Novidades do

Comunique e revise os resultados
de medições com eﬁciência
Com a nova abordagem voltada para controles
dimensionais do PolyWorks 2017, o projeto de
metrologia 3D do PolyWorks|Inspector™ é o relatório!
Ao habilitar os especialistas em medição com
máquinas CMM CNC e em metrologia portátil a
comunicar os resultados diretamente em 3D, e
capacitar os revisores a inspecionar os resultados
em contexto 3D com ferramentas de navegação
dinâmica, o PolyWorks 2017 garante ganhos de
produtividade consideráveis.
Graças ao poderoso Revisor de controles, projetos
de inspeção complexos que contêm centenas de
controles dimensionais e GD&T podem ser divididos
com facilidade em pequenos grupos lógicos de
controle – denominados Vistas de controle – com
controles dimensionais individuais vinculados a
alinhamentos de dados e sistemas de
coordenadas especíﬁcos.

O Revisor de controles também permite ao usuário:
• Acessar uma lista global de controles dimensionais
ordenada por um índice de características, o que
a torna a ferramenta ideal para preparar relatórios
de inspeções de primeiro artigo.
• Pesquisar, ordenar e ﬁltrar controles para destacar
resultados de grande importância.
• Apresentar as Vistas de controles automaticamente
em 3D com o ponto de vista preferido do usuário.
• Gerar automaticamente relatórios formatados,
com controles individuais reportados no
alinhamento e sistema de coordenadas
especiﬁcados.
• Exportar controles no alinhamento e sistema de
coordenadas especiﬁcados.

Metrologia portátil
O PolyWorks 2017 atende os requisitos mais exigentes das aplicações de metrologia
de grandes volumes ao facilitar a execução de grandes projetos de medição, típicos
nas indústrias aeroespacial, naval e de geração de energia.

Um técnica poderosa de alinhamento de
peças para grandes estruturas

Metrologia de CMM CNCs
Análise de colisões em
tempo real
Os especialistas em medição que deﬁnem os trajetos
de digitalização a laser e apalpação em máquinas
CMM CNC agora têm acesso a um mecanismo de
análise de colisões com a peça ou com os suportes
que fornece um feedback visual sobre os trajetos
problemáticos da ferramenta no Editor de sequências
e na cena 3D.
Devido a duas inovações importantes, a abordagem
de análise de colisões do PolyWorks destaca-se entre
os produtos de software CMM da concorrência:

• Alinhe pontos a características geométricas de objetos
correspondentes, como pontos de centro, eixos ou superfícies.
• Faça a correspondência, com facilidade, dos componentes medidos
e nominais de um objeto ou dos componentes fornecidos por dois
objetos distintos.
• Controle a direção do alinhamento, peso e participação na computação
do fator de escala de cada par de geometrias correspondentes.

Conexões simultâneas a
múltiplos laser trackers
• Predeﬁna e conﬁgure uma lista de dispositivos laser tracker.
• Conecte simultaneamente a múltiplos laser trackers e
selecione um rastreador ativo para medir os objetos.
• Com múltiplos rastreadores conectados, é possível
trocar o rastreador ativo instantaneamente.
• Oriente a construção de montagens através de
medições em tempo real com todos os rastreadores
conectados fornecendo posições medidas com os
reﬂetores aos Leitores digitais em paralelo.

Flexibilidade adicional para entidades
geométricas superfície
• Apalpe entidades geométricas superfície antes que seus
componentes nominais sejam deﬁnidos ou antes que a
peça seja alinhada com o modelo CAD.
• Apalpe pontos de medição diretamente em entidades
superfície e tenha ganhos signiﬁcativos de desempenho
quando estiver adquirindo milhares de pontos de superfícies.

• A análise de colisões do PolyWorks é executada em
tempo real enquanto a sequência de medição é criada
ou editada. Isto permite que o operador repare
imediatamente os trajetos problemáticos da ferramenta, evitando assim a acumulação de problemas.
• A análise de colisões do PolyWorks é realizada
tanto oﬄine quanto online, e adverte o usuário
quanto a potenciais colisões, mesmo quando
iniciam uma operação de medição fora do Editor
de sequências. Tradicionalmente, esse recurso é
oferecido exclusivamente como uma funcionalidade
oﬄine em outros softwares.

Gerenciamento de múltiplas CMMs
O PolyWorks 2017 trabalha eﬁcientemente com conﬁgurações contendo múltiplas CMMs,
tipicamente encontradas na indústria automotiva:
• A ferramenta de espelhamento permite que o usuário crie automaticamente uma
sequência de medição do lado direito a partir da sequência de medição do lado
esquerdo, o que reduz pela metade o tempo necessário para preparar um projeto
de inspeção para a montagem de um chassis de carro completo.
• Podem ser inseridas operações de sincronização em uma sequência para
compartilhar componentes de objetos medidos com outras sessões do
PolyWorks|Inspector™ em execução em múltiplos computadores, um
recurso que habilita o operador a usar entidades geométricas da
esquerda e da direita ao alinhar a peça com seu modelo CAD.

PolyWorks – A plataforma universal3
de software de metrologia 3D para
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Centro
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digitalização
Interface com
todos os dispositivos
de medição 3D
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Projetos
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