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Rozszerzenie Creo® Tolerance Analysis, 
wspomagane technologią CETOL™

ANALIZUJ TOLERANCJE I ODCHYLENIA GEOMETRYCZNE

By szybciej dostarczyć produkty na rynek, projektanci muszą 
rozumieć tolerancje i wpływ odchyleń produkcyjnych na swoje 
projekty.

Z pomocą rozszerzenia Creo Tolerance Analysis (TAE), 
wspomaganego technologią CETOL, konstruktorzy otrzymują 
potężne możliwości analizowania tolerancji w środowisku 
projektowym. Możesz łatwo analizować, wizualizować 
i zrozumieć nawarstwienie tolerancji i odchyleń wymiarowych 
wpływających na Twój produkt.

Optymalizuj projekt pod kątem możliwości 
produkcji

Projektanci potrzebują najlepszych w swojej klasie 
rozwiązań, by sprostać wymaganiom światowych 
rynków. Muszą być w stanie zobaczyć tolerancje 
i odchyłki na swoich modelach projektowych, 
analizować wrażliwości i wizualizować skumulowane 
tolerancje, by zrozumieć ich wpływ i projektować 
produkty, które nie będą sprawiały problemów na 
produkcji. Analizowanie i uwzględnianie tolerancji 
i odchyłek produkcyjnych na wczesnym etapie procesu 
projektowania oszczędza czas i pieniądze.

Rozszerzenie Creo Tolerance Analysis, wspomagane 
technologią CETOL, to solidne rozwiązanie do 
analizowania nawarstwień i przerw tolerancji, które 
jest niezauważalnie zintegrowane ze środowiskiem 
projektowym. Możesz ocenić wpływ tolerancji 
i schematów wymiarowania na wykonalność 
produktu. Rezultat: skrócenie cyklu projektowania, 
niższe koszty i wyższa jakość produktu.

Proste w użyciu, potężne możliwości przeprowadzania analiz 
tolerancji są teraz bezpośrednio zintegrowane ze 
środowiskiem do projektowania Creo, dzięki Creo TAE, 
wspomaganemu technologią CETOL.
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Kluczowe korzyści

• Oceń wpływ tolerancji na możliwości wytworzenia 
projektów.

• Daj możliwość projektowania współbieżnego, by 
mieć pewność, że projekty spełniają wymagania 
produkcyjne.

• Metodologie projektowania Six Sigma, gwarantujące 
jakość produktu.

• Uprość procesy projektowania, popraw 
produktywność i skróć czas wejścia na rynek.

Możliwości i specyfikacja

Proste w użyciu możliwości

• Prosty w nauce i użyciu zintegrowany interfejs 
użytkownika.

• Jednowymiarowe pętle tolerancji.

• Nawarstwienia tolerancji.

• Automatyczna weryfikacja i wymiarów i łańcuchów 
wymiarowych.

• Interaktywna wizualizacja pętli tolerancji.

• Obsługa profili i położenia tolerancji 
geometrycznych.

• Możliwość zapisania w Creo analizy tolerancji jako 
cechy.

• Część zarządzania analizami tolerancji na poziomie 
zespołu.

• Szybko edytuj dane wejściowe analizy, usuwając lub 
zastępując komponenty i wymiary.

Potężna analiza

• Analiza udziału i wrażliwości

• Konfigurowalne zniekształcenia połączeń typu 
sworzeń/otwór.

• Analiza najgorszego przupadku i analiza 
statystyczna

• Sterowane referencjami i adnotacjami 
wymiarowymi.

• Komponenty zastępcze umożliwiają symulowanie 
właściwości wymiaru nieuwzględnianych w modelu 
CAD.

• Automatyczne wypełnianie przerw w modelu.

Wyniki

• Wykresy udziału i wrażliwości

• Automatyczne generowanie raportu w formacie 
HTML.

• Wyświetlenie rozkładu najgorszych przypadków 
i rozkładu statystycznego.

• Odchylenie średnie i standardowe.

• Dynamiczne wyświetlanie wyników w cesze analizy 
tolerancji.

• Wyniki typu odchylenie liczby defektów na milion 
jednostek (DPMU) czy % uzysku można zapisać jako 
parametry w cesze analizy tolerancji.

Creo TAE, wspomagane technologią CETOL, umożliwia Ci 
graficzne przedstawienie wyników wariacji i udziału 
statystycznego.
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Przewaga Creo

Creo jest łatwe do nauki i pracy i jest dostępne w wielu 
różnych pakietach zaprojektowanych tak, by sprostać 
wymaganiom Twojej firmy. Niezależnie od tego, czy 
potrzebujesz opłacałnego systemu CAD 3D, 
zawierającego wszystkie podstawowe możliwości 
projektowania, czy wszechstronnego systemu rozwoju 
produktu, bezproblemowo połączonego z łańcuchem 
dostaw, rozwiązanie znajdziesz w postaci jednego, 
w pełni skalowanego oprogramowania. Wybierz 
pakiet, który odpowiada Twoim aktualnym potrzebom. 
Gdy Twoje potrzeby się zwiększą, możesz łatwo 
zaktualizować pakiet do wersji odpowiedniej na 
przyszłość, wykorzystującej tę samą platformę – a to 
oznacza brak przenoszenia danych i spójne 
doświadczenia użytkowania.

Rozszerzenie Creo Tolerance Analysis, wspomagane 
technologią CETOL, umożliwia konstruktorom 
tworzenie produktów zaprojektowanych z myślą 
o wytworzeniu. Będąc częścią rodziny Creo, czyli 
zintegrowanych rozwiązań CAD/CAM/CAE, daje 
inżynierom i projektantom znaczną przewagę, 
ponieważ Creo jest w pełni asocjatywne. Oznacza to, 
że każda zmiana wprowadzona w projekcie jest 
automatycznie odzwierciedlana we wszystkich 
obiektach zależnych – bez przenoszenia jakichkolwiek 
informacji o modelu. Eliminując przenoszenie danych, 
nie tylko oszczędzasz czas, ale unikasz też błędów 
wynikających z importu. Creo daje Ci wszystko, czego 
potrzebujesz, by tworzyć i szybko aktualizować 
wysokiej jakości zwycięskie projekty.

Wsparcie systemowe i wymagania sprzętowe

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.

http://support.ptc.com/partners/hardware/current/support.htm
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