Industry Benchmark for Cri cally Evaluated Materials Proper es Data

Agora disponível online — CINDAS
Banco de Dados de Propriedades
Termofísicas de Matérias (TPMD)
O Banco de Dados de Propriedades Termofísicas
de Matérias TPMD é uma versão online da
Thermophysical Properties of Ma er, a série de
dados TPRC da CINDAS LLC. Trata-se de um
banco de dados online com diversas propriedades
termofísicas e termoradioativas para ligas
metálicas e elementos, líquidos não metálicos e
sólidos, compósitos, cerâmicas e revestimentos.
Além dos dados de pesquisas para navegação no
site, o TPMD inclui documentos em PDF com
teorias e medições e centenas de páginas de texto
suplementar para pesquisa adicional.
Semelhante aos outros bancos de dados CINDAS,
o Banco de Dados de Propriedades Térmofísicas de
Matérias, em uma interface fácil de usar.
O TPMD contém 52.818 curvas de dados, com
126 propriedades de mais de 5.100 materiais
categorizados em 93 grupos de materiais em geral,
que são atualizados regularmente.

Ferramentas da Interface
Save – Salve dados para análise posterior.
Copy – Copie gráﬁcos facilmente para PowerPoint.
Project and Manipulate – Projete e Manipule o
conteúdo do banco de dados interativo.

Características da Interface
Find – Encontre por nome de grupo de materiais
ou nome de grupo de propriedades ou
procure pelo nome do material ou nome do
grupo.
View – Vizualize os efeitos sobre uma determinada
propriedade de mudanças na temperatura
ou outra variável independente.
Compare – Compare várias curvas de dados de
materiais diferentes em um único
gráﬁco.
References – Referências estão disponíveis para cada
gráﬁco e descrição na função de
“mostrar o texto”.
eories & Measurements - Teorias e Medidas
fornecem
informações sobre
a deﬁnição da
propriedade e dos
testes.

Procure e Explore no
Banco de Informações de Propriedades Termofísicas de Matéria (TPMD) por
Grupo de Material (Compósitos, Cerâmicas,
Revestimentos, Compostos Orgânicos, etc.)
Nome do Material (Vidro de Borossilicato, Fibra de
Vidro/Resina de Silicone, Graﬁte, etc.)
Grupo de Propriedade (Termofísica,
Termoradioativa, Ótica, etc.)
Nome de Propriedade (Emissão Normal Total,
Condutividade Térmica, Viscosidade, etc.)
O TPMD permite ao usuário pesquisar usando o nome
completo ou parcial da propriedade ou material. O
usuário pode também navegar no TPMD usando o
menu de opções.
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Pesquisa e Exploração:
Banco de Informações de Propriedades Termofísicas de Matéria (TPMD)
Encontrando a Informação
Search: Insira o nome
completo ou parcial da
propriedade ou material.
Browse: Use o menu de opções
para encontrar a propriedade
ou o material.
O Banco de Informações de
Propriedades Termofísicas de
Materiais contém mais de 5100
materiais em 93 grupos de
materiais e 126 propriedades em
4 grupos de propriedades.

Informação Personalizada
Select: Selecione a variável
independente.
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Visualizando a informação
O TPMD permite ao usuário
vizualizar uma propriedade de
diversos materiais em um único
gráﬁco.
Passo 1: Selecione os Materiais.
Passo 2: Selecione as
Informações das
Curvas ou Condições
do Teste.
Passo 3: Se necessário, também
é possível modiﬁcar os
Parâmetros Gráﬁcos
das propriedades.
Nota: A qualquer momento,
o usuário pode clicar o botão
“Mostrar texto” para ver a
descrição, referência, etc.

Resultados: Grá co e Numérico
• 52.818 curvas de dados
• Curvas com cores diferents
• Múltiplas curvas de diferentes
materiais em um mesmo
gráﬁco
• Visualização dos valores dos
eixos X e Y ao colocar o mouse
sobre o ponto
• Faixa dos eixos X e Y
modiﬁcáveis
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Grupos de Materiais
Com mais de 5200 materiais o TPMD está
convenientemente subdivido em 93 grupos de
materiais com opção na barra de seleção para os
materiais especiﬁcos, em cada Grupo de Material.

Aternativamente, o usuário pode encontrar o
material especíﬁco inserindo uma palavra chave ou
através do nome no quadro de Nome de Material.
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Grupos de Propriedades

Pacotes Completos

O TPMD contém 126 propriedades diferentes.
Essas propriedades estão divididas em 4 grupos
de propriedades fáceis de navegar no site. É
possivel pesquisar o nome da propriedade usando
uma palavra chave para chegar diretamente à
propriedade seu interesse.

O pacote mais completo para pesquisa e aplicações
inclui:
ASMD – Aerospace Structural Metals Database

Propriedades Termofísicas – 39 Propriedades
Propriedades Termoradioativas – 36 Propriedades
Propriedades Óticas – 18 Propriedades
Outras Propriedades – 33 Propriedades

Acesso
O custo da assinatura do Banco de dados CINDAS
depende do número de sites e do número de
usuários potenciais em cada local. Uma vez assinado
todos os engenheiros, bibliotecários, pesquisadores
e cientistas têm acesso ilimitado ao banco de dados
através do endereço IP.

HPAD – High Performance Alloys Database
AHAD – Aerospace and High Performance Alloys
Database (combines ASMD and HPAD)
CLTD – Cryogenic and Low Temperatures
Database
TPMD – Thermophysical Properties of Ma er
Database
MPMD – Microelectronics Packaging Materials
Database
Os bancos de dados CINDAS fornecem a
composição e descrevem as condições de testes
de cada material. Eles também mostram as
condições especíﬁcas para cada material desejado,
representado em um gráﬁco.
Saiba mais em
h ps://cindasdata.com/resources

Estamos con antes em nossos produtos
O TPMD é rápido, eﬁciente e atualizado frequentemente, e é usado atualmente por uma lista crescente de
universidades, empresas e centros de pesquisa. Visite www.cindasdata.com para uma demonstração.
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