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PTC Creo® Tolerance Analysis Extension 
Powered by CETOL

™ 

Technology 

Анализиране на отклоненията и вариациите на геометрията 

 

За да предоставят висококачествени продукти на пазара по-бързо, 
специалистите по конструирането трябва да разберат отклоненията и 
въздействието на производствените вариации на своите продуктови 
конструкции. 

 
С PTC Creo Tolerance Analysis Extension (TAE) powered by CETOL Technology 
инженерите по конструирането получават мощни възможности за анализ 
на отклоненията в рамките на тяхната среда за конструиране. Можете 
лесно да анализирате, визуализирате и вниквате в натрупаните 
геометрични отклонения и вариациите в размерите, които оказват 
влияние върху вашата конструкция. 

 

Оптимизиране на конструкцията за производственост 
 

Специалистите по конструирането се нуждаят от 

най-добрите в класа решения за справяне с трудно 

изпълнимите изисквания на конкурентния глобален 

пазар. Специалистите по конструирането трябва да 

могат да видят отклоненията и вариациите в 

техните конструирани модели, да анализират 

чувствителността и да визуализират кумулативни 

отклонения, за да разберат влиянието и 

да проектират стабилни конструкции, които няма да се 

окажат неуспешни надолу по веригата в 

производствения процес. Анализирането и включването 

на производствени отклонения и ограничения на 

вариациите в началото на процеса на конструиране 

спестява време и разходи. 
 

PTC Creo powered by CETOL Technology предоставя 

стабилно решение за натрупаните отклонения и 

анализ на пропуските, което се интегрира 

безпроблемно в средата на конструиране. Можете 

да се оцените въздействието на отклоненията и 

схемите за оразмеряване спрямо осъществимостта 

върху продуктовите конструкции. Резултатът: по-

кратък 

цикъл на разработване на продукта, по-ниски разходи 

по продукта, както и по-високо качество на продукта. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лесните за използване, мощни възможности за анализ на 
отклоненията сега се интегрират директно в средата за 
конструиране на PTC Creo с PTC Creo TAE powered by 

CETOL Technology. 
 
 

Ключови ползи 
 

• Оценяване на въздействието на 

отклоненията в производствеността на 

конструкциите. 

• Активиране на интегрираната инженерна дейност 

(CE), за да се гарантира спазване на изискванията 

за производство на конструкциите 

• Методологии за конструиране Six Sigma за 

гарантиране на качеството на конструкцията 

• Рационализиране на процесите по конструирането, 

подобряване на производителността и намаляване на 

времето за достигане до пазара 
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Възможности и спецификации 

 
Лесни за използване възможности 

• Интегрираният графичен потребителски интерфейс 

е лесен за научаване и използване 

• 1D контури на отклоненията 

• Натрупани отклонения 

• Автоматична проверка на размерите и контур на 

измерване 

• Интерактивна визуализация на контура на 

отклонение 

• Поддръжка на профил и позиция в GTOLS 

• Анализите на толерантността могат да се 

запишат като функция в PTC Creo 

• Част от управлението на анализите отклоненията 

на ниво сглобен модел 

• Бързо редактиране на входящите данни в 

анализа чрез изтриване или заместване на 

компоненти и размери 

 

Мощен анализ  

• Анализ на принос и чувствителност 

• Конфигурируемо изместване на съединения на 

щифтове/отвори 

• Анализ на най-лошия случай и статистика 

• Референтно управление, както и анотация на 

измерения 

• Компонентите на заместителя позволяват 

симулация на характеристиките на размерите, които 

не са отчетени в CAD модела 

• Автоматично затваряне на празнотите в модела  

Резултати 

• Планове за резултати за принос и чувствителност 

• Автоматично генериран HTML доклад за резултати 

• Преглед на най-лошия случай и статистически 

разпределения 

• Средна стойност и стандартно отклонение 

• Динамично показване на резултатите в рамките на 

характеристиката за анализ на отклоненията 

• Резултати като сигма дефекти на милион единици 

(DPMU) и % от производството могат да бъдат 

записани като параметри във функцията за анализ на 

отклоненията 

 
 
 
 
 

PTC Creo TAE powered by CETOL Technology ви позволява да 
видите графично резултатите от вариациите и статистическия 
принос. 
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Предимства на PTC Creo 

 
PTC Creo е лесен за научаване и използване и се 

предлага в различни пакети, предназначени да 

отговорят на специфичните нужди на вашата фирма. 

Независимо дали имате нужда от ефективна по 

отношение на разходите 3D CAD система, която 

съдържа всички основни възможности за конструиране, 

или от цялостна система за разработване на продукти, 

която безпроблемно се свързва с вашата разширена 

верига за доставки, ще намерите точно това, което ви 

трябва, в едно напълно мащабируемо решение. 

Изберете днес пакет, който отговаря на вашите нужди. 

Когато нуждите ви се променят и растат, лесно можете 

утре да преминете към пакета, който е точен за вас, 

поддържащ една и съща мощна платформа – това 

означава да не се занимавате с пренос на данни и да 

разполагате с последователен потребителски опит. 

 

PTC Creo Tolerance Analysis Extension powered by 

CETOL Technology позволява на специалистите по 

конструирането да създават продукти, които са 

предназначени за производственост. Като част от 

семейството на PTC Creo на интегрираните 3D 

CAD/CAM/CAE решения, той дава ясно предимство 

на инженери и специалисти по конструирането, тъй 

като PTC Creo е напълно асоциативен. Това 

означава, че всяка промяна в конструкцията се 

отразява автоматично във всички резултати надолу 

по веригата – без никакъв пренос на информация за 

модела. Чрез премахване на преноса на данни вие 

не само можете да спестите време, но също така 

можете да избегнете възможността за грешки в 

конвертирането на вашата конструкция. PTC Creo 

ви дава всичко, от което се нуждаете, за да 

създавате и актуализирате бързо висококачествени, 

печеливши конструкции. 

Поддръжка на езици 

 
Английски, немски, френски, италиански, испански, 

японски, китайски (опростен и традиционен) и корейски 

 
Изисквания за поддръжка на платформата и системни 

изисквания 

 
Please visit the PTC support page for the most up-to- date 

platform support and system requirements. 

 

За повече информация посетете: 

PTC.com/product/creo/ tolerance-analysis-extension 
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