6 เหตุผล

ที่ควรเปลี่ยนมาใชงาน Solid Edge
มาดูถึงเหตุผลที่เครื่องมือชวยงานออกแบบของคุณ
และลดตนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ

ชวยคุณประหยัดเวลา

บทนํา
ปจจุบันนักออกแบบ และวิศวกรมีความตองการที่จะสรางสรรคผลงานที่ดี และมี
คุณภาพในเวลาอันรวดเร็ว แตความทาทายในการออกแบบกลับมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งขอ
จํากัดดานเวลาในการแขงขันพัฒนาผลิตภัณฑ ซึ่งเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดทั้งความ
ซับซอนของรูปแบบผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้น ความตองการใหมๆ ที่ถาโถมเขามาในระหวาง
การพัฒนาผลิตภัณฑ ความคาดหวังของตลาดสําหรับผลิตภัณฑใหมที่ตองดีกวา,
คุ ณ ภาพสู ง กว า , ทํ า งานเร็ ว กว า และราคาที่ ถู ก กว า เป น ต น ทั้ ง หมดนี้ ยั ง คงเป น
แรงกดดันทีส
่ ง
 ตอมายังนักออกแบบ และวิศวกร และคงปฏิเสธไมไดวา “ เครือ
่ งมือในการ
ชวยออกแบบ ” นั้น คือ หัวใจสําคัญที่จะชวยสนับสนุนใหการทํางานประสบความสําเร็จอ
ยางยอดเยี่ยม

เพื่อชวยใหเขาใจถึงความทาทาย การพัฒนาผลิตภัณฑ
เราไดทําการวิจัย รวมถึงทํา
แบบสอบถามจากนักออกแบบ และวิศวกรในพื้นที่ตางๆ ทั่วโลก ในป 2020 ในชื่อวา Lifecycle
Insights’ 2020 Design Challenges Survey เพื่อหาผลกระทบของปญหา และนํามาซึ่งการ
เปลี่ยนมาใชงาน Solid Edge ที่มีความสมบูรณแบบ และเชื่อมโยงไปยังการทํางานสวนอื่นที่
ครอบคลุมทุกดานจาก Siemens Digital Industries Software โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ลดเวลา และลดตนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ในเอกสารนี้จะแบงเปน 6 เหตุผลหลักๆ สําหรับการเปลี่ยนแปลงการทํางานจากระบบที่ทาน
ใชงานอยู โดยในแตละเหตุผลทางเราจะอธิบายใหเห็นผลกระทบในการทํางานที่พบอยูบอยๆ และ
อธิบายถึงสิ่งที่แตกตาง จากความสามารถ และเครื่องมือที่มีอยูใน Solid Edge

เหตุ ผลข อที่ 1:
ความเปนผูนําดานประสิทธิภาพของการทํางาน Assembly
(Leading-Edge Assembly Performance)
ผลิตภัณฑสมัยใหมจะมีความซับซอนเพิ่มขึ้น
ยังรวมไปถึงจํานวนชิ้นสวนที่ตองมีการ
เคลื่อนที่การออกแบบรูปทรงใหสวยงาม ดึงดูดสายตาผูบริโภค ซึ่งสงผลใหจํานวนชิ้นสวนตอ
ผลิตภัณฑเพิ่มมากขึ้น

จากการสํารวจในครั้งนี้พบความทาทาย
สําหรับประสิทธิภาพในการทํางาน Assembly
ระหวางพัฒนาผลิตภัณฑ ดังนี้
• 50% ของผูตอบแบบสอบถามกลาววา
พวกเขาตองสรางงานใหม หรือทําซํ้าสําหรับ
งานสวนนี้
• 39% กลาววาเขาตองใชเวลามากกวา
10 นาทีในการรอเปดไฟลชน
ิ้ งาน หรือคํานวณ
คําสัง
่ ในการทํางาน ซึง
่ ขอมูลทีก
่ ลาวไดบง
 บอก
วาเครื่องมือออกแบบสวนมากมีปญหาในการ
ตอบสนองการทํา งานสํา หรั บ การพั ฒ นา

จากปญหาดังกลาว Solid Edge สามารถชวยตอบสนองการทํางานของชิ้นงานที่มีสวน
ประกอบ Assemblies จํานวนมากใหสามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว ไรรอยตอ และยังมี
Interface ที่ใชงานงายซึ่งจะชวยใหนักออกแบบรับรูไดถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มสูงขึ้น
Lightweight Mode ชวยลดเวลาในการจัดการหนวยความจํา และเปดชิ้นงานที่มีชิ้นสวน
จํานวนมาก ซึ่งชวยใหนักออกแบบทํางานไดรวดเร็วขึ้น และยังมีเครื่องมือ Smart Selection
Tools ที่ชวยใหการเลือกชิ้นสวนที่สัมพันธกันทําไดอยางรวดเร็ว
ยิ่งไปกวานั้น Solid Edge ยังมอบประสบการณ
ที่ ประทับใจสําหรับผูท
 ต
ี่ อ
 งทํางานกับชิน
้ สวนจํานวน
มาก (Large Assembly) ใหทํางานไดดียิ่งขึ้นกับ
“ เครื่องมือคนหาชิ้นงานที่ยังไมนํามาแสดงผล ”
(Inactive Components) โดยการทํางานเชื่อมโยง
เขากับสวนในการสรางภาพเสมือนจริงของชิน
้ งาน
(Photorealistic Rendering) รวมถึงการสรางภาพ
เคลื่อนไหว (Animation) ผลลัพธที่ได คือ สามารถ
ควบคุมชวงเวลา และลําดับการทํางานที่ซับซอน
ไดดีเยี่ยม

การใชงาน Solid Edge ในสวน Assembly ยังมีเครื่องมือที่ชวยอํานวยความสะดวกใน
การทํางานสําหรับนักออกแบบ เพื่อเคลื่อนยาย คัดลอก ปรับหมุนทิศทาง ชิ้นสวนหลายๆ
ชิ้นไดพรอมกัน ซึ่งความสามารถเหลานี้ชวยใหนักออกแบบใชในการวางผังโรงงาน และกําหนด
ตํา แหน ง เครื่ อ งจั ก รได อ ย า งรวดเร็ ว ง า ยดายโดยสามารถเลื อ กกํา หนดความสั ม พั น ธ ข อง
Assembly ที่สรางขึ้นมาใหมใหเปนกลุมเดียวกันกับชิ้นงานเดิม หรือแยกออกมาเปนกลุมใหม
ตามความตองการในการใชงานไดอยางคลองตัว
Survey Says: ในการสํารวจจากผูตอบแบบสอบถามพบวาโดยเฉลี่ยตองใชเวลา
มากกวา 20 ชั่วโมงตอสัปดาห สําหรับการเปดชิ้นงาน Assembly โดยรวมไปถึงการ
คํานวณคําสั่ง และการพบปญหาที่บางครั้งไมสามารถเปดชิ้นงานขนาดใหญขึ้นมาได
• 50% ของผูตอบแบบสอบถามตองมีการสรางชิ้นงานใหม
หรือทํางานซํ้าจาก
ปญหาประสิทธิภาพในการทํางานในสวน Assembly
• 39% ของผูตอบแบบสอบถามแจงวาตองใชเวลาเฉลี่ยประมาณครั้งละมากกวา
10 นาทีสําหรับการเปดไฟล หรือการคํานวณคําสั่งในสวนของงาน Assembly

เหตุ ผลข อที่ 2:
ความรวดเร็วดานเอกสารในงานออกแบบ
(Turbocharged Design Documentation)
สําหรับเอกสารในงานออกแบบในที่นี้จะหมายถึงสองสวนหลักๆ ไดแก ขอมูลแบบ Drawings
และขอมูล Model-Based Deﬁnitions ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ
และมักจะพบประเด็นปญหาที่วิศวกรหลายๆ ทานตองพบเจอ ดังนี้

จากการทําสํารวจ
• 63%
ของผูตอบแบบสอบถาม
แกไขขอมูล Drawings ดวยโปรแกรม
ออกแบบ 2 มิติ (2D) เพราะงายกวาการ
ใชโปรแกรมออกแบบสามมิติ (3D) ทีพ
่ วก
เขาใชงานอยู
• 37%
ของผูตอบแบบสอบถาม
แจงวาเขาไดรับขอมูลที่ไมถูกตองสําหรับ
ชิ้นสวนที่ผลิต เพราะวาขอมูล Drawings
ไมมก
ี ารปรับปรุงใหเปนปจจุบน
ั ซึง
่ ประเด็น
ดั ง กล า วไม ค วรจะมี อ ยู  สํ า หรั บ การใช
เครื่องมือในการออกแบบสมัยใหม

ดวยความสามารถของ Solid Edge ที่
จะชวยแกปญหาเหลานี้
โดยมีเครื่องมือ
อํานวยความสะดวกทีย
่ อดเยีย
่ มสําหรับ งาน
สองมิติ (2D) และสามมิติ (3D) Drawings
ตามมาตรฐานงานเขียนแบบที่ นิยมใชกน
ั อยู
ทั่วโลก อาทิ เชน American National
Standards Institute (ANSI), American
Society of Mechanical Engineer
(ASME), International Organization
for Standardization (ISO), German
Institute for Standardization (DIN),
Japanese Industrial Standards (JIS),
UNI, Euro-Asian Council for Standardization (GOST(ESKD)) และ Chinese
National Standards (GB) ซึ่งจะชวยให
ผู  ผ ลิ ต และซั พ พลายเออร ที่ ต  อ งทํ า งาน

รวมกันสื่อสารขอมูลกันไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ Solid Edge ยังครอบคลุมการใชงานระดับสูง สามารถสรางแบบ Drawings ได
โดยตรง โดยใชเครื่องมือการทํางานแบบสองมิติ (2D) แยกอิสระจากขอมูลที่ไดมาจากชิ้นงาน
สามมิติ (3D) หรือการทํางานทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติไปพรอมๆ กันจากขอมูลทั้งสองสวนก็ยอม
ไดเชนกัน โดยมีเครื่องมือมาตรฐานชวยสรางรูปทรงพื้นฐานในรูปแบบสองมิติ (2D) และ
Drawing Sheets (สําหรับ AutoCAD Layouts) พรอมมุมมองการทํางานในรูปแบบสองมิติ
(2D) ทัง
้ นีก
้ ารทํางานจากขอมูลสามมิติ (3D) เต็มรูปแบบก็จะมีเครือ
่ งมือทีค
่ รบถวนคอยรองรับ
ในการทํางานดวยเชนกัน
สําหรับผูที่ตองการพัฒนาขอมูลแบบสองมิติ (2D) จากโปรแกรมอื่นๆ เชน AutoCAD ให
เปนชิ้นงานสามมิติ (3D) ก็สามารถนําขอมูลมาใชงานไดอยางรวดเร็วดวยเครื่องมือชวยสราง
รูปทรงที่เปนสามมิติ (3D)
ดวยความสามารถในสวนของ Model-Based Design (MBD) ใน Solid Edge ทําให
สามารถกําหนดขอมูล Product Manufacturing Information (PMI) ใหเชื่อมโยงไปกับชิ้นงาน
สามมิติ ซึ่งยังรวมไปถึงขอมูลที่เกี่ยวกับ Geometric Dimensioning And Tolerance (GD&T)
และสงออกขอมูลในรูปแบบไฟล 3D PDFs ไปยังผูใชอ่น
ื ๆ ที่ไมจําเปนตองมีโปรแกรม Solid Edge
เปดหมุนดูช้ินงานในรูปแบบสามมิติได เพื่อการสื่อสารขอมูลที่ดีขึ้น

Survey Says: ในการสํารวจจากผูตอบแบบสอบถามพบวาโดยเฉลี่ยตองใชเวลา
มากกวา 10 ชั่วโมงตอสัปดาห สําหรับการสรางเอกสารในงานออกแบบ และใชเวลาแกไข
เพิ่มเติมรายละเอียดอีก 7.6 ชั่วโมงตอสัปดาหโดย
• 63% ของผูตอบแบบสอบถามแกไข Drawings ดวยโปรแกรมออกแบบสองมิติ
(2D) เพราะวางาย และรวดเร็วกวาในการทํางานลักษณะเดียวกันดวยโปรแกรมออกแบบ
สามมิติ (3D) ที่ใชงานอยู
• 37% ของผูที่ไดรับขอมูล Drawings พบวาชิ้นงานที่ผลิตไมถูกตองเนื่องจาก
Drawings ที่ไดรับไมไดถูกแกไขใหเปนปจจุบัน

เหตุ ผลข อที่ 3:
เครื่องมือในการออกแบบงานโลหะแผนที่ทรงพลัง และใชงานงาย
(Powerful Intuitive Sheet Metal Design)
ชิ้นงานโลหะแผนถูกนํามาใชงานอยางกวางขวางสําหรับผลิตภัณฑประเภทตางๆ ผูพัฒนา
ผลิตภัณฑในลักษณะดังกลาวตองมีการทํางานสลับกันไปมาระหวางชิ้นงานที่เปนแผนคลี่ และ
ชิ้นงานที่ถูกพับขึ้นรูปแลว และยังจะตองเผชิญกับความทาทายในการพัฒนาชิ้นงานโลหะแผน

จากการสํารวจพบวานักออกแบบ และวิศวกร
จํานวนมากยังคงมีอุปสรรคในระหวางการพัฒนา
ชิ้นงานโลหะแผนโดย
• 60% ของผูตอบแบบสํารวจยังใชออกแบบ
รูปทรงของชิ้นงานดวยการสรางเสนตรง
และ
สวนโคงแทนการออกแบบในลักษณะสามมิติ
• 42%
ของผูตอบแบบสํารวจคํานวณคา
ความเผื่อในการยืดของโลหะดวยตนเอง

Nesting
หรือการจัดเรียงชิ้นงานแผนคลี่
ของโลหะแผน ถูกใชงานอยางแพรหลายในสวน
ของการออกแบบโลหะแผน เพื่อชวยคํานวณการ
จัดเรียงชิ้นงานใหไดมากที่สุดลงในพื้นที่ที่กําหนด
โดย Solid Edge ไดใชอัลกอลิทึ่มที่มีประสิทธิภาพ
ช ว ยจั ด เรี ย งชิ้ น งานในพื้ น ที่ ที่ มี รู ป ทรงไม เ ป น
มาตรฐาน สําหรับการจัดเรียงตัดวัสดุหลากหลาย
ชนิด เชน ผา หนัง หรืออื่นๆ นอกจากนั้นยัง
อํานวยความสะดวกในดานการคํานวณตนทุน จาก
เงื่อนไขที่หลากหลาย เชน ชนิด ความหนา
ขนาดของวัสดุ เพือ
่ ชวยใหนําขอมูลมาตัดสินใจใน
การทํางานไดอยางรวดเร็ว
Survey Says: ในการสํารวจจากผูตอบแบบสอบถามพบวาโดยเฉลี่ยตองใชเวลา
มากกวา 7 ชั่วโมงตอสัปดาห สําหรับการสรางชิ้นงานแผนคลี่โลหะจากชิ้นงานที่ออกแบบ
• 60% ของผูตอบแบบสอบถามสรางแบบ Drawing ของงานโลหะแผนดวยการ
วาดเสน และสวนโคงแทนที่การใชงานออกแบบสามมิติ
• 42%
ของผูตอบแบบสอบถามคํานวณคาการยืดตัวของชิ้นงานโลหะแผนดวย
ตนเอง

เหตุ ผลข อที่ 4:
เครื่องมือในการสรางชิ้นงานสามมิติสําหรับอนาคต
(Next-Generation Modeling)
ปจจุบันขอมูลที่ใชในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑมาจากหลายแหลงที่มา อยางไรก็ตาม
นักออกแบบเสียเวลาเปนอันมากในการแกไขชิ้นงาน หรือตองสรางขึ้นมาใหมโดยไมมีทางเลือก
อื่นๆ ที่ดีกวา
จากการสํารวจพบวาองคกรจํานวนมาก
พบความทาทาย และอุปสรรคในการทํางาน
กับขอมูลวิศวกรรมยอนรอย
(Reverse
Engineering) จากเครื่ อ งสแกนสามมิ ติ
ขอมูลสําหรับสงไปยังเครื่องพิมพสามมิติ
และการเตรียมขอมูลสําหรับงานวิเคราะหทาง
วิศวกรรม
• 69% ของผูตอบแบบสอบถามแจง
ว า พวกเขาต อ งสร า งชิ้ น งานขึ้ น มาใหม ใ ห
รูปทรงเหมือนกับขอมูลทีไ่ ดจากเครือ
่ งสแกน
สามมิติ ไฟลสําหรับสงไปยังเครื่องพิมพ
สามมิติ รวมไปถึงชิ้นงานที่เตรียมสําหรับ
วิเคราะหในรูปแบบงาน Finite Element
Model (FEM) โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นเหลานี้
ไมไดสรางมูลคาเพิม
่ ทีจ่ ะทําใหเกิดประสิทธิภาพ
ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ
แตดวยเทคโนโลยี Convergent Modeling ที่มีใน Solid Edge ชวยใหสามารถเอาชนะความ
ทาทายเหลานี้ ดวยการทํางานรวมกันระหวางเครื่องมือออกแบบสามมิติอันทรงพลังกับขอมูล
ในรูปแบบ Mesh และ Triangle-Based ทําใหสามารถนําขอมูลเหลานี้จากระบบอื่นๆ ไมวาจะ
เปนขอมูลที่ไดจากเครื่องสแกนสามมิติ หรือการสรางชิ้นงานในรูปแบบ Generative Design
โดย Convergent Modeling ชวยใหนักออกแบบปรับปรุงความหนาแนนของ Mesh แกไข และ
ซอมแซมปญหาที่เกิดขึ้นกับ Faceted Geometry หรือแมแตการใชคําสั่งมาตรฐานในการสราง
รูปทรงนํามาใชปรับปรุงชิ้นงานได เชน การเจาะรู การลบมุม การตัดเนื้อ หรือการเพิ่มเนื้อ
เปนตน ซึง
่ ความสามารถเหลานีจ
้ ะชวยใหไมตอ
 งสรางชิน
้ งานขึน
้ ใหม เพิม
่ ประสิทธิภาพในขัน
้ ตอน
การออกแบบ และยังชวยใหการทํางานในขั้นตอนตางๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ เปนไปไดอยาง
ราบรื่น ตั้งแตงานออกแบบ (CAD) งานวิเคราะหทางวิศวกรรม (CAE) และงานดานการผลิต
(CAM)
Solid Edge ยังชวยใหนักออกแบบบรรลุเปาหมายได โดยใชประโยชนรวมกันระหวาง
Boundary Representation (B-rep) Modeling และ Facet Modeling สองเทคโนโลยีที่
ใชในการสรางรูปทรงสามมิติถูกนํามาทํางานรวมกันได ดวยเทคโนโลยีของ Parasolid ซึ่งเปน

Geometry Engine Kernel ที่ถูกนํามาใชงานใน Solid Edge โดย Parasolid เปน Geometry
Engine Kernel ที่มีการใชงานอยางแพรหลายมากที่สุดในอุตสาหกรรม และยังเปนเทคโนโลยี
ของบริษัท Siemens เชนเดียวกันอีกดวย
Survey Says: ในการสํารวจจากผูตอบแบบสอบถามพบวาโดยเฉลี่ยตองใชเวลา
ประมาณ 8 ชั่วโมงตอสัปดาห สําหรับการสรางชิ้นงานขึ้นใหมแทนการทํางานแกไข Mesh
Geometry
• 69% ของผูตอบแบบสอบถามสรางชิ้นงานขึ้นใหมโดยใหรูปทรงเหมือนกับขอมูล
จากเครื่องแสกนสามมิติ ขอมูลในการวิเคราะหทางวิศวกรรม หรือไฟลที่ใชสําหรับสงไป
ยังเครื่องพิมพสามมิติ (STL)

เหตุ ผลข อที่ 5:
เครื่องมือสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมระดับสูงที่
การใชงานไมซับซอน
(High-End Industrial Design Without The Complexity)
การพัฒนาผลิตภัณฑในยุคนี้สิ่งที่ขาดไมได คือ
ความคาดหวังดานความสวยงามของ
รูปทรงของผลิตภัณฑ ไมเวนแมแตผลิตภัณฑประเภทเครื่องจักร และอุปกรณตา งๆ ภาคธุรกิจ
จึงจําเปนตองตอบสนองความตองการดานงานออกแบบผลิตภัณฑอต
ุ สาหกรรม ในกรณีที่ เปน
องคกรขนาดเล็กอาจเลือกใชการจางนักออกแบบจากภายนอก
ซึ่งอุปสรรคที่จะพบ
คือ
นักออกแบบผลิตภัณฑมักจะใชเครื่องมือชวยในการออกแบบที่แตกตางกับวิศวกรที่ตองมาทํา
งานตอยอด ซึ่งจะเปนปญหาคอขวดสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ

จากการสํารวจพบวาการทํางานระหวางเครื่องมือในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ และ เครือ
่ งมือออกแบบดานงานวิศวกรรม
ยังแยกสวนกัน
• 48% ของผูตอบแบบสอบถามพบความลาชาในการ
ทํางานเนื่องจากการนําเขาขอมูล
และการนําขอมูลจาก
เครื่องมือการออกแบบผลิตภัณฑมาปรับปรุง
• 55%
ของผูตอบแบบสอบถามระบุวารูปทรงของ
สินคาที่พัฒนาในขั้นตอนสุดทาย แตกตางไปจากรูปทรงใน
การออกแบบผลิตภัณฑ
อีกทั้งยังมีปญหาดานความไม
ตอ เนือ
่ งของการออกแบบทางดานความสวยงามของรูปทรง
และการออกแบบดานวิศวกรรมอีกดวย

ดวยความสามารถของ Subdivision Modeling ใน Solid Edge ที่จะชวยใหนักออกแบบ
เขาถึงเครื่องมือชั้นสูงสําหรับงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ชวยใหสรางสรรค
และ
ควบคุมรูปทรงที่มีความซับซอนใหมีความสวยงาม ใชงานสะดวกงายดาย ชวยใหออกแบบ
ชิ้นงานที่สวยงามไดสะดวก และรวดเร็ว เปนเครื่องมือที่ใครๆ สามารถเขาถึงไดโดยรวมอยูใน
โปรแกรม Solid Edge ที่สําคัญ คือ ไมมีคาใชจายเพิ่มเติมในการใชงาน
Survey Says: ในการสํารวจจากผูตอบแบบสอบถามพบวาโดยเฉลี่ยวิศวกรตองใช
เวลาประมาณ 9.4 ชั่วโมงตอสัปดาห สําหรับการนําเขา และปรับปรุงชิ้นงานที่ออกแบบ
ดวยโปรแกรมออกแบบอุตสาหกรรมรวมไปถึงงานประเภทพื้นผิว
• 48% ของงานที่นําเขามาเกิดความลาชาสําหรับชิ้นงานประเภทดังกลาว
• 55% ของชิ้นงานที่เปนผลิตภัณฑจริงในขั้นตอนสุดทายมีรูปทรงที่แตกตางออก
ไปกับชิ้นงานตนฉบับที่ถูกออกแบบไว

เหตุ ผลข อที่ 6:
สรางผลการทํางานที่ดีกวา ดวย User Interface ที่ชวยจัด
รูปแบบในการทํางานใหเหมาะสม
(Productivity With Predictive UI)
ปญญาประดิษฐ (Artiﬁcial Intelligent (AI)) และ Machine Learning เปนเทคโนโลยีที่
พัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว มีการนํามาใชงานอยางกวางขวางในวงการตางๆ ทั้งยังนํามาใชงาน
ในสวนของการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ โดยตองมีการพัฒนาจากผูที่มีความรู และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งเทคโนโลยีเหลานี้มีการนํามาวิจัยพัฒนาในบริษัท Siemens และ
ถูกนํา เขามาใชงานใน Solid Edge เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูใชงาน ซึ่งถือวาเปนโปรแกรมดาน
งานออกแบบตัวแรกๆ ที่มีเทคโนโลยีนี้
Solid Edge ไดนําเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artiﬁcial intelligent (AI)) และ Machine
Learning มาเริ่มใชในการปรับเปลี่ยนกลุมคําสั่งใชงานของผูใชงานแตละคนโดยอัตโนมัติ เพื่อ
ลดเวลาในการเขาถึงคําสั่งที่ตองการ และไมแสดงคําสั่งที่ไมจําเปนเพื่อเพิ่มพื้นที่หนาตางการ
ออกแบบโดยระบบจะทําการเรียนรู
และจดจําวิธีการ
และขั้นตอนการทํางานของผูใชงาน
คาดเดาคําสั่งที่จะถูกนํามาใชงานในอนาคต
ซึ่งจะชวยใหผูใชงานสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเปนการปรับปรุงกระบวนการออกแบบโดยรวม

เปลี่ ยนมาใช งาน Solid Edge
อย างงายดาย
ในอดีตเปนเรื่องที่คอนขางยากสําหรับการเปลี่ยนการใชงานโปรแกรมชวยงานออกแบบ
การยายขอมูลงานออกแบบทั้งหมดที่เสี่ยงตอความเสียหาย หรือไมสมบูรณ การใชเวลาในการ
เรียนรูโปรแกรมใหม รวมไปถึงความคุมคาของประโยชนที่จะไดรับ แตในปจจุบันองคกรสามารถ
ลดปญหาตางๆ เหลานี้ไปไดดวยการเลือกโปรแกรมใหมที่ตองการใชงานไดอยางเหมาะสม
Solid
Edge
มาพรอมกับเครื่องมือสําหรับการยายขอมูลจากโปรแกรมออกแบบเดิม
โดยเฉพาะ ซึ่งชวยทําใหนักออกแบบ และวิศวกรเปดไฟลงานที่มีอยูเดิมไดโดยตรงไมวาจะเปน
ชิ้นงานสามมิติ (Parts) งานประกอบ (Assembly) งานแบบสองมิติ (Drawings) รวมถึง
ขอมูลอืน
่ ๆ ซึง
่ ความสามารถนีท
้ ําใหไมจําเปนตองมีการแปลงขอมูลใหเปนไฟลในรูปแบบมาตรฐาน
กอนจะนําเขามาใน Solid Edge นอกจากนั้นยังมีเครื่องมือที่ใชในการยายไฟลที่มีจํานวนมากๆ
เขามาได (Bulk Migration Tools) สําหรับโปรแกรมออกแบบที่ใชงานหลักๆ ในทองตลาด
ยังรวมถึงการรักษาความสัมพันธระหวางชิ้นงาน (Parts) งานประกอบ (Assemblies) และงาน
แบบสองมิติ (Drawings) ในระหวางการยายขอมูล ซึ่งจะเปนตัวชวยเรงใหผูใชงานสามารถ
ตอยอดใชงานขอมูลเดิมมาทํางานตอเนื่องใน Solid Edge ผนวกกับการนําความสามารถ
ของ Solid Edge เขามาใชงานรวมดวย เพื่อใหการทํางานโดยรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เรี ยนรู  เพิ่ มเติ ม
สํ าหรั บการเปลี่ ยนมาใช งาน Solid Edge
รากฐานที่สําคัญของ Siemens Solid Edge Portfolio เริ่มมาจากความเปนผูนําสําหรับ
โปรแกรมออกแบบสามมิติ ซึง
่ ชวยใหสามารถพัฒนาผลิตภัณฑไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
โดยอัดแนนดวยเทคโนโลยีที่ลํ้าสมัยที่จะชวยในงานออกแบบที่มีความหลากหลาย
อาทิ เชน
Generative Design, Reverse Engineering, Design For Additive Manufacturing ยังรวม
ไปถึง Convergent Modeling ซึ่งชวยใหชิ้นงานที่ถูกสรางในโปรแกรมออกแบบตามปกติ
(B-Ref) ทํางานรวมกับขอมูลในรูปแบบ Mesh (Facet) ในแบบไรรอยตอ และเทคโนโลยี
Synchronous ที่ชวยใหการแกไข ออกแบบชิ้นงานมีอิสระในการทํางานโดยไมคํานึงถึงที่มา ของ
ขอมูลผสานเขากับความสามารถดาน Electrical Design, Simulation, Manufacturing และ
เครื่องมืออื่นๆ รวมไปถึงดานการจัดการขอมูลที่ตองใชทํางานรวมกัน
ชวยใหงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ ทําไดสมบูรณแบบโดยใชงานไดหลากหลายอุตสาหกรรม
Solid Edge ยังมีการแบงความสามารถในการใชงานเพื่อใหเหมาะสมสําหรับการทํางาน
เปน 4 ระดับ ตั้งแต ระดับเริ่มตน Design and Drafting จนไปถึงระดับสูงสุดคือ Premium โดย
ลักษณะ License ทีใ่ ชงานยังมีใหเลือกตามความตองการใชงานทีแ่ ตกตางกัน ไมวา จะเปนรูปแบบ
ซื้อขาด (Perpetual) การเชาใชงานรายเดือนหรือรายป (Subscription Monthly Or Annual)
รวมถึงสนับสนุนการจัดการ License ในรูปแบบ Could-Based Licensing

CONTACT US
sales@dtethai.com
www.dtethai.com
www.facebook.com/dtethai
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