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Creo® Mechanism Dynamic Option
ANALIZUJ SIŁY DYNAMICZNE Z POMOCĄ ROZBUDOWANEGO ROZWIĄZANIA DO PROTOTYPOWANIA

Creo Mechanism Dynamics Option (MDO) umożliwia wirtualną 
symulację rzeczywistych sił oraz analizę tego, jak produkt będzie 
na nie reagował, analizę sił dynamicznych z mocnym 
rozwiązaniem do prototypowania bez budowania kosztowych 
prototypów fizycznych. Zdobycie wiedzy na temat zachowania 
produktu już na wczesnym etapie projektowania umożliwia 
budowanie lepszych produktów przy jednoczesnym 
oszczędzaniu czasu i pieniędzy.

Symulacja rzeczywistych sił

Dzięki Creo MDO możesz określić – już na pulpicie – 
jak Twój projekt zareaguje na siły dynamiczne takie jak 
grawitacja lub tarcie. Ponieważ możesz analizować bez 
konieczności budowy fizycznego prototypu, możesz 
przeprowadzać testy już na wczesnym etapie 
projektowania, gdy poprawa błędów jest znacznie 
mniej kosztowna. Co więcej, budowany prototyp 
fizyczny będzie przypuszczalnie znacznie wyższej 
jakości, ponieważ została już wcześniej 
przeprowadzona seria intensywnych testów. Budując 
mniej fizycznych prototypów, nie tylko ograniczasz 
koszty, ale także skracasz czas wprowadzenia 
produktu na rynek, ponieważ budujesz produkt o 
wyższej jakości, który jest „odpowiedni już za 
pierwszym razem”.

Współbieżne projektowanie i analizowanie

Creo MDO wykorzystuje zintegrowany zestaw narzędzi 
Creo. Oznacza to, że nie występują błędy związane 
z przenoszeniem geometrii z jednej aplikacji do 
drugiej. Co więcej, inżynierowie pracujący z Creo MDO 
znają już interfejs użytkownika, ponieważ jest on taki 
sam jak ten stosowany w Creo do projektowania 
produktu. Ponieważ Creo MDO wykorzystuje już ten 
sam model danych co Creo, nie będziesz tracić czasu 
na przenoszenie danych do analizy. Po wprowadzeniu 
zmian inżynierskich po prostu uruchom ponownie 
analizę, generując szybciej model wyższej jakości.

Kluczowe korzyści

• Wyeliminuj czas, wysiłek i pieniądze wydane na 
przenoszenie danych i związane z tym błędy, 
używając w pełni zintegrowanych narzędzi do 
projektowania i analiz.

• Ogranicz koszty projektowania, tworząc wirtualne 
prototypy testowane komputerowo.

• Wdrażaj zmiany w produktach szybciej i wcześniej 
oraz natychmiast uzyskuj wyniki z testów 
komputerowych.

• Dostarczaj jako pierwszy na rynku produkty wysokiej 
jakości, skracając czas rozwoju.

Creo MDO symuluje siły rzeczywiste, ograniczając liczbę 
fizycznych prototypów i skracając cykl projektowania.
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• Obniż koszty gwarancyjne, generując lepsze 
szacunki dotyczące życia produktu.

• Wyeliminuj kosztowne błędy produkcyjne za 
pomocą dokładnych, animowanych instrukcji 
produkcyjnych dla zespołu.

• Twórz bardziej innowacyjne produkty, wykorzystując 
na rozważania pomysłów projektowych czas 
oszczędzony za pomocą wirtualnych testów.

• Pracuj z łatwym i wysoce intuicyjnym interfejsem 
użytkownika.

Możliwości i specyfikacja

Badaj rzeczywiste zachowania

• Symuluj grawitację, sprężyny, tłumiki, pasy, 
przekładnie zębate, kontakt i tarcie bez tworzenia 
fizycznego prototypu.

• Wykonuj analizy kinematyczne (analizy położenia, 
prędkości i przyspieszenia) oraz analizy ruchu 
dynamicznego (tarcie, grawitacja i siły).

• Wykrywaj problemy z luzami i kolizjami już na 
wczesnych etapach projektowania.

• Importuj dane behawioralne z aplikacji typu 
Mathcad® lub Microsoft® Excel® i stosuj je 
w istniejących modelach do określenia ich działania 
w tych warunkach.

Udostępniaj łatwo wyniki za pomocą intuicyjnych 
wykresów

• Stosuj pomiary i wykresy niestandardowych 
specyfikacji, takich jak prędkość w określonym 
złączu.

• Twórz wykresy kluczowych sił reakcji (np. obciążeń 
i momentów), żeby lepiej przedstawić działanie 
produktu w określonym środowisku.

• Udostępniaj wyniki innym, stosując wykresy 
i animacje; zapisuj dane tabelaryczne w arkuszach 
kalkulacyjnych, żeby przeprowadzać dodatkowe 
analizy.

• Porównuj ruch rzeczywisty z wynikami graficznymi.

Zwiększ elastyczność badania skomplikowanych, 
rzeczywistych sytuacji za pomocą zaawansowanej 
analizy ruchu

• Używaj analizy statycznej do określenia obciążenia 
w punkcie statycznym.

• Analizuj połączenia pasowe, napędy wodzikowe, 
dynamiczne i typowe przekładnie zębate pod 
względem zależności ruchowych.

• Określ siły konieczne do wprawienia mechanizmu 
w ruch za pomocą odwrotnego obciążenia 
statycznego (równowaga sił).

• Twórz z łatwością koperty ruchu wybranych 
komponentów mechanizmu i wykorzystuj je 
w zespole do analizy zajmowanej przestrzeni lub 
jako obiekty tymczasowe.

• Używaj Creo TOOLKIT™ do zaprogramowania 
różnych skomplikowanych zachowań, takich jak 
siłowe przekładnie zębate, pasy sterowane 
elastycznymi bloczkami, liniowe elementy belek 
i kratownic oraz modele opon.

• Twórz własne siły i profile napędów jako 
niestandardowe funkcje mierzonej siły, momentu, 
czasu, przyspieszenia, prędkości lub położenia.

• Modeluj inteligentne regulatory proporcjonalno-
całkująco-różniczkujące (PID) oraz nieliniowe 
sprężyny i tłumiki.

W zespole zostały przyłożone za pomocą Creo MDO siły 
dynamiczne w celu optymalizacji jakości.
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Zintegruj projekt i symulację

• Przenieś reakcje, grawitację i obciążenia 
bezwładnościowe bezpośrednio do Creo Simulate™.

• Ustaw cele badawcze wykonalności oraz 
optymalizacji dla wydajności kinematycznej 
i dynamicznej.

• Wykorzystaj integrację z innymi rozwiązaniami Creo, 
takimi jak Creo Simulate lub rozszerzenie Creo 
Behavioral Modeling zarówno do optymalizacji, jak 
i pełnej analizy wirtualnego produktu.

• Wykorzystaj informacje projektowe z innych aplikacji 
obliczeniowych, takich jak PTC Mathcad, 
oprogramowanie PTC do obliczeń inżynierskich lub 
Microsoft Excel.

• Stosuj parametryczne cechy ruchu do ponownego 
wykorzystania i tworzenia wariantów modeli ruchu.

• Miej pewność, że zmiany są przenoszone do 
wszystkich kolejnych elementów w rozwoju 
produktu dzięki asocjatywności Creo.

Wsparcie sprzętowe i wymagania systemowe

Odwiedź stronę wsparcia technicznego PTC, żeby 
uzyskać najnowsze informacje o wsparciu sprzętowym 
i wymaganiach systemowych.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź
prodart.pl/oprogramowanie/cad lub skontaktuj się 
z nami.
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