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ลดเวลาในการเปลีย่นจากความคดิและจนิตนาการไปสู่เคร ือ่งจกัรจรงิไดถ้งึ 30 เปอรเ์ซน็ต ์

SIEMENS NX Mechatronics Concept Designer (MCD) ไดน้ าเสนอแนวทางในการออกแบบ 
เคร ือ่งจกัรอตัโนมตัโิดยท าลายอปุสรรคและประสานความรูใ้นศาสตรท์างดา้นวศิวกรรมเคร ือ่งกล 

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมควบคมุ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์เขา้ดว้ยกนัเพือ่ใหไ้ดเ้คร ือ่งจกัรทีต่อบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ผ่านเคร ือ่งมอืทีเ่ตรยีมพรอ้มใหนั้กออกแบบไดเ้ลอืกใชง้านอยา่ง

หลากหลาย เชน่ ขอ้ตอ่ เกยีร ์มอเตอร ์เซน็เซอร ์และอปุกรณใ์นการท างานต่างๆ เชน่ กระบอกสบูไฮดรอ

ลกิในการเลอืกใชเ้พือ่ประกอบเป็นเคร ือ่งจกัรอปุกรณอ์ตัโนมตัทิีช่าญฉลาด และจดุเดน่ทีส่ าคญัคอื 

สามารถจ าลองการท างานทางดา้นทางกลและโปรแกรม (PLC) เชงิโตต้อบกบัผูอ้อกแบบตามหลกัฟิสกิส ์
ไดอ้ยา่งรวดเรว็เพือ่ตรวจสอบการท างานของเคร ือ่งจกัร

ประโยชนจ์ากการใชง้าน Siemens NX Mechatronics Concept Designer (MCD) 
- ออกสูต่ลาดไดเ้รว็ขึน้โดยลดเวลาในการพฒันาไดถ้งึ 30 เปอรเ์ซน็ต ์
- ประเมนิแนวคดิของเคร ือ่งอยา่งรวดเรว็ในสภาพแวดลอ้มเสมอืนจรงิ
- เพิม่ประสทิธภิาพการท างานรว่มกนัระหวา่งนักออกแบบเคร ือ่งกลไฟฟ้าและระบบอตัโนมตัิ
- ลดเวลาและจ านวนในการสรา้งเคร ือ่งจกัรและโปรแกรมการควบคมุ ตน้แบบ

เรามวีธิกีารและเคร ือ่งมอืเพือ่อ านวยความสะดวกใหม้ากมาย เชน่

- Mechatronics Concept Designer (MCD) ไดร้บัการออกแบบมาโดยเฉพาะเพือ่เพิม่ความเรว็ในการ
ออกแบบส าหรบัเคร ือ่งมอืทางกลไกแมคคานิค ซอฟตแ์วรนี์เ้ปิดใชง้านและสรา้งแบบจ าลอง 3 มติ ิโดยการ
จ าลองแนวคดิดว้ยฟิสกิสม์ลัตบิอดีแ้ละระบบอตัโนมตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมทีม่กัพบในผลติภณัฑเ์มค

คาทรอนิกส ์

- สนับสนุนแนวทางใหม่ส าหรบัการออกแบบเคร ือ่งจกัรทีใ่ชง้านได ้ดว้ยแนวคดิการออกแบบดว้ยหนา้ที่

การท างาน ท าหนา้ทีเ่ป็นภาษากลางระหว่างวศิวกรรมเคร ือ่งกลและวศิวกรรมควบคมุ ท าใหส้ามารถ

ท างานควบคูก่นัไดต้ ัง้แตข่ ัน้ตอนแรกของการพฒันาผลติภณัฑ ์นอกจากนีย้งัสามารถน าเอาแนวคดิที่

ออกแบบไปแลว้น ากลบัมาทบทวนปรบัปรงุใหด้ขีึน้อยา่งรวดเร็ว

- ในยคุสมยัทีล่กูคา้มคีวามตอ้งการเคร ือ่งจกัรทีม่คีวามเฉพาะดา้นมากขึน้ การใช ้Mechatronics 
Concept Designer (MCD) ชว่ยใหค้ณุสามารถเรง่การพฒันาผลติภณัฑไ์ดท้ าใหว้ศิวกรจากแผนก

ตา่งๆ สามารถท างานไปพรอ้มๆ กนัโดยใชเ้ทคนิคใหม่ๆ ทีช่ว่ยใหนั้กออกแบบตอบสนองความตอ้งการ

เคร ือ่งจกัรทีม่ปีระสทิธผิลสงูขึน้เวลาในการออกแบบทีส่ ัน้ลงและตน้ทนุทีล่ดลง
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โอกาสและความทา้ทายของ วศิวกรรมแมคคาทรอนิกส ์

- กระบวนการออกแบบเคร ือ่งจกัรประกอบดว้ยสาขาวชิาและหน่วยงานตา่งๆ ทีม่ลีกัษณะของพืน้

ความรูท้ีแ่ตกต่างกนั วศิวกรเคร ือ่งกล/วศิวกรรมไฟฟ้า และระบบอตัโนมตั ิจงึตอ้งเผชญิกบัความทา้

ทายมากมายในการพยายามท างานรว่มกนั

- การท างานรว่มกนัมขีอ้จ ากดั เน่ืองจากบอ่ยคร ัง้แผนกตา่งๆ จะตดิตอ่กนัเฉพาะในการประชมุและเมือ่
สรปุสิน้สุดโครงการท าใหก้ารเปลีย่นแปลงใชเ้วลานานและมคีา่ใชจ้า่ยสงู

- การตรวจสอบและการทบทวนความถูกตอ้ง ตอ้งใชต้น้แบบทีส่มบรูณ ์อยา่งไรก็ตามสิง่นีม้รีาคาแพง

และในความเป็นจรงิในกระบวนการตรวจสอบความถูกตอ้งก็ตอ้งรอจนกวา่เคร ือ่งจกัรจรงิเสรจ็สิน้ เมือ่

มคีวามไม่ถกูตอ้งกบัเคร ือ่งจกัร และระบบของตน้แบบก็ตอ้งกลบัไปแกไ้ข สิง่นีจ้ะท าใหต้น้ทนุในทกุมติิ

เพิม่ขึน้ และสง่ผลตอ่ความพงึพอใจของลกูคา้

ออกแบบแนวคดิแมคคาทรอนิกส ์โดยใชเ้คร ือ่งมอืชว่ย (Mechatronics Concept Designer) ท า
ใหเ้กดิผลลพัธด์งัตอ่ไปนี้

ผลลพัธจ์ากการใชง้าน MCD รูปภาพประกอบ ผลลพัธจ์ากการใชง้าน MCD

วศิวกรรมเชงิระบบงาน

- เกดิการท างานทีเ่รยีกวา่ โมดู
ลาร ์

- ปรบัปรงุการก าหนดคา่
- ตดิตามและจดัการความ
ตอ้งการไดอ้ย่างเป็นระบบ

- น าการออกแบบมาออกแบบซ า้
- จดัระเบยีบและจดัการความ
ซบัซอ้น

ผูผ้ลติเคร ือ่งจกัร Stamping:
การจดัการขอ้ก าหนดแบบ

บรูณาการเป็นพืน้ฐานส าหรบั

แนวคดิเคร ือ่งโมดลูารข์องเราซึง่

สง่ผลใหม้กีารใชง้าน

สว่นประกอบทีเ่หมาะสมกบั

ตลาดและผูใ้ชง้าน

การออกแบบแนวคดิ

- สรา้งและตรวจสอบแนวคดิเมค
คาทรอนิกส ์

- ก าหนดล าดบัปฏบิตักิาร
- ประเมนิเวลา
- น าการเคลือ่นไหวมาสูก่าร
ออกแบบโดยใชค้อมพวิเตอรช์ว่ย

ออกแบบ (CAD)
- สรา้งรายการเซน็เซอรแ์ละ
อปุกรณท์ างาน

- เช ือ่มโยงเหตุการณด์ว้ย

สญัญาณอนิพุทและเอาพุทอยา่ง

มเีหตผุล

- ก าหนดและระบรุายละเอยีดที่

ส าคญั

การเปลีย่นเคร ือ่งจกัร

อปุกรณเ์ดมิสูเ่คร ือ่งจกัรใหม่

ทีม่คีวามทนัสมยั:
ลดความเสีย่งของโครงการไดถ้งึ 

40 เปอรเ์ซน็ต ์โดยการพฒันา

รปูแบบแนวคดิทีร่องรบัการขาย

ดว้ยคณุสมบตัทิีแ่ม่นย าและตวั

สาธติแบบสมจรงิส าหรบัลูกคา้

กอ่นทีจ่ะสรา้งสิง่ใดๆ และสิง่ที่

คณุจ าลองคอืสิง่ทีค่ณุจะสรา้ง
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ผลลพัธจ์ากการใชง้าน MCD รูปภาพประกอบ ผลลพัธจ์ากการใชง้าน MCD

การออกแบบรายละเอยีดเชงิ

วศิวกรรม

- แทนทีเ่รขาคณิตเชงิแนวคดิ

ดว้ยการออกแบบโดยละเอยีด

- ตดิตัง้มอเตอรต์ามหมายเลข
ชิน้สว่นไฟฟ้า

- เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงใน 
MCAD และ ECAD และท าการ
ปรบัปรงุขอ้มูลเป็นปัจจบุนั

- สง่ขอ้มูลการออกแบบไปสู่
กระบวนการท างานต่อไปเชน่ 

การจดัซ ือ้ การสรา้ง การ

ประกอบและทดลองระบบ

ผูผ้ลติอปุกรณเ์คร ือ่งโหลด: 
อปุกรณโ์หลดเคร ือ่งจกัร: 

รวบรวมขอ้มูลของคณุโดย

แทนทีส่เปรดชตีและเอกสาร 

Word มากกวา่ 100 รายการ
ดว้ยเวริก์โฟลวอ์ตัโนมตั ิMCAD 
และ ECAD ในตวั

รวมการออกแบบโดยละเอยีด

- ระบอุปุกรณแ์ละสว่นประกอบใน

คอมพวิเตอร ์

- ชว่ยออกแบบ (ECAD) และ
คอมพวิเตอรเ์ชงิกล

- ชว่ยออกแบบ (MCAD)
- อา้งองิอปุกรณอ์นิพุทเอาพุท

และอปุกรณท์ างานอยา่งชาญ

ฉลาด(Cross-reference)
- แลกเปลีย่นโครงสรา้งการ
ท างานเกนิขอบเขตของ ECAD 
และ MCAD

ผูส้รา้งเคร ือ่งมลิลิง่: 

คาดวา่จะชว่ยลดจ านวนรอบการ

ท าซ า้ในการพฒันาอยา่งรวดเรว็

ผ่านการใชอ้นิเทอรเ์ฟซ ePlan
และการเลอืกขนาดของอุปกรณ์

ท างาน

การออกแบบโปรแกรมการ

ควบคมุดว้ย Virtual 
commissioning
- การเร ิม่ตน้เสมอืนจรงิโดยไม่
ตอ้งมตีน้แบบทางกายภาพ

- จ าลองลกัษณะการท างานของ 

เคร ือ่งจกัรจรงิรวมถงึอปุกรณ์

ควบคมุเชน่ PLC ใหท้ างานสอด
ประสานกนัท าใหนั้กออกแบบ

โปรแกรมท างานงา่ยภายใตส้

ถาพแวดลอ้มเสมอืนจรงิ 

- น าแบบจ าลองแนวคดิ 3 มตินิ า
กลบัมาใชง้านอกีคร ัง้ส าหรบัการ

แสดงภาพและการจ าลอง

โปรแกรม CNC
- ตรวจสอบพารามเิตอรก์ารผลติ
และทดสอบโปรแกรม PLC 

ผูอ้อกแบบเคร ือ่งจกัร

เจยีรไน:
ลดเวลาในการตดิตัง้และสง่มอบ

ใหล้กูคา้ 80 เปอรเ์ซน็ต ์(จาก
สามสปัดาหเ์หลอืสามวนั) ดว้ย

การเตรยีมงานเพียงไม่กีว่นัใน

ชว่งแรกของการออกแบบ
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ความจ าเป็นทีคุ่ณจะตอ้งม ีMCD ………. 

- แนวโนม้ของตลาดไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงอยา่งแทจ้รงิในชว่งหลายปีทีผ่่านมาซึง่นับจากนีจ้ะมกีาร
เปลีย่นแปลงอยา่งกา้วกระโดด

-บรษิทัคูแ่ขง่ มกัมองหาวธิกีารและเทคโนโลยใีหม่ ๆ ซ ึง่อาจชว่ยประหยดัเงนิและลดระยะเวลาในการ
ออกสูต่ลาด

- เคร ือ่งจกัรมคีวามซบัซอ้นมากขึน้และมอีปุกรณอ์ตัโนมตัแิละซอฟตแ์วรจ์ านวนมากขึน้

ความทา้ทายในอตุสาหกรรม :
- ผูส้รา้งเคร ือ่งจกัรตอ้งการวธิลีดตน้ทนุใน

กระบวนการวศิวกรรมของตน

- ผูส้รา้งเคร ือ่งจกัรตอ้งสง่มอบผลติภณัฑท์ีม่ี

คณุภาพสงูในความซบัซอ้นทีเ่พิม่ขึน้

- วศิวกรเคร ือ่งกลไฟฟ้าและระบบอตัโนมตัติอ้ง

ท างานรว่มกนัในการออกแบบเมคคาทรอนิกส ์

- ผูส้รา้งเคร ือ่งจกัรจ าเป็นตอ้งทดสอบการ

ออกแบบเคร ือ่งจกัรโดยเรว็ทีสุ่ด
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- กระบวนการออกแบบแบบบรูณาการทีช่ว่ยลด

เวลาและตน้ทนุไดถ้งึ 33%

- ความสามารถในการออกแบบแนวคดิจะ

สนับสนุนการตดัสนิใจออกแบบในชว่งโครงการ

แรกๆ

- Multidisciplinary Engineering ชว่ยใหว้ศิวกร
สามารถท างานรว่มกนัระหวา่งโดเมนเคร ือ่งกล

ไฟฟ้าและระบบอตัโนมตัิ

- Virtual Commissioning ใชเ้พือ่ตรวจสอบการ
ผสมผสานระหวา่งการออกแบบเคร ือ่งจกัรการ

ท างานของเคร ือ่งจกัรและพฤตกิรรมของ

เคร ือ่งจกัรกอ่นทีเ่คร ือ่งจกัรจะผลติ

ท าไม MCD ชว่ยใหส้่งมอบไดเ้รว็จากเดมิไดม้ากกว่า 33%
(Reduce Time and Cost until Machine Delivery : Time savings of up to 33%)

ในปัจจบุนัลกูคา้ตอ้งการเคร ือ่งจกัรทีม่คีวามฉลาดกวา่คูแ่ขง่และไดป้รมิาณงานทีส่งู ความ

แม่นย าทีส่งูสงูขึน้ แตถ่า้เราไม่ปรบัเปลีย่นแนวคดิในการออกแบบเคร ือ่งจกัรสิง่ทีลู่กคา้คาดหวงันีจ้ะ

ส าเรจ็ผลไดอ้ย่างไร ภายใตเ้วลาทีจ่ ากดั
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ในอดตีกระบวนการทางวศิวกรรมมกัเร ิม่ตน้ดว้ยเอกสารขอ้ก าหนดตลอดจนการออกแบบ

แนวคดิทีเ่ขยีนลงบนกระดาษ การออกแบบรายละเอยีด เป็นเหมอืนกระบวนการตามล าดบั และการ

สือ่สารระหว่างทมีงานวศิวกรรมตา่งๆ ก็มกัจะท าโดยเอกสารเชน่กนั หลงัจากทีเ่คร ือ่งจกัรท าการตดิตัง้

แลว้ วศิวกรระบบอตัโนมตัสิามารถเร ิม่ตน้ท างานได ้ เชน่ ตดิตัง้อปุกรณท์ างาน ตดิตัง้อุปกรณต์รวจจบั 

เดนิสายไฟออกแบบโปรแกรม PLC หรอืโปรแกรมควบคมุ

สิง่ทีเ่ราก าลงัเสนอในวนันีค้อืกระบวนการทางวศิวกรรมแบบบรูณาการและเป็นดจิทิลั ซ ึง่เร ิม่ตน้

ดว้ยวศิวกรรมขอ้ก าหนดของ Teamcenter และตอ่ไปยงั NX Mechatronics Concept Designer ทีท่ า
การออกแบบแนวคดิดจิทิลัของเคร ือ่งจกัร การออกแบบแนวคดิเหลา่นีส้ามารถใชซ้ า้ไดส้ าหรบัการ

ออกแบบโดยละเอยีด NX Mechatronics Concept Designer น าเสนอเวริก์โฟลวก์ารท างานรว่มกนัซึง่
ท าใหส้ามารถประมวลผลแบบขนานของโดเมนวศิวกรรม และเน่ืองจากการมปีฏสิมัพนัธท์ีด่ขีึน้ระหวา่ง

หน่วยงานวศิวกรรม ท าใหเ้วลาโดยรวมทีจ่ าเป็นส าหรบัการออกแบบโดยละเอยีดจงึสัน้ลงเชน่กนั

นอกจากนีย้งัสามารถใชโ้มเดล NX Mechatronics Concept Designer ส าหรบัขัน้ตอนการ Virtual 
Commissioning หรอื Digital Twin ซึง่จะชว่ยใหว้ศิวกรระบบอตัโนมตัสิามารถเร ิม่ตน้ดว้ยการเขยีน
โปรแกรมอตัโนมตัไิดเ้ป็นเวลานานกอ่นทีเ่คร ือ่งจรงิจะท าเสรจ็ ประกอบ และตดิตัง้ ดว้ยเหตนีุก้าร 

ออกแบบโปรแกรมควบคมุเคร ือ่งจกัรจรงิจงึสามารถท าไดโ้ดยใชโ้ปรแกรมอตัโนมตัทิีม่คีณุภาพสงูมาก

ซึง่จะชว่ยประหยดัเวลาไดม้ากในระหว่างขัน้ตอนการวา่จา้ง
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โดยรวมแลว้เราสามารถประหยดัเวลาวศิวกรรมโดยรวมไดถ้งึ 33% โดยเร ิม่จากขอ้ก าหนดหรอืความ

ตอ้งการของลกูคา้เบือ้งตน้จนถงึเคร ือ่งทีพ่รอ้มใชง้านจรงิ!

ในขัน้ตอนการออกแบบน้ันถอืว่าส าคญัทีส่ดุ MCD มเีคร ือ่งมอืชว่ยการตรวจสอบแนวคดิชว่ยประหยดั
ความพยายามในขัน้ตอนวศิวกรรมระยะแรก: 

- พฒันาแนวคดิเพือ่ตรวจสอบแนวคดิในฐานะ

ประตคูณุภาพส าหรบัขัน้ตอนการออกแบบโดย

ละเอยีด

- ความสามารถของ stick/block โมเดลแบบง่าย
ไปจนถงึโมเดลการออกแบบโดยละเอยีด

- ประเมนิภาระของขอ้ตอ่แตล่ะขอ้ดว้ย “Physics 
engine”

ในระหวา่งขัน้ตอนการออกแบบรายละเอยีด NX Mechatronics Concept Designer ก็สามารถชว่ยไดด้งันี้

- การเคลือ่นไหวเชงิโตต้อบแบบเรยีลไทมส์ าหรบั

การวเิคราะหก์ารออกแบบ

- การออกแบบการเคลือ่นไหวและเอกสารส าหรบั

การเคลือ่นไหวทีซ่งิโครไนซข์องหลายแกนโดยใช ้
CAM Curves
- การก าหนดขนาดไดรฟ์โดยใชป้ระโยชนจ์าก 

Physics Engine ของ MCD
- ขัน้ตอนการท างานเวริก์โฟลวเ์พือ่ท างาน

รว่มกบั ECAD
- ใชป้ระโยชนจ์ากล าดบัการท างานของ MCD 
ตลอดจนขอ้มูลการออกแบบการเคลือ่นไหว

ส าหรบัการเขยีนโปรแกรมอตัโนมตัิ

MCD Interface to ECAD
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ประโยชนจ์าก Virtual Commissioning 

SIEMENS NX Mechatronics Concept Designer คอืกระบวนการสรา้งโปรแกรมควบคมุเคร ือ่งจกัร
ดว้ยแนวคดิ Virtual Commissioning ท าใหพ้ฒันาความเขา้ใจอยา่งลกึซ ึง้เกีย่วกบักระบวนการออก

แบบอยา่งเป็นขัน้เป็นตอน ทดลองปรบัเปลีย่นเงือ่นไขตา่งๆ ตามความเหมาะสมและการพฒันา

กระบวนการทางดา้นโปรแกรมควบคมุการท างาน ทียุ่ง่ยากซบัซอ้นสามารถท าการทดลองความคดิ

ตา่งๆไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็
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OPC UA เป็นมาตรฐานการสือ่สารทางอตุสาหกรรมทีใ่ชส้ าหรบัระบบฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์
MCD ไดร้บัการปรบัปรงุเพือ่ใชเ้ป็น OPC UA Client และ Server เพือ่รองรบัฮารด์แวรท์ีไ่ม่ใช่

ผลติภณัฑข์องSiemens และเปิดกวา้งส าหรบัแอปพลเิคช ัน่ของอปุกรณค์วบคมุแบรนดอ์ืน่หรอืทีเ่รยีกวา่ 

“Open Platform Application” ในการท า Virtual Commissioning เราไดพ้ฒันาชอ่งทาง OPC UA ไว ้
ส าหรบัใหทุ้กๆ อปุกรณ ์PLC และ Controller ต่างๆ สามารถท าการเชือ่มตอ่ไดอ้ยา่งง่ายดาย ดว้ย
ความสามารถทีพ่ฒันาอยา่งตอ่เน่ืองท าให ้

- MCD สามารถโฮสตส์ญัญาณอนิพุต / เอาทพ์ุตระหวา่งรนัไทมจ์ าลองโดยใช ้OPC UA มาตรฐานการสือ่สาร
เป็นเซริฟ์เวอร ์

- รองรบัการรบัรองในไคลเอนต ์MCD OPC UA
- เพิม่ขดีความสามารถของ MCD ในการโตต้อบกบัระบบที่

ขออธบิายดว้ยภาพเหลา่นี้

 เช ือ่มตอ่ หุน่ยนต ์Kuka ผ่าน OPC UA โดยใช ้Kuka soft-controller Kuka.OfficeLite

ขัน้ตอนการท า:
- ก าหนดค่าเซริฟ์เวอร ์OPCUA ดว้ยการรบัรองรบัสญัญาณจากเซริฟ์เวอร ์

- ก าหนด อนิพุทและ เอาพุท (Input and Output Signals Mapping) ใน MCD
- ทดลองเปลีย่นค่าแกนจากคอนโทรลเลอรด์กูารตอบสนองใน MCD
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 แสดงการท า Virtual Commissioning ผ่านคอนโทรลเลอร ์SINUMERIK One ของ Siemens ทีเ่รยีกว่า 
"Create My Virtual Machine"

ขัน้ตอนการท า:
- ก าหนดคา่เซริฟ์เวอรส์ญัญาณภายนอกเพือ่เช ือ่มตอ่ "Create My Virtual Machine" เลอืกสญัญาณ

- สรา้งแผนทีส่ญัญาณ MCD
- ท าการจ าลองแกนเคร ือ่งเสมอืนจะท างานตามการเขยีนโปรแกรมในคอนโทรลเลอร ์

การปรบัปรุงการออกแบบกลไกดว้ย “Copy and paste of MCD objects”
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ความสามารถนี้ชว่ยให:้
- คดัลอกและวางวตัถ ุMCD (จลนศาสตร ์(วธิกีารเคลือ่นทีข่องวตัถุทางกล) และพฤตกิรรมการท างาน) 

ไปยงัส่วนประกอบ / รปูทรงเรขาคณิต (Geometries)
- ผูใ้ชส้ามารถท าซ า้โมเดล MCD ทีม่อียูแ่ละน าโมเดล MCD เหล่านีก้ลบัมาใชใ้หม่ส าหรบัรุน่ปัจจบุนัได ้

ในรปูดา้นบนคอืการประยกุตใ์ชง้านความสามารถ “Copy and paste of MCD objects”เมือ่มคีวาม
ตอ้งการเปลีย่นขนาดของชิน้งานก็ตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นขนาดของ Gripper เพือ่ใหส้ามารถจบัชิน้งาน
ได ้ดว้ยความสามารถนีท้ าใหก้ารออกแบบ Gripper ซึง่เป็นอปุกรณท์ีส่ าคญัของหุน่ยนตแ์มลงมุม

(Spider robot) ไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยไม่ตอ้งออกแบบใหม่
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บทสรุปของ SIEMENS NX Mechatronics Concept Designer (MCD)
เป็นเคร ือ่งมอืชว่ยใหนั้กออกแบบเคร ือ่งจกัรอตัโนมตั ิหรอื ทีเ่รยีกกนัว่า “แมคคาทรอนิกส”์ โดยท าให ้

ทมีงานนักออกแบบ ซึง่ประกอบไปดว้ยเคร ือ่งกล ไฟฟ้า และโปรแกรมควบคมุ ท างานรว่มกนัภายใต ้

สภาพแวดลอ้มเดยีวกนั ท าใหส้ง่มอบใหล้กูคา้ไดต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ในทุกมติ ิเชน่

การใชก้ารจ าลองในขัน้ตอนแนวคดิและกระบวนการทาง แมคคาทรอนิกส ์

- การตรวจสอบแนวคดิในการออกแบบ
- การน าเสนอและการสือ่สารแนวคดิและการปรบัปรงุเพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้
- พืน้ฐานส าหรบัการลงรายละเอยีดเพิม่เตมิในวศิวกรรมหลายสาขาวชิา
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- MCD สามารถเชือ่มตอ่กบัอปุกรณอ์ืน่ๆไดห้ลากหลายแบรนด ์

- การออกแบบทางกลไกสามารถท างานรว่มกบั Sensor, Drive และ Motion , Actuator, HMI

- สรา้งเคร ือ่งจกัรทีท่ าหนา้ทีล่ าเลยีงสนิคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็
- ใชเ้วลาในการพฒันาเคร ือ่งจกัรและระบบควบคมุการท างาน สัน้ลงมากกวา่ 30% เน่ืองจากทมีงาน
สามารถท างานขนานไปพรอ้มๆกนั

- กระบวนการการออกแบบและแกไ้ข ท าไดอ้ย่างรวดเรว็ผ่านกระบวนการและแนวคดิการใชง้านซ า้ 


