PTC Creo Direct
®

Přímé modelování v Creo.

PTC Creo® Direct je 3D CAD nástrojem rodiny Creo® určeným pro přímé modelování.
Dává uživatelům v celém procesu vývoje výrobku možnost vytvářet a upravovat 3D CAD
data s využitím přímých modelovacích technik. PTC Creo® Direct nachází své uplatnění od
koncepční fáze návrhu výrobku, kdy je důležité okamžitě reagovat na požadavky zákazníka,
dodavatelů a ostatních partnerů, až ke zjednodušování geometrie pro pevnostní (CAE)
analýzy. Přímý přístup k modelování nabízí vhodnou sadu nástrojů pro začínající i zkušené
Creo uživatelé.

Hlavní výhody

Velice rychlé osvojení a používání – PTC Creo® Direct umožňuje občasným a novým uživatelům rychle
vytvářet, modifikovat 3D modely bez nutnosti dlouhého zaškolování.









Rychlejší a flexibilnější modelování dílů i sestav zvyšuje individuální produktivitu.
Snadné dodatečné i finální úpravy modelů.
Zvýšení efektivity při práci s převzatou geometrií.
Zvyšuje výkonnost celého procesu vývoje.
Urychlení procesu přípravy dat pro výpočty (CAE).
Akceleruje celý proces poskytnutím modelovacích funkcí.
Umožňuje zapojení více uživatelů do vývoje výrobku ve 3D.
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Oblasti využití
PTC Creo® Direct je vhodným nástrojem pro dlouhou řadu vývojových nebo konstrukčních úloh v rámci celého vývojového cyklu výrobku. V mnoha oblastech nabízí uživatelům zásadní usnadnění práce při rychlé tvorbě geometrie
nebo její modifikaci.



Díky PTC Creo® Direct je možné využívat metody přímého koncepčního návrhu. Vytváření, editování a modifikování konceptu s přímým modelovacím přístupem může být rychlejší než parametrický přístup.



Přímý způsob modelování umožňuje okamžitě měnit design výrobku a vytvářet intuitivně designově atraktivní části výrobku.



PTC Creo® Direct pracuje rychleji i s importovanou geometrií. Na převzatých datech můžete snadno a rychle
vytvářet novou geometrii a modifikovat ji.



PTC Creo® Direct je velice pohodlným nástrojem pro designové změny v pokročilé fázi vývoje výrobku. Snadnou manipulací s modelem je tak možné provádět flexibilní a rychlé změny i s takřka finálním výrobkem.



Zásadním způsobem mění pracovní postupy CAE výpočtářů. Bez omezení jim umožňuje zjednodušit nebo
upravit geometrii pro přípravu 3D CAD modelu pro strukturální, termální a jiné analýzy. To vše bez pomoci
konstruktéra nebo jiného CAD uživatele. (Vytvořené změny jsou zaznamenávány jako prvky, které mohou být
následně použity i pro optimalizaci konstrukce.)



Creo® Direct je rovněž vhodný pro konstrukci nářadí, přípravků. Dovoluje také zjednodušení geometrie pro
NC obrábění.



Poskytuje nástroje i „nekonstrukčním“ pracovníkům pro úpravu výrobku. Nabízí tak možnost zachytávat nové
nápady ve 3D modelu.
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Nástroje a funkcionalita
1. 3D objemové modelování
 Operace se skicami včetně prvků extrude, revolve, sweep a to jak v solidech, tak v plochách
 Operace na hranách (zaoblení, sražení)
 Tvorba úkosů na ploše nebo několika plochách současně
 Tvorba děr, skořepin a násobení
 Obsahuje 3D kopilot – nástroj pro snadnou práci s geometrií (posuny, umístění, otáčení,…)
2. Integrovaný 2D skicář
 Skicář včetně vazeb
 Projekční nástroj pro použití 3D geometrie jako Eference
 Konstrukční mód (část skici nebude použita)

3. Úpravy 3D geometrie
 Posunování, přichycení a odstranění geometrie (i převzaté)
 Modifikace analytické geometrie jako zaoblení, válec, kužel, koule
4. Plošné 3D modelování
 Tvorba, ořezávání, spojování ploch
5. Modelování 3D sestav

Rychlé umístění komponent do sestavy – přichytávací funkce

Vkládání nových komponent

Tvorba a posun více komponentami v kontextu celé sestavy

Aktivace jednotlivých části v kontextu sestavy a jejich editace

Mazání komponent

Strana 3

PTC Creo Direct

23.12.2015

AVENG.cz

6. Výměna dat

Import dat v neutrálních formátech – STEP, IGES, Parasolid, VDA atd.

Import a přímé otevírání 3D dat z cizích CAD systémů
7. Výměna dat v Creo aplikacích

Model si plně zachovává vlastnosti při přesunu mezi PTC Creo® Direct, PTC Creo® Parametric a dalšími
aplikacemi Creo®

V Creo Parametric je vidět historie tvorby modelu. Model tedy lze snadno měnit i v parametrickém prostředí

Na model z PTC Creo Direct lze aplikovat jakoukoli funkci Creo aplikací

Údaje uvedené v tomto dokumentu mají informativní povahu a nejsou závaznou nabídkou ani návrhem na uzavření smlouvy. Tiskové chyby vyhrazeny.
V souvislosti s kontinuálním vývojem produktů zmíněných v tomto dokumentu mohou údaje uvedené v tomto dokumentu podléhat změnám.

AV ENGINEERING, a.s., Kvítková 668, 760 01 Zlín, ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 576 000 100, www.aveng.cz
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