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■ Łatwe w użyciu – dzięki prostemu interfejsowi oraz 

 odpowiedniej funkcjonalności jest przystępne VGMetrology 

 dla nowych użytkowników

■ Jednolity - umożliwia wymianę plików pomiędzy wszystkimi 

 produktami rmy Volume Graphics

■ Certykowane – jest werykowane przez VGMetrology 

 Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) - Niemiecki 

 Narodowy Instytut Metrologii

■ W przystępnej cenie - koszt  jest znacznie  VGMetrology

 mniejszy niż oprogramowania  o zbliżonejVGStudio MAX

 funkcjonalności

■ Kompaktowe – pozwala na uzyskanie najbardziej 

 precyzyjnego obrazu powierzchni obiektu oraz zapisuje go 

 do nowego kompaktowego formatu .mvgl

■ Bezkompromisowe – dzięki formatowi .mvgl nie ma 

 konieczności wyboru pomiędzy jakością a objętością 

 danych

■ W pełni funkcjonalne – zapewnia pełną VGMetrology 

 funkcjonalność metrologiczną (w tym GD&T ) 

 oprogramowania  (zgodnie z normą VGStudio MAX

 DNI EN ISO 1101) 

■ Uniwersalne – pozwala na pomiar nie tylko VGMetrology 

 danych CT ale również chmur punktów, siatek trójkątów 

 oraz danych CAD

 

 

UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE METROLOGICZNE

VGMetrology  to łatwa w użyciu, niezależna aplikacja 

zmieniająca skaner CT w precyzyjne i wszechstronne urządzenie 

metrologiczne. Umożliwia pomiar bezpośrednio na danych CT, 

chmurach punktów, siatkach trójkątów oraz danych CAD. 

VGMetrology to nowe uniwersalne rozwiązanie metrologiczne 

rmy Volume Graphics. 

Pełna funkcjonalność i prosta obsługa -  idealne rozwiązanie do metrologiiVGMetrology

POWODY DLA KTÓRYCH NALEŻY STOSOWAĆ VGMETROLOGY

W odróżnieniu do metod dotykowych i optycznych, 

przemysłowy CT skanuje całą powierzchnię obiektu, nawet jeśli 

znajdują się wewnątrz części lub są trudno osiągalne. Sprawia 

to, że tomograa komputerowa jest obecnie najlepszym 

wyborem w badaniach nieniszczących. 

CT pomaga w badaniu złożonych części z wewnętrznymi 

lub ukrytymi strukturami. Skanowanie nie tylko nie niszczy 

badanego elementu ale również pozyskuje więcej punktów 

powierzchni niż metody dotykowe i optyczne. W związku z tym, 

skan CT jako podstawa metrologii może dostarczyć znacznie 

więcej kompleksowych pomiarów niż konwencjonalne metody 

pomiarowe. 

Tomograa komputerowa doskonale sprawdza się przy 

pomiarze elastycznych lub reeksyjnych materiałów. Pomiar CT 

nie wpływa na deformacje części jak w metodzie dotykowej, 

dzięki czemu pomiar jest bardziej wiarygodny. Dodatkowo 

dzięki zastosowaniu promieniowania rentgenowskiego, nie 

pojawia się problem odbić światła od powierzchni ree-

ksyjnych, jak to ma miejsce w metodach optycznych. 

Dokładność tworzenia danych i pomiarów w oprogramowaniu 

VGMetrology jest certykowana przez Niemiecki Narodowy 

Instytut Metrologii - Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB).

TECHNOLOGIA POMIARÓW HOLISTYCZNYCH
MODEL CT DAJE PEŁEN OBRAZ – METODY KONWENCJONALNE NIE MAJĄ TAKIEJ MOŻLIWOŚCI

Format danych nie ma znaczenia,  i tak da radę.  Od góry z lewej strony do dołu do VGMetrology
prawej: dane CT, CAD, mesh, chmura punktów

OPROGRAMOWANIE VGMETROLOGY JEST:
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Metrology 

INNOWACYJNY FORMAT PLIKÓW
SIATKA MESH TO PRZEŻYTEK
Praca na modelach powierzchniowych w formacie .mvgl 

zapewnia precyzję którą ciężko jest osiągnąć za pomocą siatki 

trójkątów (pliki w formacie .stl). Dodatkowo tak stworzone pliki 

nie zajmują dużo miejsca na dysku. 

Zalety plików .mvgl oraz wady plików .stl wynikają z natury obu 

rozszerzeń. Plik .mvgl jest voxelowym odwzorowaniem 

powierzchni, natomiast plik .stl jest przybliżonym opisem 

powierzchni obiektu. Mały rozmiar pliku .stl ogranicza jego 

dokładność, im większa dokładność z jaką powierzchnia 

przedstawiona jest za pomocą poligonów tym większy rozmiary 

pliku.

W przeciwieństwie do formatu .stl, .mvgl nie poświęca 

informacji w celu zmniejszenia rozmiarów pliku. Nowy format jest 

wydajny ponieważ zawiera jedynie powierzchnię obiektu. Jego 

pliki są bardzo precyzyjne a jednocześnie mniejsze niż pliki .stl

Format .mvgl przyspiesza pracę. Eliminuje konieczność konwersji 

danych voxel do siatki trójkątów oraz zawiera wszystkie 

niezbędne metrologowi narzędzia pomiarowe. Zapisany 

w formacjie .mvgl to tylko jeden oddzielny plik który może być 

łatwo przesyłany np. przez internet. W połączeniu z pełną 

funkcjonalnością metrologiczną VGMetrology, .mvgl pozwala 

metrologom na pracę niezależnie od działu CT.

PRAWDZIWIE UNIWERSALNY
VGMETROLOGY ŁĄCZY DANE CT ORAZ SIATKI MESH

VGMetrology obsługuje nie tylko dane CT ale również chmury 

punktów, siatki trójkątów oraz dane CAD co jest dużym atutem 

programu. Metrologowie mogą stosować  jako VGMetrology

uniwersalną aplikację do wszystkich pomiarów. Bezpośrednie  

przetwarzanie danych CAD, voxel, chmury punktów czy siatki 

trójkątów zmniejsza niepewność pomiarową i usprawnia czas 

przetwarzania.

VGMetrology zostało zaprojektowane do:

■  umożliwia bezpośredni import neutralnych VGMetrology

 formatów wymiany jak STEP oraz IGES, jak również 

 formatów CAD takich jak CATIA lub Creo/ProENGINEER

■ W celu dalszych oszczędności czasu, oprogramowanie 

 VGMetrology automatycznie przetwarza oraz inteligentnie 

 ocenia tzw. PMI (Informacje produkcyjne produktu). Dane 

 PMI zapewniają dodatkowe informacje odnośnie części, 

 takie jak np. wymiarowanie, GD&T, warstwy, dopiski lub  

 nagłówki. To sprawia że tworzenie i wykonywanie planów 

 pomiarowych przebiega szybciej i tym samym usprawnia 

 kontrolę jakości.

■ VGMetrology wspiera importowanie chmur punktów 

 zawartych w plikach ASCII, plików z wartościami 

 oddzielonymi przecinkami oraz zwykłych plików 

 tekstowych. Wsparcie plików siatki trójkątów dotyczy 

 zarówno kodowania ASCII jak i kodowania binarnego.

■ Pomiar na wszystkich formatach. VGMetrology zmniejsza 

 niepewność pomiarową poprzez przetwarzanie danych 

 CAD, voxel, siatki trójkątów oraz chmury punktów.

ŚWIETNA OKAZJA
VGMETROLOGY NIE TYLKO UNIWERASLENE ALE RÓWNIEŻ W PRZYSTĘPNEJ CENIE

VGMetrology dostępne jest jako: niezależne oprogramowanie 

( ), wersji Essential ( ) oraz jako V VG GMetrology Metrology ES

wersja darmowa .VGMetrology VIEWER

Dla użytkowników nie posiadających oprogramowania 

Volume Graphics, niezależna wersja  jest VGMetrology

najlepszym wyborem. Zawiera funkcje importu danych CAD, 

voxel, siatki trójkątów oraz chmury punktów. Aplikacja importu 

danych voxel ma możliwość importu danych stworzonych przez 

posiadany skaner CT bez pośrednictwa . Można VGStudio MAX

również zastosować makra, szablony oraz przetwarzanie partii 

w celu automatyzacji procesu.

Gdy użytkownik ma już dostęp do najnowszej wersj i 

oprogramowania  z zainstalowanym modułem VGStudio MAX

pomiarów współrzędnościowych, najlepszym wyborem będzie 

VGMetrology ES. Po określeniu powierzchni w  VGStudio MAX

i zapisaniu projekt w pliku w formacie .vgl plik może być 

otworzony za pomocą  w celu przepro-VGMetrology ES

wadzenia wszelkich czynności metrologicznych. Chmura 

punktów, siatka trójkątów oraz importowanie danych CAD jak 

również funkcja automatyzacji są dostępne w   VGMetrology ES

tak jak i w niezależnej wersji VGMetrology.

Jeśli zachodzi potrzeba oglądania projektów już utworzonych 

w   lub  można zastosować V VG GMetrology Metrology ES

darmowego . VGMetrology VIEWER VGMetrology VIEWER

pozwala nawet na zmianę ułożenie obiektów i dodawanie 

podstawowych pomiarów.

W następnej wersji  pojawi się również możliwość VGStudio MAX

zapisu projektów bezpośrednio formacie .mvgl. Każda wersja 

V VG GMetrology Studio MAX kosztuje znacznie mniej niż  

o zbliżonej funkcjonalności. Ile? Zapytaj nas o wycenę!

VGMETROLOGY NIE TYLKO UNIWERASLENE ALE RÓWNIEŻ W PRZYSTĘPNEJ CENIE

CECHY

✓

✓ ✓ ∗

✓

✓ ✓

∗ tylko dopasowanie oraz podstawowe pomiary

VGMETROLOGY - DLACZEGO MUSISZ JE MIEĆ?

VGMetrology VGMetrology ES VGMetrology VIEWER

Import danych Voxel 
bezpośrednio ze skanera CT ✓

Import chmury punktów, siatki 
trójkątów oraz danych CAD

Pomiar na danych CAD, voxel, siatce 
trójkątów oraz chmurze punktów

✓

✓

Automatyzacja za pomocą makr, 
szablonów oraz przetwarzania partii

Zapis projektów jako 
kompaktowe pliki .mvgl

Otwieranie plików .mvgl

Cena Napisz do nas! Napisz do nas! Darmowe

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓
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POLSKI DYSTRYBUTOR

VOLUME GRAPHICS

Firma Volume Graphics GmbH została założona w 1997, zajmuje się opracowywaniem oprogramowania do analizy oraz wizualizacji 

danych przemysłowej tomograi komputerowej. Software rmy stosowany jest w różnych dziedzinach przemysłu i nauki. Znajduje 

szerokie zastosowanie w badaniach, analizie i pomiarach na produkcji podczas kontroli jakości oraz w badaniach mających na celu 

polepszenie jakości wyrobu. 

V VG GStudio MAX Studio jest oprogramowaniem wysokiej klasy, z możliwością rozbudowy o dodatkowe moduły,  oferuje budżetowe 

rozwiązanie pozwalające na rozpoczęcie pracy w świecie wizualizacji oraz analizy danych CT,  wprowadza przemysłowe CT na VGLine

linie produkcyjną,  zamienia skaner CT w precyzyjne i wszechstronne urządzenie metrologiczne,  jest darmową V VG GMetrology my L

i  uniwersalną aplikacją do przeglądania danych CT.

Klienci Volume Graphics otrzymują nie tylko wsparcie, producent zapewnia  również kursy szkoleniowe oraz certykację partnerską 

w Akademii VG, usługi konsultanckie w każdym aspekcie przemysłowej tomograi komputerowej oraz projekty dostosowane 

do potrzeb klientów z pól analizy, wizualizacji oraz przetwarzania danych wolumetrycznych.
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