
Nova izdaja priljubljene 3D CAD programske opreme s produktivnimi izboljšavami odgovarja na 
hitro spreminjajoč svet konstruiranja izdelkov in njihove izdelave. Creo 5.0 pospešuje 
inovativnost, omogoča ponovno uporabo zasnov izdelkov in zamenjuje domneve z dejstvi.

S Creo 5.0 hitreje ustvarite boljše izdelke. Izkusite konstruiranje, kot mora biti.

Novi Creo 5.0:
konstruiranje, kot mora biti.
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KONSTRUIRANJE, KOT MORA BITI

Ključne razširitve v Creo® Parametric 5.0
Creo 5.0 olajšuje vaše delo s pomočjo ključnih produktivnih 
izboljšav za hitro spreminjajoč svet snovanja in proizvodnje 
izdelkov. Creo ponuja nove in razširjene funkcionalnosti na 
področjih 3D tiska, kalupov, optimizacije topologije, računske 
dinamike tekočin in multi-CAD okolja. Creo ponuja konstruiranje 
kot mora biti.

Izboljšana uporabniška izkušnja

Creo 5.0 prinaša izboljšan uporabniški vmesnik v 
obliki naprednega izbiranja, posodobljenih 
ročajev (dragger-jev) ter gladkega prikaza 
besedila. Poleg tega je na voljo razširjena mini 
orodna vrstica z integrirano funkcijo iskanja po 
modelnem drevesu, s katero lahko enostavno 
fokusirate izbrano komponento in hitro urejate 
ali izdelate nove gradnike.

Izboljšave na področju modeliranja

Livarski nagibi
Povečajte svojo produktivnost s hitrejšo in 
enostavnejšo uporabo lastnosti livarskih nagibov 
na geometriji, ki vljučuje zaokrožitve. Po določitvi 
površine, na kateri želite uporabiti nagib, bo Creo 
odstranil zaokrožitve, dodal nagib in ponovno 
vrnil zaokrožitve.

Dodajte nagibe na površine s sosednjimi zaokrožitvami ali 
posnetji. Ta model za tečaj uporablja verigo.

Orodje Helical Sweep
Namesto nenatančnih 2D približkov lahko v Creo 
5.0 ustvarite natančne 3D geometrije kosov, ki se 
bodo obdelovali z rezkanjem ali brušenjem. 
Orodje Helical Sweep omogoča določitev profila 
vrtenja in spiralne poti za natančno geometrijo 
delovanja rezkanja in brušenja.

Volume helical sweep – izračunajte natančno geometrijo.

Konstruiranje v perspektivi
V Creo 5.0 lahko svoj model namesto ortografsko 
opazujete v perspektivi. Izboljšana uporabniška 
izkušnja omogoča enostavno prehajanje med 
obema načinoma pogleda.
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Določite lastnosti ali prilagajajte zasnovo v perspektivi.

Skicirne regije
Creo 5.0 vam omogoča določitev skicirnih regij, ki 
ponujajo možnost izdelave kompleksnih 
geometrij z manj kliki. Začnite z izdelavo ene skice 
s prekrivajočimi geometrijami, nato pa označite in 
izberite zaprte regije, ki jih želite spremeniti v 
iztisnino ali vrtenino (Extrude ali Revolve).

Podpora skicirnim regijam.

Pločevina
Zmožnosti za delo s pločevino napredujejo tudi v 
Creo 5.0. Dodali smo dva tipa kotnih sprostitev z 
nadzorom nad orientacijo, ki povečujejo 
učinkovitost. Razvito obliko svoje komponente 
lahko uporabite kot del svojega modela, v sestavu 
ali skici pa lahko enostavno preklapljate med 
ukrivljenim ali razvito obliko.

Pločevina - Razvita oblika pločevinastih kosov.

Freestyle modeliranje
S pomočjo omejitev ukrivljenosti lahko svojo 
geometrijo sedaj poravnate z obstoječo 
parametrično geometrijo. Novi “box mode” 
omogoča bolj jasno razumevanje nadzorne mreže 
in hitrejšo interaktivno prilagajanje zasnove.

Uporabite “box mode” za jasnejše razumevanje oblik in 
omogočite hitrejše prilagajanje.

Dodajalne tehnologije in razširitev Materialise

Ne glede na to, ali tiskate s polimeri ali kovino, 
vam Creo 5.0 nudi vso potrebno podporo, saj 
omogoča delo s Stratasys in 3D Systems 3D 
tiskalniki plastike ter knjižnico 3D tiskalnikov 
Materialise. Poleg tega lahko ustvarite in 
prilagodite podporne strukture, potrebne za 3D 
tiskanje kovin.
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Razširitev Mold Machining

Razširitev ustvari optimizirane poti 
visokohitrostnih obdelav, specifičnih za enkratne 
in manj obsežne produkcijske cikle.

“Multi-threaded” sekvenca visokohitrostne grobe obdelave 
za hitro izračunavanje.

Creo analiza pretoka (Base, Plus in Premium)

Creo uporabnikom prinaša zmogljivost računske 
dinamike tekočin. Sedaj lahko pretoke tekočin in 
plinov v postopku zasnove izdelka analizirate 
zgodaj in pogosto. Za analitike so na voljo 
dodatne zmogljivosti v različici Premium.

Rešitev za analizo pretoka, ki je enostavna za uporabo in 
primerna za vsakega inženirja.

Optimizacija topologije

Creo bo na podlagi vnešenih pogojev in določenih 
kriterijev izdelal optimizirane oblike. Geometrije 
lahko s pomočjo optimizacije topologije izdelate 
brez da bi zapustili Creo.

Prednosti Creo

Creo je 3D CAD rešitev, ki vam pomaga hitreje 
izdelovati boljše izdelke, saj pospešuje 
inovativnost, omogoča ponovno uporabo 
najboljših zasnov in zamenjuje domneve z dejstvi.

Od najzgodnejših faz zasnove izdelka se lahko s 
Creo prebijete do pametnega, povezanega 
izdelka. Dodajte AR (obogateno resničnost) in 
omogočite vsem, da vaš izdelek vidijo in si ga 
bolje predstavljajo.

V hitro spreminjajočem se svetu industrijskega 
IoT, vam noben drug proizvajalec programske 
opreme ne bo omogočil tako hitrega in 
učinkovitega doseganja bistvene dodane 
vrednosti, kot PTC.


