en introduktion till hjälpfunktionerna i CIMCO Edit. 
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Installation 

För att installera CIMCO Edit v7 följer du instruktionerna nedan. 

1. Lokalisera installationsfilerna 

Om du har fått CIMCO Edit v7 på en CD-ROM öppnar du katalogen CIMCO Edit v7 på Cd:n. 

Om du har fått CIMCO Edit v7 via e-post sparar du filen i en temporär katalog. 

2. Kör installationsprogrammet 

Starta installationen genom att klicka på CIMCO Edit v7 installationsprogram: 

 

CIMCO Edit v7 installationsprogram. 

3. Kopiera din licensnyckel 

Om du inte har en licensnyckel men vill installera en utvärderingsversion går du vidare till nästa steg. 

Om du har fått en licensnyckel från CIMCO installerar du den genom att dubbelklicka på filen 

"(namn)-license.key" när installationen är klar. Detta öppnar CIMCO Licensnyckelhanterare. 

Klicka på knappen Installera för att installera Licensnyckeln. 

4. Starta editorn 

När installationen är klar och du har kopierat din licensnyckel är du redo att starta editorn för 

första gången. Klicka på programikonen på skrivbordet. 

 

CIMCO Edit v7. 

Efter editorn har startat, kontrollera att ditt företagsnamn visas i fältet Licensierat till i Om-rutan. 

Om så inte är fallet är licensnyckeln inte korrekt installerad. Vänligen upprepa punkt nr. 3 för att 

korrekt installera licensnyckeln. 

 

Om du kör en utvärderingsversion är licensnamnet Demo version. 
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Programflikar 

Funktionerna i CIMCO Edit v7 aktiveras med hjälp av respektive ikoner i Ribbon-menyn. 

Kommandona är ordnade i logiska grupper på flikar. 

Om funktionen kan aktiveras genom Ribbon-menyn eller ett kortkommando, visas ikonen eller 

genvägen bredvid kommandonamnet. 

 

Genom att klicka på den lilla nedåtpilen bredvid en ikon får du tillgång till ytterligare 

alternativ och funktioner. 
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1.  Editor 

Denna sektion beskriver funktionerna under Editor fliken 

1.1. Arkiv 

Detta avsnitt beskriver kommandona i funktionen Arkiv. Menyn innehåller de funktioner som 

beskrivs nedan för filredigering. Du kan komma åt Programkonfigurationen med ikonen . 

För detaljerad information om programinställningar, klicka på motsvarande ikon eller se Editor 

inställningar. 

 

Arkiv-funktionerna som beskrivs nedan kan även nås via ikonen . 

 

 
Arkiv-menyn 

 

Ny / Ctrl+N 

Ett tomt fönster öppnas, redo för inmatning. 

 

Konfigurera maskintypen för programmet genom att klicka på setup-ikonen . 

 

 

Öppna / Ctrl+O 

I dialogrutan Öppna kan du öppna ett befintligt program. 

 Senaste 

En lista över senaste använda filer. Klicka på nedåtpilen bredvid ikonen Öppna för att 

öppna nyligen använda filer. 

 

Stäng / Ctrl+F4 

Stänger det aktuella fönstret. Du uppmanas att spara ändringarna om filen har ändrats. 

 

Stäng Alla 

Stänger alla öppna fönster. Du uppmanas att spara ändringarna för alla modifierade filer. 

Klicka på nedåtpilen vid Stäng-ikonen för att komma åt denna funktion. 



Editor   15  

 

Spara / Ctrl+S 

Sparar det aktuella CNC-programmet. 

 

Spara Alla 

Sparar alla öppna CNC-program under deras nuvarande namn. Klicka på nedåtpilen vid 

Spara-ikonen för att komma åt denna funktion. 

 

Spara som 

Sparar det aktuella CNC-programmet under ett nytt namn. 

 Skriv ut / Ctrl+P 

Skriver ut det aktuella CNC-programmet. Om du vill skriva ut en del av ett program 

markerar du det område som ska skrivas ut och välj Skriv ut. 

 

Utskriftsformat 

Öppnar dialogrutan för utskriftskonfiguration. Klicka på nedåtpilen vid ikonen för Skriv ut 

för att komma åt denna funktion. 

 

Globala inställningar 

Låter dig konfigurera allmänna programinställningar för CIMCO Edit. Kan också nås via 

ikonen . Se avsnittet Editor inställningar för mer information. 
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1.2. Filtyper 

Detta avsnitt beskriver hur du konfigurerar inställningarna för Filtyp. Ikonen  låter dig komma 

åt den globala konfigurationen för filtyp. 

Inställningarna för Filtyper avgör hur man utför omnumrering, letar efter verktygsbyten, 

konfigurerar simuleringsinställningar, färger, var du vill spara filer, m.m. 

 

Menyn filtyper 

 Filtyper 

Använd den här rullgardinsmenyn för att välja filtypen som bestämmer färg, syntax, m.m. 

 

Färger 

Öppnar menyn för att konfigurera färgmarkering. 

 

Konfigurera blocknumrering 

Öppnar menyn för att konfigurera blocknumrering. 

 

Kataloger / Filnamnstillägg 

Öppnar menyn för att konfigurera kataloger och filnamnstillägg. 

 

Maskinmallar 

Öppnar menyn för att konfigurera specifika parametrar för maskinmallar. 

 

Övriga inställningar 

Öppnar menyn för att konfigurera övriga maskininställningar. 

 Konfigurera filtyper 

Här kan du konfigurera inställningarna för filtyper. Filtypen bestämmer färger, syntax, etc. 
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1.3. Redigera 

Denna sektion beskriver de vanliga funktionerna för textredigering. 

 

Redigeringsmenyn 

 

Du kan välja/markera en del av texten genom att dra markören från där du vill texten ska 

börja markeras till markeringens slut, samtidigt som du trycker på vänster musknapp. 

Bakgrundsfärgen på den markerade texten ändras för att indikera det valda området (se 

Editor inställningar / Filtyper / Färger). 

 

Kopiera / Ctrl+C 

Kopierar den markerad texten till urklippet. 

 

Klipp ut / Ctrl+X 

Tar bort den markerade texten och sparar den i urklippet. 

För att klistra in den urklippta markeringen på en annan plats i filen placerar du markören 

där du vill ha texten och väljer kommandot Klistra in. 

 Klistra in / Ctrl+V 

Infogar innehållet från Urklippet - efter Kopiera eller Klipp ut - vid den aktuella 

markörspositionen. 

 

Markera allt / Ctrl+A 

Markerar allt innehåll i filen. 

 Ångra / Ctrl+Z 

Ångrar den senaste åtgärden. 

 Gör om / Ctrl+Y 

Gör om den senaste ångrade åtgärden. Du kan göra om alla åtgärder du ångrat sedan filen 

senast öppnades. 

 

Radera / Del 

Raderar den markerade delen av CNC-programmet, eller det tecken som är till höger om 

markören när ingen markering har gjorts. 
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Markera/Radera område / Ctrl+M 

När Markera/Radera område väljs i rullgardinsmenyn för Radera kommer följande 

dialogruta upp: 

 

Dialogrutan Markera/Radera 

Här kan du ange ett intervall av rader eller blocknummer som ska markeras eller tas bort. 

Dessutom kan ett särskilt urval från ett verktygsanrop, en matning eller ett varvtal markeras 

fram till nästa eller raderas. 

 

Du kan också komma åt denna funktion från menyn Infoga/Ta bort i fliken NC-funktioner. 

 

 

 

Lägg till fil 

Lägger till en fil i slutet av det aktiva CNC-programmet. 

 

Infoga fil 

Infogar en fil vid markören i det aktiva fönstet. 

 

Dialogrutan Infoga Fil. 
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1.4. Sök 

Detta avsnitt beskriver hur man söker efter data i en fil. 

 

Sökmenyn 

 

 

Sök / Ctrl+F 

I dialogrutan som visas kan du ange en textsträng och söka efter den i CNC-programmet. 

Du kan också välja en av de fördefinierade verktygsoperationerna istället för en textsträng. 

 

 

Dialogrutan sök 
 

 

Sök föregående / Shift+F3 

Söker efter föregående förekomst av den specificerade söksträngen i CNC-programmet. 

 

Sök nästa / F3 

Söker efter nästa förekomst av den specificerade söksträngen i CNC-programmet. 
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Ersätt / Ctrl+H 

Ersätter en specifik sträng i CNC-programmet med en annan sträng. 

 

 

Dialogrutan Ersätt med alternativet flerradig aktiverat. 
 

 

Gå till rad/blocknummer / Ctrl+J 

Hitta en rad eller ett blocknummer i det aktuella fönstret. 

 

Nästa verktygsbyte 

Hoppar till nästa verktygsbyte. 

 

Föregående verktygsbyte 

Hoppar till föregående verktygsbyte. 
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1.5. Fönster 

Detta avsnitt beskriver hur subfönstren innehållande CNC-program kan ordnas. 

Klicka på Fönster i övre högra hörnet på Ribbon-menyn. Detta kommer att öppna en 

rullgardinsmeny med fyra visningslägen av programmen. 

 

Fönstermenyn 

 Kaskad 

Placerar de öppna filerna i en överlappande kaskad i fönstret. 

 Ordna ikoner 

Ordnar ikonerna för minimerade CNC-program i det nedre vänstra hörnet av fönstret. 

 Horisontellt 

Placerar de öppna filerna i horisontella redigeringsfönster i programfönstret. 

 Vertikalt 

Placerar de öppna filerna i vertikala redigeringsfönster från vänster till höger. 

Namnen på de öppna filerna listas i den nedre delen av rullgardinsmenyn. När du klickar på en fil 

för att markera den, kommer filen markeras med en bock  i början av raden. Den övre delen av 

dialogrutan markeras och motsvarande flik aktiveras i redigeringsfönstret. Detta gör att du kan se 

vilket fönster du har aktiverat. 
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1.6. Hjälp 

Om du behöver hjälp med CIMCO Edit v7 kan du klicka på Hjälp-menyn i det övre högra hörnet 

av Ribbon-menyn där du finner följande val: 

 

Hjälpmenyn 

Hjälpsystemet för CIMCO Edit v7 förklaras i Använda Editorhjälpen 

 Editorhjälp 

Öppnar hjälpfilen för CIMCO Edit. 

 

Om hjälpfilen inte finns tillgänglig på ditt språk kommer den engelska hjälpfilen att 

öppnas som standard. 

 

 Gå till CIMCO:s webbsida 

Tar dig direkt till CIMCO:s webbsida om datorn är ansluten till Internet. 

 Ladda ner senaste versionen 

Klicka på detta alternativet för att ladda ner den senaste versionen av CIMCO Edit. 

 

Detta kommando kommer inte att vara tillgängligt om alternativet Dölj "Ladda ner 

senaste versionen" är valt i de allmänna programinställningarna. 

 

 Om 

Visar information om CIMCO Edit v7 och licensvilkoren. 
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2.  NC-funktioner 

I detta avsnitt beskrivs fliken NC-funktioner i CIMCO Edit. Du kan komma åt konfigurationen 

av dessa funktioner med ikonen  . Med NC-funktioner kan CNC-program snabbt skapas eller ändras. 

 

2.1. Blocknummer 

Detta avsnitt beskriver funktionerna som berör utseendet på ett CNC-program. Till exempel kan 

kommandon och blocknummer ändras. 

 

Menyn för Blocknummer 

 

Omnumrera / Ctrl+T 

Infogar blocknummer i CNC-programmet (eller numrera om blocknumren om några redan 

finns i CNC-programmet). 

 

Ta bort 

Tar bort alla blocknummer från CNC-programmet. 

 Konfigurera blocknumrering 

Öppnar konfigurationsrutan för blocknumrering. Se Konfigurera Blocknummer för mer 

information. 
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2.2. Infoga / Ta bort 

Detta avsnitt beskriver menyn Infoga / Ta bort. Dessa funktioner gör att du snabbt kan skriva 

och redigera NC-program. 

 

Menyn Infoga/Ta bort. 

 

 

Markera/Ta bort område / Ctrl+M 

När du klickar på Markera/Ta bort område i fliken Infoga / Ta bort visas följande dialogruta: 

 

 

Dialogrutan Markera/Ta bort. 

Här kan du ange ett intervall av rader eller blocknummer som ska markeras eller tas bort. 

Dessutom kan ett särskilt urval från ett verktygsbyte, en matning eller ett varvtal markeras 

fram till nästa eller raderas. 

 

Annullera block 

Lägger till ett annulleringstecken i början av NC-blocket för att ignorera det. För att göra detta 

väljer du önskade NC-block och klicka sedan på Annullera block . 

 

Annulleringstecknet kan definieras i konfigurationsrutan för Maskin. 

 

 

Ta bort blockannullering 

Alla annulleringstecken från det aktuella CNC-programmet tas bort. 
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Om du bara vill ta bort tecknet för ett givet NC-block markerar du detta NC-block (helt 

eller någonstans i blocket) och klickar på ikonen Ta bort blockannullering . 

 

 Infoga blanksteg 

Infogar ett blanksteg mellan kommandona i CNC-programmet där det inte redan finns något 

blanksteg mellan två kommandon. Befintliga blanksteg är kvar som de är. 

 Ta bort blanksteg 

Tar bort alla blanksteg och tabbar från CNC-programmet (blanktecken). 

 

Ta bort tomma rader 

Tar bort alla tomma rader från CNC-Programmet. 

 Ta bort kommentarer 

Tar bort alla kommentarer i CNC-programmet, antingen skrivna inom parenteser eller med 

Kommentarsstart/slut-tecknen som definieras i Maskin. 

 

Infoga strängar 

Infogar en användardefinierad sträng i ett CNC-program på den plats som anges i dialogrutan 

nedan. 

 

Dialogrutan Infoga strängar 
 

 

Ta bort strängar 

Tar bort strängar från ett CNC-program utifrån de specifikationer som anges i dialogrutan Ta 

bort strängar (liknande den ovan). 

 

Infoga övervakningsmakron 

Infogar övervakningsmakron i NC-programmet. 
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När du klickar på denna ikon infogas kommandot och värdena för programstart, matning (F), 

spindelvarvtal (S), och verktygsväxling (T) i NC-programmet i de rader som börjar med 

DPRNT ... direkt efter det individuella kommandot. 

 

  

CNC-program utan övervakningsmakro CNC-program med övervakningsmakro 

 

 

De observerade värdena för makron kan avläsas via det seriella gränssnittet för 

vidarebearbetning. 

 

 

Ta bort övervakningsmakron 

Tar bort alla DPRNT-rader som lagts till med funktionen Infoga övervakningsmakron och 

återställer CNC-programmet till dess ursprungliga innehåll. 

 Autoinfoga blanksteg 

Genom att aktivera det här alternativet infogas automatiskt ett blanksteg före varje CNC-kod 

när programmet är skrivet "i en lång rad" (utan mellanslag). 

 

Versaler / Ctrl+U 

Ändrar texten (inklusive kommentarer) till 'VERSALER'. 

 

Gemener / Ctrl+Shift+U 

Ändrar texten (inklusive kommentarer) till 'gemener'. 
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2.3. Transformera 

Detta avsnitt beskriver funktionerna under menyn Transformera, vilket gör att du snabbt kan 

skriva och ändra i CNC-program. 

 

Menyn Transformera 

 

Justera matning 

I denna dialogruta är det möjligt att justera matningen av det aktiva programmet. Detta görs 

genom att klicka och dra pekaren eller genom att klicka på pekarens skjutreglage eller 

genom att ange den nya matningen i fältet Ny matning. Klicka OK för att tillämpa 

förändringarna eller Avbryt för att stänga fönstret utan några förändringar. 

 

Dialogrutan Justera matning 

 Ny matning 

I detta fält anges med hur många procent matningen ska ändras. 

 Minsta värde 

Ange det minsta värdet på matningen i detta fält (i mm/min). 

 Högsta värde 

Ange det högsta värdet på matningen i detta fält (i mm/min). 

 Decimaler 

Ange antalet decimaler till höger om decimalkommat i detta fält. 
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 När lika/högre än 

Endast värden större än eller lika med värdet specificerat här kommer att ändras. 

 När lika/mindre än 

Endast värden mindre än eller lika med värdet specificerat här kommer att ändras. 

 Resultat i nytt fönster 

Markera det här alternativet om resultatet ska öppnas i ett nytt fönster, ifall Endast 

markering är markerat öppnas endast den markerade koden i det nya fönstret. 

 Endast markering 

Markera den här kryssrutan för att endast ändra matningen i de markerade 

programblocken. 
 

 

Justera varvtal 

I denna dialogruta är det möjligt att justera spindelvarvtalen av det aktiva programmet. 

Detta görs genom att klicka och dra pekaren eller genom att klicka på pekarens 

skjutreglage eller genom att ange det nya varvtalet i fältet Nytt spindelvarvtal. Klicka OK 

för att tillämpa förändringarna eller Avbryt för att stänga fönstret utan några förändringar. 

 

 

Dialogrutan Justera varvtal. 

 Nytt spindelvarvtal 

I detta fält anges med hur många procent spindelvarvtalet ska ändras. 

 Minsta värde 

Ange det minsta värdet på spindelvarvtalet i detta fält (i varv/min). 
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 Högsta värde 

Ange det högsta värdet på spindelvarvtalet i detta fält (i varv/min). 

 Decimaler 

Ange antalet decimaler till höger om decimalkommat i detta fält. 

 

När lika/högre än 

Endast värden större än eller lika med värdet specificerat här kommer att ändras. 

 När lika/mindre än 

Endast värden mindre än eller lika med värdet specificerat här kommer att ändras. 

 Resultat i nytt fönster 

Markera det här alternativet om resultatet av varvtalsförändringarna ska visas i ett 

nytt fönster, ifall Endast markering är markerat visas endast den markerade koden 

i det nya fönstret. 

 

Endast markering 

Markera den här kryssrutan för att endast ändra spindelvarvtalen i de markerade 

programblocken. 
 

 

Matematiska funktioner 

Utför enkla matematiska funktioner på valda NC-parametrar. 

 

Dialogrutan Enkla matematiska funktioner 
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 Parametrar 

Markera kryssrutorna för de parametrar som skall ändras. 

 Annat 

Markera detta alternativ för att ange parametrar med mer än ett tecken. Detta 

möjliggör ett inmatningsfält där specialtecken (Ó, Ö, Ø...) eller parametrar med 

flera tecken (ABC) kan anges. 

 VERSALER/gemener 

Använd det här fältet för att ange om parametrarna som ska ändras är versaler 

och/eller gemener. 

 Resultat i nytt fönster 

Markera det här alternativet om resultatet av beräkningarna ska visas i ett nytt 

fönster, ifall Endast markering är markerat visas endast den markerade koden i det 

nya fönstret. 

 

Addition 

Adderar det angivna värdet till alla valda parametrar. 

 

Subtraktion 

Subtraherar det angivna värdet från alla valda parametrar. 

 

Multiplikation 

Multiplicerar alla valda parametrar med det angivna värdet. 

 

Division 

Dividerar alla valda parametrar med det angivna värdet. 

 Värde 

Använd detta fält för att ange det värde som ska användas i den matematiska 

funktionen (Addition / Subtraktion / Multiplikation / Division). 

 Högsta värde 

Ange det högsta värdet i detta fält. Parametrar som, efter utförd matematisk 

funktion, har ett högre värde än vad som anges här kommer att sättas till detta 

högsta värde. 

 Minsta värde 

Ange det minsta värdet i detta fält. Parametrar som, efter utförd matematisk 

funktion, har ett mindre värde än vad som anges här kommer att sättas till detta 

minsta värde. 
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 Decimaler 

Ange antalet decimaler till höger om decimalkommat i detta fält. 

 Behåll decimaler 

Markera denna kryssruta för att ge det nya värdet samma antal decimaler som det 

ursprungliga värdet. 

 Ta bort avslutande 0:or 

Markera denna kryssruta för att ta bort alla nollor i slutet av talet. 

 Ta bort inledande 0:or 

Markera denna kryssruta för att ta bort alla nollor i början av talet. 

 Endast markering 

Markera denna kryssruta för att endast ändra värdet på de markerade 

programblocken. 
 

 
Rotera 

I denna dialogruta kan du rotera en kontur runt en angiven punkt och med en angiven 

vinkel. Klicka OK för att tillämpa förändringarna eller Avbryt för att stänga fönstret utan 

några förändringar. 

 

Dialogrutan Rotera 

 Punkt (X,Y) 

Ange koordinaterna för centrum av rotationen i dessa områden. 
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 Vinkel 

Ange rotationsvinkel i grader i det här fältet. 

 Bågtyp 

Här anges bågtypen genom att välja en av de fyra olika alternativen: 

 Upptäck automatiskt: Förvalt. 

 Relativt till början: Relativt till de initiella koordinaterna på konturen. 

 Relativt till slutet: Relativt till slutkoordinaterna på konturen. 

 Absoluta bågcentrum: Relativt till bågens absoluta centrum. 

 Decimaler 

Ange antalet decimaler till höger om decimalkommat i detta fält. 

 Tolerans för Bågbrytning 

Använd det här fältet för att ange toleransen för varje bågebrytning när man 

lineariserar verktygsbanan. Ett lågt värde ger flera linjesegment, ett högt värde ger 

färre linjesegment. 

 Komma som decimaltecken 

Markera denna kryssruta för att använda kommatecken som decimaltecken. 

 Ta bort avslutande 0:or 

Markera denna kryssruta för att ta bort alla nollor i slutet av talet. 

 Omvänd verktygsbana 

Markera det här alternativet för att byta håll på verktygsbanans riktning. 

 Applicera G91 

Markera denna kryssruta när styrsystemet är förinställt för relativa koordinater 

(G91). 

 Resultat i nytt fönster 

Markera det här alternativet om resultatet av inställningarna ska visas i ett nytt 

fönster, ifall Endast markering är markerat visas endast den markerade koden i det 

nya fönstret. 

 Endast markering 

Markera denna kryssruta för att endast rotera de markerade programblocken. 
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Spegla 

I denna dialogruta kan man spegla en kontur mot en bestämd linje. Klicka OK för att 

tillämpa förändringarna eller Avbryt för att stänga fönstret utan några förändringar. 

 

Dialogrutan Spegla 

 Punkt (X,Y) 

I dessa fält anges koordinaterna för punkten på axeln som ska speglas. 

 Vinkel 

I detta fält anges rotationsvinkeln i grader för axeln som ska speglas. 

 Bågtyp 

Här anges bågtypen genom att välja en av de fyra olika alternativen: 

 Upptäck automatiskt: Förvalt. 

 Relativt till början: Relativt till de initiella koordinaterna på konturen. 

 Relativt till slutet: Relativt till slutkoordinaterna på konturen. 

 Absoluta bågcentrum: Relativt till bågens absoluta centrum. 

 Decimaler 

Ange antalet decimaler till höger om decimalkommat i detta fält. 

 Tolerans för Bågbrytning 

Använd det här fältet för att ange toleransen för varje bågebrytning när man 

lineariserar verktygsbanan. Ett lågt värde ger flera linjesegment, ett högt värde ger 

färre linjesegment. 
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 Komma som decimaltecken 

Markera denna kryssruta för att använda kommatecken som decimaltecken. 

 Ta bort avslutande 0:or 

Markera denna kryssruta för att ta bort alla nollor i slutet av talet. 

 Omvänd verktygsbana 

Markera det här alternativet för att byta håll på verktygsbanans riktning. 

 Applicera G91 

Markera denna kryssruta när styrsystemet är förinställt för relativa koordinater 

(G91). 

 Resultat i nytt fönster 

Markera det här alternativet om resultatet av speglingsinställningarna ska visas i ett 

nytt fönster, ifall Endast markering är markerat visas endast den markerade koden i 

det nya fönstret. 

 Endast markering 

Markera denna kryssruta för att endast spegla de markerade programblocken. 
 

 

Verktygskompensering 

I den här dialogrutan kan du definiera en verktygskompensering (offset) för det aktiva 

programmet. Antingen till vänster (G41) eller till höger (G42) om den programmerade 

konturen, baserat på matningsriktningen, för att kompensera för olika verktygsstorlekar. 

 

Dialogrutan Offset/Verktygskompensering 
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 Offset 

Ange offset-värdet i det här fältet. 

 Offset vänster (G41) 

Aktiverar kompensation av verktygsbanan till vänster (G41). 

 Offset höger (G42) 

Aktiverar kompensation av verktygsbanan till höger (G42). 

 Bågtyp 

Här anges bågtypen genom att välja en av de fyra olika alternativen: 

 Upptäck automatiskt: Förvalt. 

 Relativt till början: Relativt till de initiella koordinaterna på konturen. 

 Relativt till slutet: Relativt till slutkoordinaterna på konturen. 

 Absoluta bågcentrum: Relativt till bågens absoluta centrum. 

 Decimaler 

Ange antalet decimaler till höger om decimalkommat i detta fält. 

 Ta bort avslutande 0:or 

Markera denna kryssruta för att ta bort alla nollor i slutet av talet. 

 Applicera G91 

Markera denna kryssruta när styrsystemet är förinställt för relativa koordinater 

(G91). 

 Komma som decimaltecken 

Markera denna kryssruta för att använda kommatecken som decimaltecken. 

 Icke-modala X/Y/Z 

Markera denna kryssruta för att använda icke-modala X/Y/Z-värden. 

 Resultat i nytt fönster 

Markera det här alternativet om resultatet av inställningarna för 

verktygskompenseringen ska visas i ett nytt fönster, ifall Endast markering är 

markerat visas endast den markerade koden i det nya fönstret. 

 Endast markering 

Markera denna kryssruta för att endast kompensera för de markerade 

programblocken. 
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Translatera 

I denna dialogruta kan man förflytta konturer. Konturerna flyttas till en förskjuten position 

baserat på de värden som anges i fältet Translatera(X,Y,Z). 

 

Dialogrutan Translatera 

 Translatera(X,Y,Z) 

I dessa fält anges de X, Y och Z-värden med vilka konturen ska förflyttas. 

 Bågtyp 

Här anges bågtypen genom att välja en av de fyra olika alternativen: 

 Upptäck automatiskt: Förvalt. 

 Relativt till början: Relativt till de initiella koordinaterna på konturen. 

 Relativt till slutet: Relativt till slutkoordinaterna på konturen. 

 Absoluta bågcentrum: Relativt till bågens absoluta centrum. 

 Decimaler 

Ange antalet decimaler till höger om decimalkommat i detta fält. 

 Ta bort avslutande 0:or 

Markera denna kryssruta för att ta bort alla nollor i slutet av talet. 

 Applicera G91 

Markera denna kryssruta när styrsystemet är förinställt för relativa koordinater 

(G91). 

 Komma som decimaltecken 

Markera denna kryssruta för att använda kommatecken som decimaltecken. 
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 Icke-modala X/Y/Z 

Markera denna kryssruta för att använda icke-modala X/Y/Z-värden. 

 Resultat i nytt fönster 

Markera det här alternativet om resultatet av translateringsinställningarna ska visas 

i ett nytt fönster, ifall Endast markering är markerat visas endast den markerade 

koden i det nya fönstret. 

 Endast markering 

Markera denna kryssruta för att endast translatera de markerade programblocken. 
 

 

Heidenhain/ISO konverterare 

Använd denna funktion för att konvertera om Heidenhain-program till ISO-program. 

 

Visa Windows-kalkylatorn 

Klicka på det här alternativet för att öppna Windows kalkylatorn. 

2.4. Info 

Menyn Info innehåller funktioner för att beräkna statistik för verktygsbanor och genererar 

verktygslistor. Du kan komma åt konfigurationen genom att använda ikonen . 

 

Info-menyn. 

 

Statistik för verktygsbanor 

Hitta utsträckning av X/Y/Z, bearbetningstider, tider för verktygsbyten, längd på 

verktygsbanor etc. 

 

Generera verktygslista 

Genererar en verktygslista för det aktuella fönstret. 

 Konfigurera verktygslistor 

Konfigurera hur verktygslistor genereras. 
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2.5. Makron 

Detta avsnitt beskriver funktionen makron. Du kan komma åt konfigurationen av denna funktion 

med hjälp av ikonen . CIMCO Edit v7 innehåller inbyggda cykler och makron för de vanligaste 

operationer som programstart, programslut och verktygsbyte. Det finns även verktyg som låter 

dig skapa och konfigurera egna cykler och makron och anpassa dessa för dina egna specifika behov. 

 

Makro-menyn 

 Makronamn 

Visar det aktuella makrot för den valda filtypen. Klicka på pilen och välj ett makro från 

rullgardinsmenyn. 

 

Infoga makro 

Infogar det valda makrot. 

Innan du infogar ett makro måste du först definiera två typer av parametrar: a) Obligatoriska 

parametrar och b) Valfria parametrar (markerade med *). 

Klicka på ikonen Infoga makro  för att öppna dialogrutan för parametrarna. Ange 

parametrarna och klicka på OK. 

 

Dialogrutan för programstart/slut. 
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Modifiera makro 

Modifierar det valda makrot. 

Om du vill modifiera NC-koden i ett infogat makro (t.ex. ändra Z-värdet i makrot 

"Programstart/Programslut" från 100 till 80mm), markera NC-koden och klicka på ikonen 

Modifiera makro . Ange det nya Z-värdet och klicka sedan på OK. 

 

Markerad NC-kod i ett infogat makro. 

 

Dialogrutan Modifiera makro 
 

 

Sök makro 

Klicka på denna ikon för att söka efter angivet makro. 

Du kan söka efter ett makro i ett CNC-program på två sätt: 

 Välj det makro du vill söka efter i fältet Cykler/makron och tryck på knappen Sök för 

att hitta det i NC-programmet. 

 Välj det makro du vill söka efter i rullgardinsmenyn och klicka på ikonen  Sök makro. 

 

Om du får meddelandet: Kunde inte hitta makrot ... beror det på att det önskade makrot 

inte angivits som ett makro. NC-koden har kopierats eller skapas manuellt. 
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Skapa makro 

Skapar ett nytt makro baserat på vald text. 

För att skapa ett makro för specifikt eller ett ofta återkommande NC-block markerar du 

blocket i NC-programmet och klicka sedan på Skapa makro. Dialogrutan Lägg till makro 

öppnas. Ange ett namn för ditt NC-block(makrot) och klicka på OK för att spara det. Namnet 

syns sedan i fältet Makronamn i dialogrutan Konfigurera makron. 

 

Om de makrospecifika NC-koder är variabler måste du ersätta dem med 

användardefinierade parametrar under makrodefinition i dialogrutan Konfigurera makron. 

 

 Filtyp 

Visar den aktuella filtypen. Klicka på pilen för att välja en annan filtyp. 

 Konfigurera makron 

Här kan du konfigurera, lägga till och modifiera makron för filtyperna. 

2.6. Konfigurera makron 

CIMCO Edit v7 innehåller inbyggda cykler och makron för de vanligaste operationer som 

programstart, programslut och verktygsbyte. Det finns även verktyg som låter dig skapa och 

konfigurera egna cykler och makron och anpassa dessa för dina egna specifika behov. 

 

Menyn för Konfigurera makron. 

 
Dölj NC-Assistenten / Ctrl+Shift+A 

klicka på denna ikon för att visa eller dölja NC-Assistenten 

 

Dölj NC-Assistens Hjälp-ballonger 

Visar eller döljer NC-Assistens Hjälp-ballonger. 
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Konfigurera makron 

Dialogrutan Konfigurera makron är indelad i tre funktionsområden som beskrivs i 

detalj i följande avsnitt. 

 

Dialogrutan Konfigurera makron 

Område 1: Lista över definierade makron 

 Maskintyp 

Denna rullgardinsmeny ger en lista över definierade maskintyper som du kan välja från 

(t.ex. ISO-Fräsning, ISO-Svarvning, Heidenhain, etc.). 

 Makronamn 

Här kan du se alla tillgängliga makron för den valda maskintypen. 

Genom att klicka på knappen Lägg till öppnas dialogrutan Lägg till makro. Ange ett 

namn på det nya makrot och klicka på OK. Du hittar sedan det nya makrot i listan 

Makronamn. 

 Lägg till 

Genom att klicka på denna knapp öppnas dialogrutan Lägg till makro. Ange ett namn på 

det nya makrot och klicka på OK. 

 Byt namn 

Klicka på denna knapp för att byta namn på det markerade makrot. 
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 Kopiera 

Klicka på denna knapp för att göra en kopia av det markerade makrot. Du kan ändra 

namnet och innehållet i makrot för att skapa en liknande makro och spara det. 

 Ta bort 

Genom att klicka på den här knappen visas ett varningsmeddelande som frågar om du 

verkligen vill ta bort det markerade makrot. Om du svarar ja kommer makronamnet och 

dess innehåll tas bort. 

 Kopiera till 

Klicka på den här knappen för att kopiera det markerade makrot till en annan 

konfiguration. 

 Upp / Ner pilarna 

Använd dessa knappar för att flytta det markerade makrot upp eller ner i listan. 

Område 2: Struktur på makro 

 Makrodefinition 

Använd fältet till höger för att specificera innehållet i makrot. 

Ett makro kan innehålla både användarvariabler och systemvariabler. Användarvariabler 

anges med ett '$' tecken följt av ett nummer, och systemvariabler anges med ett '$' följt 

av variabelnamnet. 

I fältet Makrodefinition visas makroblocket så som det kommer att visas i NC-

programmet. NC-variabler ersätts med parametrar i stigande ordning. Dessa parametrar 

läggs till i makroprogrammet med knappen Lägg till (Datainmatning via tangentbordet 

är inte tillåtet och kommer inte att accepteras!). Du kan använda samma variabel flera 

gånger i ett makro. 

För att lägga till ett blocknummer till en linje anger man ett '#' i början av raden. Om du 

behöver infoga ett tecken direkt efter en variabel måste du sätta in ett '|' (lodrätt streck) 

efter variabeln. 

Exempel: Om du vill infoga användarvariabel 2 följt av 100 anger du '$2|100'. 

Om detta makro måste börja på en ny linje lämnar du den första raden i makrodefinitionen 

tom. 
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Makrot verktygsbyte består av 9 NC-programblock med 8 parametrar ($1 ... 

$8). Blockens talformat (t.ex. N0100) och intervall (t.ex. 10) kan konfigureras 

och ändras i dialogrutan Konfigurera blocknummer. 

 

Exempel på Makrodefinition med 8 parametrar. 
 

 Informationsvariabler 

Använd den här rullgardinsmenyn för att lägga till ytterligare information till 

makrot (t ex: Datum, tid, datum och tid, filnamn, etc.). 

 Lägg till info 

Tryck på denna knapp för att infoga en ny informationsvariabel. 

 Lägg till en formel 

Tryck på denna knapp för att infoga en ny formel. 

 Inmatning 

Tryck på denna knapp för att infoga en ny användardefinierad variabel. 

 Ordna inmatning 

Klicka på den här knappen för att ändra ordningen på användarinmatade variabler när du 

lägger till makrot. Detta ändrar inte ordningen på variablerna när makrot infogas i NC-

filen. 
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När du klickar på den här knappen visas följande fönster: 

 

Dialogrutan för Ordna inmatning. 

Använd upp/ned-pilarna för att ändra ordningen på parametrarna. 

 Beskrivning 

Använd det här fältet för att ange en beskrivning på den valda parametern. 

 

När du infogar makrot i CNC-programmet genom att klicka på 

ikonen visas en ruta för Parameterinmatning som låter dig 

mata in alla makroparametrarna. Beskrivningen av parametrarna 

finns direkt brevid parameterfälten. 

 

 
Inmatningsfält för makroparametrar (exempel). 
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 Prefix 

Använd det här fältet för att ange en prefix-sträng för den valda parametern, 

t.ex. S för spindelvarvtal. 

 Suffix 

Använd det här fältet för att ange en suffix-sträng för den valda parametern. 

 Minsta värde 

Använd det här fältet för att ange ett minsta värde för den valda parametern. 

Om du anger ett värde som är lägre än detta kommer du genast att bli 

tillfrågad om korrigering. 

 

Felmeddelande för ett värde lägre än Minsta värde. 
 

 Högsta värde 

Använd det här fältet för att ange ett högsta värde för den valda parametern. 

Om du anger ett värde som är högre än detta kommer du genast att bli 

tillfrågad om korrigering. 

 Standardvärde 

Använd det här fältet för att ange ett standardvärde för den valda parametern. 

 Decimaler 

Använd det här fältet för att ange antalet decimaler. 

 Siffror 

Använd det här fältet för att ange antalet siffror. T.ex. när du sätter ett O-

nummer med 4 siffror blir resultatet 'O0007'. 



NC-funktioner   46  

Område 3: Parameterövervakning / Ytterligare alternativ 

Använd kryssrutorna för att aktivera eller inaktivera ytterligare alternativ. 

 

Ytterligare alternativ måste väljas noggrant eftersom de påverkar slutresultatet. 

 

 
 

Obligatorisk parameter 

Markera denna kryssruta om användaren måste ange ett värde för den valda parametern. 

Om du inte markerar denna kryssruta kommer tecknet * att visas vid inmatningsfältet 

för parametern. Detta indikerar att det är en valfri parameter. I detta fall behöver du inte 

ange ett värde i fältet. Om du ändå skulle göra det kommer du ändra (det modala) 

värdet för denna NC-kod. 

Valfria parametrar kan exempelvis hittas på de 3 axlarna (X, Y, Z) för linjära rörelser (G01). 

 Infoga med ett tecken 

Markera denna kryssruta om parametervärdet ska infogas med ett tecken. 

Exempel: Värdet 123,4 kommer att införas som +123,4. 

 Tillåt negativa värden 

Markera denna kryssruta för att tillåt negativa värden för den aktuella parametern. 

Om du lämnar det här fältet avmarkerat kommer endast positiva värden godtas! 

 

Om du (av misstag) anger ett negativt värde i makrot fälten kommer minustecknet 

(-) ignoreras. Det angivna värdet kommer att betraktas som det absoluta värdet på 

parametern och kommer att skrivas ut som positivt i CNC-programmet. 

 

 Infoga inte tomma rader 

Markera denna kryssruta om inga tomma rader ska infogas när denna parameter inte anges. 

 Tillåt bokstäver 

Markera denna kryssruta för att tillåta användaren att mata in textsträngar. 

Enligt ISO-konventionen måste text i CNC-program skrivas inom parentes så att de kan 

läsas på CNC-maskiner. För att förhindra att parenteserna glöms bort genereras dessa 

automatiskt i CIMCO Edit v7 när kryssrutan Tillåt bokstäver är markerad. Dessutom blir 

inmatningsfälten Minsta värde, Högsta värde, Decimaler, siffror och kryssrutan Tillåt 

negativa värden nedtonade. 
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Parametern $2 i makrot Program Start och Slut kan innefatta programmerarens 

initialer, textsträngar och specialtecken inom parentes. 

 

Tillåt bokstäver. 
 

 Kom ihåg värdet 

Markera denna kryssruta om det senaste angivna värdet för denna parameter ska 

användas nästa gång makrot anropas. 

Exempel: Låt oss anta att du behöver borra ett bottenhål i ett specialstål med tre djup 

Z10, Z16 och Z20 på en definierad position (X,Y). För att uppnå detta använder man 

makrot 'G81 borrcykel" och markera rutan Kom ihåg värde för parametrarna $1, $3 

och $4. På så sätt kommer de parametrarna automatiskt fyllas i med de tidigare 

inställningarna för bearbetning av bottenhål. Eftersom vi vill borra på olika djup väljer 

vi inte Kom ihåg värde för parametern $2, som är det modala Z-värdet av operationen. 

Eftersom Kom ihåg värde inte är aktiverat kommer fältet $2 att märkas med en * och 

är inledningsvis tom.  

Om borrprogrammet har tidigare körts och du nu kallar på makrot 'G81 borrcykel' 

genom att klicka på ikonen  behöver du bara ange det första önskade Z-värdet 10 i 

fältet Z-koordinat (absolut) och klicka på OK. Upprepa makrotkommandot med Z-

värdena 16 och 20, alla andra fält kommer automatiskt att fyllas i med de tidigare 

använda värdena. Du kommer då att ha ditt bottenhål. 
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Kom ihåg värdet i makrot G81. 
 

 Versaler 

Om alternativet Tillåt bokstäver är valt och du vill skriva med versaler markerar du 

denna kryssruta för att imatning ska göra med versaler. 

 

Du måste markera den här rutan om du vill använda både gemener och 

versaler i texten. 

 

 Dölj formelresultat (i hela makrot) 

När detta fält är markerat är resultaten av NC-assistentens makroformler dolda. 
 

 

  



NC-funktioner   49  

2.7. Flerkanalsläge 

Detta avsnitt beskriver NC-Funktionskommandot Flerkanalsläge. Du kan komma åt konfigurationen 

av denna funktion med hjälp av ikonen . 

 

Flerkanalsmenyn 

 Fönster 

Med det här alternativet kan du visa den aktuella filen i flerkanalsläge. 

 Filer 

Klicka på denna ikon för att visa flera filer i flerkanalsläge. 

 Stäng 

Stänger flerkanalsläget 

 

Nästa / Ctrl+pil ner 

Hoppar till nästa synkronisering. 

 

Föregående / Ctrl+Pil upp 

Hoppar till föregående synkronisering. 

 

Synkroniserad skrollning 

Använd detta alternativ för att skrolla alla kanaler synkroniserat. 

 Konfigurera flerkanalsläge 

Låter dig konfigurera flerkanalsläget. 
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3.  Simulering 

Detta avsnitt beskriver Simuleringsfunktionerna i editorns Ribbon-meny. 

Alternativet 3D/2D-simulering i CIMCO Edit v7 används för simulera ett CNC-program. 

Simuleringen konfigureras via ikonerna eller . 

Den grafiska simuleringen visar verktygsbanor för fräsning och svarvning. Du kan simulera NC-

program för fräsning med en trådmodell eller solid vy, liksom solid animering. För svarvning kan 

du använda en trådmodellssimulering och en solid animering. 

Den solida animeringen visualiserar bearbetningsprocessen av arbetsstycket. Med simuleringen 

kan du se materialet tas bort av verktyget och därmed få en komplett och intuitiv visualisering av 

verktygsbanorna. 

I simuleringsfliken kan du välja antingen Simuleringsfönster eller Solid Animation. I 

Simuleringsfönster visualiseras verktygsbanorna som en trådmodell och en solid modell av 

arbetsstycket kan skapas. I Solid Animation visualiseras operationen på ett block av 

arbetsmaterial och bearbetningssprocessen visas. Du kan inte växla mellan Simuleringsfönster 

och Solid Animation medans den dynamiska simulering körs. 

I simuleringsläget visas NC-programmet i den vänstra delen av fönstret medan simuleringen visas 

i den högra rutan. Du kan stoppa och starta om simuleringen, styra hastighet och riktning av 

verktygets rörelse, etc. 

När den dynamiska simuleringen körs visas vilket NC-block som håller på att bearbetas med 

hjälp av en grå markering i NC-programmet. Du kan använda helskärm för att göra så den 

grafiska simuleringen täcker hela skärmen utan att visa programmet. Du kan också hoppa igenom 

NC-koden med alternativen: Hoppa till nästa rörelse, Hoppa till nästa bearbetande rörelse, 

Hoppa till nästa Z-nivå och Hoppa till nästa verktyg. 

Dynamisk zoom, panorering, rotering och mätfunktioner kan användas för att analysera 

simuleringen. 

 

Du behöver en licensnyckel med simulering aktiverad för att kunna använda den här 

funktionen. 
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3.1. Arkiv 

I detta avsnitt beskrivs simuleringsfunktionen Arkiv. Arkiv-menyn innehåller funktioner för 

filsimulering och allmänna simuleringsinställningar. 

 

Arkiv-menyn 

 

Simuleringsfönstret / Ctrl+Shift+P 

Visar en simulering av det aktuella fönstret. 

Fönstret delas i två så att raderna i programfilen och simuleringen av verktygsbanorna kan 

visas samtidigt. 

Ikonen  är endast aktiv när en programfil redan är öppnad. När man klickar på ikonen 

inaktiveras ikonen för Solid Animation. 

 

Solid Animation 

Välj det här alternativet för att visa en solid animering av det aktuella NC-programmet. 

Fönstret delas i två så att raderna i programfilen och simulering av verktygsbanorna kan 

visas samtidigt. 

Ikonen  är endast aktiv när en programfil redan är öppnad. När man klickar på ikonen 

inaktiveras ikonen för Simuleringsfönster. 

 Simulera fil 

Låter dig simulera en fil direkt från hårddisken utan att öppna filen. 

När du klickar på den här ikonen öppnas ett fönster där du kan välja en fil för simulering. 

Ett klick på nedåtpilen bredvid ikonen visar en lista över nyligen simulerade program. I 

båda fallen får du en komplett simulering av det valda programmet utan att visa CNC-

programmet. 

 

Stäng simuleringen / Ctrl+Shift+Q 

Stänger simuleringsfönstret. 

 

Simuleringsinställningar 

Låter dig konfigurera simuleringen 

Innan du startar den grafiska simuleringen måste du först konfigurera filtypen för det 

program du har öppnat. Detta görs genom att klicka på Simuleringsinställningar för att 

öppna dialogrutan för inställningar. Välj där en Styrningstyp (t.ex. 'ISO Fräsning') och 

konfigurera önskade parametrar. Se simuleringsinställningar för mer information. 
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3.2. Visning 

Detta avsnitt beskriver menyn Visning i tillvalet för 3D/2D simulering. Dessa funktioner 

definiera hur den aktuella filen visas i simuleringen. 

 

När du har valt en vy kan du starta om den grafiska simuleringen. 

Det är möjligt att ändra till en annan vy medans simuleringen körs. 

 

 

Visningsmenyn 

 

Zooma in / Skrolla mushjul 

Klicka på denna ikon för att förstora vyn genom att "zooma in" hela fönstret för en 

detaljerad vy. 

 

Zooma ut / Skrolla mushjul 

Klicka på denna ikon för att förminska vyn genom att "zooma ut". 

 

Anpassa visning / Klicka Mushjulet 

Klicka på denna ikon för att justera simuleringsvyn efter storleken på fönstret. 

 

Zooma Område 

Klicka här för att zooma in på valt område. Området väljs ut med muspekaren. 

 

Zooma markering 

Klicka på denna ikon för att zooma till den markerade texten i NC-programmet. 

 

Återställ 

Klicka på denna ikon för att återgå till standard perspektivet (ursprunglig storlek och 

position). 

 

Toppvy (XY/G17) 

Klicka på denna ikon för att visa simuleringen ovanifrån. 

 

Visa underifrån (XY) 

Klicka på denna ikon för att visa simuleringen underifrån. 
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Visa framifrån (XZ/G18) 

Klicka på denna ikon för att visa simuleringen framifrån. 

 

Visa bakifrån (XZ) 

Klicka på denna ikon för att visa simuleringen bakifrån. 

 

Visa från vänster (YZ/G19) 

Klicka på denna ikon för att visa simuleringen från vänster. 

 

Visa från höger (YZ) 

Klicka på denna ikon för att visa simuleringen från höger. 

 

Visa från verktyg 

Klicka på denna ikon för att visa simuleringen från verktyget. 

 

Mät avstånd 

Klicka på denna ikon för att mäta avståndet mellan 2 punkter. 

Om du vill mäta avståndet mellan två punkter i den genererade verktygsbanan klickar du på 

denna ikon för att få en pil med en linjal. Flytta musen till den första punkten och tryck på 

vänster musknapp för att välja den. Punkt 1 blir svart. Dra muspekaren till punkt 2 (eller 

punkt 3, 4, 5, etc.) samtidigt som du håller nere vänster musknapp för att erhålla det 

absoluta avståndet och avståndet i XY-planet (G17) och ZX-planet (G18) mellan de två 

punkterna. 

 

Mät avstånd 
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Rotera vyn 

Välj detta för att rotera vyn. 

 Zooma vyn 

Välj detta för att zooma vyn. 

 

Panorera vyn 

Välj detta för att flytta vyn i sidled. 

 

Visa begränsningsram 

Klicka på denna ikon för att visa verktygsbanans begränsningsram. 

 

Ställ in Origo 

Välj detta för att välja positionen på origo. 

 

Visa simuleringskontroller 

Välj detta för att visa kontrollfältet för simulering. 

3.3. Verktygsbana 

Detta avsnitt beskriver funktionen verktygsbana i simuleringsmenyn. Detta är en representation 

av den aktuella filen relaterad till verktygsbanan i simuleringen. 

 

När du har valt en vy kan du starta om den grafiska simuleringen. 

Det är möjligt att ändra till en annan vy medans simuleringen körs. 

 

 

Menyn för Verktygsbana. 

 

Verktygsbana 

Visar/döljer verktygsbanan. 

Klicka på nedåtpilen under funktionen för att aktivera eller avaktivera olika alternativ för 

verktygsbanan. 
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Visa/dölj verktygsbanor. 
 

 Läge 

Visa verktygsbanan från start till nuvarande position. 

Klicka på nedåtpilen för att öppna en rullgardinsmeny med olika alternativ och ytterligare 

funktioner för simuleringen av verktygsbanan. 

 

 

Alternativ för simuleringen av verktygsbanan. 
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3.4. Verktyg 

Detta avsnitt beskriver simuleringsfunktionen Verktyg. Funktionerna i denna meny styr 

återgivningen av verktygen i simuleringen. 

 

Verktygsmenyn. 

 

Visa/dölj verktyg 

Välj det här alternativet för att visa eller dölja verktyget i simuleringen. 

 

Visa verktygshållare 

Välj det här alternativet för att visa eller dölja verktygshållaren i simuleringen. 

 

Visa verktyg transparent 

Välj det här alternativet för att visa verktyget transparent. 

 

Visa verktygsfärger 

Välj det här alternativet för att visa verktygsfärger. 

 

Visa verktygsvektor 

Välj det här alternativet för att visa verktygsvektorn. 

 

Konfigurera verktyg 

Klicka på den här ikonen för att konfigurera verktygstyper, färger och verktygsbibliotek. 

Genom att klicka på denna ikon öppnas verktygsbiblioteket. Här kan du välja ett 

verktyg från verktygslistan i den nedre halvan av fönstret, dubbelklicka för att se 

verktygsdimensionerna. Du kan också ändra en eller fler dimensioner på verktyget, 

ange ett verktygsnamn och tilldela det till det öppnade CNC-programmet. Klicka på 

OK för att spara verktygsinformationen i verktygsbiblioteket. 

I den här dialogrutan kan du ladda och spara verktygsbibliotek. Verktygsbibliotek är 

speciellt användbara för maskiner med fast verktygsposition. 
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Fräsverktyg 

I en fräsoperation öppnas följande fönster när man klickar på ikonen för 

verktygskonfiguration: 

 

Fräsverktygsbibliotek 

Simuleringen kan automatiskt upptäcka de verktyg som anges i NC-

programmet eller så kan du välja att konfigurera dem manuellt. Den övre 

halvan av skärmen visar de verktyg som för närvarande används i NC-

programmet. För varje verktyg i listan kan du klicka på ikonen  längst upp 

till höger i fönstret för Konfigurera verktyg för att öppna 

inställningsdialogrutan för det valda verktyget. I den här dialogrutan kan du 

bestämma dimensionerna på verktyget och färgen för verktygsbanan. 
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Verktygskonfiguration och färg på verktygsbanor 

Ange verktygsparametrarna och beskrivningen, välj en färg för verktygsbanan 

och klicka sedan på OK. 

 

Verktygsbanans färg kan inte konfigureras för Solid Animation. 
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Svarvverktyg 

I en svarvoperation öppnas följande fönster när man klickar på ikonen för 

verktygskonfiguration: 

 

Svarvverktygsbibliotek 

För varje verktyg kan du öppna dialogrutan Verktygskonfiguration för det 

valda verktyget genom att klicka på ikonen  på höger sida i 

verktygskonfigurationsfönstret. 
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Dialogrutan för svarvverktygskonfiguration 

Ange verktygsparametrarna och beskrivningen, välj verktygets nollpunkt och 

orientering och klicka sedan OK. 

När du klickar på Öppna/Spara verktygsbibliotek i verktygskonfigurationsfönstret 

(både för fräsning och svarvning) öppnas följande dialogruta: 

 

 

Öppna/Spara verktygsbibliotek 

Spara det aktuella verktygsbiblioteket genom att klicka på Byt namn och ange ett 

nytt namn. Du öppnar ett verktygsbibliotek genom att välja önskade 

verktygsbiblioteket och klicka på OK. Om du vill ta bort ett verktygsbibliotek 

markerar du det verktygsbiblioteket du vill ta bort och klickar på Ta bort. 
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3.5. Solid 

I det här avsnittet beskrivs funktionen Solid och simulering av en solid modell. 

 

Den solida modellen är endast tillgänglig för fräsning när du använder alternativet 

simuleringsfönster. 

 

 
Menyn för Solid. 

 

Solid modell 

Visar/döljer den solida modellen. 

Klicka på denna ikon för att växla mellan en vy av verktygsbanorna och en solid 

visualisering med verktygsbanor. 

 

Zooma / Rita om solid 

Skapar en solid modell från den aktuella vyn. 

Klicka på denna ikon för att generera en solid modell av arbetsstycket baserat på de 

inställningar som anges i Solid inställningar. Du kan välja om verktygsbanorna ska visas 

eller döljas när en solid modell visas. 

När det här alternativet är aktiverat kommer programmet att kontrolleras för kollision vid 

dynamisk simulering. Kollisionskontrollen aktiveras i dialogrutan för Solid inställningar. 

När en kollision detekteras stoppas simuleringen ett block före kollisionen - både i den 

grafiska simuleringen och NC-programmet. 

 

Solidinställningar för fräsoperationer 

Klicka på ikonen för att konfigurera den Solida modellen och alternativen för den solida 

simuleringen. De specificerade dimensioner på arbetsstycket är de minsta och största X, Y, 

Z-värdena i ditt NC-program. Om du vill öka eller minska dimensionerna för att få en 

mycket jämnare verktygsbanan kan du klicka en eller flera gånger på motsvarande knapp 

(+5% eller -5%) för att erhålla de önskade dimensionerna. Använd knappen Avrunda för 

att runda av dimensionerna för arbetsstycket. 
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Dialogrutan Solid inställningar för fräsning 

I fall alternativet Automatisk skanning av arbetsstycket är aktiverat skannas 

dimensionerna på arbetsstycket automatiskt från NC-filen. För att ange dimensioner inuti 

ett NC-program lägger man till en kommentar med följande upplägg: 

 För Heidenhain-maskiner ska raden som definierar arbetsstyckets dimensioner ha 

följande format: 

BLK FORM 0.1 Z X-116.383 Y-50. Z-80.  

BLK FORM 0.2 X+33.617 Y+50. Z+0  

 För ISO-maskiner sätter du in arbetsstyckets dimensioner inom de första 100 

raderna i programmet med följande upplägg: 

(STOCK Z X-25 Y-2 Z-35)  

(STOCK X+25 Y+45 Z+0)  

 

Decimaltal stöds. Ett +/- tecken måste vara framför varje värde. 

Inmatningsfält inaktiveras när arbetsstyckets dimensioner har hittats och automatisk 

skanning av arbetsstycke är aktiverad. 
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Med alternativet Lås arbetsstyckets dimensioner kan du låsa dimensionerna på 

arbetsstycket till en maskin. Arbetsstyckets värden sparas i maskinens inställningar och är 

tillgängliga för används i andra NC-program. Detta är särskilt användbart när man testar 

olika NC-program på en maskin. 

 

Solidinställningar för svarvoperationer 

Klicka på denna ikon för att konfigurera den Solida Modellen för Solid Animation. De 

angivna måtten på arbetsstycket är de största värdena i ditt NC-program och Position på Z 

beräknas utefter dessa värden. Använd knappen Avrunda för att avrunda arbetsstyckets 

dimensioner och klicka på Återställ för att återgå till arbetsstyckets ursprungliga värden. 

 

 

Dialogrutan Solid inställningar för svarvning 

 

Med alternativet Lås arbetsstyckets dimensioner kan du låsa arbetsstyckets dimensioner 

till en maskin. Markera detta fält för att sparar arbetsstyckets värden i 

maskininställningarna så att de är tillgängliga för användning i andra NC-program. Detta är 

särskilt användbart när man testar olika NC-program på maskinen. 

 

Arbetsstyckets dimensioner är tillfälligt låsta och kommer inte att vara tillgänglig 

när CIMCO Edit v7 startas om. 
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3.6. Övrigt 

Detta avsnitt beskriver funktionen Övrigt. Denna funktion hanterar simulering i helskärm, 

arbetsstycke och verktygsförskjutningar, konfiguration av 5-axliga maskiner, ladda STL-filer, 

export av DXF-filer, och styrningstypen för simulering. 

 

Menyn Övrigt 

 

Helskärm 

Visar simuleringen i helskärm. 

 

Definiera arbetsstycket/nollpunktsförflyttning 

Detta alternativ låter dig definiera arbetsstycket och nollpunktsförflyttningar. 

När du klickar på den här ikonen visas dialogrutan för arbetsstycke/nollpunktsförflyttning. 

Inmatning av X, Y och Z-koordinaterna för maskinkoordinatsförskjutning och 

nollpunktsförflyttning, liksom verktygslängdkompenseringen kan göras här. 

 

Arbetsstycke / nollpunktsförflyttning. 
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5-Axliga maskininställningar 

Låter dig konfigurera 5-axliga maskiner. 

 

Dialogrutan för 5-axliga maskininställningar. 
 

 

Ladda STL-fil 

Laddar en STL-fil (stereolitografi). 

 

Exportera som DXF-fil 

Exportera verktygsbanan som en DXF-fil. 

 Styrningstyp 

Välj styrningstypen från listan. 

 Simuleringsinställningar 

Låter dig konfigurera inställningarna för simulering. Se Konfigurera filtyper för mer 

information. 
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3.7. Sök 

Detta avsnitt beskriver hur man söker efter data i filen. 

 

Sökmenyn 

 

Sök / Ctrl+F 

Söker efter angiven textsträng (eller någon av de definierade verktygsoperationerna) i 

CNC-programmet. 

 

Sök föregående / Shift+F3 

Söker efter föregående förekomst av den angivna söksträngen i CNC-programmet. 

 

Sök nästa / F3 

Söker efter nästa förekomst av den angivna söksträngen i CNC-programmet. 

 

Gå till Rad/Blocknummer / Ctrl+J 

Söker efter rad eller blocknummer i det aktuella fönstret. 

 

Nästa verktygsbyte 

Går till nästa verktygsbyte. 

 

Föregående verktygsbyte 

Går till föregående verktygsbyte. 

 

Statistik för verktygsbanor 

Hitta utsträckning av X/Y/Z, bearbetningstider, tider för verktygsbyten, längd på 

verktygsbanor etc. 
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3.8. Informationsfältet 

Detta avsnitt beskriver Informationfältet för simulering. Informationfältet används för att styra 

simuleringen och visar information om NC-koder. 

Simuleringens informationsfält (Fräsning) 

Informationsfältet visas i den nedre delen av simuleringsfönstret och innehåller följande delar: 

 

Informationsfältet för simuleringen (Fräsning). 

 
Dynamisk förloppsindikator (0 - 100%) 

 

Skjutreglage för hastighet och rikting 

Från mittpunkten till höger = framåt, långsamt ... snabbt.  

Från mittpunkten till vänster = baklänges, långsamt ... snabbt. 

 

Nuvarande verktygskoordinater 

Visar de nuvarande verktygskoordinater inom de definierade funktionerna (G00 - G03). 

 

 

Start / Stopp 

 

Pause 

 

Hoppa till nästa rörelse 

 

Hoppa till nästa bearbetande rörelse 

 

Hoppa till nästa Z-nivå 

 

Hoppa till nästa verktyg 

 Visa/dölj informationsfältet 
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Informationsfältet för simuleringen (Svarvning) 

Informationsfältet visas i den nedre delen av simuleringsfönstret och innehåller följande delar: 

 

Informationsfältet för simuleringen (Svarvning). 

 
Dynamisk förloppsindikator (0 - 100%) 

 

Skjutreglage för hastighet och rikting 

Från mittpunkten till höger = framåt, långsamt ... snabbt.  

Från mittpunkten till vänster = baklänges, långsamt ... snabbt. 

 

Nuvarande verktygskoordinater 

Visar de nuvarande verktygskoordinater inom de definierade funktionerna (G00 - G03). 

 

 

Start / Stopp 

 

Pause 

 

Hoppa till nästa rörelse 

 

Hoppa till nästa bearbetande rörelse 

 

Hoppa till nästa verktyg 

 Visa/dölj informationsfältet 
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4.  Filjämförelse 

Detta avsnitt beskriver Filjämförelse i CIMCO Edit Ribbon-menyn. Du kan komma åt 

konfigurationen av funktionen med ikonen . 

4.1. Filjämförelse 

I det här avsnittet beskrivs de funktioner som används för att jämföra två filer. Du startar en 

jämförelse av två filer genom att välja filerna. Filerna läggs i ett dubbelindelat fönster och du kan 

börja söka efter skillnader. För att lämna filjämförelse-fönstret, använd alternativet Avsluta 

filjämförelse  i menyn. 

 

Menyn Filjämförelse 

 

Jämnför fönster 

Jämför filen i det aktuella fönstret med en fil i ett annat. 

 
Jämför med fil 

Jämför filen i det aktuella fönstret med en annan fil. Den andra filen öppnas genom 

dialogrutan Öppna fil. 

 
Jämför två filer 

Jämför två filer som inte redan är i ett fönster. Filerna öppnas genom dialogrutan Öppna fil. 

 

Avsluta filjämförelse 

Filjämförelsen avslutas och båda filerna lämnas öppna. 

 Stäng vänster fönster 

Stänger det vänstra filjämförelsefönstret. 

 Stäng höger fönster 

Stänger det högra filjämförelsefönstret. 

 Konfigurera 

Använd denna ikonen för att konfigurera inställningarna för filjämförelse. 



Filjämförelse   70  

4.2. Gå till 

Detta avsnitt beskriver de funktioner som används för att gå igenom skillnaderna som hittas i en 

filjämförelse. 

 

Menyn Gå till. 

 

Nästa skillnad / Ctrl+Pil ner 

Markören hoppar till nästa skillnad. 

 

Föregående skillnad / Ctrl+Pil upp 

Markören hoppar till föregående skillnad. 

 

Gå till första skillnaden 

Markören flyttas till raden med den första skillnaden. 

 

Gå till sista skillnaden 

Markören flyttas till raden med den sista skillnaden. 

4.3. Synka 

Detta avsnitt beskriver de funktioner som används för att synkronisera skillnader. 

När du synkroniserar en skillnad kopieras den valda skillnaden från ett fönster till ett annat. 

Ikonerna som beskrivs nedan bestämmer synkroniseringens riktning (från höger till vänster eller 

från vänster till höger). 

När texten flyttats från ett fönster till ett annat är raden inte längre markerad. Detta beror på att 

texterna är identiska i båda fönstren efter synkronisering. 

 

Menyn Synka. 

 

Synkronisera till vänster / Ctrl+pil vänster 

Synkroniserar aktuella skillnader från höger till vänster fönster. 

 

Synkronisera till vänster / Ctrl+pil höger 

Synkroniserar aktuella skillnader från vänster till höger fönster. 
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4.4. Övrigt 

Detta avsnitt beskriver övriga funktioner som används för filjämförelse. 

 

Menyn Övrigt 

 

Spara jämförelse till fil 

Spara resultatet av filjämförelsen till en fil. 

 

Visa skillnader stegvist 

Genom att aktivera denna funktion är möjlighetenerna för förändring begränsad till raden 

med skillnaden, dvs den rad där markören är placerad. 

Exempel: Om funktionen är aktiverad och markören är placerad på den andra raden i ett 

tre rader långt rött block, då kan texten på den här raden synkroniseras från vänster till 

höger eller från höger till vänster. Den första och den tredje raden i blocket påverkas inte 

av åtgärden och fortsätter att visa skillnaderna i rött. 

Klicka på ikonen  eller öppna dialogrutan Konfigurera filjämförelse för att aktivera 

funktionen Visa skillnader stegvist. 

 

Konfigurera 

Konfigurera inställningarna för funktionen filjämförelse. Du kan ställa in de olika 

parametrarna för filjämförelse i dialogrutan Konfigurera filjämförelse. Beteendet på 

filjämförelse-funktionerna ändras genom maskintypinställningarna. 

Om du vill ändra konfigurationen när en filjämförelse redan är öppen måste du först avsluta 

den pågående filjämförelsen med ikonen  och sedan starta en ny filjämförelse med 

ikonen . 

 

I dialogrutan "Konfigurera filjämförelse" nedan kan olika filjämföre alternativ väljas 

genom att markera kryssrutorna. 
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Konfigurera filjämförelse 

 

Exempel på filjämförelse 

Resultaten från två filjämförelser med olika inställningar, Visa alla skillnader och Markera 

endast förändringar, visas som exempel. 

Visa alla skillnader 

När det här alternativet är aktiverat blir alla rader med minst en skillnad gråa i båda fönsterna och 

skillnaden markeras med rött. 

Om du flyttar markören med hjälpa av ikonen  till en rad med en skillnad blir hela raden färgad 

röd. Om efterföljande rader också innehåller skillnader blir blocket rödmarkerat. Du kan använda 

ikonen  för att synkronisera en eller flera markerade rader från vänster till höger eller från 

höger till vänster med ikonen . 

När text kopieras från ett fönster till ett annat är inga rader markerade. Detta beror på att texterna 

i båda fönstren är identiska. 

Markera endast förändringar 

När det här alternativet är aktiverat blir alla rader med minst en skillnad gråa i båda fönsterna, 

men endast skillnaden markeras med rött. 



Filjämförelse   73  

Om det finns skillnader i efterföljande rader och markören flyttas till den första raden med hjälp 

av ikonen blir alla rader grå och texten blir rödmarkerad. Du kan synkronisera markerade block 

från vänster till höger med ikonen eller från höger till vänster med ikonen . 

Mer information om konfiguration av filjämförelse finns under Konfigurera filjämförelse. 

 

Resultat av filjämförelse med alternativet Visa alla skillnader. 

 

Resultat av filjämförelse med alternativet Markera endast förändringar. 
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5.  Överföring 

I detta avsnitt beskrivs ribbon-menyn Överföring i CIMCO Edit v7. 

Överföring användas för att skicka ett NC-program från en PC till en CNC-maskiner eller för att 

ta emot program från CNC-maskiner. Du kan komma åt konfigurationen av denna funktion med 

hjälp av ikonen . 

 

Editorn måste vara licensierad för DNC-kommunikation för att använda det här 

alternativet. 

5.1. Överföring 

I det här avsnittet beskrivs de funktioner som är kopplade till att skicka filer till och från CNC-

maskiner. Funktionerna kan nås genom fliken Överföring. Verktygsfältet visas nedan, och 

bredvid varje ikon visas kommandonamnet. 

Med DNC alternativet för CIMCO Edit v7 kan användaren skicka CNC-program från en dator till 

en CNC-maskin eller ta emot program från en CNC-masikn. Det är också möjligt att överföra 

CNC-program till / från flera CNC-maskiner samtidigt. 

 

Överföringsmenyn 

 

Skicka fil 

Skickar en fil till en vald maskin. 

Klicka på denna ikon för att öppna sökfönstret för filen som ska skickas. Efter att ha öppnat 

den markerade filen visas fönstret Överföringsstatus som visar överföringsdata och 

förloppet för den aktuella överföringen. 

Klicka på pilen under ikonen för att få en rullgardinsmenyn med de senaste skickade filerna 

att välja mellan. 

 

Skicka 

Överför det aktuella CNC-programmet till en vald maskin. 

 

Skicka valda rader 

Skickar de markerade blocken i CNC-programmet till en vald maskin. 
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Ta emot fil 

Tar emot ett CNC-program från en vald maskin och sparar det som en fil utan att öppna det. 

Klicka på denna ikon för att öppna dialogrutan Ta emot fil för filen som skall tas emot. 

Ange ett namn för det begärda CNC-programmet och tryck på Spara. Dialogrutan 

Mottagningsstatus visas med överföringens status. 

Klicka på pilen under ikonen för att få en rullgardinsmenyn med de senaste mottagna 

filerna att välja mellan. 

 

Ta emot 

Tar emot ett CNC-program från en vald maskin och öppnar det i ett nytt fönster. 

 
Ta emot i aktuellt fönster 

Tar emot filen in i nuvarande fönster. 

5.2. Maskin 

Detta avsnitt beskriver de funktioner som är kopplade till filöverföring på befintliga maskintyper. 

Du kan komma åt konfigurationen av den valda maskinen via ikonen . Läs mer om hur man 

ställer in parametrar för DNC-kommunikation under DNC inställningar. 

 

Maskinmenyn 

 Maskintyp 

Välj CNC-maskin för överföring av data från rullgardinsmenyn. Klicka på fältet för att 

visa en rullgardinsmenyn med de maskiner som finns tillgängliga. 

 

Maskinen avgör COM-port och DNC-inställningar. 

 

 

Status 

Klicka på detta alternativ för att öppna statusfönstret för aktuella överföringar och / eller 

mottagningar. 
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Om de fem ikonerna i menyn Överföring är nedtonade och det verkar som att en 

överföring av ett CNC-program kan eller kommer att vara igång, då kan du klicka på 

ikonen  för att visa fönstret för överföringsstatus (överföring eller mottagning): 

 

Fönstret för överföringsstatus 

Den övre vänstra delen av statusfönstret visar signalerna för den seriella dataöverföringen 

enligt EIA RS-232-C, som lyser upp när de aktiveras. Den övre högra delen visar 

information om den aktuella överföringen (Maskin, filnamn, skickade Bytes, etc.). Under 

överföringens statusinformation finns en förloppsindikator, tre knappar för att 

Starta/Stoppa och Avbryt överföringen och Visa/dölj terminalen, vilket visar NC-

programmet som överförs i klartext. Alternativ för att skrolla texten i terminalen och för 

att Visa CR/LF (Vagnretur/ radframmatning) finns också längst ner i fönstret. 

Om du klickar på Avbryt när en överföring pågår får du följande dialogruta: 

 

Dialogrutan 'Avbryt överföring' 

Här har du möjligheten att avbryta överföringen (svara Ja) eller att fortsätta (svara Nej). 
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När du tar emot en fil från en maskin kommer överföringens statusfönstret att se ut så här: 

 

Fönstret för mottagningsstatus 

 

När ett CNC-program (med M30) tagits emot visas följande meddelande: 

 

Rapporten 'Överföringen slutförd'. 

 

Klicka på OK för att bekräfta mottagandet av detta meddelande. 
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5.3. Konfigurera 

Detta avsnitt beskriver de funktioner som är kopplade till DNC-inställningarna för befintliga 

maskintyper. Du kan också konfigurera och/eller lägga till nya CNC-maskiner. 

Först måste du kontrollera vilka CNC-maskiner som är installerade och se över 

överföringsparametrarna. Öppna fliken Överföring i CIMCO Edit v7 och klicka på ikonen 'DNC 

inställningar' för att öppna inställningsdialogrutan. 

I den här dialogrutan kan du se en lista över befintliga maskiner och byta namn, ta bort eller lägga 

till en ny. 

Om du vill ändra överföringsparametrarna för den valda maskinen kan du klicka på knappen 

Inställningar i den nedre högra delen av dialogrutan. Maskininställningarna visas och du kan 

granska och ändra gränssnittsparametrarna. Från trädmenyn till vänster kan du komma åt 

dialogrutorna Skicka och Ta emot för att kontrollera/ändra överföringsparametrarna. 

I menyvalet Kataloger ställer du in vilka kataloger som ska användas som standardkataloger 

(skicka och ta emot mappar) för att skicka och ta emot CNC-program till/från maskinen. Använd 

mappikonen till höger om inmatningsfältet för att välja eller för att skapa en ny mapp där 

överföringsfiler lagras. 

 

Inställningsmenyn 

 

DNC inställningar 

Klicka på denna ikon för att lägga till nya maskiner och konfigurera DNC inställningar i 

CIMCO Edit. Läs mer om hur du ställer in parametrar för DNC-kommunikation under 

DNC inställningar. 
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6.  Editor inställningar 

Detta avsnitt beskriver hur du konfigurerar CIMCO Edit. 

6.1. Allmänna programinställningar 

Om du vill ändra programmets allmänna inställningar görs detta under Allmänt i de globala 

inställningarna. Konfigurationrutan för de allmänna inställningarna visas nedan. 

 

Allmänna programinställningar. 

Allmänna programinställningar 

 

Dela inställningar mellan alla användare 

Markera det här fältet för att dela editor-inställningarna mellan alla användare. Alla 

användare måste ha läs- och skrivrättigheter till programkatalogen. 

Om det här alternativet inte är markerat kan varje användare definiera sina egna 

användarspecifika inställningar. Exempel: 

 Användare A använder språket 'US English', Tabb-bredd 10, osv. 

 Användare B använder språket 'Deutsch', Tabb-bredd 8, osv. 

Dessa inställningar sparas i Windows (under USERNAME) så att alla användare får "sin" 

Editor efter att ha loggat in. 
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Om en användare inte har läs- och skrivrättigheter till programkatalogen är det här 

alternativet inaktiverat. 

 

 Starta maximerat 

När detta fält är markerat startar CIMCO Edit v7 alltid i maximerat läge, dvs fyller upp 

hela skärmen. 

 Kom ihåg fönsterposition 

När detta fält är markerat kommer editorn starta med samma fönsterstorlek och position 

som förra gången den användes. 

 Öppna fönster maximerade 

När detta fält är markerat kommer editorfönstret öppnas maximerat. 

 Varningspip 

Markera det här fältet för att använda varningspip (stäng av funktionen för tyst drift). 

 Skydda skrivskyddade filer 

Markera det här fältet för att förhindra skrivskyddade filer från att modifieras eller redigeras. 

 Spara backup-fil (.BAK) 

Markera det här fältet för att säkerhetskopiera den tidigare versionen när du sparar en fil. 

Backup-filen heter filnamn.BAK. 

 Kontrollera externa förändringar 

När detta fält är markerat kommer editorn kontrollera om en fil ändras utanför editorn. 

Om en fil modifieras utanför editorn kommer du att meddelas och du kommer att bli 

tillfrågad om du vill ladda om filen. Om du väljer att göra det kommer alla ändringar som 

gjorts sedan du senast sparade gå förlorade. 

 Dölj NC-assistentens formelresultat 

Markera det här fältet om resultatet av NC-Assistentens makroformler ska döljas. 

 Öppna flera filkopior 

Markera det här fältet om du vill kunna öppna samma fil i mer än ett fönster i editorn. 

 Visa hela sökvägen i titeln 

Markera det här alternativet för att visa hela sökvägen för filer i fönstertitel. 
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 Ange namn vid filmottagning 

Markera detta fält om du vill ange ett filnamn när du använder funktionen Ta emot fil och 

öppna i editorn i Överföringsfliken. 

 Visa alltid alla filer (*.*) 

Markera fältet om fildialogen alltid ska visa alla filer. 

 Återuppta filer vid start 

Välj det här alternativet för att återuppta filer när programmet startas. 

 Kom ihåg markörens position 

Markera det här fältet för att placera markören på den position där det var när filen senast 

öppnades. 

 Bekräfta programavslut 

Markera det här fältet för att bekräfta när du stänger programmet. 

 Dölj "Ladda ner senaste versionen" 

Markera det här fältet för att dölja länken Ladda ner senaste versionen från Hjälpmenyn. 

 

Du måste starta om editorn efter att ha ändrat detta alternativ. 

 

 Språk 

Välj det språk som ska användas i menyer och dialogrutor. 

Följande språk är för närvarande tillgängliga: kinesiska, tjeckiska, danska, nederländska, 

engelska, estniska, finska, franska, tyska, ungerska, italienska, japanska, koreanska, polska, 

portugisiska, rumänska, ryska, spanska, svenska, taiwanesiska, och thailändska. 

 

Språkändringar kommer inte ha verkan förrän programmet startas om. 

 

 Tabb-bredd 

Använd det här fältet för att ange tabb-bredden i antal tecken. 

 Visa filstorlek i 

Välj från listan hur filstorleken ska visas i statusfältet. 

 

Filstorleken kan visas i bytes, i meter, eller i fot. 
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 Färgtema 

Välj vilket färgtema som ska användas i CIMCO Edit 

 

Ändringar av färgtema kommer inte ha verkan förrän programmet startas om. 

 

 Storlek på senaste-listan 

Använd det här fältet för att ange antalet filer som visas i senaste-listan. 

 Antal radmatningstecken 

Använd det här fältet för att ange hur många radmatningstecken som skall användas för att 

beräkna filstorleken som visas i statusfältet. 

Exempel: Om du anger ett värde på 2 och filen innehåller 12 rader kommer 24 bytes 

läggas till på filstorleken som visas i statusfältet. 

 Standardstorlek på simuleringsfönstret 

Använd det här fältet för att ändra standardstorleken på simuleringsfönstret i procent av 

skärmstorleken. Standardvärdet är 66%. Minska värdet för att visa NC-filer med långa 

programrader eller öka värdet för att få ett större simuleringsfönster. 

 

Du kan ändra storlek på Simuleringsfönstret mellan 10-90% av standardvärdet 66%. 

 

 Associera filändelser 

Klicka på den här knappen för att associera filändelser (*.NC, *.H, etc.) med CIMCO Edit 

och skriva över de aktuella associationerna. 

När du klickar på den här knappen kommer CIMCO Edit att associera om alla filändelser 

som definierats för varje filtyp under Filtyper - Öppna/Spara. 
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6.1.1. Editor inställning 

Genom att klicka på Editor i menyn för allmänna inställningar visas editorfönstret (se nedan). I 

det här fönstret kan du konfigurera inställningarna för editorn. 

 

Konfigurationsrutan Editor inställningar 

Editor inställningar 

 Tangentbordeacceleration 

Låter din markör förflyttas snabbare. 

 Varna om ångra inte kan utföras 

När detta är aktiverat kommer du att varnas när du är på väg att göra något som inte kan 

göras ogjort (t.ex. omnumrering av en stor fil). Om detta är avaktiverat kommer ingen 

sådan varning visas. 

 Vertikal rullningslist 

Aktiverar en vertikal rullningslist. 

 Horisontell rullningslist 

Aktiverar en horisontell rullningslist. 

 Inaktivera backspace i början av raden 

Förhindrar att raderna sammanfogas med hjälp av backstegstangenten. 
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 Ersätt uppifrån 

Alla sök och ersätt funktioner startar automatiskt från början av filen. 

 Ersätt tabb med mellanslag 

Infogar blanksteg när tabbtangenten används och ersätter befintliga tabbar med mellanslag 

när en fil öppnas. 

 Visa radnummer 

Markera det här fältet för att visa radnummer. 

 Visa antal ersättningar 

Visar antalet strängar som ersattes efter att funktionen Ersätt alla har använts. 

 Använd virtuellt utrymme 

Tillåter markören att förflyttas dit ingen text för närvarande finns. 

 Fyll ut med tabulatorer 

Använd tabbar för att fylla ut stora utrymmen i det virtuella utrymmet. (Se Använd virtuellt 

utrymme ovan.) 

 Ta bort ASCII 0:or 

Markera det här fältet för att ta bort ASCII 0:or från filen. Om du inte markerar det här 

alternativet ersätts ASCII 0:or med ASCII 128. 

 

Om du överför filer med 7 databitar kommer ASCII 128 bli ASCII 0. 

 

 Radbryt sökningar 

Markera det här fältet om sökningar ska fortsätta sökningen från början av filen om ingen 

matchning hittas före slutet av filen. 

 Alltid VERSALER 

Markera det här fältet om infogad text alltid ska vara i VERSALER (STORA 

BOKSTÄVER). 

 Kom ihåg matematiska värden 

Kom ihåg de senaste värdena som användes i de matematiska funktionerna. 

 

 



Editor inställningar   85  

Radläge 

 "Drag-and-drop" textredigering 

När det här alternativet är aktiverat kan du dra en markerad text till en ny plats. 

 Kopiera utan att markera 

Gör att du kan kopiera raden vid markören utan att markera den. 

 Flytta inte markören efter klistra in 

När det här alternativet är markerat kommer markören inte flyttas till slutet av den 

inklistrade texten utan vara kvar i början av texten. 

 Markera till slutet av raden 

Om en hel rad markeras fortsätter markeringen över det virtuella utrymmet till sidan av 

fönstret. 

 

Teckensnittsinställningar 

 Detta fält visar ett exempel på det valda teckensnittet. Klicka på ikonen  Välj typsnitt 

till höger för att ändra det teckensnitt som används i redigeringsfönstret. 
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6.1.2. Utskrift 

Om du vill ändra skrivarinställningarna välj Utskrift från den vänstra listan över menyn Allmänt. 

Dialogrutan för skrivarens konfiguration visas nedan. 

 

Skrivarinställningar 

 
Utskriftformat 

 

Lyft fram syntax 

Välj detta alternativ för att lyfta fram syntax i utskriven texten. Använd fet och kursiv stil 

för att markera NC-kommandon och kommentarer. 

 

Använd färger 

Utskrift i färg. Detta val kräver en färgskrivare. 

 

Skriv ut Sidhuvud 

Skriver ut ett sidhuvud på varje sida. 

 

Skriv ut sidfot 

Skriver ut en sidfot på varje sida. 

 

Sidhuvud på första sidan 

Välj det här alternativet för att skriva ut ett sidhuvud på första sidan. 
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 Obehandlad utskrift 

Genererar enkel text för utskrift till skrivaren. Detta är användbart när du skriver ut stora 

program för matrisskrivare. När obehandlad utskrift är valt blir alternativen Lyft fram 

syntax, Använd färger och Sidhuvud på första sidan inaktiverade. Alternativen Skicka 

sidmatning, Skriv ut på "ändlöst" papper, Skicka sidmatning efter sista sidan och 

Pappershöjd kommer att aktiveras för att ställa in den obehandlade utskriften. 

 Skicka sidmatning 

När det här alternativet är markerat kommer ett sidmatningstecken (FF) skickas efter att ha 

nått värdet på papperhöjd och nästa rad kommer att skrivas ut på nästa sida. Inget 

sidmatningstecken behövs efter den sista sidan så alternativet Skicka sidmatning efter sista 

sidan blir nedtonat. 

 Skriv ut på "ändlöst" papper 

Markera det här fältet för att skriva ut på ändlösa papper. När det här alternativet är 

markerat skrivs inte sidhuvud och/eller sidfot ut. 

 Skicka sidmatning efter sista sidan 

Om du markerar det här alternativet skickas ett sidmatningstecken i slutet av en obehandlad 

utskrift på löpande papper för att indikera den sista utskrivna sidan. 

 Vänster marginal / Höger marginal 

Ange storleken på marginalerna i centimeter. Lägg till "in" om marginalerna ska vara i tum. 

Exempel: För att ange en marginal på 1 tum, skriv "1in". 

 Pappershöjd / Pappersbredd 

Ange storleken på papperet i antal tecken för papprets bredd och höjd. 

Om till exempel teckenstorleken i en flerkolumnsutskrift är satt till 11 punkter och 

Pappersbredd är satt till 35 (tecken/rad) kommer ett CNC-program på 140 NC-block 

skrivas läsbart i två kolumner på en A4-sida. 

 Normalt skrivarteckensnitt 

Klicka på ikonen till höger  för att välja teckenstorlek och typsnitt för utskriften. 

 Multispalt skrivarteckensnitt 

Klicka på ikonen till höger  för att välja typsnitt som används vid utskrift av två eller fler 

kolumner. 
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Sidhuvud/Sidfot 

 Använd dessa fält för att specificera innehållet i sidhuvud och sidfot. Följande alternativ 

finns tillgängliga: 

 %p : Sidnummer 

 %P : Sidantal 

 %f : Filnamn 

 %F : Filnamn med sökväg 

 %t : Tid 

 %d : Datum 

 %c : Företagsnamn 

 %U : Användarnamn i Windows 

6.2. Filtyper 

Detta avsnitt beskriver hur du konfigurerar filtypsinställningar. 

Filtypsinställningar avgör hur man utför omnumrering, letar efter verktygsbyten, jämför filer, 

ställer in simulering, ställer in färger, var du vill spara filer, etc. 

 

Färger, blocknummer, simulering, filjämförelse, etc. konfigureras individuellt för varje 

filtyp. 

Filtyp är en makro-fil som innehåller specifika egenskaper för bearbetningstypen (t.ex. svarvning, 

fräsning etc.), programkoder (ISO G-kod, Heidenhain, vanlig text), och kommandon 

(omnumrering, verktygsbyten, färger, simulering etc.). 

Filtyperna ISO Svarvning, ISO Fräsning, Heidenhain TNC och textfil är integrerade i CIMCO 

Edit v7. Du kan lägga till nya filtyper t.ex. Svarvning genom att modifiera befintliga makron eller 

infoga dina egna makron. Information om hur du går tillväga finns i avsnittet Konfigurera 

makron. 

För att konfigurera Filtyperna väljer du Globala inställningar i Editor-fliken eller klickar du 

på konfigurationsikonen . Detta kommer att öppna Editorinställningarna. Klicka på Filtyper i 

vänstra trädet i dialogrutan för inställningar. 
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 Följande dialogruta visas: 

 

Överblick över Filtyper. 

 

Filtyper 

Detta fält visar en lista över definierade filtyper. Använd Upp/Ner-pilarna  för att flytta den 

valda filtypen uppåt eller nedåt på listan. 

 Ta bort 

För att ta bort en filtyp, markera den och klicka på knappen Ta bort. Du uppmanas att 

bekräfta borttagningen. 

 Byt namn 

Klicka på den här knappen för att byta namn på den markerade filtypen. För att byta namn 

på en filtyp markerar du den och klickar sedan på knappen Byt namn. 

 Lägg till 

Klicka på den här knappen för att lägga till en ny filtyp. 

För att lägga till en ny filtyp klickar du på knappen Lägg till. Följande fönster visas: 



Editor inställningar   90  

 

Lägg till en ny filtyp. 

Skriv in namnet på den nya filtypen, välj en filtypsmall från listan och klicka på OK. 

Klicka på Avbryt om du vill avbryta åtgärden. 

6.2.1.  Färger 

Använd den här dialogrutan för att konfigurera färginställningarna för den valda filtypen. 

För att definiera färgerna som används för att lyfta fram något inom en viss filtyp, välj Färger 

från menyn Filtyper i det vänstra trädet i editorinställningarna eller klicka på ikonen Färger  i 

menyn Filtyp i editor-fliken. Dialogrutan för färginställningar visas nedan. 

 

Färginställningar. 

Följande definierade färginställningar gäller för filtypen "ISO Fräsning". 
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Färginställningar 

 Använd färger 

Välj detta alternativ för att använda färgmarkering. 

 Använd färger i block 

Markera det här fältet för att använda färgmarkering inom ett valt block. När detta fält är 

avmarkerat används standardfärgen för Text i block. 

 Använd modala färger 

Markera det här fältet för att använda 'modala' färger. När det här alternativet är markerat 

kommer block som innehåller snabbrörelser, linjära rörelser och bågar tilldelas olika färger. 

 

Om alla tre alternativen ovan är avmarkerade kommer hela NC-texten, med kommentarer, 

att sättas till den färg som definieras i Textfärg. 

 Lista över definierade färger 

Genom att klicka på knappen  eller dubbelklicka på den önskade texten kan du ställa in 

färgen för det markerade objektet. 

 Textfärg  

Den färg som används för text när Använd färger inte är markerat. 

 Bakgrundsfärg  

Bakgrundsfärgen som används för editorns fönster. 

 Blockfärg  

Bakgrundsfärgen för en markering. 

 Kommentarsfärg  

Den färg som används för kommentarer, som definieras av kommentarstart och 

kommentarslut, eller blockannulleringstecken i konfigurationsfliken för maskinmallar. 

 Text i block  

Färgen som används i en eller flera markerade programblock när fältet Använd 

färg i block inte är markerat. 

 Snabbmatningar  

Den färg som används för snabbmatningar. 

 Linjära rörelser  

Den färg som används för linjära rörelser. 
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 Medurs bågar (G2)  

Den färg som används för medurs bågar. 

 Moturs bågar (G3)  

Den färg som används för moturs bågar. 

 Filjämförelse - Bakgrund för olika rader  

Färgen som används som bakgrund för olika rader. 

 Filjämförelse - Bakgrund för olika text  

Färgen som används som bakgrund till olika text. 

 Filjämförelse - Färg för saknade rader  

Färgen som används som bakgrund för saknade rader. 

 

Välj färg 

Välj en ny färg. Markera en färg i listan och klicka på den här knappen för att välja en ny 

färg (du kan också dubbelklicka i listan). 

 

Lägg till ny färg 

Tryck på den här knappen för att lägga till en ny färg. Ange texten som aktiverar den nya 

färgen i fältet Text och välja önskade alternativ för att definiera vad som gäller för den nya 

färgen. 

 

Ta bort vald färg 

Tryck på denna knapp för att ta bort den valda färgen. 

 

Du kan bara ta bort tillagda färger. 

 

 Upp/ner pilarna 

Använd dessa knappar för att flytta den valda färgen uppåt och/eller nedåt på listan. 

Färger högre upp på listan har högre prioritet. 

 Text 

Använd det här fältet för att ange en sträng som kommer att belysas med hjälp av den 

valda färgen. 

 Använd färg på efterföljande siffror 

Om det här alternativet är markerat kommer den valda färgen appliceras till alla siffror 

som står direkt efter den valda bokstaven. 
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 Använd färg på efterföljande bokstäver 

Om det här alternativet är markerat kommer den valda färgen appliceras till alla bokstäver 

som står direkt efter den valda bokstaven. 

 Använd färg på hela raden 

Markera detta fält om den valda färgen ska appliceras på hela raden. 

 Bokstavsfärger 

Tryck på den här knappen för att skapa olika färger för varje bokstav. Detta kommer att 

ställa in färg likt standardfärgerna i CIMCO Edit V4. 

 

Färginställningarna påverkar endast den valda filtypen. 
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6.2.2.  Blocknummer 

Blocknumren i ett CNC-program är en viktig vägledning och är alltid i början av ett NC-block. 

Den största delen av ett CNC-program består av successiva NC-block där verktygsbanorna för 

bearbetning av ett arbetsstycke definieras. 

Eftersom det ofta behöver göras ändringar, dvs infogas nya NC-block mellan två gamla, är 

definitionen av 'intervallet' mellan två NC-block i enlighet med det förväntade antalet NC-block 

ett viktigt beslut som påverkar storleken på blocknumren och därför också deras läsbarhet för 

användaren. Om blockens talföljd störs av många förändringar kanske en 'omnumrering' behövs. 

För att konfigurera omnumrering och/eller automatisk blocknumrering väljer du Blocknummer 

från menyn Filtyper i vänstra trädet i editorinställningarna eller klickar på du ikonen 

Konfigurera blocknumrering  i menyn Filtyp i Editor-fliken. Dialogrutan för 

Blocknummerkonfiguration visas nedan. 

 

Dialogrutan för Blocknummerkonfiguration. 

 
Omnumreringsinställningar 

 Automatisk blocknumrering 

Infogar automatiskt blocknummer efter det format som definierats. Om du gör en ny rad 

(efter befintliga rader) kommer det nya blocknumret styras av föregående blocknummer 

och inställningarna för Intervall. Om du infogar en rad i ett befintligt program kommer det 

nya blocknumret vara mitt i mellan föregående block och efterföljande block. 
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Hoppa över rader utan blocknummer 

Markera det här fältet för att hoppa över rader utan blocknummer när en omnumrering 

utförs. Blocketnummersekvensen fortsätter på nästa rad som har blocknummer. 

 

Omumrera tomma rader 

Markera det här fältet för att numrera om tomma rader - en enda tom rad eller flera på 

varandra efterföljande tomma rader. 

 

Visa snabbinställning 

Markera det här fältet för att visa en dialogruta för 'snabbinställning' när ett program 

numreras om. 

 

Dialogrutan för snabbinställningar av blocknummer 

Du kan ändra de förvalda värden som visas i dialogrutan (definierade under 'Blockformat' i 

inställningar för blocknumren) för att passa dina omnumreringskrav och klicka på OK. 

 Inaktivera Ångra-varning för stora filer 

När det här fältet är avmarkerat kommer du få ett meddelande när du är på väg att numrera 

om en stor fil, som inte går att ångra. Om detta är markerat kommer ingen sådan varning visas. 

 Automatiskt radindrag 

Gör automatiskt indrag av nya rader. Indragen är inställda på samma nivå som raden 

ovanför. 

 

Blockformat 

 Format 

Detta fält innehåller en lista över tillgängliga blocknummerformat. Välj ett format från 

rullgardinsmenyn. T.ex. för 4-siffriga blocknummer och max 9999 väljer du formatet 

"0001". 

 

Detta kommer inte att begränsa antalet siffror i radnumren. Om du vill begränsa 

antalet siffror måste du ange ett högsta radnummer i fältet Börja om vid. 
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 Starta med 

Gör det möjligt att ange startvärdet på blocknumret. 

 Börja om vid 

Ange när radnumren måste börja om. Detta är samma som det högsta radnumret. 

Exempel: För att använda radnummer 0-9999, ange 9999 i detta fält. Om inget värde anges 

kommer radnumren öka tills de når 100000000 innan de börjar om igen. 

 Intervall 

Använd den här listrutan för att välja det intervall med vilket blocknumren måste öka för 

varje block. Förinställda intervall är 1, 2, 5, 10, 20, 100, 1000 och Auto. 

Om du väljer något av Auto ... alternativen är det valda numret det maximala blocknumret 

och intervallet kommer att väljas för att distribuera blocknumren så jämnt som möjligt för 

detta maximala blocknummer. 

Exempel: För att numrera om ett CNC-program med 482 NC-block väljer du alternativet 

'Auto 1000' för intervallet. När du klickar på ikonen  Omnumrera i verktygsfältet 

blocknummer under NC-funktioner kommer blocknumren vara N0964 (vilket är den högsta 

multipel av 482 som är mindre än 1000). Utifrån detta kommer programmet att beräkna det 

mest rimliga intervallet till 2. Detta är det största möjliga mellanrummet mellan 

blocknumren om 964 är det högsta möjliga antalet och 482 block måste vara numrerade.

  

Om vi vill numrera om samma program på 482 NC-block och den här gången väljer 'Auto 

10000' kommer programmet att sätta det högsta möjliga blocknumret till N9640 vilket 

dividerat med antalet block ger ett optimalt intervall på 20. 

 

I detta exempel antar vi att värdet av fältet börja med är satt till 0. 

 

 Börja från rad 

Ange den första raden i programmet som kommer att ges ett blocknummer. 

 Hoppa över 

Använd det här fältet för att ange om blocknumren ska hoppa över rader. 

Exempel: Om du anger 2 i det här fältet kommer endast vart 3:e rad vara numrerade. 

 Inled varje rad med: 

Här kan du ange en sträng som kommer att införas före blocknumret. För maskiner av ISO-

typ är detta normalt bokstaven 'N'. 
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 Alternativt tecken för blocknummer 

Använd det här fältet för att ange ett alternativt tecken för blocknummer. 

Exempel: Om styrsystemet använder både 'N' och ':' för blocknummer, ange ":" i detta fält. 

 Mellanslag efter blocknummer 

Använd det här fältet för att ange antalet mellanslag att sätta in efter blocknumret. Om du 

vill infoga blocknummer med en särskild kolumnbredd, anger du ett negativt värde. 

 Från rad 

Ange hur många rader som ska hoppas över innan omnumreringen börjar. 

 Till rad 

Använd det här fältet för att ange maximalt antal rader som ska omnumreras. 

Om ett positivt tal anges här definierar det den sista raden som ska omnumreras, räknat från 

början av programmet. 

Exempel 1: Om ditt CNC-program börjar med 4 kommentarsrader och en rad med 

programstart (med programstartstrigger och nummer, men utan 'N') kommer endast de 

första 10 NC-blocken omnumreras om du anger 15 i detta fält. 

Om ett negativt värde (-N) är angivet kommer de sista N-raderna (räknat från slutet av 

programmet) inte omnumreras. 

Exempel 2: Om du anger värdet -2 och den sista raden i ditt CNC-program (raden med 

koden M30 för programslut) följs av en rad som innehåller ett specialtecken (t.ex. %), då 

kommer endast den sista raden inte omnumreras. 

 Hoppa över rader som börja med 

Definierar att rader som börjar med en viss sträng och/eller tecken ska utelämnas, t.ex. '%', 

'O', '(', etc. Flera strängar anges med ett komma ',' som separator. Om du vill utelämna rader 

som börjar med ett kommatecken ',' anger du ',,'. 

 Börja om på rader som börjar med 

Använd det här fältet för att ange när blocknumren ska börja om. 

Exempel: För att omnumrera flera program i samma fil, ange "O" i detta fält. Då återställs 

blocknumren varje gång ett O-Nummer påträffas. 

 Hoppa över rader som innehåller 

Här kan du ange att rader som innehåller en visst sträng och/eller ett visst tecken bör 

utelämnas. Flera strängar kan anges med ett komma ',' som separator. 
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 Börja omnumrering från rad innehållande 

Använd det här fältet för att ange en start-trigger för omnumrering. Om du anger en start-

trigger kommer omnumrering börja från första blocket som innehåller den angivna 

strängen. För att starta från det första blocket efter det block som innehåller strängen, kolla 

alternativet Börja vid nästa block nedan. 

 Börja vid nästa block 

Markera det här fältet för att börja omnumreringen från blocket efter den rad som 

innehåller start-triggern för omnumrering. 

 

Inställningarna för blocknumren påverkar endast den valda filtypen. 

6.2.3.  Öppna/Spara 

För att konfigurera parametrarna Öppna/Spara välj Filtyper från den vänstra trädmenyn i 

inställningsfönstret och klicka sedan på Öppna/Spara eller klicka på ikonen för 

Kataloger/Filnamnstillägg  i menyn Filtyp i Editor-fliken. Konfigurationsrutan för 

Öppna/Spara visas nedan. 

 

Konfigurationsrutan för Öppna/Spara. 
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Öppna/Spara 

 Standard filnamnstillägg 

Ange standard filnamnstillägg som ska användas för den valda filtypen. Nya filer som 

sparas kommer att få detta filnamnstillägg såvida inget annat anges i fönstret Spara som. 

 Registrera standard filnamnstillägg 

Markera det här fältet för att registrera det angivna standard filnamnstillägget. När ett 

filnamnstillägg har registrerats i Windows öppnas automatiskt filer med det angivna 

filnamnstillägget i editorn när man dubbelklickar på dem i utforskaren. 

 Ytterligare filnamnstillägg 

Definiera ytterligare filnamnstillägg associerade med din maskintyp. Filnamnstillägg 

bestämmer vilken typ av fil du vill öppna (endast filer med tilläggen definierade här visas i 

fönstret Öppna fil). Du kan ange mer än ett filnamnstillägg med ett komma ',' som 

separator. 

Exempel: För att associera filnamnstilläggen .ISO och .NC, ange ISO, NC. 

 Registrera ytterligare filnamnstillägg 

Markera det här fältet för att registrera de ytterligare angivna filnamnstilläggen. När ett 

filnamnstillägg har registrerats i Windows öppnas automatiskt filer med det angivna 

filnamnstillägget i editorn när man dubbelklickar på dem i utforskaren. 

 Standard sökväg för öppna 

Denna funktion specificerar standardsökvägen för att öppna filer vilket är dit dialogrutan 

Öppna fil först pekar mot. Om ingen sökväg anges används den senaste katalogen du 

öppnade en fil från. Klicka på katalogknappen  för att leta efter en lämplig sökväg. 

 Standard sökväg för spara 

Denna funktion specificerar standardsökvägen för att spara filer vilket är dit dialogrutan 

Spara fil först pekar mot när du vill spara en ny fil av den valda typen eller när du använder 

Spara som. Om ingen sökväg anges används den senaste katalogen du sparade en fil i. 

Klicka på katalogknappen  för att leta efter en lämplig sökväg. 

 Använd separata kataloger för öppna/spara 

När detta fält är markerat kommer editorn att minnas den senaste positionen separat för 

öppna respektive spara. 
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Backup/Spara 

 Intevall för autospara 

Välj tiden på intervallet för autospara från denna lista. Autospara sparar filen med jämna 

mellanrum och skriver över den ursprungliga filen. 

 Spara med radmatningstyp 

Använd det här fältet för att ange radmatningstypen som används när du sparar filer. 

 Auto: Ändra inte radmatningstyp. När du sparar nya filer användas DOS/Windows 

radmatningstyp. 

 DOS/Windows: CR LF (ASCII 13 10) 

 Unix: LF (ASCII 10) 

 Mac: CR (ASCII 13) 

 

UNICODE-filer 

 Meddelande när UNICODE laddas 

Visar ett meddelande när en UNICODE-fil öppnas. 

 Fråga om filer ska sparas i UNICODE 

Markera detta fält om filer ska sparas i Unicode. 

 Spara alltid filer i UNICODE 

Markera fältet om filer alltid ska sparas i UNICODE. 

 Spara alltid filer som vanlig text 

Markera fältet om filer aldrig ska sparas i UNICODE. 

 

Inställningarna för Öppna/Spara påverkar endast den valda filtypen. 
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6.2.4.  Filjämförelse 

För att konfigurera filjämförelse välj Filjämförelse från menyn Filtyper från den vänstra sidan i 

editorns inställningsfönster eller klicka på ikonen för Konfigurera i menyn Övrigt i 

filjämförelse-fliken. Inställningsrutan för filjämförelse visas nedan: 

 

Inställningsrutan för filjämförelse. 

 

Konfigurera filjämförelse 

 En rad i taget 

Använd det här alternativet för att stega genom flera på varandra följande skillnader. 

Endast skillnaden på den aktuella raden markeras. 

 Visa alla skillnader (Ingen redigering) 

Markera detta fält för att visa alla rader med minst en skillnad och alla skillnader är 

markerade. 

 Hoppa till nästa skillnad efter synk. 

När du väljer det här alternativet kommer editorn att hoppa till nästa skillnad efter att du 

har synkroniserat en skillnad. 

 

Använd tabb för att växla fönster 

Välj det här alternativet om du vill använda tabb för att växla mellan de två filerna som 

jämförs. Du kommer inte att kunna sätta in tabbar i någon av filerna när det här alternativet 

är aktiverat. 
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Markera endast förändringar 

Väljs detta alternativ kommer alla rader med minst en skillnad att aktiveras men bara 

skillnaden kommer att markeras, inte hela raden. 

 

Använd smart markering 

Väljs detta alternativ kommer inte bara delar av ett kommando markeras utan fullständiga 

kommandot om det innehåller minst en skillnad. 

 

Alternativ för Ignorera 

 

Ignorera blocknummer 

Värdena på blocknummer kommer att ignoreras. Likaså förekomst/avsaknad av 

blocknummer (dvs det faktum att det finns blocknummer i en fil och inte i den andra 

kommer att ignoreras). 

 

Ignorera mellanslag 

Blanktecken kommer att ignoreras. Blanktecken är mellanslag (ASCII 32) och tabb (ASCII 9). 

 

Ignorera kommentarer 

Allt inom en kommentar kommer att ignoreras. För att detta ska fungera måste du ha angett 

rätt tecken för kommentarstart t.ex. '(' och Kommentarslut t.ex. ')' för denna maskinmall 

under fliken maskinmallar. 

 

Ignorera bokstavsstorlek 

Om det här alternativet är markerat kommer bokstavsstorleken ignoreras, dvs om ett 

program innehåller gemener och det andra versaler för samma kommando. 

 

Ignorera nummerformat 

Inledande och avslutande nollor kommer att ignoreras, likaså valfria '+'-tecken, dvs 

'X+14.10' matchar 'X14.1' om detta alternativ används. 

 

Utskriftsalternativ 

 

Endast skillnader skrivs ut 

Markera det här fältet för att endast skriva ut rader med skillnader mellan två filer. 

 

Inställningarna för filjämförelse påverkar endast den valda filtypen. 
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6.2.5.  Maskin 

För att konfigurera maskinspecifika tecken och kommandon välj Maskin från menyn Filtyper 

från den vänstra sidan i editorns inställningsfönster eller klicka på ikonen för Maskinmallar  i 

menyn Filtyp i Editor-fliken. Inställningsrutan för maskintyper visas nedan: 

 

Inställningsrutan för Maskintyp 

 

Specialtecken 

 Kommentarstart 

Ange tecknet för kommentarstart här, till exempel (. 

 Kommentarslut 

Ange tecknet för kommentarslut här, till exempel ). 

 Hoppa över block 

Ange tecknet för att hoppa över block här. Om du inte vill ha ett tecknet för att hoppa över 

block lämnar du fältet tomt. 

 Decimalkomma 

Ange decimaltecken här (decimalkomma eller kommatecken). 

 

Start av flerradskommentar 

Använd det här fältet för att ange strängen för start av flerradskommentar. 
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Slut på flerradskommentar 

Använd det här fältet för att ange strängen för slut på flerradskommentar. 

 

Hoppa över block efter blocknummer 

Markera det här fältet om en blockannullering skall införas efter blocknumret. Om du 

lämnar det här fältet omarkerat kommer blockannulleringen införas precis innan 

blocketnumret. 

 

Du kan ange ett annat blockannulleringstecknet i fältet Hoppa över block, om det 

behövs. 

 

 

Decimalkomma på num. tangentbordet 

Markera detta fält om decimaltangenten på det numeriska tangentbordet ska sätta in det 

decimalkomma som anges ovan. 

 

Aktivera flerradskommentarer 

Markera det här fältet för att möjliggöra färgning av flerradskommentarer. 

 

NC-koder 

 Verktygsanrop 

Använd det här fältet för att ange prefixet för verktygsanrop. 

Exempel: Om verktygsnumret anges som T010101, ange T i detta fältet. 

 Verktygsväxling 

Använd det här fältet för att ange kommandot för verktygsväxling. Om 

verktygsväxlingskommandot finns på samma rad som verktygsanropskommandot laddas 

verktyget omedelbart. 

Exempel: N1230 T020202 M6. 

 Matning 

Använd det här fältet för att ange prefixet för matningen. 

Exempel: Om matningen anges som F1000, ange F i detta fält. 

 Spindelvarvtal 

Använd det här fältet för att ange prefixet för spindelvarvtal. 

Exempel: Om spindelvarvtalet anges som S1000, ange S i detta fält. 
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Enheter 

 Enhet för verktygsbanor 

Välj enheten för verktygsbanor från denna rullgardinsmeny. 

 Enhet för matningshastighet 

Välj enheten för matningshastighet från denna rullgardinsmeny. 

 Decimaler 

Använd det här fältet för att ange antalet decimaler som visas i simulering etc. 

 Snabbmatning (mm / min) 

Använd det här fältet för att ange snabbmatningen. 

 

Maskininställningarna påverkar endast den valda filtypen. 
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6.2.6.  Simulering 

Använd den här dialogrutan för att konfigurera allmänna simuleringsinställningar. 

För att konfigurera simuleringen välj Simulering från menyn Filtyper i det vänstra fönstret i 

editorns inställningsfönster eller klicka på ikonen för Simuleringsinställningar i menyn Arkiv 

inom Simulerings-fliken. Följande dialogruta visas: 

 

Inställningsrutan för Simulering 

 

Endast simuleringsalternativen för den valda filtypen är aktiva. Alla andra alternativ är 

nedtonade. 

 

Simuleringsinställningar 

 Styrningstyp 

Välj styrningstypen för simuleringen från listan. 

 Verktygsbibliotek 

Använd denna knapp för att ställa in verktygsbiblioteket för det valda Styrsystemet. 

Information om hur du ställer in verktyg finns under Verktyg. 

 Diameterprogrammering 

Markera det här fältet för att välja diameterprogrammering. 
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 Bågcentrum anges i diameter 

Markera det här fältet för att välja diameterprogrammering även för bågcentrum (I-

koordinat). 

 Rita 'noll'-bågar 

Markera detta fält om en full cirkel ska ritas för bågar med samma start och slutpunkt. 

 Visa Cykler 

Markera det här fältet för att rita cykler. 

 Ignorera M6 

Markera det här fältet för att ignorera kommandon för verktygsväxling (som t.ex. M6). 

 

Du kan ange kommandot för verktygsväxling på sidan för maskintypskonfiguration. 

 

 Ignorera verktygsnummer 0 

Markera det här fältet för att ignorera verktygsnummer 0. Detta är användbart om 

T0/T00/T0000 används för att avbryta verktygslängdskompensering. 

 Aktivera simulering av 4/5-axlar 

Markera det här fältet för att aktivera simulering av 4/5-axlar. 

 X100 = X0.100 

När det här alternativet är markerat kommer programmet att anta att ett värde utan ett 

decimaltecken är 1/1000 av en vanlig förflyttning. 

 Inaktivera radiekompensering 

Markera det här fältet för att inaktivera verktygsradiekompensering. 

 Använd rörelser i kortaste vinkeln 

Markera det här fältet för att använda den kortaste vinkel. 

Exempel: När du flyttar från 359 grader till 1 grad, kommer simuleringen normalt 

förflyttas bakåt 358 grader. När det här alternativet är markerat utförs bara en rörelse på 2 

grader. 

 Använd relativa U/V/W rörelser 

Markera det här fältet om U/V/W ska användas som relativa rörelser. 
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 Bågtyp 

Välj vilken typ av båge som används från denna rullgardinsmenyn. 

 Orientering 

Använd det här fältet för att ange riktningen på simuleringen för svarvning. 

 Alternativ för Solid animation 

Använd det här fältet för att välja om den solida animeringen ska utföras som normalt eller 

med Ny OpenGL tredimensionell visualisering (3D-fräsning och svarvning) eller som en 

tvådimensionell simulering (2D svarvning). 

 

Ny OpenGL är endast aktiverad om stöd för OpenGL version 3.3 eller högre finns 

och Grafikkortet är av modell NVidia: GeForce, Quadro, NVS eller ATI: Radeon, 

FirePro. Alla andra grafikkort kommer som standard att använda "Solid Animation" 

som stöder OpenGL version 1.1 eller högre. 

 

 

Den tvådimensionella simuleringen är endast tillgänglig för svarvning. 

 

 Maskinkonfiguration (4/5-Axlar) 

Använd det här fältet för att ange maskintypen. Maskintypen/geometrin är viktig för 5-

Axlad simulering. Klicka på ikonen  bredvid fältet för att redigera 

maskinkonfigurationen. 

 Mappa tangentbord/mus som 

Välj tangentbordsmappning från denna lista. 

 Mappa bokstäver (t.ex. 'A=WB, B=WA, I=J, J=I' ) 

Använd detta fält för att mappa standardbokstäverna till en annan sträng. 

Exempel: Om en maskin använder XA för A-axelrotation, ange A = XA i detta fält. 

Exempel: Om en maskin har bytt plats på X och Y-axeln, ange X=Y, Y=X. 
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6.2.7.  Verktygsskanning 

Detta avsnitt beskriver den avancerade funktionen verktygsskanning i CIMCO Edit v7. 

Kommandona är inte skiftlägeskänsliga men alla värdena är i versaler för kompatibilitetskäl. 

Med den avancerade funktionen verktygsskanning kan du automatiskt skanna 

verktygsdimensioner från NC-programfilen. Med denna funktion kommer verktygsnumret, -typen 

och -dimensionerna att automatiskt läsas från NC-programmet. 

 

Endast fräsverktyg stöds. 

När du använder Automatisk skanning av verktyg söker verktygsskannern efter de rader i NC-

filen som innehåller triggern för verktygsraden. Standardinställningen för verktygsradens trigger 

är TOOL och om nödvändigt kan användaren ändra triggern för verktygsraden. 

Verktygraden ska vara inom kommentarer och den använder tecknet för Kommentarsslut från 

maskininställningarna om tillgängligt. 

När verktyget skannas är ordningen på sökorden för dimensionerna irrelevant. Användaren kan 

även ändra sökorden. 

 

Vissa ord kan avsevärt dra ner prestanda om de förekommer ofta i NC-filen. 

Konfigurationsrutan för verktygsskanningen visas nedan: 
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Konfigurationsrutan för verktygsskanning 

 
Automatisk skanning av verktyg 

 Automatisk skanning av verktyg 

Markera det här fältet för att automatiskt skanna verktygsdimensioner från NC-programmet. 

 Trigger för verktygsraden 

I det här fältet anges ordet som används som trigger för verktygsskanning. Endast vanliga 

tecken A-Z och a-z accepteras. Standardinställningen är TOOL. 

 Verktygstyp 

Använd det här fältet för att välja verktygstypen som används för operationen. I fältet 

nedan kan du redigera namnet på verktyget och förändringarna kommer automatiskt att 

visas i Exempel-fältet. Alla tecken stöds. 

 Sökord för verktygsdimensioner 

Använd det här fältet för att välja ett sökord som ska motsvara ett värde på en 

verktygsdimension. I fältet nedan kan du redigera sökordet för den valda 

verktygsdimensionen och förändringarna kommer automatiskt att visas i Exempel-fältet. 

Endast vanliga tecken A-Z och a-z stöds. 
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 Exempel 

Detta fält visar ett exempel på det valda verktyget med alla dess parametrar. 

 

Fälten "Verktygstrigger", "Verktygstyp" och "Sökord för verktygsdimensioner" används 

endast för att infoga synonymer för vanliga sökord i konfigurationen. Det rekommenderas 

att använda standardinställningarna för sökorden eftersom en förändring kan orsaka 

problem. 

 
Infoga verktygsdefinition 

 Infoga verktygsdefinitioner i NC-filen med hjälp av verktygsformatet som 

definierats ovan 

Markera det här alternativet för att göra det möjligt att införa verktygsdefinitioner i NC-

filen med hjälp av verktygsformatet som definierats ovan. Verktygsdefinitionen förs in 

efter Konfigurera verktyg. 

 Placering av verktygsdefinitioner 

Använd det här fältet för att välja var verktygsdefinitionen ska placeras i filen. Du kan välja 

Början av filen, Vid verktygsbyte eller Anpassad från rullgardinsmenyn. Om den valda 

placeringen misslyckas placeras verktygetdefinitionen på rad 1. 

 Anpassad verktygsplacering 

Använd det här fältet för att ange ett sökord eller ett reguljärt uttryck (Perl) för att söka 

efter linjen som verktygsdefinitionen ska placeras efter. Om sökningen misslyckas placeras 

verktygsdefinitionen på rad 1. 

Den anpassade verktygsplaceringen kan anges på två sätt: 

Enkelt: I det enkla läget använder du ett sökord som t.ex. M6, G2 för att ange 

verktygsplacering. Då placeras alla verktyg efter den första förekomsten av M6 eller G2. 

Avancerat: Med det avancerade läget kan du använda ett reguljärt uttryck (Perl) för att 

ange verktygsplacering. 

Exempel:  

M0?6 vilket matchar M6 eller M06   

M0+6 vilket matchar M06 eller M006, men inte M6. 

Du kan använda följande jokertecken och upprepningstecken för att specificera den 

avancerade anpassade verktygsplaceringen. 
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Jokertecken och upprepning av strängförekomster 

ˆ Början av en rad eller sträng  

$ Slutet på en rad eller sträng  

. Alla tecken utom nyradstecken  

* Matcha föregående tecken 0 eller fler gånger  

+ Matcha föregående tecken 1 eller fler gånger  

? Matcha föregående tecken 0 eller 1 gång  

| Alternativ, antingen .... eller  

( ) Gruppering  

[ ] Ett set av tecken  

{ } Upprepningsmodifierare  

\ Citat eller special  

{n} Matcha föregående tecken exakt n gånger  

{n,} Matcha föregående tecken exakt n gånger  

{n,m} Matcha föregående tecken åtminstone n gånger men högst m gånger  

Se dokumentation om Perl reguljära uttryck för mer information. 

 

Detta fält aktiveras endast om Anpassad väljs i fältet Placering av verktygsdefinitioner. 

 
 
Definiera verktyg i NC-program 

 

Alla verktygsrader kan grupperas i början av programmet. För ISO-kod förväntas det att 

verktygsraderna är inom kommentarer, dvs mellan parenteser. För HEIDENHAIN-program 

börjar verktygsrader med ett semikolon. 

Verktygsrader börjar med trigger-ordet TOOL följt av verktygsnumret och verktygstypen inom 

citationstecken. 

 

 

 

 

 



Editor inställningar   113  

De förvalda verktygstyperna namnges enligt följande: 

Pinnfräs: "END MILL FLAT"  

Radiepinnfräs: "END MILL SPHERE"  

Pinnfräs med hörnradie: "END MILL BULL"  

Konfräs: "TAPER MILL"  

Borr: "DRILL"  

Dubbhålsborr: "CENTER DRILL"  

Centrerborr: "SPOT DRILL"  

Brotsch: "REAMER"  

Borrskaft: "BORING BAR"  

Tappborr: "COUNTER BORE"  

Försänkare: "COUNTER SINK"  

Fasfräs: "CHAMFER MILL"  

Planfräs: "FACE MILL"  

Spårfräs: "SLOT MILL"  

Hörnradiefräs: "RAD MILL"  

  

 

Om en verktygsrad innehåller en okänt verktygstyp kommer Pinnfräs att användas. 

Verktygstypen följs sedan av sökorden och värdena för verktygsdimensionen. De förvalda 

sökorden är: 

D = Diameter: Heltal, decimaltal eller bråk.  

CR = Hörnradie: Heltal, decimaltal eller bråk.  

A = Konvinkel: Heltal, decimaltal eller bråk.  

FL = Skärlängd: Heltal, decimaltal eller bråk.  

SL = Skaftlängd: Heltal, decimaltal eller bråk.  

BL = Fräslängd: Heltal, decimaltal eller bråk.  

AD = Arborr Diameter: Heltal, decimaltal eller bråk.  

  

 

Du kan definiera verktyg i NC-program med eller utan '=' mellan sökorden för 

dimensioner och värden. 

Du kan växla mellan metriska verktyg och verktyg i tum genom att lägga till UM för Metriska 

(mm) och UI för Imperiska (tum). 
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Exempel på verktygsrader (Med och utan '='): 

ISO kommentarer 

(TOOL1 "FACE MILL" UM D=42 CR=0.8 FL=6.25 SL=30 BL=50 AD=12.5) 

(TOOL3 "DRILL" FL36.1234 SL=0 BL = 36 AD6 A120 UM D6 CR0) 

Heidenhain kommentar 

; TOOL12 "TAPER MILL" A=12.345 D=8 AD=21.13 CR=0 FL=20 SL=30 BL=50 UM 

Verktyg i tum 

(TOOL136 "END MILL FLAT" UI D=1/8 CR=0 FL=1 SL=2 BL=3 AD=1/8) 

 

Om ett sökord för dimensioner saknas tas värdet för det sökordet ifrån 

standardverktyget. 

Kom ihåg att infoga mellanrum mellan parameterdefinitionerna. 
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6.2.8.  Flerkanalsläge 

Med flerkanalsläget kan du visa CNC-program för 2 eller 3 kanalsmaskiner samtidigt och korrekt 

i editorn. NC-koderna för varje kanal visas automatiskt i ett eget fönster när motsvarande kod för 

Vänta anges. 

För att konfigurera flerkanalsläget välj Flerkanalsläge från menyn Filtyper i det vänstra fönstret 

i editorns inställningsfönster eller klicka på ikonen Konfigurera flerkanalsläge  i menyn 

Flerkanalsläge inom fliken för NC-Funktioner. Konfigurationruta för Flerkanalsläget visas 

nedan. 

 

Fönstren kan synkroniseras med koder för vänta och redigering kan göras i alla fönster. 

Vänta-koder som matchar varandra visas i gult och saknade vänta-koder visas i lila. 

 

 

Konfigurationruta för Flerkanalsläge. 

Flerkanalsvisning 

 Aktivera flerkanalsvisning 

Markera det här fältet för att aktivera flerkanalsvisning. 

 Flerkanalstyp 

Använd den här rullgardinsmenyn för att ange hur flerkanalsinformationen ska läsas av. Du 

kan antingen välja en av de fördefinierade typerna eller den användardefinierade typen för 

att manuellt definiera flerkanalskommandon. 
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 Synkronisera med kanalnummer 

Markera det här fältet om synkroniseringskommandot anger vilken kanal som ska 

synkroniseras med. 

Exempel: !2 betyder att synkronisera med kanal 2. 

Om det här fältet inte är markerat sker synkroniseringen med synkroniseringsnummer. 

Exempel: M303 betyder att synkronisera med alla kanaler som innehåller M303. 

 Kanalstart 

Använd det här fältet för att ange början på en kanalinformation när flera kanaler lagras i 

samma fil. 

Exempel: Ange O om varje kanal börjar med ett O-nummer. Du kan ange flera strängar 

separerade med kommatecken. Till exempel om den första kanalen börjar med G13 och 

den andra kanalen börjar med G14, ange då G13, G14 i detta fält. Du kan också ange 

början av kanalinformationen med hjälp av en avancerad trigger. 

 Kanalslut 

Använd det här fältet för att ange slutet på en kanalinformation när flera kanaler lagras i 

samma fil. 

Exempel: Ange M30 om varje kanal slutar med M30. Du kan också ange slutet av 

kanalinformationen med hjälp av en avancerad trigger. 

 Synkroniseringskommando 

Använd det här fältet för att ange synkroniseringskommandot. 

Exempel: Om synkroniseringspunkter indikeras med !1, !2, ..., ange ! i detta fält. Om du 

anger kommandot med en avancerad trigger måste du placera <> kring 

synkroniseringsinformationen. 

Exempel: För att synkronisera på M300-M399, ange M3 i det här fältet. Om du vill 

synkronisera på alla Pxxx ange P i det här fältet. 

 Synkroniseringsnummer 

Använd det här fältet för att ange synkroniseringsnumret. 

Exempel: Om synkroniseringspunkterna har ett ID-nummer som WAIT(1001, channel 1, 

channel 2) där ID-numret är 1001 måste även det matchas utöver 

synkroniseringskommandot. 

 Ordningsföljd på kanaler 

Använd det här fältet för att ange ordningsföljden på kanaler. Till exempel 1,3,2. 

 Testfält 

Använd det här fältet för att testa flerkanalskonfigurationen. 
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6.2.9.  Verktygslistor 

Detta avsnitt beskriver hur du ställer in triggers för verktygslistor och genererar verktygslistor. 

För att konfigurera inställningarna för verktygslistor, välj verktygslistor från menyn Filtyper i 

det vänstra fönstret i editorns inställningsfönster. Konfigurationrutan för verktygslistor visas nedan. 

 

Konfigurationrutan för verktygslistor 

 
Konfiguration av verktygslistor 

 Verktygstrigger 

Ange verktygstriggern i detta fält. 

Exempel: Om maskinen använder T01 för verktyget 01, ange T i detta fält. 

 $TOOL1 / $TOOL2 Trigger 

Använd dessa fält för att ange en avancerad trigger som ska användas för att generera 

variablarna $TOOL1 respektive $TOOL2. 

Exempel: För att inkludera värdet som anges efter R i följande rader: (T1 5MM DRILL 

R33), ange triggern R. Detta kommer att tilldela värdet R33 till $TOOL1. 

 Filtrera kommentarer med avancerade trigger 

Använd det här fältet för att ange den avancerade trigger (reguljära uttryck) som används 

för att filtrera kommentarer. Kommentarraderna används bara om de matchar uttrycket. 



Editor inställningar   118  

Kommentarsfiltret är användbart när varje verktyg är omgiven av flera kommentarer likt 

nedan: 

(**********************)  

(* BALL MILL D6            *)  

(**********************)  

T3 

Med standardinställningarna kommer verktygslistan att bli: 

T3 **********************  

För att få rätt verktygsbeskrivning kan du lägga till följande reguljära uttryck: [A-Z0-9 ]+

  

Detta ser till att verktygskommentaren innehåller bokstäver, siffror och mellanslag. 

Verktygslistan blir då: 

T3 * BALL MILL D6 *  

 Sortera verktygslistan 

Markera det här fältet för att sortera verktygslistan. 

 

När du markerar det här fältet listas varje verktyg endast en gång. 

 

 

Ignorera duplicerad info (T020202 = T02) 

Ignorerar duplicerad info/magasin-info i verktygsnumret. T020202 listas som T02. 

 

Ignorera 0:or (T02 = T2) 

Ignorerar inledande nollor i verktygsnumret. T02 listas som T2. 

 

Två-radskommentarer 

Markera det här fältet om verktygskommentaren består utav 2 rader. 

 

Skanna kommentarer under verktygsnamnet 

Markera det här fältet om verktygskommentaren alltid finns under raden med 

verktygsanropet. 

 Avancerad Verktygtrigger: Skanna två rader i taget 

Markera det här fältet om den Avancerade Verktygstriggern ska skanna två rader i taget. 

 

Mall för verktygslistor 

Använd det här fältet för att ange katalogen som mallarna för verktygslistor finns i. Klicka 

på mappen till höger  för att välja en mall för verktygslistor. 

 

Klicka på ikonen  bredvid mappikonen om du vill redigera den angivna mallen 

för verktygslistor. 
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6.2.10. Övrigt 

Detta avsnitt beskriver hur du konfigurerar Filtypsspecifika inställningar. Inställningar som görs 

här kommer endast att tillämpas på den valda filtypen, t.ex. ISO Fräsning. 

För att konfigurera övriga inställningar, välj Övrigt från menyn Filtyper i det vänstra fönstret i 

editorns programinställningar eller klicka på ikonen Övriga inställningar  i menyfliken Filtyp 

i editorn. Följande dialogruta visas: 

 

Konfigurationsrutan Övrigt. 

 
Allmänna inställningar 

 

Antal kolumner vid utskrift 

Använd det här fältet för att ange antalet kolumner som ska användas när CNC-program för 

den valda filtypen ska skrivas ut. 

 

Indikator för max radlängd 

Använd det här fältet för att ange positionen på indikatorn för max radlängd. 

 

Om du använder ett proportionellt typsnitt (dvs. alla bokstäver är inte av samma 

bredd) visar indikatorn inte den exakta radlängden. 

 

 Infoga mellanslag när filer öppnas 

Markera den här kryssrutan för att automatiskt infoga mellanslag när du öppnar en fil. 
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6.3. Globala färger 

Detta avsnitt beskriver hur du konfigurerar de allmänna färginställningarna. Här kan du skapa 

dina egna färger för programsimulering etc. och CNC-Calc-fönstret (bakgrund, axlar, kontur, etc.). 

För att konfigurera globala färger klickar du på Globala färger i det vänstra fönstret i 

dialogrutan. Följande dialogruta visas: 

 

Dialogrutan Globala färger. 

 
Globala färger 

Om du snabbt vill ändra en specifik färg väljer du den från listan och flyttar reglagen för att få 

önskad färg. 

 Välj färg 

Klicka på den här knappen för att välja en fördefinierad färg från listan eller skapa en egen 

färg. 

 Förval 

Klicka på den här knappen för att använda standardfärgen för den valda funktionen. 
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6.4. Externa kommandon 

Detta avsnitt beskriver konfiguration och användning av externa kommandon. 

Klicka på externa kommandon i det vänstra fönstret i dialogrutan för att konfigurera externa 

kommandon. Följande dialogruta visas: 

 

Dialogrutan Externa kommandon 

Externa kommandon 1 - 2 

 

Kommandotitel 

Använd det här fältet för att ange menytexten som ska visas i ribbon-menyn NC-

Funktioner. 

 

Kommandoprogram 

Använd det här fältet för att specificera applikationen som ska köras. Du kan klicka på 

mappikonen  för att bläddra till den exekverbara filen. 

 

Parametrar 

Använd det här fältet för att ange parametrarna i kommandot. Följande variabler är 

tillgängliga: 

 $FILE: Definierar filnamnet utan sökväg. 

 $PATH: Anger sökvägen till filen. 

 $FILEPATH: Anger filnamnet med sökväg. 

 $FILENOEXT: Definierar filnamnet utan filändelse. 
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Exempel: För att utföra ett kommando med parametrarna -g C:\NCPRG\MOULD.NC 

C:\NCPRG\MOULD.NEW, ange -g $FILE $OUTFILE och sedan $PATH\$FILENOEXT.NEW 

i fältet Utdatafil nedan. 

 Utdatafil ($OUTFILE) 

Använd det här fältet för att ange namnet på utdatafilen. Följande variabler är tillgängliga: 

 $FILE: Definierar filnamnet utan sökväg. 

 $PATH: Anger sökvägen till filen. 

 $FILEPATH: Anger filnamnet med sökväg. 

 $FILENOEXT: Definierar filnamnet utan filändelse. 

Exempel: För att utföra ett kommando med parametrarna -g C:\NCPRG\MOULD.NC 

C:\NCPRG\MOULD.NEW, ange $PATH\$FILENOEXT.NEW och -g $FILE $OUTFILE i fältet 

Parametrar. 

 

Om inget namn på utdatafilen anges antas det att indatafilen modifieras. 
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6.5. Mazatrol Viewer 

Detta avsnitt beskriver hur du ställer in Mazatrol Viewer. Med Mazatrol Viewer kan du öppna 

och visa Mazatrol filer direkt från din PC. 

Mazatrol viewer kan visa binära filer utan header eftersom den bestämmer typen från filändelsen. 

 

Mazatrol Viewer är en valbar tillvalsmodul och kräver därför en licensnyckel med Mazatrol 

Viewer aktiverat. Mazatrol Viewer aktiveras under insticksprogram i programintällningarna. 

 

 
Mazatrol Viewer konfigurationsdialogen. 

Mazatrol Viewer 

 

Språk 

Välj det språk som används för att visa Mazatrol datan. 

 

Decimaler i Mazatrol Viewer 

Använd det här fältet för att ange hur många decimaler ska användas för att visa värden i 

Mazatrol Viewer. 

 

Visa TPC-Data 

Markera det här fältet för att inkludera TPC-data när du öppnar Mazatrol-filer. 

Teckensnittsinställningar 

 Detta fält visar ett exempel på det valda teckensnittet. Klicka på knappen Välj typsnitt 

till höger för att välja ett annat teckensnitt. 
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6.6. Insticksprogram 

I det här avsnittet hittar du allmän information om hur du hanterar insticksprogram. 

 

Editorn måste vara licensierad för de insticksprogram du vill köra i editorn. 

När du väljer insticksprogram i editorns programinställningar visas följande dialogruta: 

 

Dialogrutan Insticksprogram 

 

Välj insticksprogram 

 Inaktivera Simulering 

Markera den här kryssrutan för att inaktivera modulen för simulering. 

 

Simulering kräver en professionell licens för CIMCO Edit. 

 

 Inaktivera avancerad simulering 

Markera den här kryssrutan för att inaktivera modulen för avancerad simulering. 
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 Inaktivera DNC/seriell kommunikation 

Markera den här kryssrutan för att inaktivera modulen för DNC/seriell kommunikation. 

 

Kräver en utökad licens med tillvalet DNC för CIMCO Edit. 

 

 Inaktivera filjämförelse 

Markera den här kryssrutan för att inaktivera funktionen filjämförelse. 

 Inaktivera avancerade NC-funktioner 

Markera den här kryssrutan för att inaktivera de avancerade NC-funktioner (Makron, 

Spegla, Rotera, ...). 

 

Avancerade NC-funktioner kräver en professionell licens av CIMCO Edit. 

 

 Inaktivera NC-Base 

Markera den här kryssrutan för att inaktivera NC-Base klienten. 

 

Om NC-Base installeras tillsammans med NC-Base Server krävs en utökad licens 

för CIMCO Edit. 

 

 Inaktivera DNC-Max klienten 

Markera den här kryssrutan för att inaktivera DNC-Max klienten. 

 

Om DNC-Max installeras tillsammans med NC-Base Server och DNC-Max Server 

krävs en utökad licens för CIMCO Edit 

 

 Inaktivera CNC-Calc 

Markera den här kryssrutan för att inaktivera modulen CNC-Calc. 

 

CNC-Calc kräver en utökad licens för CIMCO Edit Professional. 

 

 Inaktivera Mazatrol Viewer 

Markera den här kryssrutan för att inaktivera modulen Mazak Mazatrol Viewer. 

 

Mazatrol Viewer kräver en utökad licens för CIMCO Edit. 
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Konfigurationslösenord 

 Konfigurationslösenord 

Använd det här fältet för att ange ett konfigurationslösenord. 

 

Om du glömmer lösenordet, håll ner Ctrl + Skift när du startar editorn. 

 

 Sökväg för Makron/Maskinkonfigurationer 

Använd det här fältet för att ange var filtyperna (*. Mac) ska sparas. Klicka på mappikonen 

 till höger för att välja en sökväg. 

 

Du kan använda $USERNAME och $COMPUTERNAME som katalogvariabler. 
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7.  DNC inställningar 

Om du vill konfigurera inställningarna för kommunikation mellan PC och en vald maskin kan du 

göra det på två sätt: 

 Du kan välja DNC inställningar från menyn Överföring, välja önskad maskin, och 

klicka på knappen Inställningar. 

 Eller kan du välja önskad maskin från verktygsfältet Överföring och klicka på ikonen för 

DNC inställningar  bredvid Maskin. 

Om du väljer DNC inställningar från menyn Överföring kommer följande fönster att visas: 

 

Dialogrutan DNC inställningar. 

 
Maskiner 

Om det finns flera maskiner som är anslutna till datorn kan du välja vilken maskin att 

kommunicera med eller konfigurera. 
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Konfiguration 

 Protokoll 

Här väljer du kommunikationsprotokollet för den valda maskinen. Standardprotokollet för 

seriell kommunikation är standard i CIMCO Edit v7. Alternativa protokoll finns också 

tillgängliga för CNC-kontroller som Heidenhain, Mazak, etc. 

 

Du kan inte välja ett protokoll som du inte har någon licens för. Om du gör detta 

kommer datorn automatiskt att välja det protokoll som tidigare använts. 

 

 

Portinformation 

Visar kortfattat de viktigaste inställningarna för maskinen. 

Exempel: COM1, 9600, 7E2 (Port: COM1, Överföringshastighet: 9600, Data bitar: 7, 

Paritet: E (jämn), stoppbitar: 2). 

 

Maskintyp 

Visar en lista över olika maskiner som kan användas som mallar. (t.ex. Heidenhain, ISO 

Fräsning, ISO Svarvning, etc.) 

 

Inställningar 

Klicka på den här knappen för att komma till konfigurationen av den valda maskinen. 

 

Byt namn 

Klicka på den här knappen för att byta namn på en maskinkonfiguration. 

 

Lägg till 

Klicka på den här knappen för att lägga till en ny konfiguration. Följande fönster visas: 

 

Lägg till ny maskin. 

Ange ett namn och maskinmall för den nya maskinen och klicka sedan på OK. klicka på 

Avbryt för att avbryta och återgå till DNC inställningar. 
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 Ta bort 

Klicka på den här knappen för att ta bort en konfiguration. Du kommer bli förfrågad om du 

verkligen vill ta bort maskinkonfigurationen. 

 OK 

Klicka på den här knappen för att verkställa de nya inställningarna och stänga 

konfigurationsrutan. 

7.1. Portkonfiguration 

Om du vill ändra inställningarna för DNC väljer du DNC inställningar från fliken Överföring 

eller klickar du på ikonen för DNC inställningar i överföringsmenyn. 

Dialogrutan för den grundläggande portkonfiguration visas nedan: 

 

Grundläggande portkonfiguration. 

 

Serieportsinställningar 

 Port 

Lista över datorns seriella portar. Markera den du vill använda för den här 

maskinkonfiguration. 
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 Baudhastighet 

Överföringsheten i bitar per sekund. Välj önskad överföringshastighet från 

rullgardinsmenyn. 

 Stoppbitar 

Välj antalet stoppbitar som läggs till efter varje tecken i kommunikationen för att separera 

databitar. 

 

Antalet stoppbitar som krävs beror på styrsystemet. Se referensmanualen för mer 

information. 

 

 Databitar 

Välj antalet bitar för varje tecken. Som standard används 7-bitars ASCII-kod för NC-

dataöverföring. 

 Paritet 

Paritet är en metod för felkontroll som visar om en överföring lyckades eller inte genom att 

lägga till en "paritetsbit" (När du använder 7-bitars ASCII-kod för dataöverföring blir 

pariteten den 8:e biten) för att säkerställa att antalet bitar med värdet '1' i en uppsättning 

bitar är jämn eller udda. 

Metoden kan användas i olika lägen: 

 Ingen: Väljs då ingen kontroll av paritetsfel ska användas. 

 Jämn paritet: Ett jämnt antal 1:or används i varje tecken. 

 Udda paritet: Ett udda antal 1:or används i varje tecken. 

Endast för särskilda fall (teständamål): 

 Mark paritet: Paritetsbiten är alltid '1' och datalinjen är 'låg'. 

 Space paritet: Paritetsbiten är alltid '0' och datalinjen är 'hög'. 

 

Inställningar för flödeskontroll 

 Flödeskontroll 

Typ av handslagsförfarandet för att synkronisera kommunikationen mellan datorn och 

CNC-styrning. Det finns två typer av flödeskontroller: 

Mjukvaruhandskakning använder XOn/XOff ASCII-tecknen.  

Hårdvaruhandskakning använder kontrollsignalerna RTS/CTS i RS-232-kommunikationen. 
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Du kan välja en av följande metoder för flödeskontroll från rullgardinsmenyn: 

 Ingen: Ingen flödeskontroll utförs. 

 Mjukvara: Mjukvaruhandskakning används för flödeskontroll. 

 Hårdvara: Hårdvaruhandskakning används för flödeskontroll. 

 Hårdvara och mjukvara: Både Hårdvaru- och mjukvaruhandskakning används. 

 Använd DTR 

Markera den här rutan för att sätta DTR till högt. 

 Använd RTS 

Markera den här rutan för att sätta RTS till högt. 

 

Avancerade portinställningar 

 Kontrollera pariteten 

Om du vill att CIMCO Edit v7 ska rapportera paritetsfel markerar du rutan Kontrollera 

pariteten. Varje gång ett fel inträffar infogas det specificerade tecknet i filen på 

mottagarsidan. 

Icke standardiserade XOn och XOff-tecken kan specificeras. 

 Infoga vid paritetsfel 

Använd det här fältet för att ange ett tecken som ska infogas i den mottagna filen om ett 

paritetsfel inträffar vid mottagning av data. Om fältet lämnas tomt infogas inget tecken. 

 XOn-tecken 

Använd det här fältet för att ange ett tecken för XOn. Om fältet lämnas tom används 

standard tecknet för XOn. Om din maskin behöver ett icke-standard XOn-tecken kan du 

ange det här. 

 XOff-tecken 

Använd det här fältet för att ange ett tecken för XOff. Om fältet lämnas tom används 

standard tecknet för XOff. Om din maskin behöver ett icke-standard XOff-tecken kan du 

ange det här. 

 

Du kan specifisera tecknen för XOn, XOff och Infoga vid paritetsfel genom att skriva in 

ASCII-tecket, dvs ange $ för att få ASCII-tecken 36 eller så kan du ange ASCII-värdet så 

här \36. 
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7.2. Inställningar för överföring 

Klicka på Skicka i den vänstra listan i fönstret för maskininställningar för att konfigurera 

överföringsinställningar. Inställningsrutan för överföring visas nedan: 

 

Inställningar för överföring 

 

Inställningar för överföring 

 CR/LF 

I det här fältet kan du välja tecken för vagnretur eller radmatning från rullgardinsmenyn, 

eller så kan du skriva in dem manuellt. 

 

ASCII 13 och ASCII 10 har ingen teckenrepresentation så de måste anges som \13 

respektive \10. 

 

 Start-trigger 

Använd det här fältet för att ange start-triggern. DNC börjar skicka data från den första 

raden i filen som innehåller den angivna start-triggern. Om ingen start-trigger anges 

kommer överföringen att starta från början av filen. 
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 Slut-trigger 

Använd det här fältet för att ange en slut-trigger. 

 

Raden som innehåller slut-triggern skickas inte. 

 

 Skicka före programmet 

Här kan du ange ett tecken eller en sträng som ska skickas i början av överföringen. 

 Skicka efter programmet 

Här kan du ange ett tecken eller en sträng som ska skickas i slutet av överföringen. 

 Ignorera rader med tecken 

Hoppar över rader som innehåller ett eller flera angivna tecknen. Konsekvensen av att 

skriva in någonting här är att varje rad som innehåller något av dessa tecken eller strängar 

inte kommer att skickas. 

 Ta bort tecken 

Använd det här fältet för att ange tecknen som ska tas bort från överföringen. 

 Avbryt dataöverföring efter antal tecken 

Avslutar överföring efter att det angivna antalet tecken har skickats, även om programmet 

inte skickats färdigt. Om detta fält lämnas tomt ignoreras inkommande tecken. 

 Tidsgräns för handskakning (sekunder) 

Den valda tiden som CIMCO Edit v7 ska vänta efter att ha fått en stoppsignal (XOff 

och/eller låg CTS) från en ansluten maskin innan den avslutar förbindelsen. Om 

tidsgränsen inte anges kommer den att vänta tills en startsignal tas emot. 

 Fördröjning för varje rad (ms) 

Ange tiden i millisekunder som CIMCO Edit v7 ska vänta innan den börjar skicka en ny rad. 

 Vänta på XOn 

Markerad den här rutan om du vill att CIMCO Edit v7 ska vänta på en Xon innan data 

överförs. Det här alternativet är endast tillgängligt om mjukvaruhandskakning är aktiverat i 

portinställningarna. 

 Vänta på 'start'-knappen 

Markera det här fältet om överföringen inte ska påbörjas förrän du klickar på Startknappen 

i dialogrutan för överföringsstatus. 
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 Ta bort ASCII 0:or 

Markera det här fältet om ASCII 0:or ska tas bort från överföringsdatan. 

 Ta bort blanktecken 

Mellanslag (ASCII 32) och tabb (ASCII 9) tas automatiskt bort från filer som överförs. 

 Ersätt tabb med mellanslag 

Konverterar tabbar (ASCII 9) till mellanslag (ASCII 32) innan filen överförs. 

 Skicka filer med icke-standard CR/LF 

Markera detta fält om du vill skicka filer som innehåller icke-standardiserade tecken för 

radmatning som \CR\LF\LF eller \CR\CR. 

 

När du anger ett tecken i ett av inmatningsfältet kan tecknen skrivas in på två sätt: Du kan 

mata in tecknen som de är, t.ex $* för att få ASCII 36 följt av ASCII 42, eller så kan du 

ange ASCII värdena för tecknen. I detta fallet \36\42. 
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7.3. Inställningar för mottagning 

Klicka på Ta emot i den vänstra listan i fönstret för maskininställningar för att konfigurera 

mottagningsinställningar. Inställningsrutan för mottagning visas nedan: 

 

Inställningar för mottagning. 

 

Inställningar för mottagning 

 CR/LF 

Använd det här fältet för att ange radmatningtecknen. 

Om du väljer 'Auto'' kommer DNC:n automatiskt att identifiera vilken kombination av 

CR/LF som används. Om den anslutna maskinen inte använder någon av de vanliga 

kombinationer av ASCII 13 och ASCII 10 måste du ange rätt CR/LF-kombination manuellt. 

 

Den normala kombinationen är ASCII 13 följt av ASCII 10. ASCII 13 och ASCII 10 

har inget teckenrepresentation så de måste anges som \13 respektive \10. 

 

 Ignorera rader med tecken 

Hoppar över rader som innehåller ett eller flera angivna tecknen. Konsekvensen av att 

skriva in någonting här är att varje rad som innehåller något av dessa tecken eller strängar 

inte kommer att tas emot. 
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 Ta bort tecken 

Valda tecken kommer automatiskt att tas bort från mottagningen. Du kan välja Inget, 

ASCII 0 eller Alla under ASCII 32 från rullgardinsmenyn om någon av dem är lämplig. 

 Ignorera tomma rader 

Markera det här fältet om tomma rader inte ska sparas. 

 Start-trigger 

En start-trigger är ett tecken som indikerar att CIMCO Edit v7 ska börja spara inkommande 

data. Om ingen start-trigger används och fältet därmed lämnas tomt kommer CIMCO Edit 

att börja spara från början av filen. 

 

Start-triggern är den första sekvensen av mottagna tecken. 

 

 Slut-trigger 

En slut-trigger är ett tecken som indikerar att CIMCO Edit v7 ska sluta spara inkommande 

data. Om ingen slut-trigger används och fältet därför lämnas tomt kommer CIMCO Edit v7 

att fortsätta att spara data fram till slutet av filen där en timeout inträffar. 

 

Slut-triggern är den sista sekvensen av mottagna tecken. 

 

 Tidsgräns för mottagning (sekunder) 

Anger tidsgränsen efter det sista tecknet har mottagits från den anslutna maskinen tills 

datorn drar slutsatsen att mottagning är klar. Om ingen slut-trigger anges ska du ange ett 

värde här annars måste du stoppa mottagningen manuellt från dialogrutan för 

mottagningsstatus. 

 

Avancerade inställningar för mottagning 

 Skicka XOn 

När detta fält är markerat kommer DNC:n skicka ett XOn-tecken när den är klar att ta emot 

data. 

 Skicka vid påbörjad mottagning 

Ange en sträng som skickas till CNC:n när datamottagning påbörjas. 

 

När du anger ett tecken i ett av inmatningsfältet kan tecknen skrivas in på två sätt: Du kan 

mata in tecknen som de är, t.ex $* för att få ASCII 36 följt av ASCII 42, eller så kan du 

ange ASCII värdena för tecknen. I detta fallet \36\42. 
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7.4. Kataloginställningar 

I den här dialogrutan kan du definiera katalogerna för skicka och ta emot . Klicka på Kataloger i 

den vänstra listan av fönstret maskininställningar för att ange katalogerna. Följande dialogruta visas: 

 

Konfiguration av kataloger för skicka och ta emot. 

 

Skicka 

 Standardkatalog för skicka 

Ange standardkatalogen för skicka i detta fält eller klicka på mappikonen  till höger för 

att välja en katalog. 

 Standard filnamnstillägg 

Använd det här fältet för att ange standard filnamnstillägg för filer som skickas. 

 Ytterligare filnamnstillägg 

Använd det här fältet för att ange ytterligare filnamnstillägg för filer som skickas. 

Ta emot 

 Standardkatalog för mottagning 

Ange standardkatalogen för mottagning i detta fält eller klicka på mappikonen  till höger 

för att välja en katalog. 
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 Standard filnamnstillägg 

Använd det här fältet för att ange standard filnamnstillägg för filer som tas emot. 

 Ytterligare filnamnstillägg 

Använd det här fältet för att ange ytterligare filnamnstillägg för filer som tas emot. 

7.5. Versionsinfo 

Om du vill ta reda på vilken version av CIMCO Edit v7 du kör kan du klicka på Versionsinfo till 

vänster. Du kan också få denna information från huvudmenyn genom att välja Hjälp och klicka 

på Om. 

 

Versionsinfo 
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8.  Använda Editorhjälpen 

Detta avsnitt beskriver hur du använder hjälpsystemet i CIMCO:s produkter. 

En standard Windows-hjälpfil finns tillgänglig via rullgardinsmenyn Hjälp genom att klicka på 

Editorhjälp. 

 

Hjälpmenyn 

8.1. Använda Hjälp i dialogrutor 

CIMCO Edit v7 innehåller flera dialogrutor som ger olika val av kryssrutor, textfält och knappar 

för specifika konfigurationer. 

För att få hjälp med ett visst objekt i en dialogruta klickar du på ? överst i dialogrutan. Se nedan. 

 

Klicka på frågetecknet. 

Detta kommer att ändra markören till en pil med ett frågetecken som visar att du är i Hjälpläget. 

Den nya pekaren visas nedan. 

 

Hjälpmarkören. 
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Nu klickar du på det objekt som du vill ha mer information om. Om hjälp finns tillgänglig för det 

valda objektet kommer ett litet fönster dyka upp som visar hjälptexten. Om ingen hjälp finns 

öppnas den allmänna hjälpfilen. Ett exempel på en popup-hjälp visas nedan. 

 

Popup-informationen. 

Du kan även visa popup-hjälpen för ett objekt i en dialogruta genom att klicka på fältet och sedan 

trycka på F1. 

 

8.2. Skriva ut Hjälpinformation 

Om du endast vill skriva ut ett enskilt avsnitt av denna hjälpfil trycker du på Skriv ut-knappen i 

verktygsfältet (se nedan). 

 

Hjälpknappar. 

Om du vill skriva ut mer än ett par avsnitt bör du öppna PDF-versionen av 

onlinedokumentationen. PDF-dokumentet ger en mycket trevligare utskrift. 

Du kan ladda ner PDF-versionen av användarmanualen från CIMCO:s hemsida. 

 

Du behöver Adobe Reader för att öppna PDF-filen. 

 


