
GŁÓWNE
USPRAWNIENIA

PRZYGOTUJ SWOJE NAJLEPSZE PROJEKTY W KRÓTSZYM CZASIE
Nasze najlepsze Creo. Jak nigdy dotąd. Szeroka gama usprawnień na podstawie sugestii użytkowników 

pomoże Ci zwiększyć codzienną produktywność. To nowe narzędzia do zarządzania, maniupolowania 

i poznawania modeli CAD, jak również usprawnienia możliwości projektowania ergonomicznego, MBD, 

symulacji, projektowania generatywnego oraz wytwarzania przyrostowego i ubytkowego.

OBSŁUGA I PRODUKTYWNOŚĆ

• Używając nowej funkcji podziału powierzchni, możesz stworzyć nowe regiony, 
a następnie ograniczyć utwierdzenia i obciążenia do okreslonych obszarów modelu. 
Daje Ci to większą kontrolę nad PMI i umożliwia nowe podejście do pracy przy MBD, 
symulacji, tworzenu geometrii i przypisywania ustawień wyglądu.

• Usprawnienia drzewa modelu sprawiają, że założenia projektowe są czytelniejsze 
i dają lepszy obraz przyrostowego budowania geometrii. W drzewie modelu 
znajdziesz nowe drzewo płatów, elementów projektowych oraz nowy pasek 
narzędzi.

• Usprawnienia szkicownika obejmują ulepszenie polecenia rzutowania 
i rozbudowanie narzędzi inspekcyjnych.

• Proste, ale potężne pędzle Freestyle umożliwiają niezrównane rzeźbienie kształtów 
organicznych oraz większą kontrolę definicji i połączeń krzywej.

• Usprawnienia w zakresie ECAD umożliwiają importowanie z plików EDA (Electric 
Design Automation) warstw sitodrukowych i masek lutowniczych jako danych ECAD.

MODEL-BASED DEFINITION (MBD) I DOKUMENTACJA

• Intuicyjne tworzenie, umieszczanie i edytowanie symboli chropowatości powierzchni

• Dynamiczne przekształacanie symboli chropowatości powierzchni nowoczesnymi 
uchwytami

• Semantyczne adnotacje chropowatości powierzchni zgodne z najnowszymi 
normami ASME i ISO i zawierające dodatkowe informacje dla użytkowników

• Zmodernizowane narzędzia kreskowania ułatwiające identyfikowanie komponentów, 
obiektów lub obszarów na rysunku
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• Większy wybór modyfikatorów symboli w module Geometric Dimensioning & 
Tolerance (GD&T) Advisor w celu zapewnienia zgodności z normami i zwiększenia 
produktywności pracy z adnotacjami.

• Oszczędzaj czas, tworząc łatwiej brakujące wymiary „na żądanie” w GD&T, używając 
zakładki „Stwórz wybrane (Create Selected)” w panelu cechy. Funkkcja dostępna dla 
prostych otworów, wałków, rowków, płyt i otworów wpustowych. 

PROJEKTOWANIE ERGONOMICZNE

• Stwórz niestandardowe populacje manekinów i dodaj atrybuty charakterystyczne dla 
klienta. Możesz zastąpić manekiny lub zapisać swojego niestandadrdowego 
manekina jako pojedynczy zespół nierozdzielny. Uchwyt 3D umożliwia ruch do 
przodu i do tyłu. Usprawniliśmy także manipulowanie manekinem i obsługę 
utwierdzeń.

• Innowacyjna funkcja pola widzenia pokaże Ci wpływ decyzji projektowych na pole 
widzenia użytkownika. Wybierz obiekty przesłaniające widoczność, a stożek 
widoczności pokaże Ci wynikowe pole widzenia. Teraz z łatwością możesz pojąć ten 
aspekt swojego projektu lub projektować zgodnie z danym standardem.

SYMULACJA I PROJEKTOWANIE GENERATYWNE

• Creo Simulation Live wprowadza analizę wielu zjawisk fizycznych w równoczesnej 
analizie wytrzymałościowej i termicznej oraz umożliwia uwzględnienie żyroidów 
i cech siatek w analizach przepływów.
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• Z pomocą wysokiej jakości narzędzia Creo Ansys Simulation możesz automatycznie 
stworzyć geometrię powierzchni środkowej w siatkach powłokowych; przykładać 
obciążenia w celu stworzena połączenia sworznia z otworem; oraz analizować 
struktury nieutwierdzone.

• Użyj Creo Flow Analysis, by przeprowadzać wiele analiz obliczeniowej dynamiki 
płynów w więcej niż jednym modelu i wykorzystaj integrację z rozszerzeniem Creo 
Behavioral Modeling by przeprowadzać optymalizacje i badania wrażliwości.

• Usprawnienia projektowania generatywnego obejmują możliwość projektowania 
produktów pod kątem zdefiniowanego współczynnika bezpieczeństwa. Możesz 
także przeprowadzić optymalizację modalną, by uzyskać żądaną charakterystykę 
częstoliwościową wybranego materiału.

SYMULACJA I PROJEKTOWANIE GENERATYWNE

USPRAWNIENIA OBRÓBKI WYSOKOOBROTOWEJ (HSM)

• Geodezyjny 5-osiowy zabieg wykończeniowy

• Posuw adaptacyjny w zabiegach HSM frezowania zgrubnego i zgrubnego 
resztkowego

• Zakładka ruchów narzędzia we wszystkich zabiegach HSM w celu zwiększenia 
trwałości narzędzia

• Geodezyjny 5-osiowy zabieg wykończeniowy w celu uzyskania lepszej 
chropowatości powierzchni i dodatkowej elastyczności 5-osiowych zabiegów 
wykończeniowych

• W pełni asocjatywne modele przygotówek dla każdego etapu procesu dostępne 
w drzewie modelu

• Zwiększona elastyczność definiowania zabiegów NC i ustawiania kolorów ścieżki 
narzędzia
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USPRAWNIENIA WYTWARZANIA PRZYROSTOWEGO

• Obsługa otwartych płatów w siatkach stochastycznych umożliwiająca tworzenia 
siatek skórnych

• Zmienne odsunięcie ściany dla siatek bazujących na formułach matematycznych

• Zdefiniowane przez użytkownika struktury wsporcze

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.

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