PTC Creo Simulate
PTC Creo Simulate je CAE aplikace určená k provádění analýz, simulací a optimalizací
digitálního výrobku a jeho částí. Díky PTC Creo Simulate mohou konstruktéři lépe porozumět
strukturálním a termálním vlastnostem výrobku a optimalizovat jej již v raných fázích vývojového
cyklu. Jedna z velkých výhod PTC Creo Simulate je optimalizace. S PTC Creo Simulate máte
jistotu, že vaše výrobky vyhoví předepsaným požadavkům na pevnostní a teplotní vlastnosti a že
v průběhu zkoušek prototypu nebude třeba provádět velké množství změn.
PTC Creo Simulate je k dispozici jako samostatná aplikace nebo jako nástavba nad PTC Creo
Parametric. V obou případech má PTC Creo Simulate stejné uživatelské rozhraní, workflow,
simulační a optimalizační nástroje. PTC Creo Simulate je plně asociativní s PTC Creo Parametric
a PTC Creo Direct. Nenutí konstruktéry učit se nový software. PTC Creo Simulate zpracovává
nativní Creo data a ukládá své prvky v modelovém stromě. Tato schopnost znamená efektivní
správu dat bez exportů a importů.

KLÍČOVÉ PŘÍNOSY


Včasný přehled o vlastnostech výrobku, schopnost rychle odhalit nedostatky a napoprvé uvádět nové výrobky na trh.



Zvýšení uživatelské efektivity díky jednoduchému a přívětivému
uživatelskému rozhraní, určenému strojním konstruktérům.



Vyhodnocení více variant než je možné ověřit na fyzických prototypech.



Úspora času a snížení počtu chyb tím, že konstrukce výrobku
a jeho analýzy a simulace probíhají na jedné softwarové platformě, bez převodu dat.



Zvýšení inovativnosti díky souběžné konstrukci a simulaci konstrukčních variant. Snížení nákladů na vývoj omezením počtu
prototypů a jejich zkoušek.



Zachycení znalostí expertů – výpočtářů a jejich opakované využívání.



Zpřístupnění simulačních nástrojů běžným konstruktérům prostřednictvím „Průvodce simulací“.
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VLASTNOSTI A SPECIFIKACE

Pokročilé adaptivní řešení zajišťuje přesné výsledky



Automatická konvergence dává výpočtářům důvěru ve
výsledky.



Použití přesné geometrie výrobku „jak je navržena“ bez
nutnosti zjednodušovat konstrukční návrhy jako u tradičních
výpočtových MKP aplikací.

Široké spektrum analytických schopností



Analýza statického napětí a jejího rozložení.



Vyhodnocení vlastních frekvencí.



Analýzy pevnosti ve vzpěru.



Tepelné analýzy při ustálené teplotě a teplotních tocích.



Převzetí zatížení z dynamických pohybových analýz.

Možnosti teplotních analýz



Zatížení modelů zdroji tepla, definice vnucené teploty,
předepsání koeficientů teplotní vodivosti.



Import teplotních okrajových podmínek z CFD analýz.



Analýza hierarchických podmínek a spojených strukturálních
a termálních analýz.

Analýzy a její výstupy



Zobrazení výsledků kdekoli na modelu: hodnoty, iso plochy,
vektory, grafy.



Automatické vytváření výsledků pomocí šablon.



Porovnávání simulačních iterací na modelu, zobrazení vedle
sebe.



Výstupy výsledků do MPEG, AVI, Creo View, JPEG,
EXCEL, HTML,..



Výstupy je možné dále exportovat a řešit v NASTRAN nebo
ANSYS.
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Robustní sada nástrojů pro sestavy



Definice svarů (bodový, koutový a obvodový). Automatické
řešení vazeb v sestavě.



Volba typu kontaktu mezi jednotlivými díly - volný, lepený
nebo kontakt. Šroubové spojení s předpětím.



Automatická tvorba střednicových ploch.

Nástroje pro vysíťování složitých modelů



Tvorba smíšených sítí (solidy, skořepiny a pruty). Flexibilní
síťovací volby nabízí jak automatické síťování, tak
uživatelem definované meshování.



Automatické vyčištění geometrie a diagnostika.

Různorodé modelovací entity pro simulaci komplexní
geometrie



Pružiny, hmoty, pruty, skořepiny.



Určení počtu stupňů volnosti na koncích prutů.



Knihovna standardních průřezů prutů.



Převzetí prutů z PTC Creo Advanced Framework Extension.

Využití všech možností PTC Creo



Společný soubor pro všechny simulace a konstrukční data.



Sdílení parametrů a materiálových vlastností s konstrukčním
modelem.



Integrace s PTC Creo Behavioral Modeling Extension pro
pokročilé zkoumání tvaru výrobku a pro experimentální
návrhy.



Převzetí zatížení z výsledků dynamických analýz v PTC
Creo Mechanism Dynamics Extension do strukturálních
analýz.



Kompatibilní s pokročilými modelovacími nástroji v PTC
Creo Parametric, jako jsou např. zjednodušené
reprezentace, dědičné prvky, Family Table.



Automatické určení středu plochy pro plechové a tenké
objemové díly.
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Zlepšení konstrukčního návrhu a optimalizační nástroje



Sledování výsledků na konkrétních místech.



Optimalizace chování a studie proveditelnosti pro zlepšování
prvotních návrhů.



Použití citlivostní studie pro získání odpovědi „Co když“.



Parametrické změny vlastností v simulacích.



Okrajové podmínky struktury modelu.



Vynucené posunutí, cyklické a symetrické okrajové podmínky.



Síly a pohyby, ložiska a tlaky.



Zatížení těles gravitací, úhlovou rychlostí a zrychlením.



Teplotní zatížení.



Variantní zatížení jako funkce souřadnic nebo tabulky dat.

Systémové požadavky
Pro aktuální a detailní informace o systémových požadavcích navštivte stránku PTC support page (www.ptc.com)

Chcete vědět více?

AV ENGINEERING, a.s., Kvítková 668, 760 01 Zlín, ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420 576 000 100, www.aveng.cz
Údaje uvedené v tomto dokumentu mají informativní povahu a nejsou závaznou nabídkou ani návrhem na uzavření smlouvy. Tiskové chy by vyhrazeny. V souvislosti s kontinuálním vývojem produktů zmíněných v tomto dokumentu mohou údaje uvedené v tomto dokumentu podléhat změnám.
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