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Rozszerzenie Creo Topology Optimization
Automatycznie optymalizuj swój projekt pod kątem kształtu i wykorzystania materiału

Musisz projektować i opracowywać nowe, innowacyjne produkty, 
które będą atrakcyjne dla klientów, spełniając jednocześnie 
założenia dotyczące ich działania. Ile czasu i pieniędzy będzie Cię 
to kosztować? Skąd weźmiesz nowe pomysły?

Funkcje i korzyści

• Łatwość używania, obejmująca znajomy interfejs 
Creo i schemat pracy.

• Szybkie zdefiniowanie optymalizacji.

• Szybka konwersja wyników optymalizacji topologii 
na rozbudowane dane CAD.

• Definiuj ograniczenia produkcyjne zarówno pod 
kątem drukowania 3D, jak i tradycyjnych procesów 
obróbki.

• Analiza wytrzymałościowa, modalna i termiczna. 

Za pomocą Creo Topology Optimization ustawisz kryteria projektowe, cele i założenia, a następnie pozwolisz, żeby 
pracę przejęło oprogramowanie. W rezultacie otrzymasz parametryczną geometrię CAD spełniającą Twoje warunki. 
Koniec ze spędzaniem godzin, dni czy nawet tygodni na odtwarzaniu „pustej” geometrii. Co więcej, nie ogranicza Cię 
już „przeniesiona” geometria, utrwalone praktyki czy ryzyko przeprojektowania produktów.

Creo Topology Optimization automatyzuje proces projektowania, wykorzystując zaawansowaną technologię 
optymalizacji kształtu, żeby rozwiązać problem zdefiniowany przez kryteria projektowe, cele i założenia. 
Oprogramowanie używa analizy do zaprojektowania optymalnej konstrukcji przy uwzględnieniu opcjonalnych 
ograniczeń materiałowych. Nie musisz szukać najlepszego podejścia. Oprogramowanie zrobi to za Ciebie.

Teraz możesz skupić się na szybszym wprowadzeniu produktu na rynek, obniżeniu kosztów, przyspieszeniu 
wprowadzenia nowych produktów i zwiększeniu wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.

Podstawowy schemat pracy optymalizacji topologii obejmuje: 
zdefiniowanie regionów, obciążeń i utwierdzeń, pokrycie 
części siatką, a następnie przeprowadzenie optymalizacji.
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Standardowy wynik fasetkowy optymalizacji topologii można 
wyświetlić na końcu procesu lub w dowolnej chwili cyklu 
analizy.

Standardową geometrię wynikową optymalizacji topologii 
można skonwertować na model bryłowy w postaci cechy 
Creo Freestyle. Inną opcją jest format STL.

Wybierz spomiędzy dwóch rozszerzeń Topology Optimization:

Creo Topology Optimization Creo Topology Optimization Plus

Ograniczenia 
materiałowe

• Symetria

• Symetria okresowa

• Wytłoczenie

• Wypełnienie

• Symetria

• Symetria okresowa

• Wytłoczenie

• Wypełnienie

• Kucie

• Jednorodność

• Wypełnienie symetryczne

• Wypełnienie promieniste

• Wypełnienie w kształcie szprych

• Okresowość

Liczba analiz 3* Nieograniczona

Typ analizy Wytrzymałościowa
Modalna

Wytrzymałościowa
Modalna
Termiczna

* Ograniczenie 3 analiz do zastosowania do Celu projektowego lub Ograniczenia projektowego.

Kluczowe korzyści

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.
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