
WorkXplore

WorkXplore permite que os usuários 
abram e visualizem arquivos CAD 3D 
em vários formatos: IGES, STEP, STL, 
Catia®, NX®,Parasolid®, Solidworks®, 
Solidedge® e Inventor®. Protótipos 
virtuais e montagens podem ser 
gerados a partir de vários arquivos, 
mesmo que de diferentes sistemas 
CAD.

WorkXplore é extremamente leve, 
abrindo arquivos em média na metade 
do tempo que o CAD Original. Ele 
trabalha de forma eficiente com grandes 
conjuntos permitindo analise de áreas, 
volume, expessura, dimensões gerais e 
massa.

Medição
Faça medições precisas diretamente a 
partir da geometria CAD. Elas serão 
mostradas na peça ou podem ser 
criadas como dimensões para uso 
posterior. Podem ser feitas a partir de 
pontos ou a partir da geometria, como, 
curvas, superfícies, entidades 2D, etc.

Anotações
WorkXplore Coloque as anotações e as 
dimensões tradicionais no modelo 3D. 

Insira rótulos simples ou múltiplos, 
rótulos de objeto, dimensões de altura, 
raio, dimensões angulares e de 
coordenadas. Carrege anotações GD&T 
direto do CAD.

Análise
Trabalhe com uma variedade de 
funções de análise, úteis para verificar a 
capacidade de fabricação de uma peça 
em particular.
• Caixa envolvente para encontrar os 
limites do material.
• Análise de curvatura
• Análise de ângulos e contra saídas
• Comparação de Peças e alterações 
de engenharia
• Corte dinâmico
• Checagem de interferências em 
montagens 

O corte dinâmico de alto desempenho 
permite que os usuários explorem 
dentro de uma peça ou uma montagem 
com facilidade e precisão. O 
controlador de referência dinâmico 
permite aos usuários controlar o plano 
de seção com o mouse em direções 
rotativas e panorâmicas ou seguindo 
uma curva guia.  

A seção transversal pode ser visível no 
modelo 3D ou como uma entidade 
isolada e pode ser extraída e exportada 
através das interfaces DXF, DWG, etc.

A comparação automática de peças em 
3D permite exibição em 3D em das 
diferenças entre duas versões. As 
modificações são claramente 
identificadas por diferentes cores para 
distinguir entre material adicionado e 
material removido.

A análise de raio de curvatura e face 
plana permite uma rápida avaliação do 
custo e do tempo de produção. A 
coloração dos elementos a serem 
analisados   é automática e os usuários 
podem inserir rótulos de medição 
contendo valores precisos dos 
elementos selecionados.

Gere a caixa delimitadora de uma peça 
ou um conjunto de peças de forma 
instantânea e forneça informações 
sobre as dimensões, volume e peso dos 
elementos selecionados. Isto também 
pode ser utíl para defirnir a compra da 
matéria-prima.

WorkXplore é a ferramenta ideal para exibir e avaliar diretamente arquivos CAD 3D / 2D sem 
a necessidade do aplicativo CAD original. Analise as peças possíveis de serem fabricadas, 
criando informações sobre o modelo antes mesmo da manufatura.

Vizualizador CAD 3D multiplataforma



WorkXplore

Animação 
Gere vistas explodidas ou anime 
movimentos de montagem. Os usuários 
também podem gerar vídeos para 
mostrar aos clientes ou outros membros 
do projeto. Utilize a detecção dinamica 
de interferências para analisar 
mecanismos de funcionamento em 
montagens.

Todas as animações podem ser salvas 
em formato de videos para 
compartilhamento interno ou externo 
em .AVI.

Documentação
o WorkXplore permite a captura de 
imagens para documentação técnica de 
forma muito fácil. O gerenciamento das 
imagens permite que todas sejam 
exportadas em formato PDF ou HTML.

Exportação
Converta rapidamente modelos 3D 
padrão ou nativos através das interfaces 

de exportação disponíveis (STL, DXF, 
Worknc CAM, IGS e STEP). 

Colaboração
Verifique as diferenças entre duas 
versões de modelos 3D. As 
modificações são claramente 
identificadas por cores diferentes, 
ajudando a distinguir entre material 
adicionado e o material removido. 

Os envolvidos no projeto podem exibir e 
trabalhar imediatamente no modelo 3D 
sem exigir os dados CAD originais

Além disso, a proteção pro senha do 
usuário pode ser aplicada para garantir 
que apenas as pessoas certas acessem 
os dados.

Edição
A função de patch de superfície permite 
que certas superfícies faltantes depois 
que um arquivo foi importado seja 
resolvido facilmente. Os usuários agora 

podem criar superfícies definindo curvas 
de contorno e se estas são baseadas 
em bordas de superfície existentes. 
Curvas internas também podem ser 
adicionadas para dar uma melhor 
definição à forma das superfícies 
remendadas.

Conversão em lote
É uma ferramenta independente para 
converter arquivos CAD grandes nativos 
ou padrão (ou um grande número de 
arquivos) para o formato WorkXplore.

O processamento de arquivos é 
totalmente automatizado e é totalmente 
transparente. Os usuários podem 
continuar trabalhando normalmente 
com o aplicativo. Os pedidos de 
conversão podem ser desencadeados 
pelo usuário ou pela própria ferramenta 
se tiver sido programado para 
processar certos arquivos em locais 
predeterminados quando eles são 
modificados ou criados.
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