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Realni čas: Takojšnji rezultati simulacije za dele in sestave neposredno v okolju za modeliranje. 

Interaktivnost: Dinamično posodabljanje analize med urejanjem ali ustvarjanjem lastnosti modela. 

Zanesljivost:  Orodje je osnovano na tehnologiji ANSYS, ki velja za vodilno na področju inženirske simulacije.

Enostavna uporaba: Svojo prvo simulacijo zaženite v nekaj minutah. Brez potrebe po pripravi geometrije, 
mreže ali čakanju rezultatov. 

Odkrijte težave bolj zgodaj v postopku oblikovanja, ko jih je lažje in ceneje odpraviti. 

Hitreje raziščite oblikovne alternative in ustvarite izdelke, ki hitreje zadostijo funkcionalnim zahtevam. 

Odpravite čakanje, povezano s klasičnimi orodji za simulacijo. Prihranite čas analitikom in izdatke za 
kakovostno analizo ter odpravite ozka grla. 

LASTNOSTI IN PREDNOSTI >

Ni skrivnost, da so inženirji pod čedalje večjim pritiskom, saj se od njih pričakuje lažje, hitrejše in 
odpornejše izdelke, ki brezhibno delujejo že v svoji prvi različici. Creo Simulation Live vam ponuja 
povratne informacije o vaših oblikovnih odločitvah takrat, ko jih sprejmete - v realnem času. To hitro in 
za uporabo enostavno orodje je popolnoma integrirano v 3D CAD okolje. Odslej lahko iteracije izvajate 
hitreje, ustvarite več različic in oblikujete z večjo samozavestjo.

Vsakič, ko naredite spremembo, je ta analizirana v nekaj sekundah. To ni zgolj priročno in hitro, temveč 
služi kot usmeritev pri vašem delu. Pozabite na poenostavljanje geometrije, ustvarjanje mreže ali 
odpiranje novih oken z rezultati analize. Hitreje se prebijte do najboljšega možnega rezultata in 
uživajte prednosti orodja, razvitega posebej za inženirja oblikovalca.

Kaj lahko odkrijete med ustvarjanjem in preizkušanjem različnih oblikovnih različic?

Kaj, če bi vaš 3D CAD ponujal povratne informacije v realnem času? 

S Creo Simulation Live določite nekaj enostavnih pogojev, programska oprema pa v 

ozadju izpelje strukturno, termalno ali modalno analizo, ki vrne takojšnje dinamične 

rezultate in druge povratne informacije neposredno v Creo okolje.   
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CREO 
SIMULATION 
LIVE
Povratne informacije 
v realnem času

>>Strukturne analize >>Modalne analize>>Termalne analize
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PODPORA PLATFORM IN SISTEMSKE ZAHTEVE >
Creo Simulation Live je možno uporabljati na strojni opremi, ki zadostuje 
naslednjim tehničnim zahtevam:

Namenska NVIDIA CUDA-enabled grafična kartica (npr. Quadro P, Quadro K ali Quadro M) 

Minimalno 4 GB video RAM (8 GB video RAM priporočljivo).
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>>
Creo je 3D CAD rešitev, ki vam pomaga hitreje konstruirati boljše izdelke, saj pospešuje inovativnost, omogoča 
ponovno uporabo zasnov izdelkov in zamenjuje domneve z dejstvi. S Creo se pomikajte od zgodnjih stopenj 
razvoja vse do pametnega, povezanega izdelka. Z obogateno resničnostjo, ki je del vsake licence Creo lahko 
vsem deležnikom omogočite, da si lažje predstavljajo vaš izdelek. V času hitrega razvoja industrijskega IoT vam 
noben proizvajalec programske opreme ne bo omogočil bistvene dodane vrednosti učinkoviteje kot PTC. 

V trenutku preverite vpliv vaših odločitev znotraj modelnega okolja.

AUDAX D.O.O., TEHNOLOŠKI PARK 18, 1000 LJUBLJANA 
T: 01 200 40 50, M: INFO@AUDAX.SI, W: TI.AUDAX.SI


	Button 1: 
	Button 2: 
	Button 3: 
	Button 4: 
	Button 9: 


