CREO
SIMULATION
LIVE
Co kdyby vám váš 3D CAD software poskytoval zpětnou vazbu
k návrhu v reálném čase?
Může. S Creo Simulation Live můžete definovat zatěžující
podmínky na modelech a software bude na pozadí propočítávat
a okamžitě zobrazovat výsledky v modelovacím prostředí Creo.

Creo Simulation Live spojuje technologii ANSYS Discovery Live a PTC Creo. Integrace těchto dvou předních řešení
umožňuje simulaci a sledování výsledků v reálném čase v modelovacím prostředí Creo.
Creo Simulation Live nyní podporuje statickou strukturální, modální, termální a fluidní analýzu dílů a sestav.
Již žádné přepínání mezi simulacemi a modelováním. Po nastavení analýzy přímo v prostředí modeláře Creo jsou
výsledky okamžitě k dispozici na téže obrazovce přímo v Creo. Výsledky simulace se neustále přepočítávají a to i
během modelování, což umožňuje lépe pochopit dopady konstrukčních změn v modelech. Rychlost výpočtů
je závislá na rychlosti grafické karty s technologií NVIDIA – CUDA. Přidanou hodnotou Creo Simulation Live
je navrhování výrobků s vyšší kvalitou a snížení nákladů na vznik výrobku.

Vlastnosti a výhody:


Okamžité zobrazení výsledků simulace pro součásti a sestavy přímo v 3D modelovacím prostředí.



Analýzy se dynamicky aktualizují, pokud uživatel geometrii vytváří nebo ji upravuje.



Integrovaná ověřená technologie ANSYS.



První simulace je k dispozici již během několika minut. Geometrii pro výpočet není potřeba upravovat, není
nutné připravovat výpočtovou síť, nebo čekat na výsledky.



Odhaluje případná úzká místa již v konstrukčním návrhu, což umožňuje eliminovat náklady na jejich
pozdější odstranění.



Umožňuje navrhovat výrobky, které rychleji splňují požadavky na funkčnost, stejně jako umožňuje
prozkoumat více návrhových variant.



Eliminuje časové prostoje spojené s tradičními simulačními nástroji.
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Okamžitě uvidíte dopad vašich návrhových rozhodnutí v modelovacím prostředí.

Systémové požadavky:
Creo Simulation Live lze používat pouze na strojích s následujícími specifikacemi:
1]

Grafická karta s podporou technologie NVIDIA CUDA.

2]

Minimálně 4 GB video RAM (doporučeno 8 GB video RAM).

>>> 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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