
KHÓA ĐÀO TẠO GEOMAGIC DESIGN X

NGÀY 1: GIỚI THIỆU
I. Giới thiệu phần mềm

• Giao diện người dùng: 
Giao diện trực quan và dễ sửa 
dụng.. Ứng dụng bao gồm Tree, 
Display, Accuracy analyzer, 
Properties, Color Bar, Help....



• Docking bar: 
Bạn có thể di chuyển đến các vị 
trí phù hợp một cách dễ dàng.



• Customizable tool bar
Bạn có thể tùy chỉnh thanh công 
cụ theo mong muốn để sử dụng 
hiệu quả nhất.



•  Mouse control
Thao tác chuột là thao tác 
chính cho việc kiểm soát các 
ứng dụng. 
Chuột là thiết bị chính trong 
việc điều khiển phần mềm.
Sử dụng chuột trái/phải và bàn 
phím để chọn vật thể, di 
chuyển, sửa hay quan sát mô 
hình.



• Selection filters
Bạn có thể sử dụng chọn bộ lọc 
để chọn các loại đối tượng trong 
mô hình. Bạn có thể lọc Meshes, 
Regions,Polyfaces, Poly-vertices, 
Mesh boundary, bodies, faces, 
loops, edges, vertices, 
ref.geometries or sketches.



• Tree management
Bạn có thể kiểm soát một cách dễ 
dàng các đối tượng có trên 
Feature tree và Model tree.



• View Control
The View menu cung cấp rất 
nhiều lệnh hữu dụng như 
viewpoint change, viewport 
splitting...



•  Display Tap
Bạn có thể thay đổi cài đặt để 
phù hợp với tầm nhìn
 



II. Mesh build-up wizard
Dữ liệu quét sẽ được xử lí và sắp xếp thành một mô hình hoàn chỉnh

 



v Qúa Trình
• Bước 1: Import Scan Data and 

Run Mesh Buildup Wizard
Nhập dữ liệu lưới đã được quét 
bằng cách click “ import “



v Bạn sẽ học được những gì?
•  Loại bỏ nhiễu trong một chuỗi 

dữ liệu quét
•  Xây dựng lại gốc thiết kế
•  Xây dựng lưới hành chỉnh từ 

dữ liệu scan thô
•  Xử lí khuyết điểm lưới
•  Nâng cap chất lượng lưới
•  Tối ưu hóa lưới



• Bước 2. Tạo lưới hoàn chỉnh
Bạn có thể tạo lưới hoàn chỉnh 
một cách dễ dàng bằng cách chọn 
vào thanh công cụ Mesn Buildup 
Wizard.



• Bước 3. Xử lí khuyết điểm lưới
Bạn có thể kiểm tra khuyết lưới 
và xử lí chúng bằng cách sử dụng 
thanh công cụ Healing wizard



• Bước 4. Lấp lỗ hổng
Bạn có thể lấp các lỗ hổng trên 
lưới bằng cách sử dụng công cụ 
Fill Holes hoặc Rewrap.



• Bước 5. Nâng cao chất lượng và 
dộ dày của lưới

Sử dụng công cụ Enhance để 
nâng cao chất lượng và độ dày 
của lưới.



• Bước 6. Tối ưu hóa lưới và kiểm 
tra kết quả

Cuối cùng bạn có thể tối ưu hóa 
lưới dễ dàng bằng sử dụng công 
cụ Optimize và kiểm tra kết quả 
thu được.



NGÀY 2: Phân vùng, xây dựng hệ tọa độ gốc.
1. Phân vùng
• Công cụ (Region tools): Autosegment, Append, Split, Insert, Merge, 

Separate, Shrink, Clean.
• Qúa trình:
Step 1: Autosegment
Nhấp vào nút      Auto Segment để phần mềm tự động phân vùng sau đó 
chọn Mesh Shape to Prismatic , sau đó nhấp nút OK





• Bước 2: Sử dụng region tools như append, insert, split, merge...để 
hoàn thiện phân vùng.



2. Xây dựng hệ tọa độ gốc
• Bài 1:
Sử dụng Ref. plane được tạo 
thành dựa trên phân vùng lưới để 
thiết lập hệ tọa độ gốc.



• Bài 2:
Bạn có thể chọn Ref.geometries 
hoặc cũng có thể chọn các phân 
vùng cần thiết cho việc xây dựng 
hệ tọa độ gốc . Chúng ta sẽ đi sâu 
hơn khi đi vào bài tập này.



• Bài 3:
Nếu bạn có dữ liệu CAD và muốn 
gắn tọa độ dữ liệu quét vào dữ 
liệu CAD. Bài này sẽ giúp bạn cách 
gắn tọa độ chúng.



• Ngày 3+4: CAD Modeling
v  Xây dựng mô hình không có lưới
Hiểu biết rõ hơn về các thanh công cụ 
tạo mặt hoặc tạo khối như: loft, 
extrude, revolve...
Bước 1:
 Xây dựng sketch dựa trên các mặt 
phẳng và tạo 2D spline. Sau đó bạn có 
thể tạo một bề mặt có chất lượng tốt 
bằng cách sử dụng công cụ loft. 



Bước 2:
Từ những sketch của knob, bạn 
có thể tạo một mô hình khối với 
fillet (constant, variable), draft, 
and hollow.



Bước 3:
Bạn có thể tạo snap-fits trên mô 
hình khối bằng cách sử dụng công 
cụ extrude kèm với draft và fillet.



Bước 4:
Bạn có thể tạo các lỗ trống. Khi 
đó bạn sẽ học được cách hợp 
nhất hay cắt các mô hình khối 
khác nhau.



Bước 5:
Những tiện ích của mô hình tham 
số là bạn có thể chỉnh sửa dễ 
dàng các dữ liệu của mô hình 
trong suốt quá trình thực hiện.



v Mô hình Solid
_Vẽ 2d sketches/shapes
_Sử dụng các công cụ cho mô 
hình khối như: Loft, extrude, 
revolve, sweep.. để tạo thành 
hình dạng.
_Bài tập: Các mô hình về 
Parametric, symmetric, hybrid, 
freeform 



v Mô hình Surface
_ Autosurfacing: Xây dựng các 
“patch network” và sử dụng công 
cụ fit surface patch
_ 3d sketches, surface: Kéo, thả, 
tạo hình dáng.
_Sử dụng các công dụ cho 
surface: loft, sweep, extrude, fill 
face, surface primitive…
_Bài tập thực thành: Các mô hình 
Parametric, symmetric, hybrid, 
freeform 



• Ngày 5: Làm nhiều mô hình hơn 
để hiểu rõ và thành thạo công 
cụ, sau đó sẽ nâng cao độ khó 
các mô hình.


