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SOLID EDGE

เปนโปรแกรมท่ีชวยในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑระดับช้ันนําของโลก 
จาก SIEMENS ท่ีมีประสิทธิภาพ และความแมนยําสูง สามารถออกแบบ 3 มิติ      
มีฟงกชันท้ังหมดสําหรับงานออกแบบ ช้ินสวนงานประกอบ งานโครงสราง  
งานโลหะแผน และรองรับระบบ Reverse Engineering หรือวิศวกรรม                
ยอน รอย   เพ่ือนําไปตรวจสอบความถูกตอง ถูกใชงานกันอยางแพรหลายใน 
ดานวิศวกรรม  เชน   ออกแบบเคร่ืองจักร ออกแบบผลิตภัณฑ งานผลิตช้ิน   
สวน งาน Jig fixture เปนตน

ในสวนการใชงานโปรแกรม มีชุดคําส่ังท่ีใชงานงายไมซับซอน มีความยืดหยุน
ในการใชงาน   และดวยเทคโนโลยี Synchronous ทําให Solid Edge มีขอได
เปรียบ จากการออกแบบ 3 มิติ แบบเกา คือ การข้ึนรูป   และแกไขแบบ              
Non-history based เปนการแกไขโดยไมจําเปนตองมี Feature เกาท่ีใชสราง
โมเดลแตยังสามารถควบคุมขนาดตางๆ ไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว



Synchronous Technology

Generative Design

เทคโนโลยี Synchronous ทําใหการ
สราง และแกไขโมเดล ไมจําเปนตองอาง
อิงลําดับคําส่ังกอนหลังในการสรางโมเดล
ท้ังเขียนจากตัวโปรแกรมเอง หรือ นําเขา
จากโปรแกรมอ่ืน ทําใหผูใชงานมีอิสระใน
การออกแบบ หรือแกไขสวนท่ีมีอยู ไดเร็ว 
และงายข้ึนรวมไปถึงการแกไขโมเดลใน 
Assembly หลายสวนพรอมๆกันดวย
ความยืดหยุนในการออกแบบน้ี ทําใหลด
ข้ันตอนการวางแผนลวงหนาท่ียุงยาก

Generative Design เปนฟงกช่ัน 
ท่ีใหโปรแกรมเขามามีสวนชวยในการ
ออกแบบช้ินงานโดยท่ีผูออกแบบจะ  
เปนคนกําหนดคุณสมบัติ เง่ือนไข       
ตางๆ เชน ชนิดของวัสดุ น้ําหนัก        
ช้ินงาน จุดจับยึดจุดรับแรงบริเวณท่ี 
ตองการเปล่ียนรูปทรงช้ินงาน  หลัง 
จากน้ันโปรแกรมจะสรางโมเดลข้ึน  
ตามเง่ือนไขเพ่ือใหผูใชงานเลือกรูป 
แบบของช้ินงาน



Surface modeling

Sheet Metal

Assembly

Surface เปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีชวย
ให นักออกแบบสามารถสรางความ
สวยงามใหกับผลิตภัณฑดวยการสราง 
พ้ืนผิวท่ีมีสวนโคงตางๆ ท่ีเช่ือมตอกับ
โมเดลดวยความ Smooth ตางกับ       
การสราง แบบรูปทรงแบบเรขาคณิต   
และยังสามารถแกไขจุด หรือเสนโคง        
ตางๆ และควบคุมขนาดได แบบ Real 
time โดยอางอิงจาก Sketch ทําให         
รู ป ลั ก ษ ณ ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ มี ค ว า ม
สวยงาม  และดึงดูดลูกคามากข้ึน

Solid Edge มีฟงกช่ัน Sheet 
metal ท่ีครอบคุมการออกแบบงาน  
แผนโลหะท้ังหมดดวยวิธีการข้ึนรูป   
แบบแผน หรือนําโมเดล 3 มิติท่ีมีอยู 
แลวมาทําเปนช้ินสวนโลหะแผนท้ัง      
งานพับ งานปมนูน การทําแผนคล่ี    
การสรางตารางงานพับ รวมถึง    
คําส่ัง   2D nesting ท่ีจะวาง Layout  
สําหรับงาน Laser cut เพ่ือประหยัด
เวลา และลดตนทุน

     สราง และจัดการไฟล Assembly 
ขนาดใหญโดยไมเกิดความลาชาหรือขอ
ขัดของในการทํางาน ไมวาจะเปน Part ท่ี
สรางข้ึนใหม หรือ Download ช้ินสวน   
ตางๆ มาประกอบกัน รายละเอียดของ     
สวนประกอบท้ังหมดรวมถึงทอ, สายไฟ, 
งานโครงสราง, รอยเช่ือม และแผนโลหะ 
ซ่ึงชวยใหออกแบบ และวิเคราะหไดแมนยํา   
ย่ิงข้ึน



Drafting

Simulation

Flow Simulation

Drawing เปนงานข้ันสุดทายท่ีใช  
ส่ือสารทางกระบวนการวิศวกรรมหลาย
อยาง ระหวางการออกแบบ และการ
ผลิตซ่ึง Solid edge สามารถลดเวลา
ไดดวยการสราง Template หรือตาราง
ตางๆ ท่ี Link กับไฟล 3 มิติ โดยมีราย
ละเอียด คําอธิบายประกอบ และการ    
วัดขนาดจะสอดคลองกับมาตรฐานการ
วัดขนาดโดยอัตโนมัติ

Solid Edge มีฟงกชันท่ีใชในการ      
วิเคราะหท่ีแมนยํา ท้ังงานช้ินสวน งาน
โลหะแผน งานประกอบ และงานโครงสราง
ไดพรอมๆ กัน โดยผูใชงานสามารถเลือก  
รูปแบบ กําหนดคุณลักษณะตางๆ ท่ีใช   
วิเคราะห เชน การรับน้ําหนัก แรงส่ัน 
สะเทือน พลศาสตรของไหล และการ     
ถายเทความรอน โดยผลการวิเคราะห  
จะทําการเปล่ียนแปลงตามโมเดล และ     
ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีผูใชงานแกไข แลวทําการ    
วิเคราะหใหใหมโดยอัตโนมัติ ชวยลด  
ความจําเปน ในการสรางตนแบบ เพ่ือ     
การทดสอบ     ทําใหประหยัดเวลา และลด
ตนทุนดานการผลิต

ฟงกชันจําลองพลศาสตรของไหล
เปนเคร่ืองมือท่ีชวยวิเคราะหของไหลและ
การถายเทความรอนท่ีรวดเร็ว และ
แมนยําในชวงแรกของกระบวนการ
ออกแบบเพ่ือใหผูออกแบบไดรูแนวโนม
หรือผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือตรวจสอบ
แกไขกอนทําการผลิตจริง



Reverse Engineering

     Solid Edge มีเคร่ืองมือในการทํา       
วิศวกรรมยอนรอย โดยนําไฟลท่ีไดจาก
การสแกน เขามาปรับแตงแกไขในสวน    
ตางๆ     เร่ิมต้ังแตการคนหาจุดท่ีไฟลสแกน    
ไมสมบูรณ เชน มีรูร่ัว หรือผิวทับซอน     
กันแลวทําการแกไขหลังจากน้ันสามารถ 
โมเดลข้ึนใหมโดยอางอิงจากผิวงาน  
สแกน   และนําไปวิเคราะหความคาด 
เคล่ือนระหวางไฟลสแกนกับโมเดล

Electrical Design

Technical Publication

     Electrical Design เปนฟงกช่ันการ
ในออกแบบระบบไฟฟา และชุดสายไฟ 
ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีมีความซับซอน โดย
โปรแกรมสามารถออกแบบระบบไฟฟา
ควบคูไปกับงานออกแบบโมเดล 3 มิติ 
โดยทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
เพ่ือใหเกิดผลิตภัณฑท่ีสมบูรณมาก    
ท่ีสุด 

ฟงกชันในการสรางเอกสาร หรือส่ือ 
ส่ิงพิมพเพ่ืออธิบายรายละเอียดทาง
เทคนิคดวยเน้ือหา และรูปภาพ เชน         
ข้ันตอนการผลิต การติดต้ัง การบํารุง 
รักษา คําแนะนําการใชงานคูมือผลิต-     
ภัณฑ รวมถึงรายละเอียดตางๆ  เพ่ือใช 
ในการส่ือสารท้ังภายใน และภายนอก
องคกร         



Modular Plant design

Data Management

การออกแบบแผนผังโรงงาน ท่ีเก่ียว
กับระบบการวางทอตางๆ โดยเร่ิมจาก
การเขียนไดอะแกรม P&IDs (Piping & 
Instrumentation Diagrams) ซ่ึงเปน
สัญลักษณมาตรฐานของร ะบบ 
ANSI/ISA, DIN และ ISO ซ่ึงจะเปนตัว 
กําหนดอุปกรณ ตางๆ ท่ีใชงาน เชน  
ทอ, ขอตอ, วาลวน้ํา และจุดเช่ือมตอ  
ตางๆ เพ่ือนําเขาสูการออกแบบ 3 มิติ    
โดยอางอิงจากไดอะแกรมท่ีผูออก    แบบ
สรางไว     เพ่ือใหเกิดแบบผังโรงงานท่ี
มีรายละเอียดสมบูรณ

การจัดการขอมูลท่ีรองรับองคกร
ขนาดเล็กถึงขนาดใหญสามารถทํางาน 
รวมกันไดหลายแผนก มีความปลอดภัย 
สูงในการรักษาขอมูลสามารถส่ือสาร
ภายในองคกรไดอยางรวดเร็ว ท้ังการ   
รับสงขอมูล ตรวจสอบการแกไขงานใน 
แตละคร้ังของ แตละแผนกซ่ึงจะลดข้ัน 
ตอนการติดตามงาน ทําใหจัดการขอมูล
ไดงายข้ึน
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