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ป ดิชอ่งวา่งระหวา่งแหลง่ขอ้ม ลูและโปรแกรม CAE

ความทา้ทาย

 k คน้หาขอ้ม ลูคณุสมบตั ขิ ั น้สงูท ีพ่รอ้ม
ส ำาหรบัการนำาไปใชค้ำานวณเชงิเสน้ และไม่
เป น็เช งิเสน้ของโปรแกรม CAE 

 k นำาขอ้ม ลูเขา้ไปใช ้ในซอฟตแ์วร ์ CAE ได ้
โดยไมต่อ้งการกรอกขอ้ม ลู, กอ็ปป ี -้วาง 
หรอืพ มิพ ์ใหม่

 k ไดร้บัขอ้ม ลูคณุสมบตัวิสัดทุ ีเ่ช ือ่ถอืได ้ 
เพ ือ่หลกีเล ีย่งปญัหา และคา่ใชจ้า่ยท ีผ่ ดิ
พลาด

 k ออกแบบใหส้ามารถเร ยีกดไูดพ้รอ้มกนั
หลายคร ั ง้เพ ือ่ใหเ้กดิประส ทิธภิาพตอ่การ
ใชง้านสงูสดุ

ส ทิธ ปิระโยชน ์
 k ลดระยะเวลาไดอ้ยา่งมาก และยงัชว่ยคณุจากความนา่เบ ือ่ในการ
ทดลองซ ้ ำาแลว้ซ ้ ำาอกี

 k เพ ิม่ความแมน่ยำาโดยการกำาจดัขอ้ม ลูท ี ่ไมถ่ กูตอ้งออกไป
 k กระบวนการสตร มีไลน ์ และการจดัระบบขอ้ม ลู

แก ้ไขปญัหา

 eXport คอืแหลง่ขอ้ม ลูขนาดใหญส่ ำาหรบัเลอืกใช ้ในงานออกแบบ จาก
ขอ้ม ลูคณุสมบตั ทิางกล จนถงึกราฟความเคน้-ความเคร ยีด

 เพ ยีง 3 ข ั น้ตอนงา่ย ใๆนการเลอืกวสัด,ุ ตรวจสอบ และดงึขอ้ม ลูไปใช ้
งานกบัโปรแกรม CAE ตา่งๆ

 รวดเรว็ และแมน่ยำาในการสง่ขอ้ม ลูโดยปราศจากกระบวนการท ีย่ ุง่
ยาก หรอืตอ้งพ มิพข์อ้ม ลูลงไปใหม่

eXporter คอืตวัประสานระหวา่งแหลง่ขอ้ม ลู และซอฟตแ์วร ์ Computer Aided Engineering (CAE). 
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คุณสมบัติทางกล

คุณสมบัติทางกายภาพ

แผนภาพ ความเค้น 
- ความเครียด

ข้อมูลความล้า

ANSYS
HyperWorks

SolidWorks

Solid Edge
Abaqus

XM
L

ESI

XL
S

Total Metals

Extended Range

PolyPLUS

เลือกคุณสมบัติ

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบ

ขั้นตอนที่ 2

ส่งไปยัง CAE

ขั้นตอนที่ 3

คุณสมบัติทางกล

คุณสมบัติทางกายภาพ

เม ือ่ไหรก่ต็ามท ีค่ณุตอ้งการยา้ยขอ้ม ลูจากฐานขอ้ม ลู Total Materia ไปยงัซอฟตแ์วร ์ CAE โดยตรง หรอืจะนำา
ออกมาในรปูแบบของไฟลเ์อก็เซล (Excel) หรอื .xml, eXporter กส็ามารถตอบสนองไดท้กุรปูแบบการใชง้านท ีค่ณุ

ตอ้งการ ดว้ยการเขาถงึเพ ยีง 3 ข ั น้ตอน คณุกจ็ะไดร้บัขอ้ม ลูในเวลาเพ ยีงไมก่ ีว่ นิาท .ี 

ดงึขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูท ี ่ใหญท่ ีส่ดุ 
Total Materia คอืแหลง่ขอ้ม ลูวสัดทุ ีค่รอบคลมุมากท ีส่ดุในโลก และสามารถเลอืกขอ้ม ลู
วสัดมุากกวา่ 450,000 ชนดิ และกวา่ 20 ลา้นคณุสมบตั ิ และยงัสามารถดงึออกขอ้ม ลู
ออกไปเพ ือ่ใช ้ในการออกแบบได.้

ตวัเล อืกท ีค่รอบคลมุท ีส่ดุส ำาหรบัโปรแกรม CAE 
eXporter สามารถใช ้ในการดงึเอาขอ้ม ลูวสัดเุชน่ทางกล ทางกายภาพ ความเคน้-
ความเคร ยีด และวงจร เพ ือ่ใช ้ในการคำานวณข ั น้สงูดว้ยโปรแกรม CAE โดยแปลงจากไฟล์ 
bespoke xml เป น็ไฟล์ xls ได ้ และดว้ย eXporter จะทำาใหก้ารแปลงแหลง่ขอ้ม ลูไปยงั
โปรแกรมน ั น้เป น็เร ือ่งงา่ย และรวดเรว็.
โมดลุวสัดทุ ั ง้หมดท ีร่วมรวมขอ้มลูไวอ้ยา่งครบถว้น 
ดว้ยความสามารถสงูสดุของ eXporter ขอ้ม ลูวสัดทุ ั ง้หมด และขอ้ม ลู Extended Range 
สามารถใช ้ในการหาคณุสมบตั ขิองส ิง่ท ีค่ณุสนใจได ้ ดว้ยการใชต้ารางตวัอา้งองิเช ือ่มโยง 
และฟงักช์ ั น่การเปร ยีบขอ้ม ลูท ี ่ใหญท่ ีส่ดุ ดว้ยขอ้ม ลู Total Materia ท ีส่ามาถนำาไปใช ้ได ้ 
และม ั น่ใจไดว้า่ขอ้ม ลูท ีเ่ลอืกไปใชน้ ั น้ไดถ้ กูแบค็อพัเอาไว ้ และสามารถตดิตามได.้

ป ดิชอ่งวา่งระหวา่งแหลง่ขอ้ม ลูและโปรแกรม CAE


