Skanowanie 3D
Oprogramowanie
Szkolenia

Kontrola jakości

Firma 3DTeam zajmuje się
pomiarami 3D, komplek
sowo wspomagamy firmy
w działach kontroli ja
kości, produkcji i dzia
łach rozwoju.
Sprawdź co możemy dla Ciebie
zrobić:
Skanowanie 3D skanerami na
światło niebieskie ATOS niemieckiej firmy GOM
Pomiary detali o gabarytach od
kilku milimetrów do kilkunastu metrów (wypraski, odlewy,
formy, narzędzia, wytłoczki, łopatki turbin, konstrukcje stalowe, obiekty artystyczne itp.)
Kontrola pierwszej sztuki
Dokładność pomiarowa od
0.005 mm
Porównanie zmierzonego detalu z modelem CAD – wynik
w postaci kolorystycznej mapy
odchyłek
Odchyłki w punktach inspekcyjnych
Bazowania best-fit, local best-fit, 3-2-1, RPS.

Pełne zwymiarowanie wg rysunku 2D (długość, szerokość,
kąty)
Tolerancje położenia i kształtu GD&T (płaskość, prostoliniowość, walcowość, położenie itp.)
Przygotowanie raportów pomiarowych dla działów kontroli jakości
Opracowanie funkcji statystycznych przy pomiarach seryjnych
Udostępnienie wyników pomiarów w darmowym oprogramowaniu GOM Inspect, który
pozwala na podgląd i samodzielną analizę wyników
Pomiary detali wielkogabarytowych – konstrukcji stalowych,
kratownic, korpusów itp.
Pomiary deformacji statycznej
systemem fotogrametrycznym
TRITOP

Inżynieria odwrotna

Firma 3DTeam prowadzi
również usługi inżynie
rii odwrotnej, wszech
stronnie wspomagając
firmy w odtwarzaniu
zużytych elementów,
brakującej dokumenta
cji technicznej lub przy
tworzeniu prototypów.
Realizację usługi inżynierii odwrotnej zaczynamy od ustalenia
zakresu prac związanych z detalem (model 3D, naprawa istniejącego modelu, dokumentacja 3D
czy modyfikacje). Następnie przeprowadzamy proces skanowania
3D fizycznego detalu przy pomocy
wysokiej jakości skanerów optycznych 3D ATOS firmy GOM. Wyniki
skanowania 3D w kolejnym etapie
są obrabiane i optymalizowane.

Bazując na pliku *.stl tworzymy model 3D oraz dokumentację
techniczną w programach z rodziny Geomagic.
W zakres usług inżynierii odwrotnej wchodzą:
Skanowanie 3D detali wysokiej
klasy skanerami optycznymi
ATOS firmy GOM
Proces inżynierii odwrotnej detali
Naprawa istniejących modeli
CAD
Modyfikacje istniejących modeli
CAD na podstawie pomiaru fizycznego elementu
Tworzenie dokumentacji technicznej 2D – zapis w formatach
*.pdf, *.dxf
Tworzenie modelu 3D – zapis
w formatach uniwersalnych
*.igs, *.stp, *.x_t, *.x_b, *.sat
Mamy możliwości fizycznego wytworzenia elementów poprzez
drukowanie 3D lub obróbkę mechaniczną (frezowanie, toczenie)
i odlewnictwo.

Oprogramowanie
do inżynierii odwrotnej
Geomagic Design X
jest najbardziej kom
pleksowym programem
do inżynierii odwrotnej
umożliwiającym two
rzenie edytowalnych
i sparametryzowanych
modeli CAD.
Dzięki niemu możliwe jest przekształcenie pozyskanych poprzez
pomiary 3D danych – chmury punktów lub siatki trójkątów
w funkcjonalny model CAD. Dzięki funkcji LiveTransfer™ jest on
w pełni kompatybilny z innymi
programami CAD i pozwala na
szybkie i skuteczne przeniesienie kompletnego modelu wraz
z drzewkiem historii tworzenia do
najbardziej popularnych środowisk projektowania, m.in. Autodesk Inventor®, PTC Creo®, Siemens NX®, SolidWorks®.
Automatyczne rozpoznawanie
cech wymaganych do projektowania z danych zeskanowanych

Tworzenie powierzchni i modeli
bryłowych bezpośrednio na pliku *.stl
Automatyczne tworzenie szkiców 2D i 3D na danych zeskanowanych
Funkcje wyciągania, obrotu, loftu i rozciągania używane do
kreowania modelu CAD bazując
na danych zeskanowanych
Zaokrąglanie i fazowanie krawędzi z automatycznym obliczaniem promieni/kąta
Tworzenie loftów dzięki 2-stopniowemu kreatorowi
Budowanie kompletnego drzewa czynności (historii modelowania)
Kontrolowanie, w czasie rzeczywistym, dokładności tworzenia
modelu CAD do modelu rzeczywistego
Paleta narzędzi do edytowania zeskanowanych danych
(tworzenie siatki trójkątów na
podstawie chmury punktów,
redukcja szumów, optymalizacja siatki trójkątów, zamykanie
dziur, wygładzanie powierzchni)

Tworzenie modeli powierzchniowych w postaci krzywych
NURBS do użycia w środowiskach CAD/CAM oraz dalszej
obróbce
Autosurfacing: Kompletne modele powierzchniowe w dwa
kliknięcia
Uzyskiwanie danych w czasie
rzeczywistym dzięki funkcji liveScan, umożliwiającej podłożenie do programu skanera 3D
Import chmury punktów lub
siatki trójkątów z każdego skanera bądź innego źródła
Transfer modeli parametrycznych wraz z drzewkiem czynności do: SolidWorks (2006+,
nowsze edycje), Siemens NX
(4+), PTC Creo (Pro/Engineer
Wildfire 3.0+) Autodesk Inventor
2010+ i AutoCAD 2007+

Będziesz mieć czas na ćwiczenia praktyczne pod okiem trenera
Rozwiążesz napotkane podczas
użytkowania programu problemy
Poznasz nowe aplikacje i zastosowania
Podniesiesz swoje kwalifikacje
i poziom wiedzy

Poznasz nowości w oprogramowaniu i aktualne trendy na rynku
Uzyskasz certyfikat szkolenia

Szkolenia
Jesteśmy jedynym w Pol
sce Certyfikowanym
Centrum Szkoleniowym
firmy 3DSystems w zakre
sie oprograwania Geo
magic.
Podczas szkolenia:
Nauczysz się zakupionego oprogramowania

Szkolenie może odbywać się w naszych salach treningowych lub na
miejscu u Klienta. Podczas szkolenia
zapewniamy opiekę trenera, materiały szkoleniowe, instrukcje, filmy.

Urządzenia haptyczne
i oprogramowanie Freeform
Dotyk – jeden ze zmy
słów człowieka, który
pozwala poprzez wra
żenia dotykowe wyeli
minować abstrakcję,
„zrozumieć” otaczające
nas przedmioty, obiekty,
narzędzia itp.
Dzięki urządzeniom haptycznym
i oprogramowaniu Freeform możemy poczuć obrabiany w wirtualnym świecie przedmiot. Pozwala
nam to lepiej, bardziej dokładnie
przenieść nasz pomysł na tworzony w trójwymiarowej przestrzeni
detal.
Geomagic Touch
Najbardziej powszechne, profesjonalne urządzenie dotykowe, które
jest wyposażone w sprzężenie
zwrotne, co umożliwia użytkownikowi pełną interakcję ze światem
wirtualnym: odbierać bodźce, czuć
przedmiot podczas obróbki i manipulować nim. Stosowany jest
w modelowaniu 3D, badaniach,

symulatorach medycznych, szko- dodawanie różnych tekstur na
powierzchni elementu (np. skóry
leniach, itp.
węża, motywów kwiatowych). Kreowanie elementu można zacząć od
Cechy urządzenia:
Trwałość, mobilność i kompak- szkicu, a w kolejnym etapie zmienić
towe wymiary
na model trójwymiarowy używając
Wysokiej jakości materiały uży- w tym celu odpowiednich narzędzi.
te do budowy urządzeń
W jednej z wersji program Free
Wysoka ergonomia i wygoda form posiada dodatkowo moduły
pracy
do tworzenia form wtryskowych
Połaczenie z komputerem po- i odlewniczych. Wyposażony jest
przez port USB
w funkcje do generowania linii
6 stopni swobody wykrywania podziału formy. Dzięki tym funkpołożenia rysika (osie: -x, -y, -z; cjom można wyeliminować bardzo
obrót, kąt i kierunek).
kosztowne błędy już na etapie planowania produkcji.
Umów się z naszymi inżynierami
na prezentacje systemu w Pań- 3DTeam wykonuje prezentacje,
stwa firmie!
wdrożenia i pomoc techniczną
urządzeń haptycznych w Polsce.
Geomagic Freeform
Posiada wiele narzędzi do modelowania, które pozwalają nam rzeźbić, ciąć, szarpać, wygładzać „wirtualną glinę” – tworzyć złożone,
bardzo dokładne i organicznych
kształtach detale. Można uszczegóławiać tworzony model poprzez

Jesteśmy zespołem doświadczonych i kompetentnych pasjonatów.
Działalność naszej firmy opiera się na trzech, ściśle powiązanych ze
sobą, działach: skanowania 3D, szkoleń i wdrożeń oprogramowania.
Zagadnienia kontroli jakości w przemyśle, inżynierii odwrotnej czy
modelowania są nam doskonale znane. Posiadamy wykwalifikowaną,
młodą kadrę inżynierów oraz najwyższej klasy sprzęt pomiarowy
i oprogramowanie. Wykonujemy usługi pomiarowe systemami opty
cznymi niemieckiej firmy GOM – ATOS Triple Scan, Core i systemem
fotogrametrycznym TRITOP. DO INŻYNIERII ODWROTNEJ I MODELOWA
NIA UŻYWAMY OPROGRAMOWANIA GEOMAGIC FIRMY 3D SYSTEMS.
3DTeam to wyłączny w Polsce, certyfikowany partner szkoleniowy,
amerykańskiej firmy 3D Systems w zakresie oprogramowania Geomagic.
Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić!
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