Creo Ansys Simulation je navržen tak, aby umožnil konstruktérům využívat sílu ANSYS analýz přímo v prostředí
PTC Creo Parametric. S Creo Ansys Simulation se můžete spolehnout na vysokou přesnost a důvěru ve správnost
výsledků výpočtů. Navíc díky jasnému uživatelskému prostředí Creo, nevyžaduje Creo Ansys Simulation speciální
odborné znalosti, ani exporty a importy. Můžete snadno analyzovat váš model a rychle identifikovat problémové
oblasti. Jakmile provedete změny designu, můžete analýzu snadno spustit znovu a sledovat aktualizované výsledky.

Vlastnosti a výhody:


Ansys řešení integrované do prostředí Creo Parametric



Vytvořeno společností Ansys s ohledem na vysokou důvěru a přesnost výsledků



Lineární statické strukturální analýzy, modální strukturální analýzy, ustálené teplotní analýzy



Více analýz na jednom simulačním modelu



Automatické síťování a detekce kontaktů (s možností ručního nastavení pokročilých možností)



Podpora hmot, pružin, skořepin, prutů



Okrajové podmínky specifikované na geometrii včetně regionů



Asociativita s Creo Simulation Live
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Výsledek napětí na rámu motocyklu.

Strukturální okrajové podmínky





Pevné spojení
Vynucený posuv nebo rotace (včetně - aplikace na bod mimo geometrii)
Planární, válcové, kulové spojení a spojení s třením
Zatížení silou
 Celkově nebo na jednotku plochy









 Celkové zatížení v bodě
Zatížení momentem
Tlakové zatížení
Zatížení od ložiska
Gravitační zatížení
Odstředivé zatížení definované úhlovou rychlostí nebo úhlovým zrychlením konstrukce
Teplotní zatížení
Zatížení lineárním zrychlením

Termální okrajové podmínky
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Předepsaná teplota
Konvekce
Radiace
Heat Flow
Heat Flux
Heat Geneation
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Obecné nástroje
 Správce jednotek
 Vytváření vlastních jednotek
 Definice jednotek převzatých z modelu
 Zobrazení výsledků v uživatelských jednotkách
 Plošné regiony
 Definované pomocí skici nebo křivek
 Souřadné systémy
 Asociativní, parametrické prvky
 Kartézské uživatelem definované
 Databáze materiálů
 Dle aplikovaného Creo materiálu
 Uživatelem definovatelné materiály

Síťování, typy elementů a idealizace













Automatizované síťování s možnosti dílčího nastavení
Hexahedral a tetrahedral elementy
Nastavení kvality/přesnosti výsledku pomocí posuvníku
Lokální zjemnění sítě pro
 Body (těleso), povrch, hranu
Globální nastavení sítě (s ohledem na velikost)
 Křivosti
 Vzdálenosti
 Upevnění
Skořepiny
Pruty s různými průřezy a vlastnostmi
 Uvolnění prutů
 Orientace
Pružiny s konstantní tuhostí
 1D a 3D
 Torzní a přímé
 Volitelné předpětí
 Připevnění k zemi (Ground)
Hmotové body

Připojení
 Kontakt
 Automatická nebo manuální volba definice
 Definice Plocha-Plocha
 Lepený nebo bez separace (Bonded / no Separation)
 Spojení
 Definice založená na geometrii (hrany, body, povrchy)
 Typy
 Pevné, kloubové, posuvné, drážkové, válcové, univerzální, kulové a rovinné
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Výsledky
 Základní a pokročilé zobrazení
 Zobrazení na základě výsledkových šablon
 Úplný post-procesing
 Kompletní model nebo vybraná geometrie
 Škála, kontury, Iso-plochy
 Grafy
 Vektory
 Animace
 Sondy
 V bodě
 Maximum/Minimum/Průměrná hodnota/Suma na modelu
 Maximum/Minimum/Průměrná hodnota/Suma na vybrané geometrii
 Volba jednotek
 Uložení výsledků
 Aktualizace výsledků po změně definice
 Dynamické zobrazení hodnot na základě výběru místa
 Zobrazení hodnot na základě zvolených veličin
 Možnost uložení
 Možnost zobrazit více výsledků v oddělených oknech

Dodatečné informace
 Funkce Creo Ansys Simulation jsou zapsány do Creo CAD modelu a jsou plně
podporovány ve Windchill (12.1 a vyšší)
 Asociativní výsledky mohou být vloženy do Windchill (12.1 a vyšší)
 Využívá ANSYS řešič podporující 4-jádra procesoru
 Export do Ansys Workbench/Mechanical
 Uložení do APR formátu
 Archivace modelu a výsledků v jednom souboru

>>> VÝHODY ŘEŠENÍ CREO
Creo je 3D CAD software, který pomáhá rychleji vytvářet lepší výrobky, umožňuje opakovaně využít to nejlepší
z předešlých návrhů a nahrazuje předpoklady fakty. Vytvářejte i vy chytré a propojené výrobky pomocí Creo. Navíc
s pomocí rozšířené reality (AR), která je součástí každé licence, může kdokoliv snadno vizualizovat návrhy
v reálném prostředí ještě dříve, než je vyroben fyzický prototyp. PTC a AV ENGINEERING vám mohou nejrychleji
a nejefektivněji pomoci s vašimi vizemi v rychle se měnícím světě průmyslového internetu věcí (IoT).

Chcete vědět více?
KONTAKTUJTE NÁS!

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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