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สรุป
ซอฟตแวร Siemens Solid Edge Simulation ชวยใหวิศวกรออกแบบ

มีเครื่องมืออันทรงพลังในการตรวจสอบการออกแบบทางดิจิทัล ชวยใหพวก
เขาสรางผลิตภัณฑที่ดีขึ้นไดในเวลานอยลงโดยใหกระบวนการจําลองมากอน 
เครือ่งมอืจําลองสถานการณท่ีดทีีส่ดุในระดบัเดยีวกนั Solid Edge Simulation 
เปนเครื่องมือวิเคราะหไฟไนตเอลิเมนต (FEA) ในตัวที่ใชงานงาย ซึ่งชวยให
วิศวกรออกแบบสามารถตรวจสอบการออกแบบชิ้นสวน  และการประกอบ
แบบดิจิทัลภายในสภาพแวดลอม Solid Edge บนพื้นฐานของเทคโนโลยีการ
สรางแบบจําลองไฟไนตเอลิเมนต Simcenter Femap™ ท่ีไดรับการพิสูจน
แลว Solid Edge Simulation ชวยลดความจําเปนในการสรางตนแบบทาง
กายภาพ ลดตนทุนดานวัสดุ และการทดสอบ ในขณะที่ประหยัดเวลาในการ
ออกแบบ

ใชการวิเคราะหมากกวาตัวตนแบบทางกายภาพ
Solid Edge Simulation ใชรูปทรงพื้นฐาน และอินเทอรเฟซผูใชเดียวกันกับ

แอปพลเิคชัน Solid Edge ทัง้หมด งายพอสําหรบัผูใช Solid Edge ทกุคนทีม่ี
ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการของ FEA และสามารถใหบริการเกือบทุก
ความตองการในการวเิคราะห ดวยการทําใหวิศวกรสามารถจําลองสถานการณ
ของตนเองได ทําใหสามารถวิเคราะหไดมากขึ้นในเวลาที่นอยลง ปรับปรุง
คุณภาพ ลดตนทุนวัสดุ และลดความจําเปนในการสรางตนแบบทางกายภาพ 
โดยไมตองเสยีคาใชจายสูงในการวเิคราะหจากภายนอกรปูแบบของอนิเทอรเฟซ
ผูใชออกแบบมา เพ่ือแนะนําผูใชตลอดกระบวนการวิเคราะหทั้งหมด พรอม
ความชวยเหลือที่จําเปน ซึ่งทําใหงายตอการเรียนรูในขั้นตน และกลับมาดูใหม

ประโยชน
• เปดใชงานนวัตกรรมผานการจําลองการออกแบบเสมือนจริง
• ใหขอเสนอแนะทันทีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการออกแบบ
• เรงความเร็วของการศึกษาแบบจําลอง
• เพิ่มประสิทธิภาพการใชวัสดุและลดนํ้าหนักของผลิตภัณฑ
• ลดความจําเปนในการสรางตนแบบทางกายภาพที่มีราคาแพง
• ประเมินการออกแบบสําหรับการเสียรูป ความเคน ความถี่เรโซแนนซ การ

โกงงอ การถายเทความรอน ความเคนจากความรอน และการตอบสนองตอ
การสั่นสะเทือน



• การสรางไฟไนตเอลิเมนตโมเดล (เมช) แบบอัตโนมัติ และมีคุณภาพสูงจะ
ควบคุมไฟไนตเอลิเมนตโมเดลโดยไมตองใชพารามิเตอร ทําใหสามารถจําลอง
โครงสราง และความรอนบนไฟไนตเอลิเมนตโมเดลได

• การสรางแบบจําลองไฟไนตเอลิเมนตอัตโนมัติพรอมตัวเลือกการแทนที่
ดวยตนเอง

• การแสดงการจําลองประสิทธิภาพที่รวดเร็ว
• การสรางคานอัตโนมัติสําหรับการกําหนดรูปแบบโครงถักที่รวดเร็ว และ

ดีขึ้น
• การสรางแบบจําลองสภาพแวดลอมการทํางานที่สมจริงพรอมทั้งโหลด

และคําจํากัดความขอจํากัด
• การจําลองการเคลื่อนไหวขั้นสูง

รูปแบบการจําลองแบบสองมิติจะประสานกันบนโครงสรางแผนพื้นผิว  
โมเดลไฮบริดท่ีมีท้ังองคประกอบ 2 มิติ และองคประกอบแข็ง 3 มิติ ตลอดจน
องคประกอบ 1 มติสํิาหรับโครงถกั ผูใชสามารถสราง และปรบัแตงเอลเิมนตได
หากตองการปรบัปรงุความแมนยําของผลลพัธ การสรางแบบจําลองอตัโนมตัิ
ชวยใหกําหนดการจําลองไดอยางรวดเรว็ การสรางแบบดวยตนเองนัน้ยงัมใีห
เพื่อกําหนดการเชื่อมตอเฉพาะระหวางคาน การออกแบบท่ีมีการจําลองชวย
ใหนกัออกแบบไดเหน็พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ทันทเีกีย่วกบัประสทิธภิาพการออกแบบ

คุณสมบัติ

การสรางแบบจําลอง
ไฟไนตเอลิเมนตอัตโนมัติ



สามารถปรบัขนาดของเอลิเมนตจากแถบปรบัขนาด พรอมการควบคมุเพิม่
เติมสําหรับปรับขนาดท่ีขอบ และพื้นผิว เพื่อใชสรางไฟไนตเอลิเมนตโมเดล
ที่เปนระเบียบ และมีรูปรางท่ีดียิ่งขึ้น และสามารถปรับแตงขนาดของเอลิมนต
ดวยตนเอง เพ่ือสรางแบบจําลองการจําลองที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะให
ผลลัพธที่แมนยํา 

กอนสรางแบบจําลองไฟไนตเอลิเมนต คุณสามารถจัดเตรียม และทําใหชิ้น
งานดูงายขึ้นอยางรวดเร็ว และงายดายดวยเทคโนโลยีซิงโครนัส ที่ผสมผสาน
ความเร็ว และความเรียบงายของการสรางแบบจําลองโดยมีความยืดหยุน 
และการควบคุมแบบพารามิเตอร

การกําหนดเงื่อนไขขอบเขต และแรงที่มากระทําในการวิเคราะห
Solid Edge Simulation ใหคําจํากัดความเงื่อนไขขอบเขตทั้งหมดที่จําเปน

ในการกําหนดสภาพแวดลอมการทํางานที่สมจริง ขอจํากัดเปนแบบตาม
เรขาคณิต และรวมถึงรูปแบบคงที่ ตรึง ไมมีการหมุน รูปแบบสมมาตร และรูป
แบบการจับยึดแบบพิกัดทรงกระบอก โหลดยังเปนไปตามรูปทรง และรวมถึง
การโหลดทางกล และอุณหภูมสํิาหรบัการวเิคราะหเชงิความรอน ภาระทางกล 
ไดแก แรง แรงดัน แรงดันอุทกสถิต และผลกระทบที่เกิดจากการหมุนของชิ้น
สวน และแรงโนมถวง

วิเคราะหปญหาชิ้นงานประกอบ
สวนประกอบแบบจําลองการประกอบสามารถเชื่อมตอไดอยางรวดเร็ว และ

ปฏิสัมพันธสามารถเปนการเชื่อมตอแบบยึดติดกันระหวางชิ้นสวนประกอบ
สามารถตรวจจับการสัมผัสระหวางสวนประกอบไดโดยอัตโนมัติ หรือ

สามารถกําหนดตัวเชื่อมตอแยกกันไดผานการเลือกพื้นผิวดวยตนเอง
สามารถกําหนดวัสดุ และคุณสมบัติของวัสดุในแตละชิ้นสวนโดยเลือกจาก

คลังวัสดุ  สวนประกอบสามารถถูกระงับ หรือลบออกจากการศึกษาไดอยาง
งายดาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ปรับปรุงประสบการณของผูใช

การสรางไฟไนต
เอลิเมนตโมเดล



Linear Static  คํานวณการเสียรูป และความเคนของโครงสรางตามโหลด
และการจับยึดที่ระบุ เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสรางที่ออกแบบ  
โดยแรงที่มากระทํา และการจับยึดยังคงไมเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการจําลอง เพื่อ
คํานวณหาคาสูงสุดของการเสียรูป และความเคนที่เกิดขึ้นที่ตําแหนงตางๆ 
นําไปใชประเมินความแข็งแรงของผลิตภัณฑ

Advance Motion จําลองพฤติกรรมจลนศาสตรของระบบกลไกทีป่ระกอบ
กับชิ้นสวน และจุดตอตามการเคลื่อนไหวบังคับท่ีใช เพื่อตรวจสอบความ
สมบูรณของการออกแบบสวนประกอบทางกล

Optimization คํานวณพารามิเตอรที่ เหมาะสมที่สุดของตัวแปรการ 
ออกแบบโดยอัตโนมัติ (เชน ความยาวของสวนใดสวนหนึ่งของรูปทรงการ
ออกแบบ) ภายใตขอจํากัดการออกแบบที่ระบุ (เชน คาการเสียรูปสูงสุด
ที่ยอมรับ) เพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคของการออกแบบ เชน การลดนํ้าหนัก
ใหนอยที่สุด 

Normal Modes วิเคราะหหาความถี่ธรรมชาติของโครงสรางพรอมกับรูป
รางของตามลําดับโดยใชการคํานวณคาลักษณะเฉพาะ การเปรียบเทียบ
ความถีธ่รรมชาตทิีไ่ดรบักบัความถีข่องแรงกระตุนท่ีอยูกบัทีส่ามารถชวยหลีก
เลี่ยงปญหาการสั่นพองได

Linear Buckling คํานวณปจจัยกําลังขยายของโหลด เพื่อพิจารณาวา
โครงสรางที่ออกแบบจะหักงอภายใตสภาวะโหลด และขอจํากัดที่ระบุหรือไม 
การวเิคราะหนีจ้ะประเมนิภาระสงูสดุทีเ่ปนไปไดซึง่สามารถหลกีเลีย่งการโกงตวั
ของโครงสรางได



Steady State Heat Transfer คํานวณการกระจายอุณหภูมิภายใตสภาวะ
คงทีต่ามโหลดความรอนทีใ่ช โดยพิจารณาจากการแลกเปลีย่นพลงังานความ
รอนที่แตกตางกัน เชน การนําความรอน การพาความรอน และการแผรังสี 
สามารถวิเคราะหความเคนจากความรอนโดยใชผลการกระจายอุณหภูมิเปน
ภาระอุณหภูมิ

Harmonic Response การคํานวณผลตอบสนองการสั่นสะเทือนคงที่
ตลอดชวงความถี่ตามแรงกระตุนที่ใช การคํานวณตามการแสดงโมดอลจะใช
ในการคํานวณการตอบสนองแบบไดนามิก โดยใหผลลัพธอยางรวดเร็ว การ
วเิคราะหนีใ้ชประเมนิขนาดการส่ันสะเทอืนทีต่อบสนองความถีใ่นชวงท่ีตองการ
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Minimum system requirements
• Windows 10 Enterprise or Professional 
  (64-bit only) version 1809 or later
• 16 GB RAM
• 65K colors
• Screen resolution: 1920 x 1080
• 8.5 GB of disk space required for installation


