
Prihodnost je v pametnem konstruiranju

CREO AR IN IOT

Nov korak v evoluciji CAD programske opreme
AR lahko v povezavi z CAD programsko opremo razumemo podobno kot prehod iz 2D v 3D konstruiranje, saj 
predstavlja naravno evolucijo vizualizacije modelov. Med enim in drugim kljub temu obstaja ključna razlika. 

Medtem, ko so s prehodom iz 2D in 3D 
veliko pridobili predvsem aktivni 
uporabniki CAD programske opreme, se 
z uvajanjem AR ustvarjajo prednosti in 
priložnosti tudi za celo kopico drugih 
deležnikov. Opazno spremembo AR 
tako pomeni tudi za posameznike izven 
inženirske ekipe, saj jim omogoča 
popolnoma nov način interpretacije in 
uporabe podatkov o izdelku.

PTC Creo je edina CAD programska 
oprema, ki ima zmogljivosti IoT in AR že 
vključene v jedru funkcionalnosti. 

S tem Creo inženirjem omogoča ustvar-
janje, objavljanje in deljenje AR izkušenj, 
ostalim deležnikom pa pregledovanje in 
realistično oceno zasnove izdelkov.

SODOBNA CAD PROGRAMSKA OPREMA POSTAJA ČEDALJE NAPREDNEJŠA IN ZMOGLJIVEJŠA, A 
IMA V SVOJI  OSNOVNI FUNKCIJI  NEKATERE POMANKLJIVOSTI,  KI  OMEJUJEJO KOMUNIKACIJO 
IN MOŽNOST SODELOVANJA Z RAZLIČNIMI DELEŽNIKI,  PREDVSEM S TISTIMI,  KI  NE 
UPORABLJAJO CAD PROGRAMSKE OPREME ALI PA NE POSEDUJEJO TEHNIČNEGA ZNANJA. 
OBOGATENA RESNIČNOST (AR) JE NAPREDNA TEHNOLOGIJA, KI  Z MOČJO ZDRUŽEVANJA 
FIZIČNEGA IN DIGITALNEGA SVETA V ENOTNO VIZUALNO IZKUŠNJO PODIRA TE OVIRE.  

Nov korak v evoluciji CAD programske opreme
S Creo AR lahko oblikovne zasnove izdelkov sodelavcem, poslovnim partnerjem in potencialnim strankam 
prikažemo na bolj pomenljiv način, v realističnem kontekstu in v pravem merilu. 

Takšen medij komunikacije ponuja popolnoma nov način interakcije s podatki o izdelku, hkrati pa odpira nov vir 
povratnih informacij, s pomočjo katerih lahko inženirji izboljšajo zasnovo izdelkov. 

Pomembno je poudariti, da ima uporaba AR pozitivne učinke tudi iz vidika varnosti. AR izkušnja, ki jo avtorji 
delijo z drugimi deležniki namreč ne vsebuje občutljivih CAD podatkov o izdelku, s katerimi bi lahko tretje 
osebe posegale v intelektualno lastnino podjetja.
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CREO AR IN IOT

Nov korak v evoluciji CAD programske opreme
Poleg AR zmogljivosti so razvojnim ekipam v veliko pomoč tudi razširitve programske opreme Creo, ki se 
opirajo na internet stvari (IoT). Opcijska razširitev Creo Product Insight je napredno orodje, ki omogoča, da s 
pomočjo IoT domneve glede zasnove izdelkov zamenjate z dejstvi. 

.

S pomočjo razširitve Creo Product Design lahko v CAD model vključimo digitalne senzorje, le-te pa preko platforme 
ThingWorx povežemo s podatki iz fizičnih senzorjev, ki smo jih zbrali s testiranjem v laboratorijskih pogojih ali na 
terenu. 

S tem pridobimo vpogled v dejanske informacije o uporabi in zmogljivosti, ki jih lahko takoj uporabimo pri analizi 
stanja, sprejemu boljših odločitev v procesu konstruiranja in optimizaciji CAD modela.

Bodite pripravljeni. Konstruirajte pametno.
Creo inženirjem omogoča, da so pripravljeni na svet, v katerem bodo gonilo razvoja pametni povezani izdelki. S 
tehnologijama AR in IoT v svojem jedru Creo ponuja zmogljivo orodje za pametno konstruiranje, ki ne pozna 
meje med fizičnim in digitalnim.

Več o programski opremi in naprednih AR/IoT funkcionalnostih na ti.audax.si ali info@audax.si.
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