
SolidWorks 99 Tutorial 1-1

บทที ่1
เร่ิมตนการใช (Getting Started)

คูมอืเลมน้ีเปนการแนะนํ าจุดเดนการใชงานหลักสํ าหรับเปนพ้ืนฐานในการใชงานโปรแกรม SolidWorks  99
(Mechanical design automation system) โดยแปลจากหนังสือ SolidWorks  99 Tutorial

SolidWorks  99 เปนโปรแกรมท่ีสนับสนุนการใชงานภายใต Graphic User Interface ของ Microsoft
Windows นัน่คอืผูอานคูมือเลมนี้และจะใชโปรแกรมควรจะมีความคุนเคยกับการใชงาน Windows มากอน โดย
รูหลักของ Windows เชนการเรียกโปรแกรมมาใชงาน (Run program), ยอขยาย – เปดปด, เล่ือนตํ าแหนงของ
หนาตางเหลานี้เปนตน

กอนท่ีจะเริ่มศึกษาการใชงานโปรแกรม SolidWorks  99 และเริม่อานคูมือเลมนี้ ถาเปนไปไดขอแนะนํ าเร่ิมอาน
บทท่ี 1 ของ SolidWorks 99 User’s Guide กอนเพ่ือทํ าความรูจักกับหลักการเบื้องตน เชน:
! ค ําจ ํากัดความ
! หลักการของ Windows เกีย่วกับทูลบาร, เมนู, มมุมอง (Views) ฯลฯ
! หลักเบ้ืองตนของการท ํากราฟฟกเชน การเลือกและเคล่ือนยายวัตถุ
! หลักการของผังการจัดการโครงสรางการออกแบบ-FeatureManager design tree
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การออกแบบดวย SolidWorks 99 (Designing with SolidWorks 99)

จากการทํ าตวัอยางที่มีอยูในคูมือนี ้จะทํ าใหผูใชเรียนรูวิธีส ําหรับการออกแบบชิ้นสวน (Part), การออกแบบช้ิน
สวนประกอบ (Assembly) และการสราง drawing ดวยการใชหลักเฉพาะของ SolidWorks ท่ีงายและสะดวก
กวา
! SolidWorks 99 สรางชิ้นงานที่เปน 3D (ไมใชแค 2D) นัน่คอืจากการสรางงาน 3D เราสามารถสราง 2D

Drawing หรือการประกอบช้ินสวนท่ีเปน 3D (3D Assemblies) เขาดวยกันไดเลย

! SolidWorks 99 เปนระบบที่ใชการบอกขนาดเปนตัวขับ (Dimension-driven system) ดวยการบอก
ขนาดและก ําหนดความสัมพันธทางเรขาคณิตของการออกแบบ ผูใชสามารถที่จะเปลี่ยนคาการบอกขนาด
เพ่ือเปล่ียนขนาดและรูปรางของชิ้นสวนที่ออกแบบโดยที่ยังรักษาขอก ําหนดความสัมพันธของสัดสวนของ
ชิน้งานไวได จากตัวอยางขางลางน้ีมีการตั้งขอก ําหนดในการออกแบบใหสวนสูงของสวนท่ีย่ืนขางบนเปน
คร่ึงหน่ึงของความสูงของสวนฐานเสมอ



SolidWorks 99 Tutorial 1-3

! SolidWorks 3D โมเดลประกอบดวยการสราง Parts, Assemblies และ Drawing โดยที่ Parts,
Assemblies หรือ Drawing กค็อืการแสดงโมเดลในไฟลตางชนิดกัน ถามกีารเปล่ียนโมเดลในไฟลแบบหน่ึง
กจ็ะท ําใหมเีกิดการสงการเปลี่ยนแปลงของดมเดลไปเกิดขึ้นในเอกสารอื่นๆ ที่มีโมเดลนั้นประกอบอยูดวย

! การสราง Part ใชหลกัของการประกอบกันของ Feature โดยที่ Feature กค็อืการก ําหนดรูปราง กับการ
กระทํ า (รูปรางหรือ Shapes เชน ลายดุน-bosses, ตัด-cuts, รู-holes กบัการกระท ําหรือ Operation เชน
การลบเหล่ียมใหมน-fillets, การตัดมุม-chamfers, การทํ าเปลือก-shells)

! Feature สวนใหญถูกสรางมาจากการ sketch ของรูปเสนรอบนอก (Profile) หรือรูปหนาตดั (Cross
section) ที่เปน 2D จากน้ันจึงทํ าการยืด (Extruded), หมุน (Revolved), กวาดผานหนาตดั (Lofted) หรือ
กวาด (Swept) ตามเสนทาง
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มาเร่ิม SolidWorks 99 (Starting SolidWorks 99)

1. คลิกท่ี Start บน Taskbar ของ Windows
2. คลิก Programs
3. คลิก SolidWorks 99
4. คลิกท่ี SolidWorks 99 อันตอไปอีกที
สังเกตจดุสํ าคัญของเหลานี้ของหนาตาง SolidWorks

การวางต ําแหนงของทูลบารบนหนาจออาจตางไปจากท่ีแสดงในคูมือเพราะทูลบารสามารถถูกจัดวางไดตาม
ตองการ อาจเปนการวางเขาในสวนขอบของหนาจอ หรือดึงออกมาวางลอยๆ ไวก็ได

ในหนาตางน้ีผูใชสามารถใชทํ าการ:
! คลิก File เพ่ือสรางไฟลใหม หรือเปดไฟล Part, Assembly หรือ Drawing ท่ีมอียู
! คลิก View, Toolbars หรือคลิกเมาสปุมขวา (เรียกวาคลิกขวา) ในสวนของทูลบารเพ่ือเลือกใหแสดงทูลบาร
ท่ีตองการ นอกจากนี้เรายังสามารถก ําหนดใหซอน หรือแสดง Status bar จาก View เมนูนี้ดวย

! คลิก Tools เพ่ือก ําหนดคาตัวเลือกตางๆ ของ SolidWorks หรือกํ าหนดการบันทึกชุดค ําสั่งยอย (Macro)
! คลิกที่ไอคอนขยายใหญ-Maximize icon ตรงมุมขวาเพื่อ
ขยายหนาตาง ใหเต็มหนาจอ

หมายเหต:ุ ถามกีลองขอความขึ้นมาใหลงทะเบียนโปรแกรม SolidWorks 99 ท่ีใชอยูใหคลิกท่ี OK
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ขอความชวยเหลือ (Getting Help)

ถาเกดิมปีญหาขึ้นในระหวางการใชงานโปรแกรม SolidWorks สามารถหาค ําตอบไดจาก:
! ใชระบบขอความชวยเหลือแบบออนไลน (Online help) โดยคลิกที ่Help, SolidWorks 99 Help Topics
บนเมนูบาร ซึง่การใหความชวยเหลือแบบออนไลนนี้ยังไดมีการใหขอมูลพิเศษสรุปการใชงานที่เปนฟงชั่นก
ใหมทีม่าชวยเสริมการท ํางานของ SolidWorks 99 (New Functionally in SolidWorks 99)

! อานค ําแนะนํ า โดยคลิกที ่Help, Tip of the Day ซึง่สามารถก ําหนดให SolidWorks 99 แสดงคํ าแนะนํ า
การใชงานตางๆ สลับกันไปในทุกคร้ังท่ีเปดโปรแกรม โดยการคลิกที่ Show Tips at Startup ในสวนของ
กลองขอความ Tip of the Day

! ขอความชวยเหลือที่เกี่ยวกับกลองขอความ (Dialog Box) ไดโดยการคลิกที่ Help บนกลองขอความนั้นๆ
หรือกดคีย F1 ซึง่จะเปนการนํ าเขาสูความชวยเหลือแบบออนไลน (Online Help) ในหัวขอของกลองขอ
ความนั้นๆ

! สํ าหรับ Tooltips ซ่ึงชวยอธบิายการใชปุมบนทูลบาร ใหเลื่อนตัวชี้ไวที่ปุมตางๆ สักครูจะม ีTooltip ของปุม
น้ันข้ึนมา

! ขณะท่ีตวัชี้อยูที่ปุมตางๆ บนทูลบาร หรือขณะคลิกที่เมนูตางๆ Status Bar ท่ีบริเวณดานลางของหนาตาง
SolidWorks จะแสดงค ําอธิบายสั้นๆ ของการทํ างานของปุมหรือเมนูที่เลือกนั้นๆ

! ในคูมือ SolidWorks 99 User’s Guide จะมรีายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรม, การใชงาน และเน้ือ
หาสํ าคัญๆ เกี่ยวกับตัวโปรแกรม SolidWorks เอง

! สํ าหรบัขอมูลเพิ่มเติมและขาวคราวลาสุดเกี่ยวกับโปรแกรม SolidWorks สามารถแวะดูไดที่เว็บไซต
http://www.solidworks.com หรือคลิกท่ี Help, About SolidWorks 99, Connect หรือที่เว็บไซตอยางเปน
ทางการของ บริษัทแอพพลิแคด จํ ากัด http://www.applicadthai.com

http://www.solidworks.com/
http://www.applicadthai.com/
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