


PROGRAMY PTC DO SYMULACJI
Zaprojektowane specjalnie dla inżyniera oprogramowanie PTC do symulacji zawiera znajomy interfejs Creo, 
terminologię inżynierską i pełną integrację z danymi CAD i CAE. Na wyciągnięcie ręki masz kompletne analizy 
wytrzymałościowe, termiczne i analizy drgań ze wszechstronnymi możliwościami analizy metodą elementów 
skończonych (MES).

Jeżeli projektując potrzebujesz informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, wybierz najnowszy dodatek do oferty 
oprogramowania PTC do symulacji: Creo Simulation Live na bazie technologii firmy ANSYS. Po prostu zdefiniuj kilka 
prostych warunków, a oprogramowanie zajmie się resztą, pokazując wyniki w czasie rzeczywistym, gdy Ty edytujesz 
lub tworzysz cechy. To nie tylko wygoda i szybkość, to wskazówki projektowe jako normalna część Twojej pracy.

Możliwość
Rozszerzenie* 
Creo 
Simulation

Rozszerzenie 
Creo 
Advanced 
Simulation

Symulacja w czasie rzeczywistym

Analiza części i zespołów metodą 
elementów skończonych

Statyczna analiza wytrzymałościowa

Modelowanie idealizacji elementów 
skończonych

Automatyczne generowanie siatki mesh

Wyświetlanie wyników i raportowanie

Analiza modalna i wyboczenia

Analiza termiczna stanu ustalonego

Optymalizacja projektu

Analiza kontaktu

Zaawansowane idealizacje elementów 
skończonych

Materiały nieliniowe i duże 
odkształcenia

Analiza dynamiczna i z naprężeniem 
wstępnym

Analiza termiczna nieliniowa i stanu 
nieustalonego 

*Proces bez siatki mesh

*Tylko modalna

* Rozszerzenie Creo Simulation jest dostępne również jako samodzielna aplikacja (Creo Simulate)
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Symulacja w czasie rzeczywistym
• Otrzymaj w kilka sekund wyniki dla części i zespołów bezpośrednio w środowisku 

modelowania

• Dynamiczna aktualizacja analizy podczas edytowania i tworzenia cech lub zmian własności

• Na bazie technologii firmy ANSYS

• Wszechstronna biblioteka materiałów

Analiza wytrzymałościowa
• Określ spójność wytrzymałościową komponentów poddanych rzeczywistym 

utwierdzeniom i obciążeniom

• Zbadaj wyniki w postaci naprężeń i odchyleń

Analiza termiczna
• Analizuj wpływ gorąca lub zimna poprzez dodanie do swojej 

geometrii warunków brzegowych

Analiza modalna
• Oceniaj i przewiduj częstotliwości własne swojego układu i powiązane 

z nimi postacie drgań

PAMIĘTAJ: produkty wykorzystujące technologię firmy ANSYS nie podlegają ofertom Remix ani Restack.

http://www.ptc.com
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MOŻLIWOŚCI CREO DESIGN ESSENTIALS:

Analiza metodą elementów skończonych części i zespołów
• Poznaj odpowiedź swojego projektu na różne stany obciążenia

• Pełna integracja ze środowiskiem Creo CAD 3D

• Automatyczna weryfikacja zapewniająca solidne i wiarygodne wyniki analiz

• Wszechstronna biblioteka materiałów

• W pełni automatyczne generowanie siatki mesh bezpośrednio na geometrii CAD 3D

• Spójne zarządzanie jednostkami miar w całej aplikacji

Statyczna analiza wytrzymałościowa
• Określ w swoim produkcie dokładne naprężenia, odkształcenia i przemieszczenia

• Przeprowadzaj liniowe analizy statyczne

• Łatwe stosowanie obciążeń i warunków brzegowych z zastosowaniem terminologii 
inżynierskiej

Modelowanie idealizacji elementów skończonych
• Bryły, powłoki i belki

• Sprężyny i masy

• Spoiny i elementy złączne

• Połączenia sztywne

Automatyczne generowanie siatki mesh
• Twórz dokładne siatki mesh bezpośrednio na geometrii CAD 3D

• Siatki mesh dokładnie odwzorowują bardzo szczegółową i zakrzywioną geometrię

• Automatyczna aktualizacja i dopracowanie siatek mesh w celu zapewnienia dokładnych 
symulacji

• Wsparcie dla brył (czworościan, klin, hex), powłok (trójkąt, czworokąt), belek, sprężyn, 
elementów masowych

• Elastyczność definiowania różnych rozmiarów, rozkładu i kształtów elementów 
(mapowanie siatki mesh, bryły cienkościenne) 

http://www.ptc.com
https://www.prodart.pl


Strona 5 z 8  |  Możliwości symulacji w Creo ptc.com  |  prodart.pl

MOŻLIWOŚCI ROZSZERZENIA CREO SIMULATION*
*Rozszerzenie Creo Simulation jest dostępne również jako samodzielna aplikacja (Creo Simulate)

Wyświetlanie wyników i raportowanie
• Pełne przetwarzanie wyników obejmujące wykresy konturów, izopowierzchni, przekrojów 

i wykresy 2D

• Twórz i zapisuj animacje wyników (odkształcenia)

• Raporty na temat naprężeń zlinearyzowanych

• Wyświetlanie wyników w wielu oknach

• Tworzenie szablonów definicji okna wyników

• Eksport raportów do popularnych formatów: VRML, MPG, AVI, wykresy, Microsoft Excel

Analiza modalna i analiza wyboczenia
• Wyznacz postacie drgań własnych 

• Automatyczna obsługa przypadków trybu sztywnego (nieutwierdzonego)

• Wyznacz obciążenia krytyczne albo rozwiąż problemy niestabilnego przeskoku

Analiza termiczna stanu ustalonego
• Symuluj wpływ temperatury na produkt 

• Analizuj przewodzenie i konwekcję wymiany cieplnej

• Używaj wysoce konfigurowalnych rozkładów, żeby przyłożyć obciążenia do geometrii

• Przenieś wyniki analizy termicznej do analizy wytrzymałościowej, żeby zrozumieć 
oddziaływanie obciążenia cieplnego

Optymalizacja projektu
• Wykorzystaj potężne, zautomatyzowane i hierarchiczne podejście do optymalizacji projektu

• Obniż koszty produkcji, optymalizując swój produkt tak, żeby spełnił wiele kryteriów, takich 
jak zachowanie wytrzymałości produktu z jednoczesną redukcją masy

• Oszczędź czas, tworząc automatycznie kolejne iteracje projektu aż do spełnienia wymagań 
projektowych

• Zmniejsz liczbę błędów, używając wyników z zewnętrznych narzędzi do bezpośredniego 
sterowania projektem bez ręcznego przenoszenia danych

http://www.ptc.com
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(Kontynuacja możliwości rozszerzenia Creo Simulation)

Analiza kontaktu
• Symuluj siły przenoszone pomiędzy komponentami podczas zetknięcia 

• Automatyczne wykrywanie interfejsu kontaktu

• Uwzględniaj w interfejsach kontaktu efekt tarcia

• Symuluj sytuacje skurczowe lub zatrzaskowe

MOŻLIWOŚCI ROZSZERZENIA CREO ADVANCED SIMULATION:

Zaawansowane idealizacje elementów skończonych
• Powłoki kompozytowe (laminaty) 

• Nieliniowe sprężyny (wykres siła/odkształcenie)

• Pęknięcia, mechanika pękania

• Łącza masowe

Analiza nieliniowa i duże odkształcenia
• Łatwe definiowanie materiałów sprężysto-plastycznych i hipersprężystych 

• Przeprowadzaj nieliniową analizę wytrzymałościową

• Obciążenia zmienne w czasie

• Zrozum występujące w modelu naprężenia własne

• Duże odkształcenia cienkich/smukłych produktów 

Analiza dynamiczna i z naprężeniem wstępnym
• Dynamiczna analiza wytrzymałościowa w dziedzinie czasu, częstotliwości i widma oraz 

analiza na obciążenie losowe

• Wykorzystaj wyniki z poprzedniej analizy statycznej do wyznaczenia wpływu naprężeń 
wstępnych na analizę modalną lub wytrzymałościową

• Wyświetl pełne wyniki dla dowolnej częstotliwości lub przedziałów czasowych

Analiza termiczna nieliniowa i stanu nieustalonego
• Konwekcje zależne od temperatury

• Promieniowanie cieplne

• Własności materiałowe zależne od temperatury

• Warunki brzegowe zależne od czasu

http://www.ptc.com
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POSZERZAJ SWOJE MOŻLIWOŚCI SYMULACJI ZE WZROSTEM WYMAGAŃ

Dynamika mechanizmu
• Wyznacz siły reakcji w projekcie mechanizmu

• Możliwość uwzględnienia grawitacji, sprężyn, tłumików i wymuszeń siłowych

• Definiuj połączenia krzywkowe pomiędzy częściami mechanizmu

• Zautomatyzowany transfer wyników MDO do analizy wytrzymałościowej w celu 
wyznaczenia naprężeń w mechanizmie

Analiza tolerancji
• Oceń wpływ tolerancji na zdolności produkcyjne projektów

• Nawarstwianie się tolerancji

• Automatyczna weryfikacja wymiarów i łańcuchów wymiarowych

• Wyświetlanie rozkładów statystycznych w postaci graficznej

• Wykresy udziału i czułości

Analiza wypełnienia formy
• Zidentyfikuj potencjalne problemy z wypełnieniem formy

• Podnieś jakość projektu, skróć cykle produkcyjne i zmniejsz liczbę poprawek form

• Łatwe w użyciu dla niespecjalisty bez szerokiej znajomości analiz tworzyw sztucznych

Analiza zmęczeniowa
• Dynamiczna analiza wytrzymałościowa w dziedzinie czasu, częstotliwości i widma oraz 

analiza na obciążenie losowe

• Wykorzystaj wyniki z poprzedniej analizy statycznej do wyznaczenia wpływu naprężeń 
wstępnych na analizę modalną lub wytrzymałościową

• Wyświetl pełne wyniki dla dowolnej częstotliwości lub przedziałów czasowych

http://www.ptc.com
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POSZERZAJ SWOJE MOŻLIWOŚCI SYMULACJI ZE WZROSTEM WYMAGAŃ

Analiza czynnika ludzkiego
• Skróć czas, zmniejsz budżet i starzenie się związane z fizycznymi prototypami

• Zadbaj o zgodność z normami i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia 
i ergonomii stanowiska pracy

• Komunikuj i udostępniaj skomplikowane problemy dotyczące interakcji człowieka 
z produktem

Notatnik inżynierski
• Osadź arkusz PTC Mathcad bezpośrednio w modelu Creo

• Osadzony arkusz można otworzyć, edytować i zapisać w modelu Creo

• Wszystkie szczegóły projektowe w arkuszu są automatycznie przenoszone razem 
z modelem Creo

PRZEWAGA CREO
Creo to rozwiązanie CAD 3D, które pomaga Ci budować szybciej lepsze produkty poprzez przyspieszenie 
wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, ponowne wykorzystywanie najlepszych elementów Twoich projektów 
i zastąpienie przypuszczeń faktami. Przejdź z Creo od najwcześniejszych etapów projektowania produktu do 
inteligentnego, połączonego produktu. Dodaj rzeczywistość rozszerzoną, żeby umożliwić wszystkim 
wizualizację Twojego projektu. W szybko zmieniającym się świecie przemysłowego Internetu Rzeczy, żadna inna 
firma nie zapewni Ci tak szybko i sprawnie znaczących korzyści jak PTC.

Odwiedź stronę pomocy technicznej PTC, żeby uzyskać najbardziej aktualne informacje o wsparciu sprzętowym 
i wymaganiach systemowych.

https://support.ptc.com/appserver/common/login/ssl/login.jsp?dest=%2Fappserver%2Fcs%2Fportal%2F&msg=1
http://www.ptc.com
https://www.prodart.pl

