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OTIMIZAÇÃO E EDIÇÃO DE MALHA AVANÇADA
Para arquivamento, animação, edição, impressão 3D e 
outras aplicações baseadas em polígonos, o Go!MODEL 
inclui um conjunto completo de ferramentas de 
processamento de malha.

 – O assistente de correção de malhas encontra e  
 repara defeitos automaticamente 

 – O preenchimento inteligente de orifícios de   
 curvatura recria dados ausentes para criar malhas  
 sólidas 

 – A nova geração global de malhas melhora a   
 topologia da malha 

 – A decimação reduz o tamanho dos dados enquanto  
 mantém a fidelidade 

 – Aprimoramento em um botão para suavizar a   
 aspereza enquanto otimiza detalhes

CONVERSÃO AUTOMÁTICA DE MALHA EM SUPERFÍCIE NURBS
A geração de superfícies automática converte uma malha 
poligonal em um modelo de superfície leve para uso em 
aplicações que não usam malhas poligonais. A tecnologia 
avançada de layout de patch do Go!MODEL oferece 2 
tipos de modelos de superfícies: por acompanhamento 
de recursos ou layout de patch uniforme. 

Os modelos de superfícies por acompanhamento de 
recursos criam menos patches NURBS para objetos com 
recursos bem definidos. 

Os modelos de layout uniforme criam mais patches 
NURBS e capturam detalhes complexos com facilidade. O 
resultado são superfícies tipo CAD que equilibram 
precisão com uniformidade.

O Go!MODEL amplia as possibilidades do VXelements. Com base na 
tecnologia do software Geomagic® Solutions, o Go!MODEL é dedicado 
à otimização de malha e à geração de superfícies NURBS. Ele ajuda a 
fazer mais com os dados do Go!SCAN 3D* . Crie modelos perfeitos 
para impressão 3D, geração de modelos de superfície, simulação e 
análise.

Software de Processamento e Geração de 
Modelos de Dados de Parceiro

* O Go!MODEL também está disponível para todos os outros scanners 3D da Creaform.
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OTIMIZAÇÃO E EDIÇÃO DE MALHA AVANÇADA  

Operações de malha da melhor categoria

 – Design de curvas com formas livres em seção   
 transversal na malha 

 – Otimização instantânea da malha para uso direto  
 em RP, CAM e CAE 

 – Preenchimento de espaços vazios automático com  
 alta continuidade de curvatura 

 – Controles de resolução de detalhes (decimação e  
 subdivisão) 

 – Controles de uniformidade (uniformidade global e  
 local) 

 – Criação automática de nova malha para modelos  
 funcionais de CAE 

 – Ferramentas profissionais e interativas de edição de  
 grupo/malha de pontos 

 – Ferramentas avançadas de geração de modelos e  
 otimização de malhas, como criação de nova malha  
 global, cancelamento de destaque, preenchimento  
 de espaços vazios, encaixe de região em forma  
 analítica, fissura e aparagem, divisão,   
 espessamento e defasagem

 – Edição de borda com borda lisa e borda perfeita 

Assistente de alinhamento

 – Assistente para alinhamento de dados de   
 digitalização para gerar o sistema de coordenadas 

 – Conjunto de ferramentas interativas para   
 alinhamento de coordenadas 

 – Melhor encaixe, 3-2-1, Dado ou coordenada de  
 Referência 

Analisador de precisão

 – Crie novamente dentro de tolerâncias permitidas  
 definidas pelo usuário 

 – Visualização de erros automática e em tempo real 

CONVERSÃO AUTOMÁTICA DE MALHA EM SUPERFÍCIE NURBS

De malha para superfície rapidamente 

 – Extração primitiva inteligente da malha 

 – Geração de modelo de superfície empacotada por  
 redução automática 

 – Rede curva distribuída de modo uniforme para  
 formas orgânicas 

 – Rede curva de acordo com características para  
 formas prismáticas industriais 

 – Malha original otimizada com desvio insignificante 

 – Geração de superfícies interativa com encaixe na  
 malha (encaixe na borda)

Ferramentas de curvas sofisticadas

 – Extração automática de curvas da malha 

 – Ferramentas abrangentes de criação de curvas em 3D 

 – Reconhecimento de geometria inteligente em tempo real 

 – Criação de rede curva com base em curvatura


