nC19
 O comando numérico FIDIA versátil e compacto 

O sistema integrado FIDIA

HSM™: Usinagem em 5 eixos

À procura de soluções sempre mais completas para equipar as modernas
máquinas ferramentas, a Fidia desenvolveu, com o nC19™, uma solução
compacta e efeciente otimizando todos os componentes eletrônicos. Tudo
isso mantendo inalterados os aspectos essenciais de performance que há
mais de 30 anos caracterizam a marca Fidia: execução rápida e precisa
de percursos 3D, gestão de 5 eixos interpolados, funções avançadas para
usinagem de moldes e modelos e abertura à aplicativos Windows.
Além das funções mais conhecidas pelos usuários Fidia para a usinagem
de superfícies complexas em alta velocidade, estão presentes outras
funcionalidades dedicadas às usinagens de mecânica geral (fresar, furar,
mandrilar, etc.), à medição de peças, ao alinhamento de peça na máquina
e à gestão de ferramentas (tabela de ferramentas estendida e medição de
ferramentas).
Os ciclos ISO para as usinagens mecânicas são simples e intuitivos, com um
suporte gráfico interativo de grande utilidade ao operador e se combinam
facilmente à leitura direta no formato DXF integrada ao comando. Na fábrica,
esta solução permite importar diretamente do arquivo as medidas da peça,
sem a necessidade de usar desenhos complexos e sem precisar digitar um
grande número de dados.
A adoção do monitor com Touch Screen representa uma outra inovação do
ponto de vista da operabilidade.
Ao mesmo tempo foi mantida a total uniformidade de comandos com
as outras famílias de CNC Fidia (Classe C e Classe M) assim como são
perfeitamente compatíveis os programas de usinagem escritos no formato
ISO, ISOGRAPH™ ou PRJ (projeto HI-MILL).

2

www.fidia.com

Usinagem pelo CAM

Trasmissão de arquivos

A placa de rede integrada ao CNC juntamente ao sistema operacional
Windows 7 Ultimate permite inserir facilmente o comando nC19™ na rede
da fábrica. Os programas provenientes do departamento de CAM podem
então ser rapidamente arquivados no HD do comando.
No caso em que não deseja-se usar a rede, é prevista uma porta USB
posicionada na parte frontal do comando. A porta USB permite leitura e
escrita de arquivos pelos mais modernos suportes de dados.

Visualização de arquivos 3D

nC19™: porta USB no painel do CNC

Para uma rápida verificação do percurso a ser executado é prevista a visualização
otimizada de arquivos de grandes dimensões em formatos diferentes:
QQvisualização do modelo matemático sobreposto ao percurso da ferramenta;
QQvisualização de mais percursos com cores diferentes;
QQpossibilidade de efetuar medições de coordenadas dos vértices individuais,
distância entre dois pontos e ângulo formado por dois segmentos para
cada percurso de ferramenta carregado;
QQgestão dos formatos ISO – DXF – IGES – STL – VDA – FS – PRJ (projeto HI-MILL).

Parâmetros e procedimentos

Variações como troca de máquina, dimensões imprevistas, troca de origens,
roto-translação, troca de eixos, etc, com os comandos Fidia podem ser ativadas
pelo operador através de parâmetros especiais, sem intervenção no programa
de usinagem.

ISOGRAPH™: Visualização Gráfica

Além disso, no caso em que as variações forem aplicadas com uma sequência
específica em partes do arquivo ou mais arquivos, é prevista a programção com
o uso de procedimentos que permite automatizar ao máximo a execução das
sequências de programas com grande facilidade e com máximo rendimento.
nC19 Catalog
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Programação na fábrica
Ambiente gráfico

A inserção dos dados para a programação de usinagens ou furações é
efetuada com ajuda gráfica e de testes explicativos que facilitam a inserção
dos parâmetros necessários à realização do ciclo de usinagem desejado.
Cada bloco de programa ou ciclo de usinagem é claramente visualizado em
modo gráfico com vista 2D ou 3D a fim de ajudar o operador na realização
da usinagem solicitada.
Estão pevistos ciclos específicos para a usinagem de cavidades com perfil
retangular, circular ou obilongadas, para o faceamento de superfícies
retangulares ou circulares além dos vários ciclos de furação. Para todos os
ciclos é prevista uma interface gráfica de ajuda à programação.
Também está ativa a todo momento a função de “help on line” que permite
consultar rapidamente o manual de uso e programação diretamente na tela
do CNC.
ISOGRAPH™: Visualização Gráfica

ISOGRAPH™

Para a usinagem de componentes mais complexos ou para simplificar a
definição geométrica de perfis, o ISOGRAPH™ oferece uma ampla gama de
funções e ciclos dedicados.
Um poderoso editor gráfico permite definir linhas retas, círculos e pontos
sobre os perfis, colocando filetes e chanfros, aplicando a compensação de
raio e também inserindo aproximações. As operações acima são realizadas
simplesmente pressionando as teclas de função e as caixas de diálogo
correspondentes: não há necessidade de memorizar qualquer função de
programação e sintaxe relacionada.
O ciclo de trabalho de cavidade permite a gestão de perfis de geometrias
complexas; para as cavidades retangulares são permitidas várias inclinações
na parede lateral e também raio diferente e filete de perfis de cavidade e
seções.
A compensação do raio através da caixa de diálogo ISOGRAPH™ garante
uma aproximação e saída automática de e para o perfil. Ela ainda permite
a usinagem em perfis abertos calculando vários níveis de percurso da
ferramenta. Além disso, realiza automaticamente a remoção de qualquer
material residual.
Para os ciclos de furação, em adição à definição dos pontos na grade e
circunferência, a definição dos pontos sobre um perfil genérico é fornecida.
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Gerenciamento de projeto DXF

A programação a partir de um desenho pode ser fonte de
erros devido a alguma falha na interpretação do desenho
ou simplesmente por falhas durante a escrita (por exemplo,
para executar 100 furos é necessário escrever 100 linhas
de programa). A leitura direta em ambiente ISOGRAPH™
dos arquivos em formato DXF permite evitar estes erros e
também simplifica a programação da usinagem.
A interface gráfica permite gerenciar os arquivos DXF
selecionando os elementos a usinar. Para a furação, por
exemplo, é possível especificar o diâmetro dos furos a
selecionar, ou definir os diâmetros mínimos e máximos,
ou ainda excluir elementos individuais. A seleção feita
atribui um ciclo fixo aos furos e o programa de furação é
gerado automaticamente. Para os perfis, o procedimento
é feito de modo análogo aplicando ao perfil selecionado a
compensação de raio do ISOGRAPH™.
O desenho DXF pode ser trasladado ou rotacionado para
poder posicionar a origem de modo mais adequado às
exigências da usinagem.

ISOGRAPH™: ciclos de usinagem com arquivos
DXF

nC19 Catalog
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Usinagem em 5 eixos
RTCP

RTCP: 5 eixos com mesa roto-basculante

A função RTCP aplicada aos cabeçotes bi-rotativos e às mesas roto-basculantes
permite gerenciar a compensação do comprimento da ferramenta no espaço
diretamente a bordo da máquina. É também possível programar o percurso
em 5 eixos sem considerar o comprimento da ferramenta, que será inserido
na tabela de ferramentas do CNC antes de executar o programa.
A função RTCP pode ser aplicada em cabeçotes com um ou dois eixos de
rotação e com diversas características construtivas: forquilha, angulares e
com rotações excêntricas.
O RTCP aplica-se também às mesas roto-basculantes, sejam essas
posicionáveis ou interpoláveis.
Com o RTCP é também controlada a velocidade de avanço com relação à
ponta da ferramenta.
A função TCPhs (hyper smooth) permite atenuar os movimentos bruscos
introduzidos em situações particulares de compensação RTCP; consegue-se
movimentos da máquina mais suaves e menos bruscos, com benefícios para a
qualidade superficial da peça e para os componentes mecânicos da máquina.
Com o RTCP, a rotação do sistema de referência se aplica aos movimentos
programados e àqueles executados em modo jog ou volante eletrônico; a
rotação pode ser aplicada também aos eixos rotativos, de modo tal que
nos percursos em 5 eixos a ferramenta mantenha a correta orientação com
relação à peça.
Tmbém é possível usar a função RTCP com os programas 3 eixos orientando
manualmente o cabeçote ou a mesa: a ponta da ferramenta é mantida
em contato com a peça e então é possível usar ferramentas mais curtas e
consequentemente mais rígidas.

Eixo virtual

A função “eixo virtual” permite gerenciar um eixo orientado na direção da
ferramenta para a execução de movimentos em jog, volante ou programa.
Na prática, é utilizado em variadas situações: para aproximar-se da peça
(zeramento ou retomada de ciclo), para desvincular-se da peça e para
programar furações em 5 eixos em planos inclinado.
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Usinagens rápidas e precisas
Acionamentos XPOWER™

Para desfrutar ao máximo a elevada performance de controle
de eixos pelo CNC, a Fidia desenvolveu uma ampla gama
de acionamentos que permite pilotar com controle digital
todos os mais difundidos motores no âmbito das máquinas
ferramentas: motores brushless, motores lineares, motores
torque, mandris síncronos e assíncronos.
Dessa forma, a Fidia pode gerenciar o fornecimento das
partes eletrônicas da máquina garantindo a performance,
funcionalidade e assistência técnica.

Interface para acionamentos analógicos

São numerosas as máquinas ainda em atividade equipadas
com motores de boa qualidade e acionamentos com
comando analógico. Em tais máquinas, o comando numérico
é obsoleto e de difícil manutenção. Por este motivo a Fidia
desenvolveu um módulo de interface para acionamentos
de tipo analógico, o que permite aplicar un CNC novo
sem intervir no sistema motores-acionamentos. Para estas
aplicações a Fidia dispõe de algoritmos específicos de
controle que garantem boa performance de usinagem.
Também é possível a gestão de máquinas com soluções
mistas de acionamentos digitais (nos eixos mais
performáticos) e acionamentos analógicos (nos eixos de
serviço ou posicionamento).

XPower™: acionamentos digitais Fidia para
otimizar a qualidade da usinagem em alta
velocidade

Velocity Five® (V5)

V5 é um nome criado para representar com uma sigla a nova tecnologia para o controle das trajetórias multi-eixos
Velocity Five™, a solução mais precisa e veloz para a gestão das dinâmicas dos eixos em interpolação.
Os algoritmos baseados na Velocity Five™ permitem o cálculo do avanço otimizado relativo ao programa em
execução em cada instante da usinagem, garantindo:
QQredução do tempo de execução mantendo a precisão seja a 3 ou a 5 eixos interpolados;
QQmelhor qualidade superficial devido à maior precisão nas trajetórias;
QQexecução mais rápida e contínua das áreas com pontos próximos;
QQcomportamento uniforme da máquina nas passadas adjacentes executadas em direção oposta (ida e volta);
QQmovimentos fluidos e contínuos devido aos novos algoritmos de controle de aceleração/ desaceleração e

atrito;
QQsimplicidade de regulagem por parte do operador com o uso do parâmetro DYNA. A possibilidade de regular

tal parâmetro entre 50% e 150% permite uma regulagem baseada nas condições de usinagem, que combina
velocidade e aceleração a fim de privilegiar a velocidade de execução ou a qualidade da superfície, mas
sempre respeitando as tolerâncias previstas.
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Opcionais do CNC
Alinhamento Peça

Para evitar trabalhosas operações a bordo máquina, pode ser conveniente
usar as funções de alinhamento peça da Fidia. Específicas páginas de
diálogo com suporte gráfico guiam o operador a calcular e ativar as rotações
oportunas. Os ciclos de alinhamento podem ser executados com apalpadores
digitais ou simplesmente com a ferramenta. Neste último caso, os pontos
devem ser adquiridos manualmente. São previstos diversos ciclos que fazem
referência aos elementos geométricos disponíveis na peça: planos, furos,
pinos e etc.
Nas máquinas com cabeçote orientado, as rotações para o alinhamento
podem ser aplicadas também aos eixos rotativos, de modo tal que, também
nos percursos a 5 eixos, a ferramenta mantenha a correta orientação com
relação à peça.

Tabela de ferramentas
ALINHAMENTO PEÇA:
página de suporte gráfico

A compilação da tabela de ferramentas pode ocorrer diretamente na
máquina ou pode ser executada externamente e depois transmitida ao CNC
via rede ou via porta USB.
De fato, a tabela de ferramentas assemelha-se a um arquivo em formato
EXCEL e, no entanto, é adquirida externamente; de modo análogo, uma vez
compilada, pode ser salva e exportada. Além dos campos standard como
diâmetro, raio e comprimento é possível inserir novos campos cuja gestão
é gerenciada pelo PLC. A integração com sistemas de identificação das
ferramentas é particularmente útil no âmbito de uma gestão centralizada
das ferramentas.

Medição da peça

É sempre mais frequente o uso de sondas de medição na máquina
ferramenta para a verificação das peças realizadas. A Fidia dispõe de ciclos
para a medição geométrica mais elementares (círculo, distância entre
pontos) e para a medição de pontos da superfície com tomada de contato na
direção perpendicular ao ponto a medir. Este último ciclo é particularmente
útil quando se deseja medir superfícies mediante softwares de medição
dedicados.

Medição de ferramentas

SONDAS: alinhamento e medição

TMSC FIDIA: medição de ferramenta a laser
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O dispositivo laser Fidia TMSC é a solução ideal para medir e verificar as
ferramentas bordo máquina. O uso de um sistema laser com feixe focalizado
garante elevadas precisões também com pequenos diâmetros (até 0,1mm).
O software integrado no comando Fidia prevê 16 tipologias diferentes de
ferramentas de variadas formas (esféricas, tóricas, cilíndricas, cônicas, com
insertos, rebolo, etc.).

Tecnologia em 5 eixos - HMS™
Sistema de Medição de Cabeçote

O sistema HMS™ é um dispositivo projetado para a medição e
qualificação de cabeçotes bi-rotativos contínuos e indexados e
de mesas roto-basculantes. Dotado de 3 sensores conectados
ao CNC, é gerenciado por um software específico de medição
que, elaborando em tempo real os dados medidos, é capaz
de verificar e corrigir os erros geométricos, a precisão de
posicionamento e os parâmetros RTCP de cabeçote e mesa.
O instrumento, simples de instalar e usar, pode ser utilizado
também por pessoal não totalmente especializado. Isso permite
executar verificações da geometria do cabeçote sempre que
for necessário, evitando outras longas e custosas intervenções
de assistência técnica com consequentes reduções do tempo
de máquina parada.
Ao término do ciclo de calibração, é disponibilizado um relatório
completo das medições efetuadas e das compensações
inseridas.
O equipamento e a aplicação estão cobertos por patente
europeia N.1549459.

Acessórios
TMSC/U100

Dispositivo laser para a medição de ferramentas. É prevista a medição do
comprimento, do diâmetro e da forma para 10 diferentes tipologias de
ferramentas (esféricas, tóricas, cilíndricas, etc.)

HPX21

Botoeira portátil com volante eletrônico, dois potenciômetros para avanço
e rotação do mandril, 16 botões configuráveis, 2 botões para resolução
do volante eletrônico, display para visualizar as cotas dos eixos, avanço e
rotação do mandril.
Está disponível com cabo espiralado (máx. 4,5 metros) ou cabo com proteção
metálica de comprimento 8 ou 13 metros.

HPJ21

Botoeira portátil com volante eletrônico, potenciômetro para avanço, 3
botões para seleção dos eixos e resolução do volante eletrônico, 2 botões
para o movimento em jog dos eixos, botões HOLD e RELEASE. Está
disponível com cabo espiralado (máx. 4,5 metros) ou cabo com proteção
metálica de comprimento 8 ou 13 metros.

nC19 Catalog
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Informação técnica
Características
Processador
Ram
Hard Disk
Entrada de dados
Chipset Gráfico

Core i3 + Power Pc 64 bit
4 GB
SSD 128 GB
Interface Gigabit Lan - Entrada USB
Interface gráfica integrada de alta performance

Sistema Operacional

Windows® 7 32 bit Ultimate

Bus de comunicação

Fidia FFB

Monitor

19” TFT Touch Screen

Botoeira

Integrada

Eixos máquina (máx.)
Eixos interpolados (máx.)

8 + mandril
5

RTCP indexado

Standard

RTCP contínuo

Opcional

ISOGRAPH™

Standard

Interface DXF e IGES

Opcional

Opções de software
RTCP - Tool Center Point
Tabela de ferramentas estendida
Gestão da vida ferramenta
Alinhamento peça
Teleservice

Ciclos de medição

Software HMS™

Limites da área de trabalho

Compensação RTCP dinâmica para cabeçotes a 5 eixos contínuos;
compreende a função de eixo virtual e a rotação do sistema de coordenadas
Database para 10.000 ferramentas definidas por código alfanumérico
de 16 caracteres, para aplicações personalizadas
Gestão da vida da ferramenta a tempo e troca automática da
ferramenta por outra da mesma família, em função da lógica
implementada pelo PLC
Ciclos gráficos interativos para o cálculo das rotações a aplicar ao
sistema de referência cartesiano
Software para a gestão da Assistência Técnica à distância.
O aplicativo HOST instalado no CNC permite a conexão com a
configuração REMOTA instalada no PC remoto
Set de funções G para a medição de distâncias e diâmetros nos planos
cartesianos. Ciclo para a medição de pontos com aproximação ao
longo dos vetores I, J e K
Ciclos de medição do sistema HMS™ para eixos rotativos de cabeçotes ou mesas. Inclui a função HEC para a compensação dos
eixos estáticos
A execução dos movimentos dos eixos é limitada com o uso de
parâmetros específicos. Os limites podem ser aplicados aos valores
programados ou às posições efetivas dos eixos

Número de eixos

Até 9 eixos controlados e até 5 eixos interpolados

Gestão dos eixos

Eixos Gantry, tandem (2 ou 3 motores), anti-folga, múltiplos, síncronos, eixos PLC e eixos rotativos rollover
nC19 Catalog
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FIDIA Sarl
47 bis, Avenue de l’Europe
B.P. 3 - Emerainville
77313 Marne La Vallee Cedex 2 - FRANCE
Tel. +33 1 64616824
Fax +33 1 64616794
info@fidia.fr
FIDIA Iberica S.A.
Parque Tecnológico
Laida Bidea, Edificio 208
48170 Zamudio - Bizkaia - SPAIN
Tel. +34 94 4209820
Fax +34 94 4209825
info@fidia.es
FIDIA DO BRASIL LTDA
Av. Salim Farah Maluf, 4.236 - 3º andar
Móoca - SÃO PAULO - Cep 03194-010 - BRAZIL
Tel. +55 11 29657600
Fax +55 11 20212718
info@fidia.com.br
FIDIA JVE
Beijing Fidia Machinery & Electronics Co., Ltd
Room 1509, 15/F Tower A. TYG Center Mansion
C2 North Road East Third Ring Road,
Chaoyang District
100027 BEIJING - P.R. CHINA
Tel. +86 10 64605813/4/5
Fax +86 10 64605812
info@fidia.com.cn
FIDIA JVE
Shanghai Office
28/D, No.1076, Jiangning Road
Putuo District
Shanghai 200060 - CHINA
Tel. +86 21 52521635
Fax +86 21 62760873
shanghai@fidia.com.cn
OOO FIDIA
c/o Promvost
Sushovskiy Val, Dom 5, Str. 2, Office 411
127018 Moscow - RUSSIA
Tel.: +7 499 9730461
Mobile: +7 9035242669
sales.ru@fidia.it
service.ru@fidia.it

Manufacturing plants:

FIDIA GmbH - SERVICE CZ
CZ- 74706 Opava
Tel/Fax +420 553 654 402
sales.cz@fidia.it

FIDIA S.p.A.
Via Valpellice, 67/A
10060 San Secondo di Pinerolo
TO - ITALY
Tel. +39 0121 500676
Fax +39 0121 501273

FIDIA S.p.A. - SALES & SERVICE UK
32 Riverside, Riverside Place
Cambridge - Cambridgeshire
CB5 8JF - United Kingdom
Mobile: +44 - (0)7425 838162
sales.uk@fidia.it
3H MAKINA
Atasehir Bulvari, Ata 2/3
Plaza, Kat: 9 No: 80
Atasehir - Istanbul - TURKEY
Tel.: +90 216 456 10 43
Fax: +90 216 456 75 23
sales.tr@fidia.it
service.tr@fidia.it
AXIS SYSTEMS
# T8 ~ T9 ~ T20, “INSPIRIA”
Old Mumbai - Pune Highway,
Pune – 411044, India
Cell : +91 9881245460
service.in@fidia.it
P.V. ELECTRONIC SERVICES C.C.
P.O. Box 96
Hunters Retreat 6017
Port Elisabeth SOUTH AFRICA
Tel. +27 41 3715143
Fax +27 41 3715143
sales.za@fidia.it
SHIYAN FIDIA SERVICE CENTRE
N.84 Dong Yue Road,
Shiyan, Hubei - CHINA
Tel. +86 719 8225781
Fax +86 719 8228241
CHENGDU FIDIA SERVICE CENTRE
Huang Tian Ba
Chengdu, Sichuan - CHINA
Tel. +86 28 87406091
Fax +86 28 87406091
IE-MAT s.r.l.
Bv. De Los Calabreses 3706
Barrio: Boulevares.
Córdoba - ARGENTINA
CP: X5022EWW
Tel. +54 351 5891717
sales.ar@fidia.it

FIDIA S.p.A.
Via Golfarelli, 123
47100 Forlì
ITALY
Tel. +39 0543 770511
Fax +39 0543 795573
info@fidia.it
SHENYANG FIDIA NC & MACHINE CO., LTD.
No. 1 17 Jia Kaifa Rd.
Shenyang Economic & Technological Development Zone
110141 Shenyang - P.R. CHINA
Tel. +86 24 25191218/9
Fax +86 24 25191217
info@fidia.com.cn

Research centres:
FIDIA S.p.A.
c/o Tecnopolis
Str. Provinciale per Casamassima Km 3,
70010 Valenzano
Bari - ITALY
Tel. +39 080 4673862
Windows is a registered trademark of Microsoft.
ViMill is a registered trademark of FIDIA.

FIDIA Co.
3098 Research Drive
Rochester Hills MI 48309 - USA
Tel. +1 248 6800700
Fax +1 248 6800135
info@fidia.com

Service centres:
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FIDIA GmbH
Robert-Bosch-Strasse 18
63303 Dreieich-Sprendlingen - GERMANY
Tel. +49 6103 4858700
Fax +49 6103 4858777
info@fidia.de
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