
BLANK

АВТОМАТИЧНО РАЗГЪВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ 3D ФОРМИ

Лесен и интуитивен

Графичен анализ

База от данни за
материалите

Сбиване на материала
Изтъняване на

материала

HTML доклад

Високо ниво на точност

Експортиране на
повърхнини при

разработване на
заготовка

VISI Blank е интегрирано решение за разгъване на
2D заготовка от сложни 3D модели. Това е особено
важно при създаване на заготовки от листов метал,
стъпкови щанци, инструменти на пресформи и
ударни инструменти за индустрията.
Преимуществата на VISI Blank са лесно интегриране
с признатия софтуер VISI Modelling, който използва
стандартен Parasolid в комбинация със свойствата
за моделиране на повърхнини на Vero и технология
за чертане в 2D.

Интуитивен софтуер, който е
лесен при разработване
Лесният за ползване интерфейс
позволява на потребителя
бързо и лесно създаване на
заготовка от сложни
геометрични модели, представя
резултатите графично и помага
за оптималното осъществяване
на производствения процес.
Обширната база от данни дава
възможност за виртуално
анализиране на материалите.

Графично представяне
Резултатите са представени
ясно и точно на графичния
интерфейс, който може да ги
изкара и във формата на
доклад. Графичният анализ
включва цветно изобразяване
на материала и областите с
допустимото отклонение за
”изтъняване” и “набръчква”,
както и точно определяне на
възможните

проблеми преди физическия
дизайн на шанците. С помощта
на графичното мащабиране
софтуерът
ще открие местата, където
материала е в обсега или извън
обсега на толеранса.

Разгъване на заготовка
Виртуално всяка 3D форма
може да се разгъне до плоска
заготовка с цел оптимално
използване на количеството
материал и намаляване на
допълнителните и финишни
операции при производство.
Тази форма може да се създаде
за няколко минути с точност до
1% от крайния детайл. Ръчният
или традиционният метод на
CAD отнема много време за
изчисление и е много неточен.

Дистрибутор за България

ВИЗИ Интернейшинъл Техноложи ООД
ул. Сан Стефано 5
9700 Шумен
България

Тел: +0359 54 832168
Факс +0359 54 832198
Email: visi@visi-bg.com
www.  visi-bg.com


