
WIODĄCE OPROGRAMOWANIE W DZIEDZINIE  

WIZUALIZACJI  DANYCH  CT

VGStudio 2.2



Wizualizacja projektów naukowych Narzędzia pomiarowe

VGStudio jest przystępnym cenowo produktem klasy 

przemysłowej do przetwarzania oraz wizualizacji danych CT. 

VGStudio pozwala na przetwarzanie i wizualizacje dużych 

rozmiarów projektów CT na standardowych jednostkach PC 

z niespotykaną jakością renderowania. Oprogramowanie 

działa bezpośrednio na danych voxel'owych wygene-

rowanych przez rekonstrukcję obrazów projekcji X-Ray. 

VGStudio może zostać użyte do wizualnej kontroli jakości 

w aplikacjach przemysłowych np. w przemyśle elektronicznym. 

Jednak zastosowanie nie jest ograniczone tylko do 

przemysłowych apl ikacj i .  Znajduje również szerokie 

zastosowanie w zaawansowanych wizualizacjach, w różnych 

dziedzinach badań naukowych tj. archeologia, geologia, 

nauki przyrodnicze.

VGStudio jest dostępne w sześciu wersjach językowych 

(angielski, niemiecki, francuski, japoński, chiński, koreański) oraz 

z dwoma rodzajami licencji (jednostanowiskowa lub z kluczem 

sprzętowym).

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego modułu GPU 

accelerated 3D CT Reconstruction pozwalającego na 

przyspieszenia rekonstrukcji 3D za pomocą procesora 

gracznego GPU. Dzięki takiemu rozwiązaniu  jest VGStudio

kompletnym i przystępnym cenowo pakietem do rekonstrukcji 

oraz wizualizacji danych CT. 

Poniżej przedstawiono niektóre z funkcjonalności :VGStudio

WIZUALIZACJA

■ Wizualizacja 3D, nawet dużych pakietów danych 

 Obecnie 80GB danych może zostać przetworzone przez 

 ogólnodostępną 64 bitową jednostkę centralną

■ Śledzenia promieniowania w czasie rzeczywistym dla

 foto-realistycznego wyglądu

■ Połączenie wizualizacji danych voxel'owych oraz siatek 

 mesh

■ Dowolna orientacja przekrojów 2D

■ Rotacja widoku 2D wokół zadanej osi

■ Klasykacja wartości szarości danych CT

■ Szeroka różnorodność opcji przycinania 3D

■ Oprogramowanie pozwala na tworzenie 

 niepłaszczyznowych widoków (non-planar), które powstają 

 poprzez rozwinięcie modelu po wyznaczonej przez 

 użytkownika krzywej

■ Możliwość zmiany grubości przekroju tak, aby na

 jednym widoku 2D otrzymać nałożone na siebie 

 przekroje poszczególnych projekcji (idealne dla 

 zastosowań elektronicznych)

Zakładki

■ Pozwalają na prezentację danych w prosty i przejrzysty 

 sposób

■ Aby stworzyć zakładkę należy kliknąć na ikonę zakładki 

 w dowolnym momencie procesu wizualizacji

■ Zakładki są niezawodne w organizacji oraz podczas 

 przełączania pomiędzy różnymi widokami w ramach 

 projektu

NARZĘDZIA POMIAROWE

■ Pomiary odległości

■ Pomiary kąta

■ Pomiar długości polilinii

■ Stworzenie konturów powierzchni 2D dla łatwiejszego 

 wymiarowania

■ Potężne narzędzie do generowania szczegółowych 

 raportów zawierających zdeniowane przez użytkownika 

 informacje na temat każdej zmierzonej cechy

ZALETY VGSTUDIO    Widoki non-planar oraz opcje grubość przekroju



 

 

 

WIDEO / ANIMACJA

■ Tworzenie imponujących animacji modelu 3D za pomocą 

 paru kliknięć dzięki gotowym narzędziom animacji

■ Dzięki automatycznym narzędziom tworzenie animacji nie 

 wymaga od użytkownika dodatkowej wiedzy czy 

 przeszkolenia

■ Eksport animacji do licznych formatów zarówno lmowych 

 jak i stosu zdjęć

IMPORT / EKSPORT PLIKÓW

■ Import danych z wszystkich głównych systemów CT

■ Import wszystkich standardowych formatów obrazów (np. 

 BMP, JPG, JP2, RAW, TIF) oraz DICOM i DICONDE

■ Narzędzie importu pozwala na redukcje wielkości danych 

 w przypadku słabszych jednostek obliczeniowych

WYŚWIETLANIE ANALIZ

■ Wszystkie analizy wygenerowane za pomocą 

 VGStudio MAX mogą być wyświetlone

■ Pełna możliwość tworzenia raportów na podstawie 

 analiz z VGStudio MAX

OPCJONALNY MODUŁ REKONSTRUKCJI DANYCH CT

■ Ultra szybkie przyśpieszenie procesorem gracznym

■ Rekonstrukcja bardzo dużych pakietów danych (np. 

 6000x6000x2048) ograniczona tylko wydajnością jednostki  

 obliczeniowej

■ Automatyczna korekta geometrii skanu 

■ Rekonstrukcja ROI bez artefaktów

■ Wyniki bezpośrednio eksportowane do projektu VGStudio

■ Obsługiwane rodzaje wiązek CT (cone beam, fan beam, 

 parallel beam, planar and helical)

■ Usunięcie liczby artefaktów poprzez zwiększoną liczbę 

 integracji

■ Podgląd pojedynczych przekrojów w czasie rzeczywistym

■ Moduł wydajności przyśpiesza czas rekonstrukcji dużych 

 detali

MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY

W przypadku, gdy wymagane będą bardziej zaawansowane 

narzędzia do analizy danych CT istnieje możliwość rozbu-

dowania  do wersji . Ponadto V VG GStudio Studio MAX

VGStudio MAX może zostać również rozbudowany o doda-

tkowe moduły (Analiza porównawcza do modelu CAD, 

Pomiary współrzędnościowe, Analiza grubości ścianki, Analiza 

wtrąceń / porowatości, Rozszerzona analiza wtrąceń 

/ porowatości, Analiza włókien materiałów kompozytowych).

Przykład użycia widoków non-planar. Obraz środkowy, lewy: widok płaski z 
linią przekroju widoku non-planar, obraz prawy: widok non-planar

Zakładki dla poszczególnych widoków wizualizacji 
pozwalają na łatwe przedstawienie projektu

* Technologia zastrzeżona przez Fraunhofer EZRT 

Możliwość tworzenia zdumiewających 
animacji poklatkowych lub stosu zdjęć



PORÓWNANIE FUNKCJIONALNOŚCI

CECHY VGSTUDIO MAX VGSTUDIO

WIZUALIZACJA

Volume rendering X X

Isosurface rendering X X

Polygon rendering X X

Tworzenie źródeł światła X X

Wycinanie obiektu X X

Widoki nieliniowe X X

Opcja grubości przekroju X X

IMPORT / EXPORT PLIKÓW

Odczyt  plików VGL / VGI X X

Zapis plików VGL X X

Import stosu zdjęć i danych CT X X

Funkcja Pack and Go X X

Rekonstrukcja CT M M

Generowanie powierzchni  (STL) X –

Przetwarzanie dużych plików X X

MODEL

Określanie układu współrzędnych X P

Dopasowanie według ukł. współ. X P

Określenie powierzchi X –

Podstawowy zapis obiektu X X

Zaawansowany zapis obiektu X –

SEGMENTACJA

Tworzenie ROI X –

Zmiana ustawień renderowania ROI X P

CECHY VGSTUDIO MAX VGSTUDIO

ANALIZA

Analiza histogramu X –

Analiza połączeń modelu M –

Adnotacje pomiarowe X P

Analiza wtrąceń / porowatości M –

Analiza porównawcza do CAD M –

Analiza grubości ściany M –

Pomiary wspołrzędnościowe  
z funkcjonalnością GD&T

M –

PREZENTACJA WYNIKÓW

Generowanie raportów analiz X P

Zapis obrazów oraz stosu obrazów X X

Tworzenie animacji 2D oraz 3D
w formatach filmowych

X X

Tworzenie animacji poklatkowej X X

Zaawansowane funkcje tworzenia
animacji poklatkowej

X –

NARZĘDZIA

Pomiar odległości X X

Tworzenie znaczników X X

Pomiar kąta X X

Pomiar długości polilini X X

Pomiar odległości Max/Min X –

Kursor nawigacji 3D X X

Narzędzia automatycznego
wykrywania powierzchni

X P

MACRO / BATCH PROCESSING

Macro rec. X –

Batch processing X –

X = dostępne, P = częściowo, M = tylko z dodatkowym modułem
(za dopłatą), – = brak

V VG GStudio Studio MAX może zostać rozbudowany do  przez co może „rozwijać” się wraz z potrzebami ,
użytkownika. Projekty stworzone w  mogą być bezpośrednio otwarte w  i na odwrót. V VG GStudio Studio MAX

WYMAGANIA SYSTEMOWE

 

Chętnie pomożemy w wyborze  zestawu o odpowiednich parametrach dostosowanych do potrzeb aplikacji. Skontaktuj się z nami!

■ System operacyjny Windows 64 bit, Linux 64 bit lub MAC OS X
■ Dysk ok. 500MB
■ Wielordzeniowy, wieloprocesorowy Intel lub AMD 

■ Więcej niż 4GB RAM
■ Karta graczna  NVIDIA lub ATI klasy premium
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