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Dezvoltarea de noi - Analiză
Analiza este noul instrument pentru selecția de materiale din Total Materiei
care permite ca decizia despre materiale să fie făcută în câteva secunde.
Cu Analiza puteți compara vizual o listă cu materiale predefinite pentru
cei mai importanți parametri de proprietate în funcție de aplicare.
42 J

400 MPa

kk Decizii critice în vederea selecţiei materialului
kk Compara proprietățile de alegerea dvs.
kk Vizualizare rapidă prin punctele reprezentate grafic
kk Considerați intervalele cu vizualizare dreptunghiulară
kk Faceţi clic pentru a vedea datele la nivel de condiție
www.youtube.com/watch?v=flUzNrp8-uU
Din orice căutare sau filtrare în Total Materia puteţi selecta un material individual sau toate
materialele şi le puteți adăuga la Analiză pentru a le compara în continuare. De asemenea,
puteţi să le adăugaţi din sesiunile de navigare în tabelele noastre cuprinzătoare de referinţă
încrucișată.
Primul lucru este de a selecta proprietăţi pe care vrem să comparăm, în acest caz efort de
curgere vs Impact. Vizualizarea implicită este de a vizualiza materialele afişate ca puncte
pentru a vedea rapid relaţia a fiecărui material în funcţie de valorile lui medii.
În acest moment puteți impune, de asemenea, toleranțele minime în funcţie de cerinţele
dumneavoastră. De exemplu, putem identifica cerinţa de impact minim 42 Kv/Ku ( J) şi un
efort de curgere minim de 400 MPa.
Orice materiale care intră complet în afara acestor parametri vor deveni gri şi, prin urmare,
pot fi neglijate la acest stadiu.

Apoi puteți să faceţi clic pe detaliile fiecărui material şi să vedeți detalii de proprietate la nivel
de condiție, doar faceţi clic pe dreptunghiul care vi se pare cel mai potrivit.
În acest caz putem vedea puncte pentru toate valorile de impact pentru toate conditiile,
dar linia roșie de toleranță minimă ne arăta că nu toate condiţiile pentru acest material
satisfac nevoile.
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