
Rozszerzenie Creo® EZ Tolerance Analysis
ŁATWY SPOSÓB PRZEPROWADZENIA 1-WYMIAROWEJ ANALIZY ŁAŃCUCHA TOLERANCJI

Analiza tolerancji dla współczesnego inżyniera konstruktora

Rozszerzenie Creo EZ Tolerance Analysis to potężne rozwiązanie służące do analizy łańcucha 
tolerancji zintegrowane niezauważalnie ze środowiskiem projektowym Creo. Graficzny interfejs 
użytkownika jest łatwy do opanowania i użycia. Możesz ocenić wpływ tolerancji i schematów 
wymiarowania na wykonalność konstrukcji bez przeprowadzania żmudnych analiz w arkuszach 
kalkulacyjnych. Co więcej, każda zmiana wprowadzona w projekcie jest automatycznie 
odzwierciedlana na wszystkich kolejnych poziomach – bez ryzyka pojawienia się błędów 
wynikających z przenoszenia informacji. Rezultat: krótsze cykle opracowania produktu, niższe koszty 
i wyższa jakość produktu.

Łatwe w użyciu funkcje

• Oceń wpływ tolerancji na montaż części, podświetlając problematyczne obszary.

• Zdefiniuj w tym samym modelu wiele analiz łańcuchów tolerancji, używając powierzchni i cech.

• Zmodyfikuj zapisaną część lub jej tolerancję i natychmiast uzyskaj zaktualizowane wyniki analizy łańcucha.

• Wyświetl interaktywną pętlę tolerancji.

• Oceń tolerancje kształtu, położenia, współosiowości, symetrii i bicia.

* Creo 6.0 i wcześniejsze kompatybilne z rozszerzeniem Creo Tolerance Analysis
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Potężne wyniki

• Tabele wyświetlające cele i wyniki każdej analizy łącznie z wizualnym oznaczeniem spełnienia wymagań.

• Generowane automatycznie wykresy kontrybucji i wrażliwości z wynikami statystycznymi, najgorszego przypadku 

i RSS.

• Mierniki jakości dla analizy statystycznej obejmują Cpk, Sigma, DPMO i % uzysku.

• Szczegółowy raport z graficznym przedstawieniem pętli wymiarów i czynników składowych, posortowanych od 

największego do najmniejszego.

• Raporty w formacie HTML w celu łatwego udostępniania.

Łatwe w użyciu, potężne 

funkcje analizy tolerancji 

geometrycznych są teraz 

zintegrowane bezpośrednio 

ze środowiskiem Creo 

poprzez rozszerzenie Creo 

EZ Tolerance Analysis.

Creo to rozwiązanie 3D CAD, które pomaga Ci szybciej budować lepsze produkty poprzez przyspieszenie 
wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, ponowne wykorzystywanie najlepszych projektów i zastąpienie 
przypuszczeń faktami. Przejdź od najwcześniejszych etapów konstrukcji produktu do inteligentnego, połączonego 
produktu, używając Creo. Dzięki chmurowej rzeczywsitości rozszerzonej dostępnej w każdym stanowisku Creo 
możesz natychmiast współpracować z każdym na każdym kroku procesu rozwoju produktu. W szybko zmieniającym 
się świecie przemysłowego IoT żadna inna firma nie zapewni Ci znaczących korzyści tak szybko i sprawnie, jak PTC.

Przewaga Creo

Wymagania systemowe i wsparcie sprzętowe: odwiedź stronę wsparcia technicznego PTC, aby uzyskac najnowsze 
informacje dotyczące wymagań systemowych i wsparcia sprzętowego.

Więcej informacji: odwiedź prodart.pl/oprogramowanie/cad/creo-parametric lub skontaktuj się z naszym działem 
handlowym.
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