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Geomagic® Design X™ Features
• Obsługuje wiodące skanery 3D na świecie
• Umożliwia import ponad 60 formatów plików, w tym wielokątów, chmury punktów i CAD
• Profesjonalnie przetwarza, scala i rekonstruuje chmury punktów i siatki trójkątów
• Inteligentne i łatwe w użyciu narzędzia takie jak wypełnianie otworów, wygładzanie i ulepszanie powierzchni umożliwiają szybką 

obróbkę chmur punktów i siatek trójkątów
• Automatyczna funkcja tworzenia powierzchni na podstawie danych uzyskanych ze skanera 3D znacząco przyśpiesza proces 

projektowania modelu CAD
• Narzędzie do automatycznego porównywania zaprojektowanych powierzchni i brył z danymi uzyskanymi z procesu skanowania 

3D zapewnia precyzję projektu
• Narzędzie Live Transfer™ umożliwia pełny eksport danych do najpopularniejszych systemów CAD
• Funkcja precyzyjnego odwzorowania powierzchni typu free form przyśpiesza tworzenie modeli CAD
• Umożliwia tworzenie profesjonalnych wizualizacji we współpracy z oprogramowanie KeyShot



A parametric solid models created in Geomagic Design X

Geomagic Design X jest zaawansowanym oprogramowaniem do inżynierii odwrotnej. Łączy w sobie funkcje 
modelowania 3D tak jak w oprogramowaniu CAD z procesem przetwarzania danych uzyskanych w wyniku 
skanowania 3D. Umożliwia tworzenie w pełni parametrycznych i edytowalnych modeli 3D w formacie zgodnym 
z posiadanym oprogramowaniem CAD na podstawie danych uzyskanych ze skanera

Projektuj wykorzystując możliwości skanowania 3D
Zamiast zaczynać od „pustego ekranu”, rozpocznij od edycji danych
zebranych z już istniejących obiektów – integrując skany 3D z proce-
sem inżynieryjnego projektowania. Geomagic Design X to najłatwie-
jszy sposób na tworzenie w pełni edytowalnych i funkcjonalnych 
modeli CAD na podstawie m.in. plików STL

Skróć czas wprowadzenia produktu na rynek
Dzięki Geomagic Design X od pojawienia się pomysłu do powstania
gotowego projektu i uruchomienia produkcji dzielą Cię już tylko 
dni, a nie tygodnie czy nawet miesiące. Zeskanuj prototypy, istnie-
jące części,narzędzia i inne powiązane obiekty aby stworzyć projekt 
CAD gotowego produktu – nawet osiem razy szybciej w porównaniu  
z ręcznym modelowaniem od podstaw

Zwielokrotnij swoje możliwości CAD
Działaj szybciej i szerzej dzięki wykorzystywaniu skanów 3D w pro-
cesie projektowania. Geomagic Design X to doskonałe uzupełnienie 
narzędzi do projektowania w każdym systemie. Geomagic Design 
X jest kompatybilny z najpopularniejszymi środowiskami CAD: Au-
todesk Inventor, SolidWorks, Siemens NX®, Solid Edge, PTC Creo® 
oraz Pro / ENGINEER.

Ulepszaj istniejące rozwiązania
Wiele nowych, kreatywnych projektów inspirowanych jest już ist-
niejącymi rozwiązaniami. W prosty i szybki sposób zeskanuj obiekt 
i wprowadź go do Twojego projektu CAD. Poznaj jego budowę  
i wymiary. Zmodyfikuj go zgodnie z Twoimi potrzebami i bieżącymi 
założeniami projektu. Stwórz dokumentację CAD dla obiektów jej nie 
posiadających.

Dokonaj niemożliwego
Stwórz produkty, które nie mogłyby być zaprojektowane bez udziału 
inżynierii odwrotnej. Zaprojektuj implanty, które wymagają idealne-
go dopasowania do ciała ludzkiego. Twórz elementy, które łączą się 
doskonale z istniejącymi produktami. Odtwórz geometrię obiektów, 
które nie mogą być zmierzone w tradycyjny sposób.

Redukuj koszty
Definitywny koniec z marnotrawieniem czasu oraz pieniędzy pod-
czas projektowania i produkcji. Dopasuj ściśle model CAD do 
zeskanowanego modelu gotowego obiektu już na etapie projek-
towania. Obniżysz kosztyprodukcji, unikniesz kosztownych błędów 
związanych z nieodpowiednim dopasowaniem prototypu do innych 
elementów.

Modelowanie CAD jeszcze nigdy nie było tak proste!
Korzystaj z innowacyjnej technologii 3D

Współpracuje z najpopularniejszymi systemami CAD 
Geomagic Design X jest w pełni kompatybilny z wiodącymi 
programami CAD, w tym z: SolidWorks, Siemens NX®, Solid 
Edge, Autodesk Inventor i PTC Creo®. Zastosowanie unikalnej 
technologii LiveTransfer umożliwia eksport kompletnych modeli 
wraz z drzewkiem historii, co w istotny sposób przyśpiesza proces 
projektowania skracając czas konieczny do uruchomienia produkcji.

Mocne i elastyczne oprogramowanie
Geomagic Design X został zaprojektowany z myślą o jak 
najefektywniejszym przetwarzaniu danych uzyskanych podczas 
skanowania 3D do postaci funkcjonalnych modeli CAD. Odpowiada 
za to unikalne połączenie innowacyjnych funkcji oprogramowania: 
precyzyjne odwzorowanie powierzchni, automatyczne scalanie 
do modelu CAD, przetwarzanie chmury punktów i edycja siatki 
trójkątów. W praktyce, dzięki wspomnianym rozwiązaniom 
projektant może wykonać finalny model produkcyjny na podstawie 
niemalże dowolnych skanówdesigns.

Narzędzie stworzone do wymagających projektów
Geomagic Design X posiada unikalną kombinację funkcji, stanowiącą 
w procesie projektowania wymagających modeli – zupełnie 
nową jakość efektywności. Oprogramowanie obsługuje miliardy 
punktów skanowania co w połączeniu z funkcjami rozwiązującymi 
problemy z danymi, pozwala na pominięcie oczyszczania skanów i 
natychmiastowe rozpoczęcie tworzenia modeli CAD

Działaj jak w oprogramowaniu CAD
Jeżeli projektujesz w oprogramowaniu CAD to obsługa Geomagic 
Design X 2016 nie będzie stanowiła dla Ciebie większego wyzwania. 
Gruntowanie przebudowany i odświeżony interfejs użytkownika 
oraz szeroki pakiet narzędzi sprawiają, że tworzenie modeli CAD od 
podstaw lub z wykorzystaniem danych pochodzących ze skanera 3D 
jeszcze nigdy nie było tak aż proste i szybkie.
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