Solid Edge 2019
Next-Generation product development
for today’s engineers
มีอะไรใหม่ ใน Solid Edge 2019 โปรแกรมได้ รวมเอาความสามารถชันน
้ าของงานออกแบบ
ด้ าน เครื่ องกล (Mechanical) ด้ านไฟฟ้า (Electrical) และการออกแบบแผงวงจรอิเ ล็ค ทรอนิ ค
(PCB design) เข้ าไว้ ด้ วยกัน โดยจะรวมไปถึ ง ความสามารถในการวิเ คราะห์ ท างวิศ วกรรม
(Simulation Analysis) และ ความสามารถในการออกแบบสาหรั บ การผลิต ทัง้ ในรู ป แบบ
subtractive (CNC Machining) และ additive (3D Printer) manufacturing มีเครื่ องมือในการ
จัดการข้ อมูลให้ เหมาะสมกับ ระดับความซับซ้ อนของการจัดการข้ อมูล ตัง้ แต่การจัดการพื น้ ฐาน
จนกระทัง่ การจัดการระบบที่ซบั ซ้ อนในระดับแนวหน้ าของงานด้ านนี ้ โดยทางานร่ วมกันกับ Team
center ตลอดจนความสามารถใหม่ที่ เพิ่มเข้ ามาสาหรับงานด้ าน Requirement Management
และ Solid Edge Portal ที่เป็ นเครื่ องมือสาหรับแชร์ ข้อมูลการออกแบบร่ วมกันผ่านทาง web
browser ในรูปแบบ cloud-based project collaboration.
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งานออกแบบด้ านเครื่องกล (Mechanical Design)
- เพิ่มความสามารถในส่ วนของ Convergent Modeling ซึ่งช่วยให้ สามารถนาข้ อมูล
งานประเภท Mesh model ซึ่งอาจจะมาจากงาน reverse engineering และการสร้ าง
ชิน้ งานโดย generative design ให้ สามารถใช้ งานกับคาสัง่ การออกแบบและทางาน
ร่วมกันกับชิ ้นงานปกติได้ ซึ่งจะ
ช่ ว ย ใ ห้ ส า ม า ร ถ น า ข้ อ มู ล
ดัง กล่ า วใช้ ใ นงานจริ ง โดยไม่
เป็ นเพี ยงแค่ง านที่ ออกแบบใน
ลักษณะ concept design

- Design for cost เพิ่มความสามารถในการประเมิน ราคาจากทังวั
้ สดุ ขันตอนการผลิ
้
ต
และต้ น ทุ น อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งในระหว่า งการออกแบบ เพื่ อ ช่ ว ยให้ เ ราสามารถควบคุ ม
ค่าใช้ จ่าย หรื อประเมินราคาจาหน่ายได้ อย่างแม่นยาและรวดเร็ว
- Solid P&ID Design มีความสามารถในการสร้ าง 2D Flow diagram รวมถึงสัญลักษณ์
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงาน P&ID ที่เป็ นส่วนที่สาคัญสาหรับงาน Plant Design
- Solid Edge Piping Design เพิ่มความสามารถในการออกแบบระบบท่อ 3 มิติ ใน
รู ปแบบอัตโนมัติ ซึ่งรวมไปถึง part libraries และการสร้ าง Isometric drawing แบบ
อัตโนมัติสาหรับงาน Plant Design
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งานออกแบบด้ านไฟฟ้ า (Electrical Design) นาความสามารถของโปรแกรมชัน้
นาด้ านงานไฟฟ้ าเข้ ามาใน Solid Edge
ด้ ว ยความสามารถของโปรแกรมชั น้ น าของโลกส าหรั บ งานออกแบบด้ า นไฟฟ้ า จาก

Mentor Graphics ซึ่งเป็ นหนึ่งใน
ผลิตภัณฑ์ของ Siemens ทาให้ ช่วย
เสริ ม ความแข็ ง แกร่ ง และขยาย
ความสามารถในด้ านงานออกแบบ
ด้ า นไฟฟ้า เข้ า มาเป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของ
Solid Edge ได้ แก่
- Solid Edge Wiring Design ช่วยให้ ออกแบบวงจรไฟฟ้าได้ อย่างรวดเร็ วและใช้ งานง่าย
โดยใช้ เครื่ องมื อที่ได้ รับการยอมรับและพิสูจน์ ในอุตสาหกรรม ซึ่งมี ความสามารถจาลอง
และตรวจสอบพฤติกรรมทางไฟฟ้าตามวงจรที่ออกแบบ
- Solid Edge Harness Design ช่วยเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างงานออกแบบทางไฟฟ้า
และ ทางเครื่ องกล สาหรับงานวางระบบสายไฟ (harness)ให้ อยู่ในโซลูชนั่ เดียวกัน ซึ่งช่วย
ทาให้ งานออกแบบเป็ นไปได้ อย่างมัน่ ใจและรวดเร็ว
- Solid Edge PCB Design ช่วยให้ งานออกแบบแผงวงจรอิเล็คทรอนิค (PCB) ทัง้ ใน
รูปแบบของ 2D/3D โดยเชื่อมโยงการทางานระหว่าง ECAD และ MCAD
- Solid Edge Electrical Routing เชื่อมโยงการทางานของ Solid Edge Wire Design
และ Solid Edge Harness Design โดยช่วยในส่วน การสร้ างทางเดิน จัดการชุดสาย
เคเบิลให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อนามาทางานต่อใน Solid Edge Assembly
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งานวิเคราะห์ ทางวิศวกรรม (Simulation)
- เพิ่มความสามารถในงานด้ านวิเคราะห์โครงสร้ าง (Structure) และ ความร้ อน (Thermal)
ซึง่ รวมไปถึงการวิเคราะห์ในรูปแบบ transient heat transfer

- ความสามารถในการวิเคราะห์
ข้ อมูลในรู ปแบบ time-based history
analysis ซึ่งจะช่วยให้ สามารถวิเคราะห์
ประสิ ท ธิ ภ าพในการถ่ า ยเทความร้ อน
และการเย็นตัว (thermal and cooling
performance)

- ความสามารถในการวิเคราะห์ ในรูปแบบ Free Surface Flow Simulation รวมไปถึงการ
วิเคราะห์ lighting and radiation
ความสามารถด้ านการผลิต (Manufacturing)
Solid Edge มีเครื่ องมือที่สนับสนุนงานผลิตในระดับสูงที่จาเป็ นในปั จจุบนั ไม่วา่ จะเป็ นการ
ผลิตในรูปแบบ CNC Machining และ 3D Printer
Solid Edge CAM Pro เครื่ องมือจาก
โปรแกรม CAM ชันน
้ าของโลก(NX CAM)
นามาเป็ นส่วนหนึ่งของ Solid Edge ซึ่ง
รองรับการทางานของเครื่ องจักร CNC ที่
หลากหลาย เพื่ อตอบสนองความต้ องการ
ในด้ า น เวลา คุณภาพ และการลดต้ นทุน
ซึ่ ง รองรั บ ตั ง้ แต่ รู ป แบบงานเบื อ้ งต้ นไป
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จนถึงงานที่ต้องใช้ เครื่ องจักรที่ ซบั ซ้ อน เช่น 5 Axis Machining เป็ นต้ น โดยการทางานในส่วน
CAM จะมี ความสัมพันธ์ กบั งานออกแบบ เมื่อมีการแก้ ไขชิน้ งานที่ออกแบบไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบ
part หรื อ assembly จะสามารถสัง่ ให้ ชิน้ งานที่กาลังทางาน CAM อยู่ update แก้ ไข ทางเดิน
เครื่ องมื อไปตามรู ปทรงหรื อต าแหน่งของชิน้ งานที่ เ ปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่ว ยลดเวลา และ
ความผิดพลาดในการทางาน
สาหรับการทางานด้ าน Additive manufacturing (3D Printer) สามารถเตรี ยมข้ อมูล
งานที่ต้องการผลิตในรูปแบบการพิมพ์หลายสีได้ โดยอัตโนมัติ (รองรับไฟล์ 3MF) โดยยังรวมไปถึง
การส่งข้ อมูลที่ต้องการพิมพ์ ไปเปรี ยบเทียบ ราคาและเงื่อนไขอื่นๆ กับผู้ให้ บริ การทางระบบ online
อีกด้ วย

งานด้ านเอกสารทางเทคนิค (Technical Publication)
ความสามารถใหม่ในส่วน Design to publication ซึ่งทาให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถทางานใน
ด้ าน technical publication โดยตรงภายใน Solid Edge design รวมถึงความสามารถในส่วน
อื่นๆ ได้ แก่
- สร้ างและท าเอกสาร ภาพประกอบทางเทคนิ ค ได้ อย่ า งรวดเร็ ว สาหรั บ งานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
- สร้ างเอกสารทางเทคนิค ทางอิเล็คทรอนิค ที่โต้ ตอบได้ (interactive digital document)
เพื่อช่วยแนะนาขันตอนการท
้
างาน สาหรับงานผลิต ติดตัง้ และงานซ่อมบารุง เป็ นต้ น
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- เอกสารด้ านเทค นิ ค จะมี
ความสัมพันธ์ กับชิ ้นงานที่ออกแบบ
ซึ่ ง จะท าให้ ข้ อมูล ในเอกสารมี ก าร
แ ก้ ไ ข อั ต โ น มั ติ ใ น ก ร ณี ที่ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงของชิ ้นงาน

งานด้ านการจัดการข้ อมูล (Data Management)
- เพิ่มความสามารถใหม่ในด้ าน Requirement Management เพื่อจัดเก็บและจัดการ
ข้ อมูลความต้ องการในการออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ รวมถึ ง ความสามารถ
รองรั บ มาตรฐานที่ ก าหนด โดย
สามารถตรวจสอบย้ อนกลับได้ อย่าง
สมบูรณ์

- ลดขันตอนในการติ
้
ดตัง้ และ ง่ายต่อการดูแลจัดการของผู้ดแู ลระบบ
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Solid Edge Portal
ใช้ งานฟรี ไม่ มีค่าใช้ จ่าย ช่วยให้ สามารถทางานร่วมกันทาง online โดยการแชร์ ข้อมูลการ
ออกแบบ การดูข้อมูลชิ ้นงานสามมิติ และสื่อสารกันผ่าน web browser
- ท างานด้ วยเทคโนโลยี Cloud
สามารถเก็บ และแบ่งปั น ข้ อมูล ดูชิน้ งาน
และเขี ยนรายละเอีย ด (markup) ลงใน
การแสดงผลของชิ น้ งานนั น้ ๆ ผ่ า น
อุปกรณ์ได้ หลากหลาย รู ปแบบ ทังในส่
้ วน
คอมพิวเตอร์ , Tablet และ โทรศัพท์มือถือ
- มี ค วามปลอดภัย ในการรั ก ษาข้ อมูล สามารถควบคุม ระดับ การแบ่ง ปั น ข้ อมูล รวมถึ ง
ความสามารถในการ ดูชิ ้นงาน CAD files ได้ หลากหลายชนิด

เรียนและทดลองใช้ งานได้ ฟรี
สนใจข้ อมูลเพิ่มเติม และต้ องการให้ เข้ าไปนาเสนอโปรดติดต่ อ
บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จากัด
โทรศัพท์ : 02-6432035/086-3750193

Website: www.dtathai.com
Facebook: http://www.facebook.com/dtathai
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