KARTA PRODUKTU

Creo® Parametric™
PODSTAWOWE ROZWIĄZANIE WŚRÓD PARAMETRYCZNYCH NARZĘDZI CAD 3D

Projektuj inteligentniej dziś i jutro. Z Creo Parametric Twoja
produktywność będzie wyższa niż kiedykolwiek wcześniej dzięki
najbardziej niezawodnemu zestawowi narzędzi do
projektowania 3D i nowym funkcjom, których będziesz
potrzebować, żeby tworzyć produkty przyszłości.
Gdy aspekty ﬁzyczny i cyfrowy się łączą, a świat
projektowania produktów się zmienia, potrzebujesz
oprogramowania, z którym przejdziesz od koncepcji
do inteligentnego, połączonego produktu.
Potrzebujesz Cero Parametric.

Gdzie zaczynają się przełomowe produkty
Creo Parametric daje Ci dostęp do bogatszego
i bardziej wydajnego projektowania produktów,
wspartego globalnymi zasobami PTC
i dziesięcioleciami sukcesów. Z pomocą Creo
Parametric i jego rozszerzeń możesz tworzyć,
analizować, oglądać i udostępniać projekty do
dalszych prac wykorzystując CAD 2D, CAD 3D oraz
możliwości modelowania parametrycznego
i bezpośredniego. Wykorzystaj przełomowe
możliwości produkcji przyrostowej, cyfrowej deﬁnicji
produktu (MBD) oraz inteligentnego, połączonego
projektowania. Możesz nawet wykorzystać swoje dane
CAD do prostego tworzenia doświadczeń AR
(rzeczywistości rozszerzonej).

Kluczowe korzyści

• Zwiększ produktywność dzięki wydajniejszym
i elastycznym możliwościom szczegółowego
projektowania 3D.

• Łatwo i szybko twórz modele 3D każdej części
i zespołu.

• Zestaw narzędzi przeznaczonych do pracy z dużymi
złożeniami.

• Twórz automatycznie rysunki produkcyjne, mając
pewność, że będą one zawsze odzwierciedlały
aktualny projekt.

• Popraw estetykę projektu dzięki rozbudowanym
możliwościom projektowania powierzchni.

• Modyﬁkuj z łatwością dane neutralne oraz dane od

klientów używających innego systemu CAD bez
konieczności konwertowania plików lub odtwarzania
od podstaw modeli 3D.

• Natychmiastowy dostęp do biblioteki części

zawierającej śruby, wkręty, nakrętki i podkładki.

• Zyskaj natychmiastowy dostęp do rozbudowanych

materiałów szkoleniowych i samouczków z poziomu
produktu, żeby szybciej zacząć wydajną pracę.

• Możliwości rzeczywistości rozszerzonej (AR)
w każdym stanowisku Creo.

Twórz wysokiej jakości modele 3D swoich produktów.
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Żadnych kompromisów
Wybrane przez dziesiątki tysięcy ﬁrm na całym świecie
Creo Parametric oferuje najnowsze, najbardziej
innowacyjne funkcje CAD 3D na potrzeby Twojego
procesu projektowania. Jako profesjonalista nie
możesz ryzykować posiadania narzędzi CAD, które
osłabią Twój produkt, proces lub produktywność.
Dzięki temu oprogramowaniu nigdy nie znajdziesz się
w sytuacji kompromisowej, ponieważ otrzymujesz
dokładnie te narzędzia, których potrzebujesz do
dokładnej i szybkiej pracy.

Szczegółowa dokumentacja obejmująca rysunki 2D
i 3D

• Twórz rysunki 2D i 3D zgodnie z międzynarodowymi
standardami, obejmującymi normy ASME, ISO i JIS.

• Twórz automatycznie asocjatywne wykazy części
(BOM) i powiązane z nimi odnośniki.

• Zautomatyzuj tworzenie rysunków, stosując
szablony.

Możliwości Creo Parametric
Modelowanie bryłowe 3D

• Twórz dokładną geometrię niezależnie od stopnia
skomplikowania modelu.

• Automatycznie wymiaruj szkice celem szybkiego
i łatwego ponownego ich wykorzystywania.

• Buduj szybko solidne cechy inżynierskie, takie jak
zaokrąglenia, fazowania, otwory itp.

• Twórz warianty części stosując rodziny części.

Buduj modele zespołów dowolnych rozmiarów, używając
najlepszych możliwości umieszczania komponentów.

Modelowanie powierzchni technicznych

• Twórz złożoną geometrię powierzchniową, stosując
przeciągnięcia, przejścia między przekrojami,
wydłużenia, odsunięcia i wiele innych
specjalistycznych funkcji.

• Przycinaj/wydłużaj powierzchnie, używając takich

narzędzi jak wyciągnięcia, wyciągnięcia obrotowe,
łączenia przekrojów czy przeciągnięcia po trajektorii.

Intuicyjny interfejs użytkownika upraszcza projektowanie.

• Wykonuj takie operacje na powierzchniach jak

Modelowanie solidnych zespołów

• Deﬁniuj złożoną geometrię powierzchniową.

• Ciesz się inteligentniejszą i wyższą wydajnością
modelowania zespołów.

• Twórz „w locie” reprezentacje uproszczone.
• Udostępniaj lekkie, ale w pełni dokładne

kopiowanie, scalanie, wydłużanie i przekształcenia.

Powierzchnie swobodne

• Twórz szybko kształty i powierzchnie swobodne,
wykorzystując możliwości modelowania
podziałowego.

reprezentacje modelu używając unikatowego
narzędzia Shrinkwrap™.

• Sparametryzowane powierzchnie wysokiej jakości

rzeczywistym.

• Wielopoziomowe modelowanie podziałowe

• Wykorzystaj wykrywanie kolizji w czasie

można natychmiast wykorzystywać w procesie
szczegółowego projektowania 3D.
powierzchni daje większą kontrolę nad
powierzchnią, umożliwiając dokładniejsze
detalowanie bez zmiany istniejącego kształtu.

• Kontroluj parametrycznie geometrię Freestyle,

dopasowując ją do istniejących krzywych lub
krawędzi z wykorzystaniem kontroli styczności.
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Czynniki ludzkie

• Wstaw do modelu CAD cyfrową postać ludzką i nią
manipuluj.

• Już na wczesnym etapie projektowania uzyskaj

wartościowe informacje na temat interakcji
pomiędzy produktem i ludźmi, którzy go wytwarzają,
używają i serwisują.

Modelowanie spoin i projektowanie kratownic

• Zoptymalizowany interfejs odzwierciedlający proces
projektowania ustrojów kratownicowych.

Przyspiesz projektowanie koncepcyjne dzięki Creo Parametric.

• Deﬁniuj wymagania złączy.
• Pobieraj z modelu wartościowe informacje, takie jak

Modelowanie elastyczne

• Bez wysiłku przygotuj kompletną dokumentację

• Użyj modelowania bezpośredniego w środowisku

• Inteligentna biblioteka komponentów

parametrycznym, żeby szybko i elastycznie edytować
bezpośrednio w 3D.

• Łatwo wprowadzaj zmiany na późnym etapie

własności masowe, prześwity, kolizje i koszty.
płaską dla spoin.

i automatyczne tworzenie kolejnych elementów
przyspiesza projektowanie kratownic względem
standardowych technik.

projektowania.

• Możliwości te obejmują także blachy.
Modelowanie blach

• Twórz ściany, gięcia, wytłoczenia, nacięcia,

przetłoczenia i podcięcia, używając prostego
interfejsu użytkownika.

• Twórz automatycznie rozkroje na podstawie
geometrii 3D.

• Stosuj wiele różnych obliczeń naddatku na gięcia,
żeby rozprostowywać zaprojektowane modele.

Mechanism Design umożliwia Ci tworzenie połączeń
mechanicznych i symulowanie ruchu w zespołach
kinematycznych.

Narzędzia analiz

• Przeprowadzaj podstawowe statyczne analizy
wytrzymałościowe części i zespołów.

• Weryﬁkuj kinematykę ruchu konstrukcji.
do obliczeń
• Współpraca z oprogramowaniem
®
Twórz geometrię blaszaną, wykorzystując możliwości
automatycznego dodawania podcięć gięć, tworzenia rozcięć
w blasze, zginania geometrii współpłaszczyznowej i wielu innych.
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inżynierskich Mathcad umożliwia zintegrowanie
arkuszy Mathcad z projektem w celu prognozowania
zachowania i sterowania kluczowymi parametrami
oraz wymiarami (Mathcad dostępny opcjonalnie).
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• Dodawaj do projektu pliki Microsoft® Excel®.
• Zintegrowane narzędzia analiz i pomiarów,

obejmujące sprawdzanie pochyleń i grubości w 3D.

Wrażenia graﬁczne i zintegrowane projektowanie
animacji

• Cieniowanie z odbiciami wyświetlające różne klasy

materiałów, takie jak metale, szkło, farby czy plastiki.
Twórz w modelu realistyczne reprezentacje tych
ustawień wyglądu, zachowując możliwości
dynamicznego wprowadzania zmian.

• Szybko twórz dokładne, fotorealistyczne obrazy

produktów, renderując nawet największe zespoły.

• Wprowadzaj dynamiczne zmiany w geometrii,
zachowując takie efekty jak cienie, odbicia, tekstury
i przezroczystość.
• Twórz animacje montażu/demontażu zespołu
bezpośrednio w środowisku modelowania.

• Z łatwością wykorzystuj ponownie te same modele
z opcją uwzględnienia symulacji mechanizmu.

Projektowanie pod kątem produkcji przyrostowej

• Deﬁniuj ustawienia dla wielu drukarek 3D.

• Umieszczaj, skaluj i wyświetlaj widok przekroju
modelu 3D i materiału pomocniczego na tacy
drukarki.

• Przeprowadzaj szybko weryﬁkację drukowności
i łatwo poprawiaj wykryte błędy.

• Drukuj części i zespoły, deﬁniuj chropowatość

powierzchni, materiały, kolory oraz wyznaczaj ilość
materiału budulcowego i pomocniczego
bezpośrednio z Creo, używając drukarki Stratasys
Connex.

Dostępne dodatkowe możliwości

• Kontrolowane parametrycznie jednorodne struktury
siatkowe.

• Drukowanie metalu.
• Możliwość optymalizowania tacy drukarki dzięki

automatycznemu rozmieszczaniu i zagnieżdżaniu
wielu komponentów.

Umieść model na tacy drukarki i zobacz w Creo wymagany
materiał pomocniczy.

Wymiana danych

• Pracuj ze standardowymi formatami plików,

włączając w to STEP, IGES, DXF, STL, VRML, AutoCAD
DWG, DXF (import 3D z powiązanymi danymi 2D),
import/eksport formatu ACIS, import/eksport*
formatu Parasolid.

• Stosując technologię Unite, konwertuj®dane z innych
®
systemów CAD, włączając w to: CATIA , Siemens
NX™, SolidWorks®, Autodesk® Inventor.

• Wprowadzaj bezpośrednio do projektów dane

spoza Creo bez tworzenia dodatkowych obiektów
biznesowych lub plików, którymi trzeba zarządzać.

• Wsparcie dla eksportu do formatów innych niż Creo
(CATIA, Siemens NX, SolidWorks), jak również
asocjatywne aktualizacje dzięki dodatkowo
zakupionym możliwościom*.

Praca z importowanymi danymi spoza Creo

• Stosuj narzędzie Import Data Doctor (IDD) do

naprawiania, modyﬁkowania lub dodawania cech do
geometrii importowanej do Creo Parametric
z zewnętrznych źródeł.

• Wykrywaj i raportuj w modelach wady geometrii
powierzchni, krawędzi i wierzchołków.

• Stosuj narzędzie naprawcze IDD do wyszukiwania
i zamykania szczelin, naprawiania słabo
zdeﬁniowanych siatek szkieletowych oraz
niesatysfakcjonującej styczności.

*Wymaga rozszerzeń Creo Collaboration
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Zintegrowane możliwości obróbki NC

Rzeczywistość rozszerzona (AR – Augmented Reality)

• Twórz szybciej programy frezowania w 2-1/2 osiach.
• Obrabiaj części pryzmatyczne z pozycjonowaniem

• Twórz i publikuj doświadczenie AR jednym

w 5 osiach.

• Pełne wsparcie dla wielogłowicowych centrów
obróbkowych z synchronizacją.

Natychmiastowych dostęp do funkcji internetowych

kliknięciem w projekcie.

• Udostępniaj natychmiastowo wszystkim – i zrób to
na wczesnym etapie projektowania, żeby
potrzebować mniejszej liczby prototypów.

• Własność intelektualna jest chroniona.

• Obsługa sieci Internet/intranet, umożliwiająca szybki
dostęp do poczty email, serwerów FTP i stron
internetowych – wszystko z poziomu Creo
Parametric.

• Zintegrowany dostęp do systemu PTC Windchill®
w celu zarządzania treściami i procesami.

Kompletna biblioteka części, cech, narzędzi itd.

• W pełni zintegrowana biblioteka elementów
złącznych.

• Zintegrowany internetowy katalog komponentów.
• Pobierz predeﬁniowane części i symbole, używając
interfejsu programistycznego J-Link.

• Szybko umieszczaj i wstawiaj elementy złączne wraz

z nakrętkami, podkładkami itd., używając możliwości
inteligentnych elementów złącznych.

Wykorzystaj połączenie z siecią do zbierania informacji, dostępu
do katalogów części oraz opcjonalnych rozwiązań zarządzania
danymi o produkcie (PDM) i współpracy.

Łatwy w rozbudowie, niewyczerpane możliwości
Nieograniczona skalowalność oprogramowania oznacza, że możesz łatwo dodawać nowych użytkowników, moduły
i możliwości w miarę rozwoju ﬁrmy oraz potrzeb, bez zmartwień związanych z importowaniem niekompatybilnych
danych lub nauką nowego interfejsu użytkownika. Dodatkowe rozszerzenia umożliwiają rozbudowanie o możliwości
następujących produktów:
CAD 3D – zaawansowane rozwiązania do projektowania
Creo oferuje dużą liczbę zaawansowanych, wyspecjalizowanych narzędzi spełniających wiele potrzeb inżynierskich.
Zaczynając od konstrukcji kratownicowych, a kończąc na cyfrowych modelach postaci ludzkich, rozszerzenia Creo
pomagają w ujęciu większej ilości informacji podczas projektowania w 3D.

• Rozszerzenie Creo Flexible Modeling
• Rozszerzenie Creo Options Modeler
• Rozszerzenie Creo Layout
• Rozszerzenie Creo Advanced Assembly
• Rozszerzenie Creo ECAD-MCAD Collaboration
• Rozszerzenie Creo Advanced Framework
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• Rozszerzenie Creo Manikin
• Rozszerzenie Creo Piping and Cabling
• Rozszerzenie Creo Intelligent Fastener
• Rozszerzenie Creo Harness Manufacturing
• Rozszerzenie Creo Design Exploration
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Rozszerzenia CAID 3D
Creo zapewnia możliwości potrzebne do tworzenia precyzyjnych kształtów, powierzchni i estetyki konstrukcji.
Wyzwól swoją kreatywność i pokaż projekty „z najlepszej strony”, używając produktów Creo CAID.

• Rozszerzenie Creo Interactive Surface Design
• Rozszerzenie Creo Advanced Rendering

• Rozszerzenie Creo Reverse Engineering

Rozszerzenia CAE 3D
Weryﬁkacja działania projektów już na wczesnych etapach procesu może Ci pomóc w szybszym uzyskaniu
wyników. Dlatego też Creo daje konstruktorom szeroki zakres zintegrowanych narzędzi do symulacji i analiz, by
pomóc im w pewnym projektowaniu.

• Rozszerzenie Creo Simulation
• Rozszerzenie Creo Advanced Simulation
• Rozszerzenie Creo Behavioral Modeling
• Creo Fatigue Advisor
• Rozszerzenie Creo Mechanism Dynamics

• Creo Topology Optimization
• Rozszerzenie Creo Flow Analysis
• Rozszerzenie Creo Mold Advisor
• Rozszerzenie Creo Spark Analysis
• Rozszerzenie Creo Manikin Analysis
• Rozszerzenie Creo Tolerance Analysis

Rozszerzenia do projektowania narzędzi i obróbki NC 3D
Uproszczenie projektowania narzędzi i obróbki może przyspieszyć czas wprowadzenia produktu na rynek.
Rozwiązania Creo NC and Tooling zapewniają szeroki zakres możliwości projektowania form wtryskowych,
odlewniczych oraz obróbki, dzięki czemu możesz wykorzystać dane 3D – oszczędzając w ten sposób czas
i zmniejszając liczbę błędów.

• Rozszerzenie Creo Progressive Die
• Rozszerzenie Creo Expert Moldbase
• Rozszerzenie Creo NC Sheetmetal
• Rozszerzenie Creo Prismatic and Multi-Surface
Milling

• Rozszerzenie Creo Mold Machining
• Rozszerzenie Creo Production Machining
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• Rozszerzenie Creo Complete Machining
• Rozszerzenie Creo Complete Mold Design
• Rozszerzenie Creo Computer-Aided Veriﬁcation
• Rozszerzenie Creo Tool Design
• Rozszerzenie Creo Additive Manufacturing
• Rozszerzenie Creo Additive Manufacturing plus
rozszerzenie dla Materialise
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Wymiana danych z innymi systemami CAD i pozostałe produkty
Creo Parametric umożliwia natywną wymianę danych z wieloma formatami plików 2D i 3D. Następujące
rozszerzenia oferują także asocjatywną współpracę i inne możliwości, takie jak przetwarzanie rozproszone,
współpracę z aplikacjami ﬁrm trzecich i wiele więcej.

• Rozszerzenie Creo Distributed Batch
• Rozszerzenie Creo Collaboration dla CATIA V4/V5
• Rozszerzenie Creo Collaboration dla SolidWorks
• Rozszerzenie Creo Collaboration dla UG/NX

• Interfejs Creo dla JT
• Rozszerzenie Creo Legacy Data Migration
• Rozszerzenie Creo AR Design Share
• Rozszerzenie Creo Collaboration dla Autodesk
Inventor

Przewaga Creo

Wsparcie sprzętowe i wymagania systemowe

Creo to rozwiązanie CAD 3D, które pomaga Ci w szybszym
budowaniu lepszych produktów poprzez przyspieszenia
wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, ponowne
używanie najlepszych wariantów Twoich projektów
i zastąpienie przypuszczeń faktami. Przejdź z Creo od
najwcześniejszych etapów projektowania produktu do
inteligentnego produktu działającego w sieci. Dodaj
rzeczywistość rozszerzoną, żeby umożliwić wszystkim
wizualizację Twojego projektu. W szybko zmieniającym się
świecie przemysłowego Internetu Rzeczy żadna inna ﬁrma
nie doprowadzi Cię tak szybko i skutecznie do uzyskania
istotnej wartości jak PTC.

Odwiedź stronę wsparcia technicznego PTC, żeby
uzyskać najnowsze informacje o wsparciu sprzętowym
i wymaganiach systemowych.
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Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź
prodart.pl/oprogramowanie/cad lub skontaktuj się
z nami.

© 2018, PTC Inc. (PTC). Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedstawione tu materiały mają
charakter wyłącznie informacyjny, mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia
i nie powinny być interpretowane jako gwarancja, zobowiązanie, warunek lub oferta ze
strony PTC. PTC, logo PTC i wszystkie nazwy i logo produktów PTC są znakami handlowymi
lub zastrzeżonymi znakami handlowymi PTC i/lub jej podmiotów zależnych w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej i w innych krajach. Wszystkie pozostałe nazwy produktów
i ﬁrm są własnością ich odpowiednich właścicieli. Czas wydania dowolnego produktu, łącznie
z wszelkimi narzędziami lub funkcjami może ulec zmianie według uznania PTC.
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