
BĄDŹ NA BIEŻĄCO: NOWOŚCI OD CREO 5 DO CREO 9

Stwórz swoje najlepsze projekty w krótszym czasie. Przejdź na najnowszą wersję, by zyskać 
usprawnienia podstawowych narzędzi modelowania, ulepszenia produktywności i przełomowe 
możliwości, których oczekujesz od oprogramowania, któremu ufasz. Każdego roku PTC sprawia, że 
Twoja praca jest łatwiejsza i szybsza. Pomyśl, co jeszcze jest możliwe i BĄDŹ NA BIEŻĄCO.

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 IIoT, 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.

CREO 9.0 WPROWADZA…

Usprawnienia obsługi i produktywności. Zarządzanie drzewem modelu 
nigdy nie było łatwiejsze, a funkcja podziału powierzchni upraszcza 
analizy i poszerza możliwości MBD. Szkicownik, wieloobiektowość 
i narzędzia ECAD również są lepsze niż kiedykolwiek wcześniej. Proste 
i potężne pędzle Freestyle dają niezrównane możliwości rzeźbienia 
kształtów organicznych.

Łatwiejsze Model-Based Definition (MBD) i dokumentacja. Intuicyjne 
tworzenie, umieszczanie i edytowanie symboli chropowatości 
powierzchni wraz z semantycznymi adnotacjami chropowatości 
powierzchni zgodnymi z najnowszymi normami ASME i ISO. Tworzenie 
dokumentacji jest też łatwiejsze dzięki nowym narzędziom definiowania 
schematów kreskowania.

Usprawnione projektowanie ergonomiczne. Ludzie korzystający 
z Twoich produktów nie są jednego rozmiaru czy kształtu. Obecnie 
możesz tworzyć niestandardowe manekiny, zapisywać je w swojej 
bibliotece i dowolnie nimi manipulować. Innowacyjne funkcje pola 
widzenia pokażą Ci wpływ decyzji projektowych na pole widzenia 
użytkownika.

Rozbudowanie możliwości symulacji i projektowania generatywnego. 
W Creo Simulation Live możesz teraz przeprowadzać jednocześnie 
analizy wytrzymałościowe i termiczne oraz uwzględnić w badaniach 
przepływów struktury siatkowe i żyroidowe. Używając projektowania 
generatywnego, możesz projektować produkty pod kątem założonego 
współczynnika bezpieczeństwa oraz przeprowadzać optymalizacje 
modalne.
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Szersze możliwości wytwarzania ubytkowego i przyrostowego. 
Popraw chropowatość powierzchni, stosując geodezyjne ścieżki 
narzędzi 5-osiowego zabiegu wykończeniowego. W wytwarzaniu 
przyrostowym możesz obecnie stworzyć też siatki skórne na otwartych 
płatach powierzchni.

CREO 8.0 WPROWADZA…

Usprawnienia obsługi i produktywności. Skorzystaj 
z usprawnionych narzędzi do dokumentowania i wizualizowania 
struktury modelu oraz z zespołów nierozdzielnych. Rozbudowano 
także możliwości tworzenia otworów.

Łatwiejsze Model-Based Definition (MBD) i dokumentacja. 
Zmodernizowany interfejs umieszczania symboli upraszcza tworzenie 
definicji MBD. GD&T Advisor oferuje rozszerzoną obsługę zespołów.

Rozbudowanie symulacji i optymalizacji. W Creo Generative Design 
możesz skorzystać z łatwiejszego zdefiniowania optymalizacji dzięki 
automatycznej kopercie oraz z rozszerzonego wsparcia dla projektów 
odlewów. Creo Simulation Live obejmuje obecnie obsługę analiz 
płynów w stanie ustalonym*.

Szersze możliwości wytwarzania ubytkowego 
i przyrostowego. Wykorzystaj siatki sterowane symulacjami do 
wyeliminowania ręcznego procesu definiowania zmienności 
wewnątrz siatki. W zakresie obróbki ubytkowej Creo obsługuje 
obecnie frezowanie wysokoobrotowe w 5 osiach.
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CREO 7.0 WPROWADZA…

Projektowanie generatywne. Wesprzyj swój proces projektowania 
mocą sztucznej inteligencji. Teraz możesz tworzyć zoptymalizowane 
projekty produktów w oparciu o utwierdzenia i wymagania – łącznie 
z materiałami i procesami produkcyjnymi – a wszystko to wewnątrz 
środowiska projektowego Creo.

Potężniejsze narzędzia projektowania sterowanego symulacjami. 
Creo Simulation Live z symulacjami przepływu płynów w czasie 
rzeczywistym, badaniami parametrycznymi, tworzeniem wykresów 
i badań termicznych w stanie nieustalonym.

Creo ANSYS Simulation. Kompletne rozwiązanie do 
przeprowadzania analiz wytrzymałościowych, termicznych i analiz – 
ze wsparciem dla eksperymentów projektowych i rozwiązań 
z analizą wielu zjawisk fizycznych.

Szersze możliwości wytwarzania 
przyrostowego

Projektowanie wieloobiektowe. To kluczowe usprawnienie 
produktywności umożliwia Ci swobodną i wydajną pracę 
z niepołączoną ze sobą, stykającą się i przenikającą się geometrią.

Sterowane formułami Stochastyczne
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CREO 6.0 WPROWADZA…

Creo Simulation Live (CSL) na technologii ANSYS. Teraz możesz 
otrzymać w czasie rzeczywistym wskazówki dotyczące 
podejmowanych decyzji projektowych. CSL działa cicho w tle. Żadnych 
osobnych okien, żadnego konfigurowania, żadnego zachodu. Tylko 
natychmiastowa odpowiedź w środowisku modelowania Creo.

Więcej chmurowej Rzeczywistości rozszerzonej. Z łatwością 
publikuj i zarządzaj nawet dziesięcioma projektami, kontrolując 
dostęp do każdego wrażenia i usuwając stare według uznania.

Nowe możliwości wytwarzania przyrostowego. Buduj siatki sterowane 
formułami matematycznymi, takie jak żyroidy, pianki stochastyczne lub 
siatki konforemne; analizuj i optymalizuj kierunek budowania; 
wykorzystaj też usprawnione okno z wynikami.

CREO 5.0 WPROWADZA…

Optymalizacja topologii. Twórz automatycznie zoptymalizowane 
kształy bazujące na wprowadzonych danych i zdefiniowanych 
kryteriach. Stwórz geometrię bryłową, używając optymalizacji topologii, 
nie wychodząc z Creo.

Creo Flow Analysis. Wprowadź do swojego procesu projektowania 
obliczeniową dynamikę płynów. Zaprojektowane specjalnie dla 
inżynierów konstruktorów narzędzia umożliwią Ci wcześniejsze 
i częstsze analizowanie przepływu gazów i cieczy.

Creo Mold Machining. Generuj zoptymalizowane ścieżki narzędzi 
obróbki wysokoobrotowej odpowiednie dla produkcji jednostkowej 
i niskonakładowej.
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CREO 5.0 WPROWADZA…

Creo Additive Manufacturing Plus for Materialise. Niezależnie od tego, 
czy drukujesz, używając polimerów, czy metalu, Creo obsługuje 
drukarki plastików firm Stratasys i 3D Systems, jak również bibliotekę 
drukarek Materialise.

CREO 4.0 WPROWADZA…

Wytwarzanie przyrostowe. Pożegnaj niespójny proces i przejdź od 
koncepcji do wydruku, pozostając cały czas w Creo.

Model-Based Definition. Creo GD&T Advisor to ostatni krok strategii 
MBD. To narzędzie poprowadzi Cię i nauczy prawidłowego stosowania 
odpowiedniego, aktualnego standardu zapewniając, że uzyskasz 
w pełni udokumentowany i opisany model.

Chmurowa rzeczywistość rozszerzona. Publikuj wrażenia 
rzeczywistości rozszerzonej bezpośrednio z Creo.

Projektowanie inteligentnych, połączonych w sieć produktów. 
Wykorzystaj Creo Product Insight do połączenia rzeczywistych 
czujników z ich odpowiednikami cyfrowymi w swoim modelu CAD, co 
umożliwi Ci lepsze zrozumienie działania produktu w warunkach 
eksploatacyjnych.

Odwiedź naszą stronę, żeby uzyskać najnowsze informacje o wsparciu systemowym i wymaganiach sprzętowych.
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