
Projektowanie generatywne w Creo®

Rozszerzenie Creo Generative Topology i rozszerzenie Creo Generative Design

Wykorzystaj moc Sztucznej Inteligencji i zrealizuj swoje projekty w krótszym czasie

Projektowanie generatywne autonomicznie tworzy optymalne projekty modeli CAD na podstawie 

zestawu ograniczeń, które zdefiniujesz. Oba rozwiązania do projektowania generatywnego 

pomogą Ci opracować wysokiej jakości, tańsze, gotowe do wytworzenia produkty bez 

opuszczania środowiska projektowego Creo. Zaadaptuj otrzymane wyniki albo użyj ich jako 

gotowego rozwiązania.

Pozwól, by projektowanie generatywne przyniosło Ci 
korzyści płynące z transformacji cyfrowej. Mając 
możliwość szybkiego zgłębiania innowacyjnych 
projektów, zbliżasz się do obniżenia kosztów, poprawienia 
jakości i skrócenia czasu wejścia na rynek. Szybsza 
eksploracja umożliwia dogłębniejsze zbadanie różnych 
kombinacji materiałów i procesów produkcyjnych, 
ujawniając nieoczekiwane czasami rozwiązania.

GTO szybko generuje zoptymalizowane projekty 
spełniające Twoje wymagania i konwertuje je na bogatą 
geometrię brzegową (B-rep), dzięki czemu nie musisz 
przerywać pracy parametrycznej. Ponieważ 
projektowanie generatywne jest zintegrowane z Creo, nie 
musisz importować/eksportować warunków obciążeń 
i geometrii.

• Bezproblemowe przygotowanie scenariusza. Po prostu 
wybierz przestrzenie projektowe, dodaj obciążenia 
i utwierdzenia, a następnie zdefiniuj cele, materiał 
i proces produkcyjny. Użyj wyników jako gotowego 
projektu lub rozwijaj je dalej.

• Wsparcie dla wielu powszechnych wymagań 
produkcyjnych, od wytwarzania tradycyjnego po 
przyrostowe.

• Możliwość podglądu i zbadania zoptymalizowanego 
projektu wraz z wynikami symulacji.

• Interaktywny proces, w którym wyniki są 
dynamicznie aktualizowane po wprowadzeniu zmian 
w geometrii i ustawieniach.

• Automatyczna rekonstrukcja zoptymalizowanych 
wyników w bogatą geometrię brzegową (B-rep) lub 
model teselowany.

• Analiza wytrzymałościowa.

• Umożliwia wcześniejsze włączenie młodszych 
konstruktorów do procesu projektowania poprzez 
wykorzystanie GTO do przekształcenia wymagań 
projektowych w możliwe do wytworzenia 
konstrukcje.

Łatwo przygotuj optymalizację, definiując przestrzeń projektową, 
obciążenia i ograniczenia, proces produkcyjny i materiały.

Funkcje i korzyści

Generative Topology Optimization (GTO)

Prosta konfiguracja
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Podgląd optymalizacji

Konwergentne rozwiązanie wykorzystujące ograniczenie w postaci 
linii podziałowej wspierające odlewniczy proces produkcyjny.

Creo Generative Design Extension (GDX)

Gdy chcesz szybko i równolegle rozważyć wiele 
scenariuszy, zwróć się do opartego na chmurze GDX.
GDX rozszerza możliwości projektowania 
generatywnego Creo poprzez umożliwienie 
jednoczesnego analizowania wielu scenariuszy 
projektowych z wykorzystaniem wydajnej chmury 
obliczeniowej.
GDX identyfikuje najlepsze opcje, łącznie z tymi, które 
nie przyszły Ci do głowy i prezentuje te informacje 
w postaci interaktywnych wykresów i raportów.

Funkcje i korzyści

• Wykorzystaj chmurę, by przeanalizować wiele 
scenariuszy o różnych wymaganiach, celach, 
materiałach i metodach produkcji.

• Konfiguracja jest prosta dzięki poleceniom 
skonsolidowanym w znajomym interfejsie Creo 
i menu kontekstowym.

• Ciesz się zwiększoną innowacyjnością 
i produktywnością. „Odziedziczona” geometria 
i stosowane paktyki już Cię nie ograniczą, gdy 
projekty spełniające Twoje wymagania można 
szybko wygenerować i zoptymalizować.

• Pracuj z bogatymi danymi wyjściowymi CAD 
w znajomym środowisku Creo. Wyniki można 
przedstawić w postaci geometrii teselowanej dla 
wytwarzania przyrostowego lub zrekonstruować jako 
pełną geometrię brzegową (B-rep) wykorzystywaną 
w kolejnych procesach.

Wyniki nadające się do produkcji

Ostateczny komponent w pełnym zespole motocykla.

Alternatywne projekty do rozważenia

Creo to rozwiązanie 3D CAD, które pomaga Ci szybciej 
budować lepsze produkty poprzez przyspieszenie 
wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Z prostym 
w opanowaniu Creo płynnie przejdziesz od 
najwcześniejszych etapów projektowania produktu do 
produkcji i poza nią. Połącz potężne, sprawdzone 
funkcje z nowymi technologiami, takimi jak 
projektowanie generatywne, rzeczywistość 
rozszerzona, symulacja w czasie rzeczywistym, 
wytwarzanie przyrostowe i IoT, by szybciej tworzyć 
nowe iteracje, zredukować koszty i poprawić jakość 
produktu. Świat rozwoju produktu zmienia się szybko 
i tylko Creo ma narzędzia, które dadzą Ci przewagę 
nad konkurencją i większy udział w rynku.
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