Od skanu 3D do modelu CAD

Geomagic Design X, to najbardziej kompleksowe oprogramowanie do inżynierii odwrotnej, łączące modelowanie
3D i dane z procesu skanowania, dzięki czemu można tworzyć oparte o cechy, edytowalne modele bryłowe
kompatybilne z Twoim oprogramowaniem CAD.
Poszerz swoje możliwości projektowe

Wykorzystanie istniejących zasobów

Zamiast rozpoczynać od pustego ekranu, zacznij bazując na danych
stworzonych na prawdziwym detalu. Geomagic Design X jest najprostszą
drogą do stworzenia edytowalnych, opartych o cechy modeli CAD
na podstawie danych ze skanera i włączenie ich do istniejącego procesu
projektowania.

Wiele projektów jest inspirowanych przez inne. Prosto skanuj obiekt lub
model w swoim programie CAD. Ucz się na podstawie jego geometrii.
Użyj go ponownie. Popraw go. Łatwo przebuduj Twoje stare modele CAD,
stwórz dokumentację techniczną oraz projekty produkcyjne.

Przyspiesz czas wprowadzenia na rynek

Pokonuj bariery

Skracaj czas od pomysłu do zaprojektowania detalu. Skanuj prototypy,
istniejące części, narzędzia lub pokrewne obiekty i twórz projekty w ułamku
czasu tego, co zająłby ręczny pomiar i tworzenie modelu CAD od podstaw.

Twórz produkty, które nie mogą być tworzone bez inżynierii odwrotnej.
Twórz części wymagające idealnego dopasowania do ludzkiego ciała.
Twórz elementy, które dobrze łączą się z już istniejącymi. Odtwórz złożoną
geometrię, która nie może być zmierzona w inny sposób.

Popraw środowisko pracy CAD

Redukuj koszty

Bezproblemowo dodaj skanowanie 3D do regularnego projektowania,
dzięki czemu możesz zrobić więcej i pracować szybciej. Geomagic Design X
uzupełnia Twój system projektowania z możliwością edycji w SolidWorks®,
Siemens NX®, Autodesk Inventor®, PTC Creo® | Pro/Engineer®.

Ponownie wykorzystaj istniejące projekty bez konieczności ręcznego
aktualizowania starych rysunków lub starannego zmierzenia i odbudowania
modelu CAD. Zmniejsz liczbę kosztownych błędów wynikających ze złego
dopasowania z innymi częściami.

Model parametryczny stworzony w Geomagic Design X

Szybka droga od skanowania 3D
do Twojego środowiska CAD
Współpraca z Twoim programem CAD

Narzędzia dla wymagających Użytkowników

Geomagic Design X współpracuje z popularnymi programami CAD SolidWorks®, Siemens NX®, Autodesk Inventor® and PTC Creo®.Używając
unikalnej technologii LiveTransfer, Design X przenosi kompletne modele
wraz z drzewkiem czynności. Dlatego można szybko tworzyć bryły i
modele powierzchniowe ze skanów 3D.

Obszerny zestaw narzędzi Geomagic Design X łączy najbardziej wiodące
w branży narzędzia do przetwarzania skanów 3D, aby sprostać najbardziej
wymagającym projektom. Pozwala edytować miliony zeskanowanych
punktów i posiada wiele funkcji, aby naprawić błędne dane.
Pozwala to od razu przejść do tworzenia modelu CAD.

Pracuj jak w Twoim oprogramowaniu CAD

Potężne i elastyczne
Geomagic Design X jest specjalnie zaprojektowanym programem do
konwertowania danych zeskanowanych na wysokiej jakości modele
CAD. Program umożliwia działania, których żaden inny program nie
potrafi, kombinacja automatycznych i parametrycznych narzędzi do
tworzenia modeli bryłowych, niesamowicie dokładne tworzenie modeli
powierzchniowych na skanach detali o organicznych kształtach, edycja
siatki trójkątów i narzędzia do przetwarzania chmury punktów. Teraz możesz
zeskanować wszystko i stworzyć gotowe do wytworzenia modele.

Jeśli umiesz projektować w programach CAD, już teraz możesz zacząć
przygodę z Geomagic Design X. W pełni zmieniony i odnowiony interfejs
użytkownika i proste oraz intuicyjne narzędzia pozwalają szybko i dokładnie,
jak nigdy wcześniej, stworzyć modele 3D.

Metody obróbki danych
Chmura punktów lub siatka trójkątów
• bezpośrednie skanowanie
• import pliku

Obróbka chmury punktów
lub siatki trójkątów

Pełna siatka trójkątów

Tworzenie modelu parametrycznego
z historią projektowania

Parametryczny model CAD

Automatyczne lub ręczne
generowanie modelu
powierzchniowego

Wysokiej jakości model powierzchniowy

• wytworzenie lub symulacje

• program CAD
• wytworzenie lub symulacje
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Możliwość bezpośredniego skanowania najpopularniejszymi skanerami
Import ponad 60 różnych formatów plików włączając w to siatki trójkątów, chmury
punktów i modele CAD
Zaawansowane narzędzia do bazowania, obróbki, poprawy siatki trójkątów
Łatwe w użyciu narzędzia do naprawy siatki trójkątów (zamykanie dziur, wygładzanie,
optymalizowanie, poligonizacja, szybkie wygładzanie)
Automatyczne, oparte na cechach (edytowalne) tworzenie modeli bryłowych i
powierzchniowych na podstawie skanów 3D
Szybkie tworzenie modeli bryłowych i powierzchniowych jak w Twoim środowisku
CAD
Narzędzie Accuracy Analyzer™ - do przeprowadzenia szybkiego porównania i
sprawdzenia poprawności powierzchni, brył, szkiców z plikiem *.stl
Funkcja LiveTransfer™ umożliwiająca transfer projektu (modelu i drzewka historii
tworzenia) do wiodących programów CAD
Profesjonalne narzędzia do generowania powierzchni na detalach o organicznych
kształtach
Eksport modeli CAD i siatki trójkątów w wielu neutralnych formatach plików
Błyskawiczne tworzenie wizualizacji modeli w Keyshot
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3D Systems

3D Systems jest wiodącym producentem rozwiązań do druku 3D, w tym drukarek 3D i materiałów eksploatacyjnych oraz prowadzi usługi druku i projektowania zaawansowanych
projektów dla profesjonalistów jak i konsumentów. Firma posiada w gamie swoich produktów także oprogramowanie CAD, do inżynierii odwrotnej, inspekcji oraz projektowania. Jej
fachowo zintegrowane rozwiązania zastępują i uzupełniają tradycyjne metody oraz redukują czas i koszt projektowania i wytworzenia nowych produktów. Rozwiązania programowe
oraz sprzętowe są używane do szybkiego projektowania, tworzenia, prototypowania czy produkcji fizycznych detali, pozwalając użytkownikom na szybsze wyprodukowanie i wprowadzanie produktów na rynek.
Specifications subject to change without notice.
3D Systems, Geomagic and the 3D Systems logo are registered trademarks of 3D Systems, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.
Copyright ©3D Systems, Inc. All rights reserved. Geomagic Design X PL 2015

