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PTC
® 

Creo® Tool Design Extension 

Преминаване от конструирането до изработката за рекордно кратко време 
 
 

PTC Creo Tool Design Extension (TDX) е съществено важният 3D CAD 
инструмент за професионални специалисти по конструирането, които имат 
нужда да създадат бързо по-висококачествени матрични вложки, леярски 
кухи форми и шаблони. С помощта на мощните параметрични възможности 
за повърхностна обработка на PTC Creo TDX инженерите могат лесно да 
създават дори най-сложните разделящи се повърхности с безпрецедентна 
лекота. Чрез автоматизирането на редица отнемащи време, сложни 
процеси, PTC Creo TDX ви позволява да се съсредоточите по-малко върху 
скучни задачи и повече върху създаването на иновативни, висококачествени 
конструкции на инструменти. 

 
 

Лесни интерфейси за матрици и отливки 

 
PTC Creo TDX разполага с разнообразие от 3D CAD 

инструменти, специално създадени, за да се ускори 

конструирането на матрици и отливки. Със своята 

здрава функционалност и две лесни за използване, 

процесно управлявани графични потребителски 

интерфейси (GUI) – един за матрици и един за отливки 

– специалистите по конструирането могат бързо да 

разработят вложки, леярски кухи форми, както и 

модели, независимо от сложността на геометрията. 

 

Тъй като 3D моделите, които създавате в PTC Creo 

Parametric™, автоматично правят справки с вашите 

конструкции на матрици и отливки в PTC Creo TDX, 

всички промени, които правите, се отразяват 

незабавно във вашите инструменти и модели, което 

допълнително ускорява процеса на разработване на 

продукта. 

 
Ключови ползи 

• Графична оценка на черновата на матриците, 

подбиване, дебелина и прогнозирана площ, 
след това извършване на незабавни поправки 

• Конструиране в рамките на два процесно 

управлявани потребителски интерфейса, един за 

матрици и един за отливки, всеки от които ви 

ръководи стъпка по стъпка през процеса на 

създаване на матрици, леярски кухи форми и модели 

• Създаване и промяна на каквито и да е функции, като 

например чернови, 

заглаждания, сложни повърхности и разделителни 

линии за подобряване на матричното формоване 

• Компенсиране, както за изотропно, така и за 
анизотропно свиване 

• Изграждане на модели и пясъчни леярски 
поансони, които препращат към частичната 
геометрия на конструкцията 

 

 

Рендиране от PTC Creo на ядрото на матрични и пластмасови 

части. 



Информационен лист 

Стр. 2 от 3 | PTC Creo Tool Design Extension PTC.com 

 

 

 
• Автоматично: 

- Създаване на разделителни линии само чрез 

избиране на посоката на отваряне на матрицата 

- Конструиране на разделителни повърхности, 

включително повърхности на затваряне от стомана 

до стомана 

- Проверяване на състоянието на заключване на 

матрици чрез проверки на отварянето на 

матрицата и колизиите 

- Изчисляване на обема на пълнене 
 

- Разцепване, с помощта на разделителна 

повърхност, и създаване на твърдотелни 

компоненти на модела на матрицата като 

поансони, кухини и плъзгачи 

 

Функции и спецификации 

 
Функционалност на матричния сглобен модел 

• Създаване на няколко конфигурации на оформление 
с множество кухини, включително единични, 
правоъгълни, кръгли и променливи 

• Създаване на водолинии и моментално 
анализиране за условия на тънки стени 

• Симулиране на последователността на отваряне 
на матрицата, включително проверка за колизии 

• Генериране на качествени от гледна точка на 
производството работни чертежи, включително 
техническа спецификация (BOM) и свързани бележки 
в балон 

• Мигновено създаване на питатели, порти и леякови 
канали. 

 

 
 

 

Процесно-ориентиран потребителски интерфейс за 

конструиране на матрици. 

Възможности за спестяване на време 

• Драматично скъсява времето за разработване на 
матрични вложки, леярски кухи форми и геометрия 

на модел, като същевременно намалява сложността 
при моделиране 

• Автоматизира създаването на разделителни 
повърхности 

• Осигурява оптимално качество поради матричните 

вложки, които се изграждат чрез препращане към 

частта от геометрията на конструкцията, което 

гарантира, че кухината винаги съответства на 

частта на конструкцията 

• Компенсира свиването на модела, като ви позволява 
да оразмерявате или мащабирате целия модел в X, Y 
и Z 

• Безпроблемно се интегрира с PTC Creo Plastic 
Advisor Extension за симулация на пълненето 
на матриците 

• Произвежда твърдотелни модели на вложки, които 

поддържат асоциативна връзка към NC 

предложенията на PTC Creo; ако частта от 

конструкцията се промени, матричните вложки и NC 

инструментални пътеки се актуализират автоматично 

• Елиминира необходимостта от конвертиране между 

конструкцията на частите, конструкцията на 
матриците и NC поради безпроблемна интеграция с 
другите предлагани от PTC Creo приложения 

• Елиминира високите разходи за преработка от 
симулация на проверка на смущенията и на 
отваряне на матрицата 

• Дава възможност на новите потребители да станат 

продуктивни веднага с лесен за използване 
интерфейс, както за матрици, така и за отливки. 

 
Поддръжка на езици 

• Английски, немски, френски, италиански, испански, 
руски, японски, китайски (опростен и традиционен) и 
корейски 

 
Изисквания за поддръжка на платформата и 
системни изисквания 

• Microsoft® Windows®
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Посетете страницата за поддръжка на PTC за най-

актуалната поддръжка на платформата и системни 

изисквания. 

 

За повече информация посетете: 

PTC.com/product/creo/tool-design-extension 

 
© 2014, PTC Inc. Всички права запазени. Информацията, описана в 

настоящия документ, е предназначена единствено за информационна 

употреба, подлежи на промяна без предизвестие и не трябва да се приема 

като гаранция, ангажимент, условие или оферта от страна на PTC. PTC, 

емблемата на PTC, Product & Service Advantagе, Creo, Elements/Direct, 

Windchill, Mathcad, Arbortext, PTC Integrity, Servigistics, ThingWorx, 

ProductCloud и всички други наименования и емблеми на продуктите на 

PTC са търговски марки или регистрирани търговски марки на PTC 

и/или на нейните филиали в САЩ и други страни. Всички други продукти или 

фирмени наименования са собственост на съответните им притежатели. 
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