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ลดเวลาในการเปลี่ยนจากความคิดและจินตนาการไปสูเครื่องจักรจริงไดถึง 30%



SIEMENS NX Mechatronics Concept Designer (MCD)  ไดนําเสนอแนวทาง 
ในการออกแบบเคร่ืองจักรอัตโนมัติ โดยทําลายอุปสรรค และประสานความรูใน   
ศาสตรทางดานวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมควบคุม วิศวกรรม
คอมพิวเตอรเขาดวยกัน เพ่ือใหไดเคร่ืองจักรท่ีตอบสนองความตองการของ               
ลูกคาไดอยางรวดเร็ว ผานเคร่ืองมือท่ีเตรียมพรอมใหนักออกแบบไดเลือกใชงาน 
อยางหลากหลาย เชน ขอตอ, เกียร, มอเตอร, เซ็นเซอร และอุปกรณในการทํางาน        
ตางๆ เชน กระบอกสูบไฮดรอลิก ในการเลือกใชเพ่ือประกอบเปนเคร่ืองจักร                   
อุปกรณอัตโนมัติท่ีชาญฉลาด และจุดเดนท่ีสําคัญ คือ สามารถจําลองการทํางาน 
ทางดานทางกล และโปรแกรม (PLC) เชิงโตตอบกับผูออกแบบตามหลักฟสิกสไดอยาง
รวดเร็ว เพ่ือตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองจักร

ประโยชนจากการใชงาน
Siemens NX Mechatronics Concept Designer (MCD) 

ออกสูตลาดไดเร็วข้ึน โดยลดเวลาในการพัฒนาไดถึง 30%
ประเมินแนวคิดของเคร่ืองอยางรวดเร็วในสภาพแวดลอมเสมือนจริง
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานรวมกันระหวางนักออกแบบเคร่ืองกลไฟฟา และ     
ระบบอัตโนมัติ
ลดเวลา และจํานวนในการสรางเคร่ืองจักร และโปรแกรมการควบคุมตนแบบ

เรามีวิธีการ และเคร่ืองมือมากมาย
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหมากมาย เชน

Mechatronics Concept Designer (MCD) ไดรับการออกแบบมาโดยเฉพาะ 
เพ่ือเพ่ิมความเร็วในการออกแบบ สําหรับเคร่ืองมือทางกลไกแมคคานิค 
ซอฟตแวรน้ีเปดใชงาน และสรางแบบจําลอง 3 มิติ โดยการจําลองแนวคิดดวย
ฟสิกสมัลติบอด้ี และระบบอัตโนมัติท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมท่ีมักพบใน
ผลิตภัณฑเมคคาทรอนิกส 



โดยสนับสนุนแนวทางใหมสําหรับการออกแบบเคร่ืองจักรท่ีใชงานได ดวย
แนวคิดการออกแบบดวยหนาท่ีการทํางาน ทําหนาท่ีเปนภาษากลางระหวาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล และวิศวกรรมควบคุม ทําใหสามารถทํางานควบคูกันได
ต้ังแตข้ันตอนแรกสุดของการพัฒนาผลิตภัณฑ นอกจากน้ียังสามารถนําเอา
แนวคิดท่ีออกแบบไปแลวนํากลับมาทบทวนปรับปรุงใหดีข้ึนอยางรวดเร็ว
ในยุคสมัยท่ีลูกคามีความตองการเคร่ืองจักรท่ีมีความเฉพาะดานมากข้ึน
การใช Mechatronics Concept Designer (MCD) ชวยใหคุณสามารถเรง
การพัฒนาผลิตภัณฑไดทําใหวิศวกรจากแผนกตางๆ สามารถทํางานไป
พรอมๆ กันโดยใชเทคนิคใหมๆ ท่ีชวยใหนักออกแบบตอบสนองความตองการ
เคร่ืองจักรท่ีมีประสิทธิผลสูงข้ึนเวลาในการออกแบบท่ีส้ันลง และตนทุนท่ีลดลง

โอกาส และความทาทาย
ของวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส

กระบวนการออกแบบเคร่ืองจักรประกอบดวยสาขาวิชา และหนวยงานตางๆ ท่ีมี
ลักษณะของพ้ืนความรูท่ีแตกตางกัน วิศวกรเคร่ืองกล/วิศวกรรมไฟฟา และ 
ระบบอัตโนมัติจึงตองเผชิญกับความทาทายมากมายในการพยายามทํางาน
รวมกัน
การทํางานรวมกันมีขอจํากัด เน่ืองจากบอยคร้ังแผนกตางๆ จะติดตอกัน  
เฉพาะในการประชุม และเม่ือสรุปส้ินสุดโครงการทําใหการเปล่ียนแปลงใชเวลา
นาน และมีคาใชจายสูง
การตรวจสอบ และการทบทวนความถูกตอง ตองใชตนแบบท่ีสมบูรณ อยางไร
ก็ตามส่ิงน้ีมีราคาแพง และในความเปนจริงในกระบวนการตรวจสอบความ
ถูกตองก็ตองรอจนกวาเคร่ืองจักรจริงเสร็จส้ิน เม่ือมีความไมถูกตองกับ
เคร่ืองจักร และระบบของตนแบบก็ตองกลับไปแกใข ส่ิงน้ีจะทําใหตนทุนในทุกมิติ
เพ่ิมข้ึน และสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา



ออกแบบแนวคิดแมคคาทรอนิกส
โดยใชเคร่ืองมือชวย (Mechatronics Concept Designer) ทําใหเกิดผลลัพธ
ดังตอไปน้ี

วิศวกรรมเชิงระบบงาน
เกิดการทํางานท่ีเรียกวา โมดูลาร
ปรับปรุงการกําหนดคา
ติดตาม และจัดการความตองการไดอยาง
เปนระบบ
นําการออกแบบมาออกแบบซ้ํา
จัดระเบียบ และจัดการความซับซอน

ผูผลิตเคร่ืองจักร Stamping:
การจัดการขอกําหนดแบบบูรณาการ   เปน

พ้ืนฐานสําหรับแนวคิดเคร่ืองโมดูลารของเรา
ซ่ึงสงผลใหมีการใชงานสวน ประกอบท่ี
เหมาะสมกับตลาด และผูใชงาน

การออกแบบแนวคิด
สราง และตรวจสอบแนวคิดเมคคาทรอนิกส
กําหนดลําดับปฏิบัติการ
ประเมินเวลา
นําการเคล่ือนไหวมาสูการออกแบบโดยใช
คอมพิวเตอรชวยออกแบบ (CAD)
สรางรายการเซ็นเซอร และอุปกรณทํางาน
เช่ือมโยงเหตุการณดวยสัญญาณอินพุท 
และเอาพุท อยางมีเหตุผล
กําหนด และระบุรายละเอียดท่ีสําคัญ

การเปล่ียนเคร่ืองจักรอุปกรณเดิมสู
เคร่ืองจักรใหมท่ีมีความทันสมัย:
ลดความเส่ียงของโครงการไดถึง 40%     

โดยการพัฒนารูปแบบแนวคิดท่ีรองรับ    การ
ขายดวยคุณสมบัติท่ีแมนยํา และตัว สาธิต
แบบสมจริงสําหรับลูกคากอนท่ีจะ สรางส่ิ
งใดๆ และส่ิงท่ีคุณจําลองคือส่ิงท่ี   คุณจะ
สราง

การออกแบบรายละเอียดเชิงวิศวกรรม
แทนท่ีเรขาคณิตเชิงแนวคิดดวยการออก
แบบโดยละเอียด
ติดต้ังมอเตอรตามหมายเลขช้ินสวนไฟฟา
เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงใน MCAD และ 
ECAD และทําการปรับปรุงขอมูลเปนปจจุบัน
สงขอมูลการออกแบบไปสูกระบวนการ
ทํางานตอไป เชน การจัดซ้ือ การสรางการ
ประกอบ 

ผูผลิตอุปกรณเคร่ืองโหลด:
อุปกรณโหลดเคร่ืองจักร : รวบรวมขอมูล

ของคุณโดยแทนท่ีสเปรดชีต และเอกสาร 
Word มากกวา 100 รายการดวยเวิรกโฟลว
อัตโนมัติ MCAD และ ECAD ในตัว

รวมการออกแบบโดยละเอียด
ระบุอุปกรณ และสวนประกอบในคอมพิวเตอร
ชวยออกแบบ (ECAD) และคอมพิวเตอร
เชิงกล 
ชวยออกแบบ (MCAD)
อางอิงอุปกรณอินพุทเอาพุท และอุปกรณ
ทํางานอยางชาญฉลาด (Cross-reference)
แลกเปล่ียนโครงสรางการทํางานเกินขอบเขต
ของ ECAD และ MCAD

ผูสรางเคร่ืองมิลล่ิง: 
คาดวาจะชวยลดจํานวนรอบการทําซ้ํา      

ในการพัฒนาอยางรวดเร็วผานการใช         
อินเทอรเฟซ ePlan และการเลือกขนาด      
ของอุปกรณทํางาน

การออกแบบโปรแกรมการควบคุมดวย 
Virtual Commissioning
การเร่ิมตนเสมือนจริงโดยไมตองมีตนแบบ
ทางกายภาพ
จําลองลักษณะการทํางานของ เคร่ืองจักร
จริงรวมถึงอุปกรณควบคุมเชน PLC ใหทํา
งานสอดประสานกันทําให นักออกแบบ
โปรแกรมทํางานงายภายใตสถาพแวดลอม
เสมือนจริง
นําแบบจําลองแนวคิด 3 มิตินํากลับมาใช
งานอีกคร้ังสําหรับการแสดงภาพ และการ
จําลองโปรแกรม CNC
ตรวจสอบพารามิ เตอร การผลิต และ   
ทดสอบโปรแกรม PLC 

ผูออกแบบเคร่ืองจักรเจียรไน:
ลดเวลาในการติดต้ัง และส งมอบให      

ลูกคา 80% (จากสามสัปดาหเหลือ 3 วัน) 
ดวยการเตรียมงานเพียงไมก่ีวันในชวง    
แรกของการออกแบบ



ความจําเปนท่ีคุณจะตองมี MCD 
แนวโนมของตลาดไมไดเปล่ียนแปลงอยางแทจริงในชวงหลายปท่ีผานมา 
ซ่ึงนับจากน้ีจะมีการเปล่ียนแปลงอยางกาวกระโดด
บริษัทคูแขง มักมองหาวิธีการ และเทคโนโลยีใหมๆ ซ่ึงอาจชวยประหยัดเงิน และ 
ลดระยะเวลาในการออกสูตลาด
เคร่ืองจักรมีความซับซอนมากข้ึน และมีอุปกรณอัตโนมัติ และซอฟตแวร
จํานวนมากข้ึน

ผูสรางเคร่ืองจักร
ตองการวิธีลดตนทุน

ในกระบวนการ
วิศวกรรมของตน

ความทาทายในอุตสาหกรรม

ผูสรางเคร่ืองจักร
ตองสงมอผลิตภัณฑ

ท่ีมีคุณภาพสูงใน
ความซับซอนท่ีเพ่ิมข้ึน

วิศวกรเคร่ืองกล
ไฟฟา และระบบ

อัตโนมัติตองทํางาน
รวมกันในการออก

แบบเมคคาทรอนิกส

ผูสรางเคร่ืองจักร
จําเปนตองทดสอบ

การออกแบบ
เคร่ืองจักร
โดยเร็วท่ีสุด



กระบวนการออกแบบ
แบบบูรณาการท่ีชวยลด
เวลา และตนทุนไดถึง 

33%

ความสามารถในการ
ออกแบบแนวคิดจะ

สนับสนุนการตัดสินใจ
ออกแบบในชวง
โครงการแรก ๆ

Multidisciplinary 
Engineering ชวยให

วิศวกรสามารถทํางาน
รวมกันระหวางโดเมน

เคร่ืองกลไฟฟา
และระบบอัตโนมัติ

Virtual Commissioning 
ใชเพ่ือตรวจสอบการ
ผสมผสานระหวาง

การออกแบบ
เคร่ืองจักรการทํางาน
ของเคร่ืองจักร และ

พฤติกรรมของ
เคร่ืองจักรกอนท่ี
เคร่ืองจักรจะผลิต

ทําไม MCD ชวยใหสงมอบไดเร็วจากเดิมกวา 33%
(Reduce Time and Cost until Machine Delivery : Time savings of up to 33%)

ในปจจุบันลูกคาตองการเคร่ืองจักรท่ีมีความฉลาดกวาคูแขง และไดปริมาณ        
งานท่ีสูง ความแมนยําท่ีสูงข้ึน แตถาเราไมปรับเปล่ียนแนวคิดในการออกแบบ
เคร่ืองจักร ส่ิงท่ีลูกคาคาดหวังน้ีจะสําเร็จผลไดอยางไรภายใตเวลาท่ีจํากัด



ในอดีตกระบวนการทางวิศวกรรมมักเร่ิมตนดวยเอกสารขอกําหนด ตลอดจน  
การออกแบบแนวคิดท่ีเขียนลงบนกระดาษ การออกแบบรายละเอียดเปนเหมือน
กระบวนการตามลําดับ และการส่ือสารระหวางทีมงานวิศวกรรมตางๆ ก็มักจะทํา    
โดยเอกสารเชนกัน หลังจากท่ีเคร่ืองจักรทําการติดต้ังแลว วิศวกรระบบอัตโนมัติ
สามารถเร่ิมตนทํางานได เชน ติดต้ังอุปกรณทํางาน ติดต้ังอุปกรณตรวจจับ
เดินสายไฟ ออกแบบโปรแกรม PLC หรือโปรแกรมควบคุม

ส่ิงท่ีเรากําลังเสนอในวันน้ีคือกระบวนการทางวิศวกรรมแบบบูรณาการ และ          
เปนดิจิทัล ซ่ึงเร่ิมตนดวยวิศวกรรมขอกําหนดของ Teamcenter และตอไปยัง NX 
Mechatronics Concept Designer ท่ีทําการออกแบบแนวคิดดิจิทัลของ   
เคร่ืองจักร การออกแบบแนวคิดเหลาน้ี สามารถใชซ้ําไดสําหรับการออกแบบโดย
ละเอียด NX Mechatronics Concept Designer นําเสนอเวิรกโฟลวการทํางาน         
รวมกันซ่ึงทําใหสามารถประมวลผลแบบขนานของโดเมนวิศวกรรม และเน่ืองจาก   
การมีปฏิสัมพันธท่ีดีข้ึนระหวางหนวยงานวิศวกรรม ทําใหเวลาโดยรวมท่ีจําเปน      
สําหรับการออกแบบโดยละเอียดจึงส้ันลงเชนกัน



นอกจากน้ียังสามารถใชโมเดล NX Mechatronics Concept Designer สําหรับ 
ข้ันตอนการ Virtual Commissioning หรือ Digital Twin ซ่ึงจะชวยใหวิศวกรระบบ 
อัตโนมัติสามารถเร่ิมตนดวยการเขียนโปรแกรมอัตโนมัติไดเปนเวลานานกอนท่ี
เคร่ืองจริงจะทําเสร็จ ประกอบ และติดต้ัง ดวยเหตุน้ีการ ออกแบบโปรแกรมควบคุม
เคร่ืองจักรจริงจึงสามารถทําไดโดยใชโปรแกรมอัตโนมัติท่ีมีคุณภาพสูงมากซ่ึงจะ    
ชวยประหยัดเวลาไดมากในระหวางข้ันตอนการวาจาง

โดยรวมแลวเราสามารถประหยัดเวลาวิศวกรรมโดยรวมไดถึง 33% โดยเร่ิมจาก 
ขอกําหนด หรือความตองการของลูกคาเบ้ืองตนจนถึงเคร่ืองท่ีพรอมใชงานจริง!

ในข้ันตอนการออกแบบน้ันถือวาสําคัญท่ีสุด
MCD มีเคร่ืองมือชวยการตรวจสอบแนวคิด
ชวยประหยัดความพยายามในข้ันตอน
วิศวกรรมระยะแรก : 

พัฒนาแนวคิด เพ่ือตรวจสอบแนวคิด 
ในฐานะประตูคุณภาพ สําหรับข้ันตอน
การออกแบบโดยละเอียด
ความสามารถของ Stick/Block   
โมเดลแบบงายไปจนถึงโมเดลการ
ออกแบบโดยละเอียด
ประเมินภาระของขอตอแตละขอดวย 
“Physics Engine”



ในระหวางข้ันตอนการออกแบบรายละเอียด
NX Mechatronics Concept Designer 
ก็สามารถชวยพวกเราได ดังน้ี

ก า ร เ ค ล่ื อ น ไ ห ว เ ชิ ง โ ต  ต อ บ แ บ บ              
เรียลไทม สําหรับการวิเคราะหการ
ออกแบบการออกแบบการเคล่ือนไหว 
และเอกสารสําหรับการเคล่ือนไหวท่ี
ซิง โครไนซ ของหลายแกนโดยใช 
CAM Curves
การกําหนดขนาดไดรฟโดยใชประโยชน
จาก Physics Engine ของ MCD
ข้ันตอนการทํางานเวิรกโฟลว เพ่ือ 
ทํางานรวมกับ ECAD
ใชประโยชนจากลําดับการทํางานของ 
MCD ตลอดจนขอมูลการออกแบบ      
การเคล่ือนไหว สําหรับการเขียน
โปรแกรมอัตโนมัติ

MCD Interface to ECAD



ประโยชนจาก Virtual Commissioning 

SIEMENS NX Mechatronics Concept Designer คือกระบวนการสราง       โปรแกรม
ควบคุมเคร่ืองจักรดวยแนวคิด Virtual Commissioning ทําใหพัฒนา ความเขาใจ
อยางลึกซ้ึง เก่ียวกับกระบวนการออกแบบอยางเปนข้ันเปนตอน      ทดลอง
ปรับเปล่ียนเง่ือนใขตางๆ ตามความเหมาะสม และการพัฒนากระบวนการ      ทาง
ดานโปรแกรมควบคุมการทํางาน ท่ียุงยากซับซอนสามารถทําการทดลอง       ความ
คิดตางๆ ไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

OPC UA เปนมาตรฐานการส่ือสารทางอุตสาหกรรมท่ีใชสําหรับระบบฮารดแวร
และซอฟตแวร



MCD ไดรับการปรับปรุงเพ่ือใชเปน OPC UA Client และ Server เพ่ือรองรับ
ฮารดแวรท่ีไมใชผลิตภัณฑของ Siemens และเปดกวางสําหรับแอปพลิเคช่ันของ        
อุปกรณควบคุมแบรนดอ่ืน หรือท่ีเรียกวา “Open Platform Application” ในการ   
ทํา Virtual Commissioning เราไดพัฒนาชองทาง OPC UA ไวสําหรับใหทุกๆ
อุปกรณ PLC และ Controller ตางสามารถทําการเช่ือมตอไดอยางงายดายดวย
ความสามารถท่ีพัฒนาอยางตอเน่ืองทําให MCD สามารถ  โฮสตสัญญาณอินพุต
/เอาท พุตระหว างรันไทม  จําลองโดยใช   OPC UA มาตรฐาน การส่ือสาร
เปนเซิรฟเวอร, รองรับการรับรองในไคลเอนต MCD OPC UA และเพ่ิมขีดความ
สามารถของ MCD ในการโตตอบกับระบบท่ีไม ใช   SIEMENS โดยใช  OPC 
UA มาตรฐานการส่ือสาร

อธิบายดวยภาพเหลาน้ี
เช่ือมตอหุนยนต Kuka ผาน OPC UA โดยใช Kuka soft-controller Kuka.OfficeLite

ข้ันตอนการทํา :
กําหนดคาเซิรฟเวอร OPCUA ดวยการรับรองรับสัญญาณจากเซิรฟเวอร
กําหนดอินพุท และเอาพุท (Input and Output Signals Mapping) ใน MCD
ทดลองเปล่ียนคาแกนจากคอนโทรลเลอรดูการตอบสนองใน MCD



แสดงการทํา Virtual Commissioning ผานคอนโทรลเลอร SINUMERIK One ของ 
Siemens ท่ีเรียกวา "Create My Virtual Machine"

ข้ันตอนการทํา :
กําหนดคาเซิรฟเวอรสัญญาณภายนอกเพ่ือเช่ือมตอ "Create My Virtual 
Machine" เลือกสัญญาณ
สรางแผนท่ีสัญญาณ MCD
ทําการจําลองแกนเคร่ืองเสมือนจะทํางานตามการเขียนโปรแกรมในคอนโทรลเลอร

การปรับปรุงการออกแบบกลไกดวย “Copy and paste of MCD objects”



ความสามารถน้ีชวยให :
คัดลอก และวางวัตถุ MCD (จลนศาสตร (วิธีการเคล่ือนท่ีของวัตถุทางกล) และ
พฤติกรรมการทํางาน) ไปยังสวนประกอบ/รูปทรงเรขาคณิต (Geometries)
ผูใชสามารถทําซ้ําโมเดล MCD ท่ีมีอยูและนําโมเดล MCD เหลาน้ีกลับมาใชใหม 
สําหรับรุนปจจุบันได

ในรูปดานบน คือการประยุกตใชงานความสามารถ “Copy and paste of MCD 
objects” เม่ือมีความตองการเปล่ียนขนาดของช้ินงานก็ตองมีการปรับเปล่ียนขนาด
ของ Gripper เพ่ือใหสามารถจับช้ินงานได ดวยความสามารถน้ีทําใหการออกแบบ    
Gripper ซ่ึงเปนอุปกรณท่ีสําคัญของหุนยนตแมลงมุม (Spider Robot) ไดอยาง รวดเร็ว
โดยไมตองออกแบบใหม

บทสรุปของ SIEMENS NX 
Mechatronics Concept Designer (MCD)  



เปนเคร่ืองมือชวยใหนักออกแบบเคร่ืองจักรอัตโนมัติ หรือท่ีเรียกกันวา 
“แมคคาทรอนิกส” โดยทําใหทีมงานนักออกแบบ ซ่ึงประกอบไปดวยเคร่ืองกล        
ไฟฟา และโปรแกรมควบคุมทํางานรวมกันภายใตสภาพแวดลอมเดียวกัน ทําใหสง  
มอบใหลูกคาไดตรงกับความตองการของลูกคาในทุกมิติ เชน

การใชการจําลองในข้ันตอนแนวคิด และกระบวนการทางแมคคาทรอนิกส
การตรวจสอบแนวคิดในการออกแบบ
การนําเสนอ และการส่ือสารแนวคิด และการปรับปรุงเพ่ือใหตรงกับความ               
ตองการของลูกคา
พ้ืนฐานสําหรับการลงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวิศวกรรมหลายสาขาวิชา
เช่ือมตอกับอุปกรณควบคุมเชนพีแอลซี (PLC) ไดหลายหลายแบรนด ยกตัวอยาง
เชน SIEMENS, MITSUBISHI, OMRON,  Rockwell,  และอ่ืนๆ ผาน OPCUA, 
OPCDA
การออกแบบทางกลไกสามารถทํางานรวมกับ Sensor, Drive และ Motion , 
Actuator, HMI
สรางเคร่ืองจักรท่ีทําหนาท่ีลําเลียงสินคาไดอยางรวดเร็ว
ใชเวลาในการพัฒนาเคร่ืองจักร และระบบควบคุมการทํางานส้ันลงมากกวา           
30% เน่ืองจากทีมงานสามารถทํางานขนานไปพรอมๆกัน
กระบวนการการออกแบบ และแกไข ทําไดอยางรวดเร็วผานกระบวนการ และ        
แนวคิดการใชงานซ้ํา 
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