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Desenho 3D de chapa e planificação automática

Características
Utilizador define
permissões de dobra

O Radan3D é um pacote de modelação 3D versátil
e de alto desempenho projetado para fazer projetos
de chapa metálica e montagem de engenharia de
modelação simples.
Desenho 3D de chapa
O software é especificamente
focado na criação rápida e modificação de peças de chapa 3D e
conjuntos. O sistema percebe os
atributos da chapa de metal e utiliza
parâmetros que o utilizador define,
para uma planificação automática
precisa.
Baseado no núcleo de modelação
de sólidos ACIS e empregando
técnicas paramétricas modernas,
que oferece um design flexível, e um
método único de 2D para 3D de
criação de objetos 3D.
Além disso, o Radan 3D permite a
importação de uma série de formato
de ficheiros, incluindo Inventor,
Solidworks, Catia V4 & V5, SAT,
IGES, STEP e Parasolid, bem como
a criação de conjuntos no ambiente
3D.
O modelo Radan3D pode ser
atualizado com informações de
fabricação tais como o raio esperado e valores de recuo plástico do
metal no Radbend e soluções de
programação do Radan em modo
offline.

Planificação automática
As peças podem ser planificadas
diretamente dentro do editor de peças
de chapa, prontas para dar seguimento ao procedimento. Isso permite um
trabalho suave e eficiente do desenho
para a fabricação.

Parâmetros de planificação, tais como
permissões de dobra, podem ser
controlados independentemente da
geometria, permitindo um desenvolvimento preciso que se baseia em
orladoras atuais e ferramentas que
são usadas na produção. Isto leva a
mais precisão de espaços em branco,
mais precisão na planificação, e por
último uma elevada qualidade do
produto.

Vantagens:
• Desenho especializado de
montagem de chapa

•

Eliminação de erros de desenho

•

Precisão automática de planificação,
mesmo com modelos importados

•

Aumento da flexibilidade de produção

•

Alta qualidade na importação de
dados com cura de geometria
opcional

•

Alta produtividade

Alterações de desenho
flexíveis, incluindo a
espessura do material
Automáticas, elevações
de desenho associativa
Dimensionamento 2D
associativo no desenho
de elevações e em
espaços em branco
Um componente
integrado do Radan

radan3D

O Radan3D é uma ferramenta de desenho 3D simples de usar. É o ideal
para o desenho de peças de chapa e montagem. Contudo, não tem de
ficar por aqui. O Radan3D é um todo, é uma ferramenta de modelação 3D
que consegue lidar com todos os seus requisitos de desenho e modelação
3D.

Planificação de chapa
A planificação pode nivelar modelos, tais
como interseção de cilindros, produção
de perfis completos na forma desenvolvida. De modo a fabricar eficazmente
tais formas nas máquinas CNC, onde
as entidades de corte disponíveis são
tipicamente linhas e arcos, o software
consegues automaticamente traduzir
estes perfis complexos em séries de
elementos de linha e arco. O processo
é desenhado para criar um número
mínimo de geometrias necessárias para
fazer a peça com precisão necessária.
Os benefícios são os programas mais
curtos e peças de melhor qualidade.
Modelação de montagem completa
O Radan3D é ideal para simples
modelações ou montagens complexas.
As peças podem ser agrupadas em
conjuntos ou subconjuntos dentro do
modelo ou podem ser guardadas e
usadas em múltiplos modelos e montagens. Radan3D suporta tanto a abordagem “Bottom Up” e “Top Down” para a
modelação 3D.
“Bottom Up”
O Radan3D pode ser utilizado na
abordagem “Bottom Up”. Isso significa
que o utilizador pode desenhar cada
peça de forma isolada e trazê-las todas
juntas para formar grandes montagens.
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“Top Down”
Alternativamente, o Radan3D poder ser
utilizado na abordagem “Top Down”. Isto
significa que o utilizador pode trabalhar
dentro do conjunto, desenhar peças no
contexto, assegurar um funcionamento
correto e encaixar.

Ferramenta detalhe
O recurso único de múltiplas vistas no
Radan3D oferece ao utilizador a
capacidade de transformar vistas
ortográficas 2D em modelos 3D.

Basta extrair perfis de um desenho 2D
existente ou desenhar 2 ou mais vistas
Quinagem a partir da planificação
2D de um objeto, carregar no botão e o
Radan3D tem uma utilidade poderosa
Radan3D irá converter essas vistas em
que permite aos utilizadores retirar os
modelo 3D. É a forma mais rápida e
esboços 2D existentes e criar dobras no mais simples de para ir do 2D para 3D.
modelo 3D de chapa. Trabalhar comas
tolerâncias de quinagem, a função “Fold Desenho preciso
Up from flat” irá procurar qualquer linha Para garantir desenho 3D preciso e
para dobragem e por perfis exteriores.
flexível, o Radan tem as seguintes
Irá criar um modelo 3D preciso a partir
características principais:
deste desenho 2D.
• Parâmetro de desenho orientado
Uma vez criada, este modelo pode ser
editado de maneira normal. Isto é
•
Adição automática de curvas
relamente, a forma mais produtiva de
fazer re-engenharia usando a pouca
Tratamento avançado de canto
•
informação existente.
comsobreposição de folha ou
cantos “herméticos”
Integração CAD/CAM
O Radan3D irá destacar-se como uma
•
Função de mesclagem da face
ferramenta de modelação poderosa e
para junção de cantos complexos
produtiva. Contudo, Radan3D pode ser
integrado totalmente no conjunto de
Utilizadores definem a combinação
•
produtos de fabricação do Radan,
de tolerância com as atualizações
oferecendo uma verdadeira integração
CAD/CAM.
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