
Świat projektowania i wytwarzania produktów bardzo szybko ulega
zmianie. Dlatego zmieniać się też muszą narzędzia wspomagające
te procesy. Oprogramowanie Creo 5.0 wprowadza szereg nowości
funkcjonalnych, które znacząco poprawiają wydajność pracy
użytkownika.
Znajdziemy tutaj nowe funkcje aplikacji wspomagających procesy
technologii przyrostowych, obróbki prędkościowej, a także
możliwość topologicznej optymalizacji geometrii, komputerową
symulację przepływów oraz rozszerzone możliwości wymiany danych
z innymi systemami CAD.

ptc.com

ULOTKA PRODUKTOWA

Strona 1 z 4 | Creo Parametric 5.0 - najważniejsze nowości funkcjonalne oprogramowania

Creo Parametric 5.0 - najważniejsze nowości
funkcjonalne oprogramowania



ptc.com

ULOTKA PRODUKTOWA

Strona 2 z 4 | Creo Parametric 5.0 - najważniejsze nowości funkcjonalne oprogramowania

Interfejs użytkownika

Nowe funkcje interfejsu Creo 5.0 zawierają m.in.
zmodyfikowane uchwyty do interakcji użytkownika
z budowaną geometrią oraz znacznie poprawioną jakość
wyświetlania tekstu. W Creo 5.0 można korzystać
z rozbudowanego mini-paska narzędzi oraz
z wydajniejszych mechanizmów wyszukiwania cech
i komponentów w drzewie modelu. Zmodernizowane
opcje wyświetlania raportów w aplikacji modelCHECK
pozwalają użytkownikowi na łatwiejszą identyfikację
problemów związanych z geometrią oraz ich skuteczne
rozwiązanie.

Creo Mold Machining Extension

Ta nowa aplikacja z rodziny CAM wspomaga procesy
obróbki prędkościowej (HSM), wykorzystywane głównie
przy produkcji elementów form oraz elektrod.
Zaproponowane algorytmy obróbcze obejmują przede
wszystkim 3-osiową obróbkę frezowania po trajektorii,
cykle obróbki otworów oraz strategie HSM dla obróbki
zgrubnej, wykańczającej oraz resztkowej.

Creo Flow Analysis Extension
(Base, Plus i Premium)

Nowe środowisko CAE, dedykowane dla rozwiązywania
zagadnień dotyczących komputerowej symulacji
przepływów (CFD). Pozwala na szybką i wiarygodną
symulację oraz inżynierską analizę większości zjawisk,
związanych z przepływem cieczy oraz gazów.

Creo Additive Manufacturing Plus
Extension for Materialise

Nieważne, czy do druku 3D używa się polimerów czy
metalu, Creo 5.0 wspiera te procesy. We współpracy
z firmą Materialise, dotychczasowa aplikacja Creo Additive
Manufacturing Extension została uzupełniona o możliwość
wspomagania przygotowywania procesów wydruku
z metalu, w technologii spiekania laserowego (SLM).

Creo Collaboration Extension
for Autodesk Inventor
Nowa funkcjonalność środowiska Multi - CAD,
pozwalająca na import i wymianę danych (aktualizację)
pomiędzy środowiskami konstrukcyjnymi PTC Creo
oraz Autodesk Inventor.

Creo Topology Optimization Extension
Nowa aplikacja pozwalająca na tzw. topologiczną
optymalizację modelu. Po zdefiniowaniu przez
użytkownika podstawowych warunków brzegowych oraz
kryteriów, Creo automatycznie je przeanalizuje
i zaproponuje zoptymalizowany kształt modelu. 
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Środowisko modelowania

Projektowanie w układzie
perspektywicznym

Creo 5.0 dostarcza możliwość projektowania w układzie
perspektywicznym, a nie tylko w prostokątnym.  Nowe
narzędzie umożliwia użytkownikowi łatwe przełączanie się
pomiędzy trybami wyświetlania, poprawiając w ten
sposób komfort pracy.

Regiony szkiców

W Creo 5.0 pojawiła się możliwość definiowania tzw.
regionów szkicowania, dzięki którym znacznie szybciej
można tworzyć złożoną geometrię. Wystarczy zbudować
pojedynczy szkic, zawierający pokrywające się
i przecinające się elementy geometrii, zaznaczyć jeden
lub kilka obszarów zamkniętych i zbudować w oparciu
o nie cechę wyciągnięcia lub obrotu.

Cecha przeciągnięcia spiralnego

Dzięki tej nowej funkcjonalności można definiować
geometrię dokładnie w taki sposób, jakby powstała ona
w wyniku obróbki materiału frezem lub tarczą szlifierską
po określonej, spiralnej trajektorii. Dzięki takiemu
podejściu można precyzyjnie zamodelować cechę 3D,
zamiast polegać na dotychczasowej, przybliżonej metodzie
przy użyciu przeciągnięcia 2D.

Modelowanie podziałowe

Creo 5.0 wprowadza również dwie metody modelowania
swobodnego. Można teraz wyrównać budowaną
geometrię do geometrii istniejącej, z zachowaniem
warunków ciągłości krzywizny. Dodatkowo pojawił się
nowy tryb wielościanu, który umożliwia lepszą kontrolę
siatki obiektu, a przez to możliwość szybszej jego
modyfikacji.
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Elementy blaszane

Funkcjonalność modelowania środowiska elementów
blaszanych ciągle się rozwija. Creo 5.0 wprowadza dwa
nowe rodzaje podcięć naroży wraz z możliwością
jednoznacznej kontroli ich położenia. Dodatkowo, można
teraz użyć części w stanie rozwiniętym i składować ją
jako reprezentację płaską modelu, razem z elementem
nierozwiniętym. Funkcjonalność ta daje użytkownikowi
możliwość przełączania się pomiędzy reprezentacjami
zarówno w środowisku złożenia, jak i dokumentacji. 

Cechy pochyleń

W Creo 5.0 znacznie łatwiej dodaje się cechy pochyleń do
geometrii posiadającej zaokrąglenia na pochylonych
ściankach. Funkcjonalność ta dotyczy zarówno działania
na modelach natywnych (Creo) jak i pochodzących
z innych systemów CAD. Po zaznaczeniu pochylanej
powierzchni, Creo 5.0 najpierw usunie zaokrąglenia, nada
żądane pochylenie, a następnie przywróci wcześniejsze
zaokrąglenia krawędzi.
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Przewaga dzięki Creo

PTC Creo to rozwiązanie, które pomaga szybciej i wydajniej projektować nowoczesne produkty, które spełniają
rosnące wymagania dynamicznie zmieniającego się rynku odbiorców. Narzędzie to od lat stanowi bazę dla
definiowania kompletnej, cyfrowej reprezentacji produktu.
Aplikacje PTC Creo 5.0 pozwalają tworzyć koncepcję wstępną wyrobu, budować jego geometrię na etapie
konstrukcyjnym, analizować dane na podstawie symulacji funkcjonalnej, wspierają też cyfrową definicję
procesów technologicznych.
PTC Creo 5.0 umożliwia przejście od najwcześniejszej fazy projektowania, poprzez wizualizację projektu
w środowisku rzeczywistości rozszerzonej (AR), aż do stworzenia inteligentnych produktów, komunikujących się
ze sobą w oparciu o technologię Internetu Rzeczy (IoT). Jest jedną z kluczowych technologii wspierających
procesy cyfrowej transformacji.

Błyskawicznie wdrażaj innowacje, na różne sposoby wykorzystuj swoje najlepsze projekty
i zastąp wreszcie domysły faktami.   
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