
CREO 
SIMULATION 
LIVE
Reakcja w czasie 
rzeczywistym podczas 
projektowania

A gdyby Twój program 3D CAD bieżąco reagował na Twoje decyzje projektowe?

To możliwe. W Creo Simulation Live definiujesz kilka prostych warunków, 

a oprogramowanie działa w tle, zapewniając Ci natychmiastową, dynamiczną 

informację zwrotną wewnątrz środowiska modelowania Creo.

Nie jest tajemnicą, że na konstruktorach ciąży presja, by przy niższych kosztach tworzyć lżejsze, 
szybsze i wytrzymalsze produkty, które zadziałają za pierwszym razem. Creo Simulation Live daje Ci 
w czasie rzeczywistym informacje zwrotne dotyczące Twoich decyzji projektowych. To szybkie, 
proste w użyciu narzędzie jest w pełni zintegrowane ze środowiskiem modelowania 3D CAD. Teraz 
możesz szybciej stworzyć więcej iteracji, wygenerować więcej opcji i projektować z większą 
pewnością.

Każda zmiana zostanie zanalizowana w ciągu kilku sekund. To nie tylko wygoda i szybkość, to 
wskazówki projektowe jako normalna część pracy. Żadnego upraszczania geometrii, tworzenia siatki 
czy przełączania się między oknami. Szybciej osiągnij najlepszy rezultat i ciesz się korzyściami 
oferowanymi przez narzędzie zaprojektowane specjalnie dla inżynierów-konstruktorów. 

Co możesz odkryć, tworząc i testując wiele wariantów projektu?

Czas rzeczywisty: natychmiastowe wyniki symulacji dla części i zespołów bezpośrednio 
wewnątrz środowiska modelowania.

Interaktywne: analizy aktualizowane dynamicznie podczas edytowania i tworzenia cech.

Pewność: zbudowane na technologii firmy ANSYS.

Łatwość użycia: przeprowadź pierwszą symulację w ciągu kilku minut. Bez przygotowywania 
geometrii, tworzenia siatki czy oczekiwania na wyniki.

Odkrywaj problemy na wcześniejszym etapie projektowania, gdy są jeszcze łatwiejsze 
i tańsze do usunięcia.

Wytwarzaj produkty, które szybciej spełniają wymagania funkcjonalne i szybciej odkrywaj 
nowe alternatywy projektowe.

Skróć czas oczekiwania związany z tradycyjnymi narzędziami do symulacji.

Oszczędź czas analityka i koszt zaawansowanych analiz, eliminując jednocześnie wąskie gardła.
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https://www.youtube.com/channel/UCe3OLe1RX8azj4pIobNcSkA
https://www.facebook.com/prodartpl
https://www.twitter.com/prodartpl
https://www.linkedin.com/company/prodart
https://www.prodart.pl
https://www.ptc.com/en/products/creo/simulation-live-trial


Analiza wytrzymałościowa

Analiza termiczna

Analiza modalna

Symulacja przepływu cieczy**

• Określ wytrzymałość konstrukcyjną komponentów poddanych 
rzeczywistym utwierdzeniom i obciążeniom

• Zbadaj wyniki naprężeń i przemieszczeń

• Analizuj wpływ intensywnego ciepła lub zimna, dodając do geometrii 
odpowiednie warunki brzegowe

• Oceniaj i przewiduj częstotliwości własne układu i powiązane z nimi 
postacie drgań

• Kompletne narzędzie analizowania dynamiki płynów w czasie rzeczywistym
• Zaprojektowane dla inżynierów
• Wyodrębnianie geometrii przepływu płynu, przepływ wewnętrzny i zewnętrzny, 

interaktywne wykresy, linie prądów, przepływ cząsteczek

CREO SIMULATION LIVE Z TECHNOLOGIĄ ANSYS* >>>
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Natychmiast zobacz w środowisku modelowania wpływ swoich decyzji projektowych.

Creo Simulation Live można wykorzystywać wyłącznie na stanowiskach spełniających 
następujące wymagania dotyczące specyfikacji procesora graficznego:

Dedykowana karta graficzna NVIDIA z technologią CUDA.

Minimum 4 GB RAM karty graficznej (zalecane 8 GB RAM karty graficznej)

UWAGA: *Produkty wykorzystujące technologię firmy ANSYS nie są objęte programami Remix ani Restack.
                ** Symulacja przepływu cieczy jest dostępna wyłącznie w Creo Simulation Live Plus.
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