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With Creo Ansys Simulation, PTC and Ansys put the power of gold-standard simulation 

at the fingertips of the design engineer.  Creo Ansys Simulation offers high-fidelity, high-

accuracy simulation for design refinement and validation.  Best of all, the capabilities do not 

require expert knowledge to use and are accessible via the familiar Creo user interface. You 

can analyze your model and quickly identify problem areas. Once you update the design, 

you can easily rerun the analysis, without recreating it.

•	 Powered	by	Ansys,	with	high-fidelity,	high-accuracy	simulation	for	design	refinement	and	validation	

•	 Linear	Static	Structural	Analysis,	Modal	Structural	Analysis,	and	Steady	State	Thermal	Analysis

•	 Multiple	studies	per	simulation	model

•	 Automatic	mesh	and	contacts	(advanced	options	for	manual	control)

•	 Support	for	masses,	springs,	shells,	and	beams

•	 Boundary	conditions	specified	on	geometry

•	 Associativity	with	Creo	Simulation	Live	Setup

FEATURES AND BENEFITS

Với Creo Ansys Simulation, PTC và Ansys đưa sức mạnh của mô phỏng tiêu chuẩn vàng vào 
tầm tay của kỹ sư thiết kế. Creo Ansys Simulation cung cấp mô phỏng độ chính xác cao, độ 
chính xác cao để tinh chỉnh và xác thực thiết kế. Hơn hết, các tính năng không yêu cầu kiến thức 
chuyên môn để sử dụng và có thể truy cập thông qua giao diện người dùng Creo quen thuộc. 
Bạn có thể phân tích mô hình của mình và nhanh chóng xác định các khu vực có vấn đề. Sau 
khi cập nhật thiết kế, bạn có thể dễ dàng chạy lại phân tích mà không cần tạo lại.

TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH

• Được cung cấp bởi Ansys, với độ trung thực cao, mô phỏng độ chính xác cao để tinh chỉnh và 
xác nhận thiết kế
• Phân tích cấu trúc tĩnh tuyến tính, phân tích cấu trúc phương thức và phân tích nhiệt trạng thái ổn định
• Nhiều nghiên cứu cho mỗi mô hình mô phỏng
• Lưới và địa chỉ liên lạc tự động (các tùy chọn nâng cao để điều khiển bằng tay)
• Hỗ trợ khối lượng, lò xo, vỏ và dầm
• Các điều kiện biên được chỉ định về hình học
• Kết hợp với Creo Simulation Live Setup

Lưới và các contact tự động (các tùy chọn nâng cao để điều khiển bằng tay)
masses, springs, shells, và beams
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Structural Boundary Conditions  

•	Fixed	Support
•	Enforced	Translations	and	Rotations	(Optional	-	apply	from	a	remote	point)
•	Planar,	Cylindrical,	Ball	and	Frictionless	Constraints
•	Force	Load
	 •	Specified	in	terms	of	total	or	per	unit	area	
	 •	Total	load	at	a	point
•	Moment	Load	
•	Pressure	Load
•	Bearing	Load
•	Gravity	Load
•	Centrifugal	Loads	specified	by	the	angular	velocity	or	angular	acceleration	of	the	structure
•	Temperature	Load
•	Linear	Acceleration	Load

Thermal Boundary Conditions  

•	Boundary	Conditions	specified	on	geometry
•	Prescribed	Temperature
•	Convection	Condition
•	Radiation	Condition
•	Heat	Flow	
•	Heat	Flux
•	Heat	Generation

Stress result on a trailer chassis.

Điều kiện ranh giới cấu trúc
• Hỗ trợ cố định
• Dịch và Xoay bắt buộc (Tùy chọn - áp dụng từ xa)
• Ràng buộc phẳng, hình trụ, bóng và không ma sát
• Lực tải

• Được chỉ định về tổng diện tích hoặc trên một đơn vị diện tích
• Tổng tải tại một điểm

• Moment Load
• Pressure Load
• Bearing Load
• Gravity Load
• Centrifugal Loads được xác định bởi vận tốc góc hoặc gia tốc góc của kết cấu
• Temperature Load
• Linear Acceleration Load

Điều kiện ranh giới nhiệt
Điều kiện ranh giới được chỉ định về hình học
• Nhiệt độ quy định
• Điều kiện đối lưu
• Tình trạng bức xạ
• Dòng nhiệt
• Thông lượng nhiệt
• Sinh nhiệt



Page 3 of 4  |  Creo Ansys Simulation ptc.com

General Modeling Tools

•	Units	Manager	-	Commonly	used	units	for	all	quantities	available
 •	Creation	of	custom	units	and	unit	systems
	 •	Model	definition	in	user	selected	units
•	Results	in	user	selected	units
•	Surface	Regions
 •	Defined	by	sketch	or	curves
•	Coordinate	Systems
 •	History-based,	associative,	parametric	features
	 •	User	defined	Cartesian	coordinate	systems
•	Typical	metals	and	plastics	included
•	Storage	of	user	defined	materials	

Meshing, Element Types and Idealizations

•	Automated	Physics-aware		and	part	based	meshing	process
•	Hexahedral	and	tetrahedral	elements	automatically	created
•	Mesh	resolution	slider	bar	to	control	fidelity	in	results
•	Local	mesh	refinement
 •	Body,	face	and	edge	sizing	supported
•	Global	mesh	size	options	(all	with	respective	size	values)
 •	Curvature
	 •	Proximity
 • Fixed
•	Shell	definition	and	support
•	Multiple	beam	sections	and	properties
 •	Beam	releases
•	General	specification	of	Beam	Section
 • Orientation
 • Beam	release
•	Constant	Stiffness	Springs
 •	1D	and	3D
	 •	Torsional	and	longitudinal
	 •	Optional	Preload
	 •	Fix	to	ground
•	Point	Masses

Connections

•	Contact	Interfaces
 •	Automatic	or	manual	contact	definition
	 •	Surface-Surface	Definition	
	 •	Bonded	or	no	separation	types	
• Joints
 •	Geometry	based	definition	(edges,	points	and	surfaces)
	 •	References	to	ground
 •	Multiple	types
	 				•	Fixed,	hinge,	translational,	slot,	cylindrical,	universal,	spherical	and	planar

Công cụ tạo mô hình chung
• Units Manager - Các đơn vị thường được sử dụng cho tất cả số lượng có sẵn

• Tạo các đơn vị tùy chỉnh và hệ thống đơn vị
• Định nghĩa mô hình trong các đơn vị do người dùng chọn

• Kết quả trong các đơn vị do người dùng chọn
• Surface Regions

• Được xác định bằng phác thảo hoặc đường cong
• Coordinate Systems

• Các tính năng dựa trên lịch sử, liên kết, tham số
• Hệ tọa độ Descartes do người dùng xác định

• Bao gồm kim loại và nhựa điển hình
• Lưu trữ các tài liệu do người dùng xác định

Meshing, Element Types và Idealizations
• Quá trình chia lưới dựa trên một phần và nhận biết vật lý tự động
• Các phần tử lục diện và tứ diện được tạo tự động
• Thanh trượt độ phân giải lưới để kiểm soát độ trung thực của kết quả
• Tinh chỉnh lưới cục bộ

• Hỗ trợ định cỡ thân, mặt và cạnh
• Tùy chọn kích thước lưới toàn cầu (tất cả đều có giá trị kích thước tương ứng)

• Curvature
• Proximity
• Fixed

• Định nghĩa và hỗ trợ Shell
• Nhiều mặt cắt và đặc tính của chùm tia

• Đặc điểm kỹ thuật chung của phần dầm

• Lò xo độ cứng không đổi

• Point Masses

• Phát hành Beam

• Sự định hướng
• Phát hành Beam

• 1D và 3D
• Xoắn và dọc
• Tải trước tùy chọn
• Cố định xuống đất

• Định nghĩa liên hệ tự động hoặc thủ công
• Định nghĩa bề mặt-bề mặt
• Các loại liên kết hoặc không có phân tách

• Định nghĩa dựa trên hình học (cạnh, điểm và bề mặt)
• Tham chiếu đến mặt đất
• Nhiều loại

• Giao diện Liên hệ

• Khớp nối

• Cố định, bản lề, tịnh tiến, khe, hình trụ, phổ, hình cầu và phẳng

• Fixed

Chia lưới, các loại phần tử và lý tưởng hóa

Beam Section

Nhiều Beam Section và các đặc tính

Contact Interfaces

contact
Surface-Surface

đáy

bộ
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Please visit the PTC support page for the most up-to-date platform support and system requirements.

Creo	is	a	3D	CAD	solution	that	helps	you	build	better	products	faster	by	accelerating	product	innovation,	reusing	the	best	
of	your	design	and	replacing	assumptions	with	facts.	Go	from	the	earliest	phases	of	product	design	to	a	smart,	connected	
product	with	Creo.	And	with	cloudbased	augmented	reality	in	each	seat	of	Creo,	you	can	collaborate	with	anyone,	instantly	at	
any	step	in	the	product	development	process.	In	the	fast-changing	world	of	the	Industrial	IoT,	no	other	company	can	get	you	to	
substantial	value	as	quickly	and	effectively	as	PTC.

>>> THE CREO ADVANTAGE: 

Results

•	Basic	and	Advanced	results
•	Result	Window	Templates
•	Full	Results	post-processing
 •	On	full	model	or	selected	geometry
	 •	Fringes,	Contours,	Iso-surfaces
	 •	Large	variety	of	contour	plots
	 •	Vector	Plots
	 •	Animation 
•	Simulation	Probes
 • At Point
	 •	Maximum/Minimum/Average/Sum	over	Model
	 •	Maximum/Minimum/Average/Sum	over	Selected	Geometry
	 •	Control	over	units
	 •	Saved	with	results
	 •	Simulation	tree	support
•	Update	results	after	new	result	definitions
•	Simulation	Query
 •	Active	measuring	based	of	legend	selection
	 •	Save	option
•	Launch	Results	in	Auxiliary	window

Process Tools

•	Creo	Ansys	Model	is	an	integral	part	of	CAD	model	
	 and	fully	supported	by	Windchill®	(WC	12.1)
•	Results	optionally	uploaded	to	Windchill	
	 and	automatically	associated	to	the	model	(WC	12.1)
•	4-Core	parallel	solution	solver
•	Export	to	Ansys	Workbench/Mechanical
•	Save	APR	format
	 •	Archive	that	contains	the	model	and	simulation	data

©	2020,	PTC	Inc.	(PTC).	All	rights	reserved.	Information	described	herein	is	furnished	for	informational	use	only,	is	subject	to	change	without	notice,	and	should	not	be	

taken	as	a	guarantee,	commitment,	or	offer	by	PTC.	PTC,	the	PTC	logo,	and	all	PTC	product	names	and	logos	are	trademarks	or	registered	trademarks	of	PTC	and/

or	its	subsidiaries	in	the	United	States	and	other	countries.	All	other	product	or	company	names	are	property	of	their	respective	owners.	The	timing	of	any	product	

release,	including	any	features	or	functionality,	is	subject	to	change	at	PTC’s	discretion.	28200_Creo	Ansys	Simulation_0920

Language Support English, German, French, Japanese, Russian, and Simplified Chinese.

• Kết quả cơ bản và nâng cao
• Result Window Templates
• Kết quả đầy đủ sau xử lý

• Simulation Probes

• Cập nhật kết quả sau các định nghĩa kết quả mới
• Truy vấn mô phỏng

• Khởi chạy Kết quả trong cửa sổ Auxiliary

• Trên mô hình đầy đủ hoặc hình học đã chọn
• Tua rua, đường viền, bề mặt đẳng áp
• Nhiều ô đường đồng mức
• Lô vectơ
• Hoạt ảnh

• At Point
• Tối đa / Tối thiểu / Trung bình / Tổng trên Mô hình
• Tối đa / Tối thiểu / Trung bình / Tổng trên Hình học đã Chọn
• Kiểm soát các đơn vị
• Được lưu cùng với kết quả
• Hỗ trợ cây mô phỏng

• Đo lường chủ động dựa trên lựa chọn chú giải
• Tùy chọn lưu

• Mô hình Creo Ansys là một phần không thể thiếu của mô hình CAD 
và được hỗ trợ đầy đủ bởi Windchill® (WC 12.1)
• Kết quả tùy chọn tải lên Windchill và tự động liên kết với mô hình 
(WC 12.1)
• Bộ giải giải pháp song song 4 lõi
• Xuất sang Ansys Workbench / Mechanical
• Lưu định dạng APR

• Lưu trữ chứa mô hình và dữ liệu mô phỏng

Công cụ xử lý

Kết quả

Creo là một giải pháp CAD 3D giúp bạn xây dựng các sản phẩm tốt hơn nhanh hơn bằng cách tăng tốc đổi mới sản phẩm, sử 
dụng lại những gì tốt nhất trong thiết kế của bạn và thay thế các giả định bằng sự thật. Đi từ những giai đoạn đầu tiên của thiết 
kế sản phẩm đến một sản phẩm thông minh, được kết nối với Creo. Và với thực tế tăng cường trên nền tảng đám mây ở mỗi vị 
trí của Creo, bạn có thể cộng tác với bất kỳ ai, ngay lập tức ở bất kỳ bước nào trong quy trình phát triển sản phẩm. Trong thế giới 
thay đổi nhanh chóng của IoT công nghiệp, không có công ty nào khác có thể giúp bạn đạt được giá trị đáng kể nhanh chóng và 
hiệu quả như PTC.

ƯU ĐIỂM CỦA CREO:

https://support.ptc.com/appserver/common/login/ssl/login.jsp?dest=%2Fappserver%2Fcs%2Fportal%2F&msg=1
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