
Quais são as novidades em

Solução de Engenharia
reversa e Modelagem 3D 

A solução para a criação
de superfícies automáticas

de última geração para
engenharia reversa inteligente



Com um único clique, transforme automaticamente 
suas digitalizações 3D diretamente em modelos de 
superfície de alta qualidade que podem ser usados nas 
suas aplicações preferidas mais à frente no processo, 
incluindo FEA (Análise de elementos finitos) e simulação 
mecânica, usinagem e projetos CAD, graças à nossa 
revolucionária abordagem de modelagem de superfícies: 

• Modele uma superfície poligonal por meio da automatização   
   da criação de curvas características e patches de superfície, 
   e do ajuste de uma rede contínua de superfícies NURBS 

• Crie modelos editáveis adequados para aplicações de 
   projetos de CAD e simulação, por meio da ligação 
   automática dos patches da superfície às curvas contínuas 
   que naturalmente descrevem as características da peça 

• Produza modelos mais leves com melhor precisão de 
   ajuste e continuidade de patches para aplicações mais 
   à frente no processo por meio da adaptação automática 
   do tamanho do patch e da proporção, levando em conta 
   a curvatura da superfície da peça

Obtenha superfícies compatíveis com CAD
com a nova tecnologia de criação de
superfícies automáticas
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Simplifique o seu fluxo de trabalho
de engenharia reversa
Para proporcionar ainda mais flexibilidade, a tecnologia de criação de superfícies automáticas está perfeitamente 
integrada ao nosso fluxo de trabalho intuitivo de criação de superfícies baseadas em curvas, permitindo que você 
edite interativamente a rede de curvas a fim de criar modelos de superfície otimizados:

• Edite os resultados das superfícies automáticas intuitivamente pela adição, exclusão ou remodelagem de curvas, 
   da mesma maneira que faria isso em um fluxo de trabalho de engenharia reversa manual

• Controle a descrição das curvas que são críticas 
   para sua aplicação, como as linhas de simetria, 
   limites das peças e linhas de entidade geométrica 
   sutis, pelo fornecimento de curvas predefinidas 
   à ferramenta de mapeamento automático 
   de superfícies

Limite predefinido e curvas
de simetria em um

modelo digitalizado

Modelo de meia superfície
automática e sua cópia espelhada

Modelo poligonal digitalizado Modelo com superfícies
automáticas

Entidade removida e modelo
reconstruído

Curvas e patches são excluídos Novas curvas e patches são criados Modelo de superfície editado
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A solução de engenharia reversa que habilita
a verdadeira interoperabilidade entre modelos

poligonais digitalizados e seus aplicativos CAD/CAM

InnovMetric Software Inc.
2014 Cyrille-Duquet, Suite 310, Québec QC  G1N 4N6  Canada
Telefone: 1-418-688-2061
info@innovmetric.com | www.innovmetric.com

Sede corporativa:

© 2021 Innovmetric Software Inc. Todos os direitos reservados. PolyWorks® é uma marca registrada da InnovMetric Software Inc. Innovmetric, PolyWorks|Inspector,
PolyWorks|Modeler, PolyWorks|Talisman, PolyWorks|Reviewer, IMAlign, IMMerge, PolyWorks|DataLoop, PolyWorks|PMI+Loop, PolyWorks|AR, PolyWorks|ReportLoop,
"The Universal 3D Metrology Software Platform", "The Smart 3D Metrology Digital Ecosystem" e "Interconnecting Hardware, Software, and People" são marcas registradas
da InnovMetric Software Inc. SmartGD&T é uma marca registrada da Multi Metrics Inc. Todas as outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.
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