
 

โปรแกรมเขียนแบบ 3D เอนกประสงค์ เพื่อการท างานที่เร็วกว่า 
 

ออกแบบ 
ออกแบบในแบบทีค่ณุคดิ 

วิสัยทัศน์เริ่มแรกของเราคือการน า 3D มาสู่ทุกคนด้วยเครื่องมือการออกแบบที่เรียบง่าย รวดเร็ว และยืดหยุ่น 
เราเชื่อว่าเครื่องมือ 3 มิติควรใช้ง่าย ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและสนุกไปกับมัน 
จินตนาการ ออกแบบ สรา้งและเขา้ใจถึงความคดิของคุณได้เร็วขึน้ดว้ย ANSYS SpaceClaim® 

 

ออกแบบเร็วขึ้นด้วย: 
• การสร้างชิ้นงานเต็มรูปแบบและการประกอบ 
• การเขียนแบบ 2D/3D รวมถึงการให้ขนาดและ tolerance เต็มรูปแบบ 
• ความสามารถในการสร้างภาพเสมือนจริงด้วย Keyshot 
• เปิด/แก้ไขไฟล์จากระบบ CAD ทีเ่ป็นไฟล์กลางและดั้งเดิม 
• คู่มือช่วยเหลือและบทแนะน าท่ีสมบูรณ์เพ่ือการเร่ิมต้นอย่างรวดเร็ว 

 
 

ส าหรับ reverse engineering ใน SpaceClaim นั้นโดดเด่นในเรื่องของความสามารถ ความสะดวกในการใช้งาน และความยดืหยุ่น 
คุณสามารถสร้างรูปทรงที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วหรือใช้ค าสั่งการสร้างรูปร่างโดยตรง โดยอา้งอิงจากชิ้นงาน STL Space-Claim จะ
สร้างพื้นผิวให้เข้ากับรูปร่างที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัต ิในขณะเดียวกันกย็ังสามารถแก้ไขรายละเอียดได้ เครื่องมือที่ใช้งานง่ายเหล่านี้ยัง
สามารถใช้ในการสร้าง fixture หรือสรา้งข้อต่อและจุดยึดตา่งๆ ได้ตามต้องการ 

 

 

ใช้ ANSYS SpaceClaim ส าหรับการเตรียมแบบจ าลอง ของไหล, โครงสร้าง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์เพื่อก าจัดรูปทรงที่
ไม่จ าเป็น ช่วยให้ท าการวิเคราะห์ได้เร็วขึ้น คุณสามารถเปิดข้อมูล CAD ชนิดต่างๆ แก้ไข ออกแบบ และเตรียมการส าหรับ
การท า simulation โดยไม่ต้องอาศัยการแปลงไฟล์ CAD ไม่ว่าจะสร้างโมเดลจากที่ไหน 
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Reverse Engineering 

 ใช้ SpaceClaim เพ่ือ: 
• ซ่อมแซมชิ้นงานท่ีเสียหายและฟ้ืนคืนความสมบูรณ์ของโมเดล 
• สร้างรูปร่างอย่างง่ายเพ่ือเป็นตัวแทนของชิ้นงานเช่น การแยกปริมาตร, กรอบล้อมรอบ, คาน, และพื้นผิวก่ึงกลาง 
• ลบขอบโค้งและรายละเอียดเล็กๆ รวมท้ังรูปร่างและชิ้นส่วนท่ีไม่จ าเป็น 
• แก้ไขและปรับปรุงโมเดลท่ีน าเข้ามา 
• วางทางเดินไฟฟ้าลงไปตามรูปร่างของชิ้นงาน 

 ท าไมจึงต้องใช้ SpaceClaim ส าหรับ Reverse Engineering? 
• การสร้างพื้นผวิให้พอดกีับรูปร่าง facet ของไฟล์ STL โดยอัตโนมัต ิ
• สร้างและปรับแต่งพืน้ผิวที่มีรูปทรงธรรมชาติ 
• วาดเส้นโค้งไปตามรูปร่างของไฟล์ STL 
• สร้าง fixture รอบรูปร่างทีเ่ป็น facet ได้อย่างง่ายดาย 
• สร้างรูปร่างซ้ าๆ และปรับให้กลมกลนืกนัได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการสร้างชิน้งานที่ซับซ้อน 

Simulation 
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การผลิต 

ไม่มีเครือ่งมอือืน่ใดที่ใช้งานได้เรว็กว่าและแก้ไขรูปทรงของงานได้ดกีว่า แก้ไขข้อมูล CAD ทีเ่สียหายหรือท างานได้ยาก และการ
ออกแบบ jig และ fixture ได้อย่างรวดเรว็ SpaceClaim เป็นโซลูชั่นเดียวในตลาดที่ช่วยให้ช่างท างานได้อย่างรวดเร็วและลดเวลา
การหยุดท างานของเครื่อง 

 

คุณสมบัติหลัก: 
• เปิด แก้ไข และเตรียมชิ้นงานจาก CAD ชนิดต่างๆ 
• แปลงไฟล์ DXF / DWG เป็นข้อมูล 3D ได้อย่างง่ายดายส าหรับการกัดชิ้นงาน 
• การออกแบบ Jig, fixture, tooling และแม่พมิพ์ 
• ปรับโมเดลให้เหมาะสมโดยแก้ไขขนาดมุมโค้ง chamfer ขนาดรู และมุมผิวเอียง 
• ผสานชิ้นสว่นมาตรฐานจากฐานข้อมูลของ Traceparts หรือ Cadenas 
• ยกระดับความร่วมมอืกับผู้ให้บริการ CAM รายต่างๆ เชน่ Mastercam, GibbsCAM, Espirit, MecSoft 

Corporation และ SigmaTEK 
 

 

อินเตอร์เฟสที่ใช้งานง่ายของ ANSYS SpaceClaim ช่วยให้คุณสร้าง แก้ไข และเตรียมชิ้นงานส าหรับการพิมพ์ 3 มิติได้เร็วขึ้นและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่เคย ด้วยโมดูล STL Prep ส าหรับการพิมพ์ 3 มิติของเราคุณจะเสนุกไปกับเครื่องมืออัตโนมัติมากมายที่เชื่อม
ช่องว่างระหว่างการแก้ไขชิ้นงาน solid และข้อมูล mesh 

 

 

 

เมื่อพูดถึงการมอบเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมให้กบัช่างเครื่องและวิศวกร ส าหรับการคลี่ชิ้นงาน SpaceClaim เป็นทางออกที่ดทีี่สุดส าหรับการ
เตรียมชิน้งานส าหรับการผลิตงานโลหะแผน่ที่มีความแม่นย าสูง ดว้ย SpaceClaim จะช่วยประหยัดเวลา เพิ่มผลผลิต ลดเวลาการหยุด
ท างานของเครื่องจกัร และเป็นทางออกที่ดกีว่าในการประสบความส าเรจ็กับธรุกจิใหม่ 

 

SpaceClaim Sheet Metal ประกอบไปด้วย: 
• คล่ีชิ้นงานโลหะแผ่นโดยอัตโนมัติและแปลงข้อมูลไปเป็น DXF/DWG 
• ดูและแก้ไขชิ้นงานท้ังท่ีพับอยู่และคลี่แล้วไปพร้อมๆ กัน 
• สร้างตารางการพับ (bend table) ได้อย่างรวดเร็ว 
• ปรับความหนา ค่าเผื่อการพับ และคุณสมบัติของวัสดุในทุกๆ ชิ้นงาน 
• ปรับแต่งไลบรารีแบบฟอร์มเพ่ือสร้างแบบฟอร์มของ edge reliefs, corner reliefs, hems, hinges, 

punches, louvers และรูปแบบอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
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การพิมพ์ 3 มิติ 

ความสามารถในการแก้ไขข้อมูล Facet: 
• ท าการสร้างผิวห่อหุ้มชิ้นงาน CAD ท่ีคุณภาพแย่ หรือชิ้นงาน facet เพ่ือสร้างไฟล์ท่ีพร้อมส าหรับการพิมพ์ 
• ซ่อมแซมไฟล์ STL ท่ีคุณภาพแย่โดยอัตโนมัติ ส าหรับชิ้นงานท่ีต้องการให้ประกบกันสนิท 
• สร้างเปลือกและเติมเน้ือชิ้นงาน เพ่ือลดการสิ้นเปลืองวัสดุและเพ่ิมความแข็งแรง 
• ลดจ านวน facet, ปรับขนาด facet ให้เท่ากัน และท าให้ผิว facets เรียบเพ่ือคุณภาพงานพิมพ์ท่ีดีข้ึน 
• สร้างรอยต่อได้อย่างรวดเร็วส าหรับการพิมพ์ชิ้นงานขนาดใหญ่ 

โลหะแผ่น 


