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มีอะไรใหม่ใน Solid Edge 2019 โปรแกรมได้รวมเอาความสามารถชัน้น าของงานออกแบบ

ด้าน เคร่ืองกล (Mechanical) ด้านไฟฟ้า (Electrical) และการออกแบบแผงวงจรอิเล็คทรอนิค 

(PCB design) เข้าไว้ด้วยกัน โดยจะรวมไปถึงความสามารถในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 

(Simulation Analysis) และ ความสามารถในการออกแบบส าหรับการผลิตทัง้ในรูปแบบ 

subtractive (CNC Machining) และ additive (3D Printer) manufacturing มีเคร่ืองมือในการ

จดัการข้อมูลให้เหมาะสมกบัระดบัความซบัซ้อนของการจัดการข้อมลู ตัง้แต่การจดัการพืน้ฐาน 

จนกระทัง่ การจดัการระบบท่ีซบัซ้อนในระดบัแนวหน้าของงานด้านนี ้โดยท างานร่วมกนักบั Team 

center ตลอดจนความสามารถใหม่ท่ีเพิ่มเข้ามาส าหรับงานด้าน Requirement Management 

และ  Solid Edge Portal ท่ีเป็นเคร่ืองมือส าหรับแชร์ข้อมูลการออกแบบร่วมกนัผ่านทาง web 

browser ในรูปแบบ cloud-based project collaboration. 
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งานออกแบบด้านเคร่ืองกล (Mechanical Design)  

- เพิ่มความสามารถในส่วนของ Convergent Modeling ซึ่งช่วยให้สามารถน าข้อมลู
งานประเภท Mesh model ซึ่งอาจจะมาจากงาน reverse engineering และการสร้าง

ชิน้งานโดย generative design ให้สามารถใช้งานกับค าสัง่การออกแบบและท างาน

ร่วมกนักบัชิน้งานปกติได้ ซึ่งจะ

ช่ ว ย ใ ห้ ส า ม า ร ถ น า ข้ อ มู ล

ดังกล่าวใช้ในงานจริง โดยไม่

เป็นเพียงแค่งานท่ีออกแบบใน

ลกัษณะ concept design 

 

- Design for cost เพิ่มความสามารถในการประเมินราคาจากทัง้วสัดุ ขัน้ตอนการผลิต 
และต้นทุนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในระหว่างการออกแบบ เพ่ือช่วยให้เราสามารถควบคุม

ค่าใช้จ่าย หรือประเมินราคาจ าหน่ายได้อย่างแม่นย าและรวดเร็ว 

- Solid P&ID Design มีความสามารถในการสร้าง 2D Flow diagram รวมถึงสญัลกัษณ์ 

ต่าง ๆ เพ่ือสนบัสนนุงาน P&ID ท่ีเป็นสว่นท่ีส าคญัส าหรับงาน Plant Design  

- Solid Edge Piping Design เพิ่มความสามารถในการออกแบบระบบท่อ 3 มิติ ใน

รูปแบบอตัโนมตัิ ซึ่งรวมไปถึง part libraries และการสร้าง Isometric drawing แบบ

อตัโนมตัิส าหรับงาน Plant Design  
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งานออกแบบด้านไฟฟ้า (Electrical Design) น าความสามารถของโปรแกรมชัน้
น าด้านงานไฟฟ้าเข้ามาใน Solid Edge  

 ด้วยความสามารถของโปรแกรมชัน้น าของโลกส าหรับงานออกแบบด้านไฟฟ้าจาก 

Mentor Graphics ซึ่งเป็นหนึ่งใน

ผลิตภณัฑ์ของ Siemens ท าให้ช่วย

เสริมความแข็ งแก ร่งและขยาย

ความสามารถในด้านงานออกแบบ

ด้านไฟฟ้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ 

Solid Edge ได้แก่  

- Solid Edge Wiring Design ช่วยให้ออกแบบวงจรไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วและใช้งานง่าย 
โดยใช้เคร่ืองมือท่ีได้รับการยอมรับและพิสูจน์ในอุตสาหกรรม ซึ่งมีความสามารถจ าลอง

และตรวจสอบพฤติกรรมทางไฟฟ้าตามวงจรท่ีออกแบบ 

- Solid Edge Harness Design ช่วยเช่ือมโยงช่องว่างระหว่างงานออกแบบทางไฟฟ้า 
และ ทางเคร่ืองกล ส าหรับงานวางระบบสายไฟ (harness)ให้อยู่ในโซลชูัน่เดียวกนั ซึ่งช่วย

ท าให้งานออกแบบเป็นไปได้อย่างมัน่ใจและรวดเร็ว  

- Solid Edge PCB Design ช่วยให้งานออกแบบแผงวงจรอิเล็คทรอนิค (PCB) ทัง้ใน

รูปแบบของ 2D/3D โดยเช่ือมโยงการท างานระหวา่ง ECAD และ MCAD  

- Solid Edge Electrical Routing เช่ือมโยงการท างานของ Solid Edge Wire Design 

และ Solid Edge Harness Design โดยช่วยในส่วน การสร้างทางเดิน จัดการชุดสาย

เคเบลิให้มีประสทิธิภาพ เพ่ือน ามาท างานต่อใน Solid Edge Assembly 
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งานวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (Simulation)  

- เพิ่มความสามารถในงานด้านวิเคราะห์โครงสร้าง (Structure) และ ความร้อน (Thermal) 

ซึง่รวมไปถึงการวเิคราะห์ในรูปแบบ transient heat transfer 

- ความสามารถในการวิเคราะห์

ข้อมลูในรูปแบบ time-based history 

analysis ซึ่งจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์

ประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อน

และการเย็นตวั (thermal and cooling 

performance)  

- ความสามารถในการวิเคราะห์ ในรูปแบบ Free Surface Flow Simulation รวมไปถึงการ

วเิคราะห์ lighting and radiation  

ความสามารถด้านการผลิต (Manufacturing)  

 Solid Edge มีเคร่ืองมือท่ีสนบัสนนุงานผลติในระดบัสงูท่ีจ าเป็นในปัจจบุนั ไม่วา่จะเป็นการ

ผลติในรูปแบบ CNC Machining และ 3D Printer  

    Solid Edge CAM Pro เคร่ืองมือจาก

โปรแกรม CAM ชัน้น าของโลก(NX CAM) 

น ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Solid Edge ซึ่ง

รองรับการท างานของเคร่ืองจกัร CNC ท่ี

หลากหลาย เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ในด้าน เวลา คุณภาพ และการลดต้นทุน 

ซึ่งรองรับตัง้แต่ รูปแบบงานเบือ้งต้นไป
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จนถึงงานท่ีต้องใช้เคร่ืองจักรท่ีซบัซ้อน เช่น 5 Axis Machining เป็นต้น โดยการท างานในส่วน 

CAM จะมีความสมัพนัธ์กบังานออกแบบ เม่ือมีการแก้ไขชิน้งานท่ีออกแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ 

part หรือ assembly จะสามารถสัง่ให้ชิน้งานท่ีก าลงัท างาน CAM อยู่ update แก้ไข ทางเดิน

เคร่ืองมือไปตามรูปทรงหรือต าแหน่งของชิน้งานท่ีเปล่ียนไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดเวลา และ 

ความผดิพลาดในการท างาน  

 ส าหรับการท างานด้าน Additive manufacturing (3D Printer) สามารถเตรียมข้อมลู
งานท่ีต้องการผลติในรูปแบบการพิมพ์หลายสีได้โดยอตัโนมตัิ (รองรับไฟล์ 3MF) โดยยงัรวมไปถึง

การสง่ข้อมลูท่ีต้องการพิมพ์ ไปเปรียบเทียบ ราคาและเง่ือนไขอ่ืนๆ กบัผู้ให้บริการทางระบบ online 

อีกด้วย 

 

 

งานด้านเอกสารทางเทคนิค (Technical Publication)  

 ความสามารถใหม่ในส่วน Design to publication ซึ่งท าให้ผู้ ใช้งานสามารถท างานใน

ด้าน technical publication โดยตรงภายใน Solid Edge design รวมถึงความสามารถในส่วน

อ่ืนๆ ได้แก่ 

- สร้างและท าเอกสาร ภาพประกอบทางเทคนิคได้อย่างรวดเร็ว ส าหรับงานออกแบบ

ผลติภณัฑ์ 

- สร้างเอกสารทางเทคนิคทางอิเล็คทรอนิค ท่ีโต้ตอบได้ (interactive digital document) 

เพ่ือช่วยแนะน าขัน้ตอนการท างาน ส าหรับงานผลติ ติดตัง้ และงานซอ่มบ ารุง เป็นต้น  
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- เอกสาร ด้ าน เทคนิ คจะ มี

ความสมัพันธ์ กบัชิน้งานท่ีออกแบบ

ซึ่งจะท าให้ข้อมูลในเอกสารมีการ

แ ก้ ไ ข อัต โ นมัติ ใ น ก ร ณี ท่ี มี ก า ร

เปล่ียนแปลงของชิน้งาน  

 

 

งานด้านการจัดการข้อมูล (Data Management)  

- เพิ่มความสามารถใหม่ในด้าน Requirement Management เพ่ือจดัเก็บและจดัการ
ข้อมลูความต้องการในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ รวมถึงความสามารถ

รองรับมาตรฐาน ท่ีก าหนด โดย

สามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้อย่าง

สมบรูณ์ 

 

- ลดขัน้ตอนในการติดตัง้ และ ง่ายต่อการดแูลจดัการของผู้ดแูลระบบ  
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Solid Edge Portal  

 ใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ช่วยให้สามารถท างานร่วมกนัทาง online โดยการแชร์ข้อมลูการ

ออกแบบ การดขู้อมลูชิน้งานสามมิติ และส่ือสารกนัผา่น web browser  

- ท างานด้วย เทคโนโลยี  Cloud 

สามารถเก็บและแบ่งปันข้อมูล ดูชิน้งาน 

และเขียนรายละเอียด (markup) ลงใน

การแสดงผลของ ชิ น้งานนัน้  ๆ  ผ่ าน

อปุกรณ์ได้หลากหลาย รูปแบบ ทัง้ในส่วน

คอมพิวเตอร์, Tablet และ โทรศพัท์มือถือ 

- มีความปลอดภัยในการรักษาข้อมูล สามารถควบคุมระดับการแบ่งปันข้อมูล รวมถึง

ความสามารถในการ ดชิูน้งาน CAD files ได้หลากหลายชนิด  

 

 

เรียนและทดลองใช้งานได้ฟรี 
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม และต้องการให้เข้าไปน าเสนอโปรดติดต่อ 

บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลช่ัน จ ากัด  
โทรศัพท์ : 02-6432035/086-3750193 

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

 

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

