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Creo 5.0, ürün tasarımı ve üretiminin hızla değişen dünyası için temel üretkenlik 

iyileştirmeleri sayesinde işinizi kolaylaştırır. Hazır olduğunuzda, Creo sizlere Additive

Manufacturing, Mold Machining, Topology Optimization,Computational Fluid

Dynamics ve multi-CAD işbirliği ile ilgili olarak hem yeni hem de genişletilmiş özellikler 

sunar. 

İyileştirilmiş Kullanıcı Arayüzü ve Deneyimi

Creo 5.0, iyileştirilmiş seçim yetenekleri 

ve görünüm sürükleyicileri ile beraber 

pürüzsüz bir metin ekranı içeren gelişmiş 

bir arayüz sunar. Ek olarak, model 

ağacında entegre arama işlevleri ile 

birlikte genişletilmiş bir mini araç çubuğu 

vardır, böylece bileşenler veya unsurlar 

üzerinde daha kolay araçlar bulabilir ve 

gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, Model 

kontrol raporlama aracı da modern bir 

görünüm ve hisse sahiptir.

Modelleme Geliştirmeleri

Draft Unsurları

Draft unsurların daha hızlı, daha kolay 

uygulanarak geometri (hem yerel hem 

de yerel olmayan) içeren round geçişleri 

sayesinde daha fazla üretkenliğin tadını 

çıkarın. Draft aracını uygulamak 

istediğiniz yüzeyi belirledikten sonra, 

Creo round geçişlerini kaldıracak, draft

aracını uygulayacak ve round geçişlerini 

otomatik olarak tekrardan oluşturacaktır.

Draft aracını bitişik round veya 

chamfer geçişleri olan yüzeylere 

uygulayın. Bu örnek menteşe 

olarak round zincirini kullanır.

Helical Sweep Aracı

Hatalı 2D düzenleme yaklaşımlarına 

güvenmek yerine kesme takımlarıyla 

işlenmiş parçaların doğru 3D 

geometrisini yaratabilirsiniz. Helical

Sweep aracı ile, öğütme ve taşlama 

tekerleği işleminin yanlış geometrisini 

ortaya çıkaracak şekilde bir 

döndürme profili ve helisel yörünge 

boyunca ilerlemenizi sağlar.
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Volume Helical Sweep Aracı- Bir 

Taşlama Tekerleği Senaryosu için doğru 

geometriyi hesaplar.

Farklı bir Bakış Açısı ile Tasarlayın

Creo 5.0 ile modelinize ortografik

yerine perspektif modunda bakmanıza 

imkan sağlar. Gelişmiş üretkenlik ve 

gelişmiş kullanıcı deneyimi için ekran 

modları arasında kolayca geçiş 

yapabilirsiniz.

Perspektif modunun içindeyken unsurlar 

oluşturun veya tasarımınızı değiştirin.

Sketch Bölgeleri

Creo 5.0, sketch bölgeleri oluşturma 

yeteneği sunar. Sketch Bölgeleri, 

daha az tıklama ile daha karmaşık 

geometri oluşturmanıza imkan tanır. 

Kesişen üst üste binen geometrilere 

sahip tek bir çizim oluşturarak işe 

başlayın, sonra extrude veya 

revolve etmek için çoklu kapalı 

bölgeleri vurgulayın ve seçin.

Sketch Bölgeleri, Object / Action iş 

akışlarını destekler.

Sheetmetal

Creo’nun sheetmetal yetenekleri 

gelişmeye devam ediyor. Bakış açısı 

üzerinde açıkça kontrol edilen iki 

köşe kabartma türünü sizler için 

tanıttık, bu da sizi daha verimli hale 

getiriyor. Bununla beraber, 

bileşeninizin düz hali gösterimini 

kullanabilir ve tasarım modelinin bir 

parçası olarak saklayabilirsiniz. Bu 

sayede bir montajda veya bir 

çizimde,bileşeninizin bükülmüş veya 

düz hali arasında geçiş yapabilme 

yeteneğine sahipsiniz.
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Sheetmetal – Sheetmetal parçaların 

düzleştirilmiş gösterimi

Subdivisional Modelleme

Serbest stil alt bölüm modelleme 

yeteneklerimizi iki önemli yolla genişlettik. 

Artık geometrinizi eğrilik kısıtlamaları olan 

mevcut Creo geometrisine 

hizalayabilirsiniz. Yeni kutu modu, kontrol 

ağınızın daha net anlaşılmasını ve 

tasarımınızın daha hızlı etkileşimli bir şekilde 

yönetilmesini sağlar.

Şekilleri daha net anlamak ve şekiller 

üzerinde daha hızlı değişiklikler sağlamak 

için kutu modunu kullanın.

Hazır olduğunuzda, Creo 5.0 ürün 

tasarımınızı ön planda tutmak için 

heyecan verici özellikler sunar.

Creo Additive Manufacturing Plus 

Extension ile Gerçeğe Dönüştürün

Polimer veya metal ile baskı alsanız dahi 

Creo 5.0,  Stratasys, 3D Systems plastik 

yazıcılar ve Materialize yazıcıların 

kütüphanesi ile beraber geniş bir destek 

sağlamaktadır. Ek olarak, metal baskı 

için gereken destek yapılarını 

oluşturabilir ve özelleştirebilirsiniz.

Creo Mold Machining Extension

Creo Mold Machining Extension, tek 

seferlik ve düşük hacimli üretim 

çalışmaları için özel olarak geliştirilmiş 

yüksek hızlı işleme takım yolları üretir.

Yüksek hızlı işleme kaba işleme dizisi, hızlı 

hesaplama için çok dişli yapı
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Creo Flow Analysis Extension

(Base, Plus ve Premium)

Creo, hesaplanabilir akışkan dinamiğinin 

gücünü ürün tasarımcılarına getiriyor. Artık 

tasarım sürecinizde sıvı ve gaz akışını erken 

ve sıklıkla analiz edebilirsiniz. Analistler için 

premium yetenekler de mevcuttur.

Her tasarım mühendisi için kullanımı kolay 

CFD çözümü.

Autodesk Inventor için Creo Collaboration 

Extension

Autodesk Inventor'dan Creo'nun içindeki 

dosyaları kolayca açın ve ek işbirliği uzantısıyla 

otomatik güncellemeleri alın.

Creo Topology Optimization Extension

Creo, giriş koşullarına ve tanımlanmış 

kriterlere göre otomatik olarak 

optimize edilmiş formlar / şekiller 

oluşturacaktır. Creo'dan ayrılmadan 

topoloji optimizasyonu kullanarak katı 

geometri oluşturabilirsiniz.

Creo, ürün yeniliklerini hızlandırarak, 

tasarımlarınızın en iyisini yeniden 

kullanarak ve varsayımları gerçeklerle 

değiştirerek daha iyi ürünler 

geliştirmenize yardımcı olan bir 3D CAD 

çözümüdür. Creo ile beraber, ürün 

tasarımının ilk aşamalarından akıllı ve 

ilişkili ürünler oluşturun. Herkesin 

tasarımınızı görselleştirmesine izin vermek 

için artırılmış gerçeklik ekleyin. Endüstriyel 

IoT'nin hızla değişen dünyasında, başka 

hiçbir firma size PTC kadar hızlı ve etkili 

bir şekilde katma değer sağlayamaz.

Creo’nun Avantajları


