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Typ Licencji: Aktywacja on-line - program aktywowany jest na danym komputerze. 
Program potrzebuje stałego połączenia z Internetem w celu weryfikacji 
ważności licencji 

 

Minimalne wymagania 
techniczno-funkcjonalne 
oprogramowania 
Geomagic Design X lub 
równoważnego: 
 

▪ Tworzenie powierzchni i modeli bryłowych bezpośrednio z 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 i kąta; 

▪ Tworzenie loftów;  
▪ Budowanie kompletnego drzewa czynności (historii 

modelowania); 
▪ Konwertowanie surowych skanów na wysokiej jakości modele w 

postaci siatki trójkątów; 
▪ Redukowanie wielkości siatki trójkątów bez straty dokładności; 
▪ Tworzenie modeli powierzchniowych NURBS do użycia w 

środowiskach CAD/CAM oraz dalszej obróbce; 
▪ Możliwość automatycznego, bez ingerencji użytkownika, 

wygenerowania kompletnego modelu powierzchniowego; 
▪ Modelowanie krzywych i powierzchni dla wymagających aplikacji; 
▪ Generowanie modeli CAD 

Tworzenie modeli CAD w sposób parametryczny z możliwością 
edycji na dowolnym etapie projektowania bądź w sposób 
automatyczny – model zbudowany z wielu powierzchni; 

▪ Eksport modeli do popularnych środowisk CAD (SolidWorks, Creo, 
NX, Inventor, AutoCAD, CATIA) jak i neutralnych formatów 
(STEP,IDES,VDA); 

▪ Możliwość edytowania punktów, siatki trójkątów jak i 
powierzchni oraz bryły w jednym środowisku; 

▪ Automatyczne rozpoznawanie geometrii w oparciu o siatkę 
trójkątów; 

▪ Automatyczne naprawianie wczytanych modeli CAD; 
▪ Możliwość ciągłego kontrolowania dokładności modelowania w 

stosunku do siatki trójkątów – mapa odchyłek - kontrolowanie w 
czasie rzeczywistym podczas projektowania dokładności modelu 
CAD do modelu rzeczywistego w postaci wizualizacji jako 
kolorystyczna mapa odchyłek; 

▪ Współpraca z urządzeniami skanującymi i możliwość 
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przechwytywania danych - import chmury punktów lub siatki 
trójkątów z każdego skanera lub innego źródła. 

 

Szkolenie: Zamawiający oczekuje szkolenia dla 4 osób w terminach uzgodnionych z 
Zamawiającym.  

 

 

 


