
ประโยชน์ท่ีได้

การติดตามผลและกระบวนการสร้างแบบจำลองระบบท่อ 

และโครงสร้างเหล็กจาก 3D Laser Scans ท่ีครอบคลุม 

และละเอียดมากข้ึน 

catalogs control ท่ีขยายได้ รวมถึงระบบการ จดจำรูปแบบ

สามารถกำหนดจุดท่ี เก่ียวข้องบนแบบแปลนสำหรับ 

การปรับแต่งแก้ใขเพ่ิมเติมในภายหลังได้การวิเคราะห์ 

cylinders, elliptical truncated conesและ planar 

surfaces เพื่อตรวจสอบความผิดรูป

การตรวจสอบผิวโดยการคลี่ออกและการคำนวณปริมาตร 

โดยรวมการยืดหดของถัง(Deadwood) 

การทำงานท้ังหมดอยู่บนโปรแกรม AutoCAD

ภาพจำลองการใช้งานฟังก์ชั่น “Apply Constraints“

PointSense Plant

Plant Model
จาก 3D LASER SCANNER ไปสู่

3D laser scan processing support
Plant planners สามารถประมวลผลข้อมูล point clouds ใน AutoCAD ได้โดยตรงรวมถึงสร้างโมเดล 

ระบบท่อโครงสร้างเหล็กและส่วนประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ของโมเดลที่ได้สามารถส่งออก 

ไปยังโปรแกรม plant planning เช่น Plant 3D, MEP, CADWorx, AutoPLANT และอื่นๆ โดย 

PointSense Plant มีเคร่ืองมือมากมายท่ีผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถใช้ในการจัดการประมวลผล 

ของข้อมูล 3D scanner ใน AutoCAD ได้

Walk The Run – ระบบข้ึนโมเดลท่ออัจฉริยะ
ระบบการจดจํารูปแบบอัตโนมัติ เป็นฟังก์ชั่นพ้ืนฐานสําหรับการประมวลผลข้อมูลของ 3D laser scanner 

ที่มีประสิทธิภาพแต่การพึ่งพาระบบอัตโนมัติที ่มากเกินไปอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการทํางานได้  

จึงเป็นหน้าท่ีของฟังก์ชั่น “Walk The Run” ซึ่งจะนําทางผู้ใช้ผ่านระบบการเดินท่อต่างๆ , การจดจํารูปแบบ 

รวมถึงนําเสนอ ชนิดและตําแหน่งของท่อ,ส่วนโค้ง, ข้อต่อรูปตัวT, รวมถึงก็อกและเกลียว ต่างๆ ท่ีจดจําได้ 

ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการสร้างแบบจําลองและมั่นใจได้ถึงความถูกต้องของข้อมูลทาง 

เรขาคณิต รวมทั้งความหนาของฉนวนซึ่งถูกระบุรวมเข้าไปแล้วในข้ันตอน การจดจํารูปแบบของฟังก์ชั่นน้ี

Apply Constraints : ช่องทางที่ทำให้โมเดลมีความสอดคล้องกัน 
โปรแกรม Plant design จําเป็นต้องใช้เส้นก่ึงกลางแนวท่อ ในการทําให้Fitting และส่วนโค้งของท่อนั้นได้ 

ระนาบ  โดยท่ีฟังก์ชั่น “Apply Constraints” จะสร้างการวางท่อที่ทางหน่ึงจะอยู่ใน point cloud

พอดีกับอีกทางหน่ึงทําให้เกิดสภาพที่สอดคล้องกับในโปรแกรม plant design เช่นเดียวกับท่ีโครง 

สร้างเหล็กจะช่วยสร้างระนาบให้กันและกัน ถ้าหากต้องการเป็นมุมฉากท่ีสมบูรณซึ่งสามารถปรับแก้ได้ด้วย  

Fittings catalogs
FARO 3D Sofeware  มีแคตตาล็อคมาตรฐานสําหรับอุปกรณ์การเดินท่อ โดยสามารถนําเข้า Plant 3D 

catalogs ได้ โดยตรง ในกรณีท่ี Fitting บางตัวขาดหายไป หรือต้องการFittingแบบพิเศษท่ีไม่มีอยู่ในแบบ 

มาตรฐานผู้ใช้ยังสามารถสร้าง Fitting ตามแบบท่ีต้องการหรือสร้างใหม่ท้ังแคตตาล็อคก็ได้จากน้ันซอฟต์ 

แวร์จะนําไปใช้ ในข้ันตอนการจดจํารูปแบบได้

Determine tie in points
สามารถสํารวจ พร้อมทั้งทําเคร่ืองหมายตําแหน่งที่ต้องการในจุดเชื่อมต่อได้อย่างแม่นยําโดยท่ีไม่จําเป็น 

ต้องสร้างแบบ จําลองขึ้นมาก่อน

Planar Views from Scans 
 ข้อมูลภาพถ่ายท่ีได้จากการสแกนโดย PointSense น้ันจะช่วยให้การสํารวจเป็นไปได้ง่ายและสะดวกสบาย 

ข้ึนมากกว่าการใช้งานใน CAD environment.

Export pipe centerlines and fitting information
หลังจากสร้างระบบการวางท่อเสร็จแล้ว สามารถแปลงข้อมูลให้เป็นรูปแบบของ AutoCAD Plant 3D 

objects, 3D solids หรือแม้แต่การ labeled centerline layout. AutoCAD objects 

มาตรฐานน้ันสามารถนํามาใช้ ในภายหลังได้ และยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบ plant software ใดๆ ก็ได้ 

เช่นเดียวกันสามารถประยุกต์ ใช้กับงานโครงสร้างเหล็ก

Analysis of cylinders and truncated cones – tank tools
ถัง หม้อไอน้ำ หรือภาชนะบรรจุ สามารถคลี่ออกเพื่อตรวจสอบรูปทรงและยังสามารถคํานวณหาปริมาตร 

ความจุอย่างแม่นยํารวมถึงการหาปริมาตรโดยการนําDeadwoodมาคํานวณด้วยโดยรูปทรงที่รองรับ 

ได้แก่ ทรงกระบอก ทรงรี และทรงกลมรูปกรวยตัด 



AutoCAD และผลิตภัณฑ์อืื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องเช่น Civil 3D, Architecture หรือ Map 3D ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2013  

และตั้งแต่เวอร์ชั่นใช้ 2015 เป็นต้นไปท่ีถูกออกมาให้รองรับแบบ64-bit เท่าน้ัน โดยให้ติดต่อตัวแทนจําหน่ายซอฟต์แวร์ 

FARO 3D หากคุณยังใช้สินค้า Autodesk ท่ีเก่ากว่าอยู่

คอมพิวเตอร์ : กราฟฟิคการ์ดท่ี Autodesk แนะนำน้ันจะต้องมี processor  อย่างน้อย 2..5 GHz รวมถึง RAM 

อย่างน้อย 8 GB; และมี Laser Scanner ท่ีเหมาะสมกับงานของคุณ

คุณลักษณะเด่น

ข้อมูลจำเพาะ

การจัดการ Point cloud  

แบบจําลอง 2D

งานโครงสร้างเหล็ก

จุดTie-In

ระนาบ

Planar View

Platform

Operating system

Hardware requirements

Data requirements

Supported scan data formats
Riegl RiScanPro-Projects (RSP), Leica (PTZ, PTS, PTX), ASCII, LAS, E57, 
Zoller&Fröhlich (ZFS, ZFPRJ), Topcon (CL3, CLR) Leica (PTG) and FARO (FLS, FWS).

ข้ึนอยู่กับเวอร์ชั่นของ  AutoCAD ท่ีใช้อยู่ โดยขอแนะนําให้ ใช้ระบบ 64 bit

ข้อมูลสแกนต้องผ่านการ Register ข้อมูลสแกนแต่ละจุดเข้าด้วยกัน 

สามารถนําเข้าภาพ Ortho (Reconstructor , RealWorks)

นิยาม , แก้ ไข และ จัดการ  ตัดสไลด์และกําหนดพ้ืนท่ี point clouds ได้

นําเข้ารูปภาพท่ีจัดวางจาก Riegl projects

วิเคราะห์การปะทะกัน

วิเคราะห์ระนาบ  ,ทรงกระบอก และ ทรงกรวยตัด

วิเคราะห์ความผิดปกติ

คํานวนหาปริมาตรเฉพาะส่วน

คลี่ข้อมูลpoint cloud ออกและสร้าง profiles

ทํารายช่ือ

สรา้งระนาบตามระดับความสูง

สร้างภาพOrtho จาก point clouds

วัดขนาดแบบ 3มิติ

การDrawing  แบบมีรูปแบบ

ส่งออกในรูปแบบของ AutoCAD objects มาตรฐาน และ 3D solids

สามารถปรับเส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่มีฉนวนหุ้มในข้ันตอนการข้ึนโมเดล

ม่ันใจได้ ในความถูกต้องของแนวแกนและระนาบของเส้นก่ึงกลางแนวท่อ 

ของระบบการวางท่อทั้งหมด

สามารถสร้างพื้นผิวและ graphical marking  ข้อมูล point cloud 

เฉพาะส่วน(สําหรับการจัดการทรัพย์สิน ) จะถูกจัดการในรูปแบบของ flexible 

tree structure , table export

คานเหล็กชนิด (T,H, L, U profiles และ รูปแบบใดๆท่ีกําหนดโดยผู้ใช้) 

สามารถข้ึนรูปได้ด้วยการคลิ๊กเพียง 2 คร้ัง

ชนิดของ profile น้ันจะถูกรับรู้ โดยอัตโนมัติ

ชุดการประมวลผลสําหรับบันทึกข้อมูลโครงสร้างเหล็กท่ีซับซ้อนผ่านการคัดลอก

และจดจํารูปแบบ

ม่ันใจได้ ในความสอดคล้องของแนวแกน ระนาบและมุมฉากของโครงเหล็ก 

Advance Steel export, SDNF export
การสร้างเส้น/เส้นรูปปิด แบบมีข้อกําหนด

การสร้างเส้นรูปปิด อัตโนมัติจากการตัดสไลด์มากกว่า 1ครั้ง

การสร้าง UCS เส้นโค้งอิสระและวงกลมผ่านสามจุด

แบบจําลอง 3D
ระบบการวางท่อ

ระบบการจดจําอัตโนมัติ ท่อ, ส่วนโค้ง, หน้าแปลน, วาล์ว , ข้อลดขนาด 

,ข้อต่อตัวที และอื่นๆ

การกําหนดตําแหน่งของจุดเชื่อมต่อของฟิตติ้งทั้งหมด

การจดจํารูปแบบโดยมีพื้นฐานจาก catalogue ท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า และ/หรือ 

self defined fittings

นําเข้า catalogs จาก Plant 3D

การเปล่ียนแปลงของ fittings ไปสู่ Plant 3D

Fittings สามารภแสดงออกมาในรูปแบบของ blocks

ส่งออกข้อความประกอบเส้นก่ึงกลางแนวท่อสําหรับประมวลผลข้อมูลในplant 

software อื่น ๆ

www.sdm.th.com  |  (+66) 81-5148151

กําหนดจุดเชื่อมต่อบนหน้าแปลนและขนาดต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยํา

Plane fitting พร้อมด้วยข้อกําหนด

Plane fitting โดยการคล๊ิกคร้ังเดียว

การกําหนดขอบเขตของระนาบโดยอัตโนมัติ

สามารถเลือกรูปแบบการสร้างโครงสร้างได้อย่างหลากหลาย

แสดงผลข้อมูลสแกนเหมือนภาพถ่ายในรูปแบบ ภาพมุมกว้าง

ส่งต่อค่าพิกัดจากภาพมุมกว้างไปยัง AutoCAD Drawing

สามารถเขียนmacros สั่งงาน AutoCAD ได้อย่างอิสระ

การวัดระยะและค่าพิกัดโดยการกําหนดจุด

สามารถกําหนดสีข้อมูลสแกนแบบ intensity ,distance และ RGB
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