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проверка на данните и валидиране на
модела
VISI-Analysis осигурява набор от специални
инструменти за потвърждаване и подготовка
за геометрията на модела. Качеството на
модела е от голямо значениепри работа с
импортирани данни. Откриването на
възможните проблеми в ранен стадии ще
опрости работата на конструктора и ще му
спести много време.
Автоматична проверка на
промените при конструиране
Инструмента за сравняване на модела
дава възможност за зареждане на
двата модела (твърдотелния и
повърхнинния) и проверява за промени
в конструирането. Всички промени в
модела се осветяват с помощта на нов
цвят и поле за прозрачност. Може да
размените видимостта между двата
модела за по-лесно разпознаване на
промените. Втората опция свързана с
разпознаването на промените е
използването на параметри
определени от потребителя, с които
може да видите физическите промени
между двата модела. Автоматичното
извличане на промените в модела
прави прилагането им към
съществуващите данни бързо и лесно.

Проверка на ъгъла на наклона
На всеки модел трябва да се направи
анализ на наклонения ъгъл, за да може
бързо да потвърдите дали модела е
изпълним. Откриването на възможни
конструктивни проблеми в този етап ще
спести много време на конструктора.
Просто изберате посока на шприцоване
и моделът ще бъде обработен и
оцветен помощта на дефинирани от
потребителя цветни зони за
определяне на наклона. Лесно ще
определите съществуват ли проблемни
зони. Графичният интерфейс дава
възможност за осветяване кривините в
модела и местата с максимални и
минимални радиуси.

Тангентнос на ръбовете
При работа с импортирани данни,
тангентноста по ръбовете могат да
окажат голямо влияние върху
качеството на модела и са от
изключителна важност за успешно
конструиране. VISI-Analysis съдържа
инструменти, с които може да
изследвате топологията на модела. При
необходимост може да редактирате и
опростите ръбовете и да осигурите
тангентнос където е необходимо

Разделяне на поансон и матрица
Благодарение на инструментите за
множествен анализ и наличните
инструментите за разделяне може да
определите бързо и лесно
повърхнините осигъряващи
оптимално делене на детайла в
съответствие с неговата топология.
Избирайки посоката на отваряне на
шприцформата, системата ефективно
ще определи засенчените зони
нуждещи се от плъзгачи или лифтъри.
Сценария на делене може да се
раздвижи и провери за колизии.
Възможно е запазването му във
външен XML файл който и да се
пусне по всяко време, полезно при
съгласуване и разбиране работата на
шпицформата. Хибридната сърцевина
на VISI за работа с тела и повърхнини
позвилява лесно да достигнете до
твърдотелни модели на поансонни и
матрични зони на формообразуването
на инструмента.
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С помоща на функциите от модула, дизайнерът има възможност да се
съсредоточи върху сложните задачи и да подобри своята продуктивност.

Делителни и разделящи лица
Създаването на разделителни и
затварящи лица е процес с които
конструктора се сблъсква и който
отнема много време и усилия.
Големият избор от инструменти за
обработване на повърхнини и
инструментите за управление
създаването на делителни повърхнини
са силно оръжие за генериране на найсложните делителни лица.
Повърхнините, които са създадени
външно могат да се импортират и
използват успешно за като се
комбинират с изтеглени, офсетирани
повърхнини, повърхнини по елементи,
гранични елементи, и свързващи
повърхнини, за да се генерира
геометрията на разделяне. С помощта
на инструмент за разделяне на равнина
е възможно автоматично да създадете
модели на сърцевина или кухина чрез
геометрията на детайла. Помощта,

която ви предлагаме в решаването на
най-трудните задачи ще позволят на
конструктора да използва целия си
опит и да увеличи
производителността си.

Изчистване и валидиране на
модела
Мощните инструменти за изчистване
ще ви помогнат да проверите данните
за излишна геометрия. Дублираната
геометрия автоматично ще се освети,
извлече и премести в друг слой.
Функциите за разпознаването на
малки лица ще анализира модела и
ще разпознае проблемните лица.
Автоматичното премахване,
поправяне и съшиване ще поддържа
твърдотелната топология и ще
генерира последователност от данни.
Най-добрите резултати сe гарантират
от графична проверка на твърдото
тяло и потвърждаване на модела за

повредени данни, грешки в геометрията
и условията на подрязване

Отделяне на лица
Инструмента за отделяне на лица дава
възможност за избиране на едно или
няколко начални лица и автоматично
разпознаване на подвижни повърхнини от
отправното лице с помощта на праг
определен от потребителя. Този
инструмент е особено важен и позволява
много бързо извличане на водни ризи или
разделя геометрия между двете A & B
повърхнини.

Surface analyse
Инструментът за анализ на лица
осигурява разнообразна и полезна
информация докато динамично местите
мишката по модела. Несъмнено това е
най-бързият начин за проверка на ъглите,
радиусите на закръгленията и тилът на
повърхнината.r
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