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บทที ่3
การสรางงาน Assembly (Creating an Assembly)

ในบทน้ีจะกํ าหนด assembly แบบงายๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้:
! สราง part ใหมอีกอัน
! นํ า part มารวมกันเปน assembly (part ใหมกับ part ในบทท่ี 2)
! ก ําหนดความสัมพันธของการจับคู (assembly mating relation) เพ่ือประกอบ part เขาดวยได
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สราง Base feature (Creating Base feature)

ใชวธิกีารจากท่ีเรียนในบทท่ี 2 เพ่ือสราง base ของ part ใหม
1. คลิก New  หรือ File, New แลวสรางไฟล part ใหม
2. คลิก Sketch  แลว sketch รปูส่ีเหลี่ยมเริ่มจุดมุมที่จุด 0,0
3. คลิก Dimension  แลวบอกขนาดรูปสี่เหลี่ยมเปน 120mm. X

120mm.
4. คลิก Extruded Boss/Base  แลวยืดรูปส่ีเหล่ียมโดยให

Extrude as เปน Solid Feature และก ําหนด Type เปน Blind คา
Depth เปน 90mm.

5. คลิก Fillet  และลบมุมของทั้ง 4 ดาน ดวยรัศม ี10mm.

6. คลิก Shell  โดยเลือกหนา ดานหนาของโมเดลเปนหนาท่ีจะถูก
ขุดออก โดยใหความหนา-Thickness ของตัวขอบเปน 4mm.

7. บันทึกไฟลเปน Tutor2 (นามสกุล .sldprt จะถกูเติมใหกับไฟล)

การใชตัวกรองเพื่อการเลือก (Using the Selection Filter)

โดยการใช Selection Filter จะชวยทํ าใหการเลือกส่ิงตางๆ บน graphics area ทํ าไดงายข้ึน ถาตองการแสดง
หรือซอน Selection Filter ทูลบาร ใหคลิก Toggle Selection Filter Toolbar  บน Standard ทูลบารหรือ
กดคีย F5
3 ปุมแรกของ Selection Filter ทลูบารใชเพื่อ:

 เปด-ปดตัว Selection Filter

 ยกเลิกการใช filter ท่ีเลือกไว
  เลือก filter ทุกตัว

สํ าหรับปุมท่ีเหลือคือตัว filter ตางๆ ใหเลือก filter ทีต่รงกับสิ่งที่ตองการเลือกบน graphics area
ค ําแนะน ํา: ขณะที่มีการใช Selection Filter ตวัชี้จะเปลี่ยนเปนรูป 

หลังจากใช Selection Filter เสร็จแลวใหคลิก Clear All Filters  เพื่อที่จะไดไมเปน
การจ ํากดัการเลือกส่ิงตางๆ ที่จะเลือกตอไปดวยตัว filter ทีถู่กเลือกไว

สํ าหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Selection Filter ใหดจูากบทท่ี 1 ของ SolidWorks 99 User’s Guide หรือจาก
Online help
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สรางขอบปากของ Part (Creating a Lip on the Part)

ในสวนนี้จะใชการ Convert Entities กบัเครื่องมือ Offset Entities เพื่อสรางรูป sketch เรขาคณิตแลวใชการตัด
สรางขอบปากของ part ไวสํ าหรับประกบคูกับ part ในบทท่ี 2

ค ําแนะน ํา: ใช Selection Filter เพ่ือใชชวยใหเลือกหนาของชิ้นงาน ในสวนนี้ไดงายขึ้น

1. Zoom ในสวนมุมของ part แลวเลือกหนาของขอบดานหนา แลวคลิก Sketch  เพื่อเริ่มการ sketch
ขอบหนาของ part ถูก highlight

2. คลิก Convert Entities  บน Sketch Tools ทูลบาร หรือ 
คลิก Tools, Sketch Tools, Convert

Entities

ขอบนอกของหนาที่ถูกเลือกจะถูกถาย (ถกู copy) ลงบน
ระนาบท่ี sketch เปน เสนและสวนโคงตางๆ

3. คลิกท่ีขอบดานหนาอีกคร้ัง
4. คลิก Offset Entities  บน Sketch Tools ทูลบาร หรือ
คลิก Tools, Sketch Tools, Offset Entities
กลองขอความ Offset Entities ขึ้นมา

5. ใหคา Offset เปน 2.00mm.
ดจูากภาพตัวอยางที่แสดงจะเปนการเพิ่ม offset ออกทาง
ดานนอก

6. คลิก Reverse เพ่ือเปลี่ยนทิศทางของการ offset
7. คลิก Apply แลว Close
ตรงน้ีจะมีเสนเพิ่มลงในสวนของการ sketch โดยหางออก
มาจากขอบนอกของหนาท่ีถูกเลือกเปนระยะ 2mm. โดย
ลกัษณะของการ offset นีจ้ะเปนความสัมพันธที่มีอยูตลอด
ถึงแมจะมีการเปล่ียนแปลงตัวขอบตนแบบก็ตาม

8. คลิก Extruded Cut  หรือ Insert, Cut, Extrude
9. บนกลองขอความ Extrude Cut Feature ใหคา Depth
เปน 30mm. แลวคลิก OK
เน้ือของชิ้นงานระหวางเสนขอบ 2 เสนถูกตัดออกเปน
ปากของ part
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เปลี่ยนสีของ Part (Changing the Color of a Part)

ผูใชสามารถเปล่ียนสีและการแสดงของ part หรือ feature ได
1. คลิกท่ีไอคอน Tutor2 บนสวนบนของ FeatureManager design tree
2. คลิก Edit Color  บน Standard ทูลบาร
กลองขอความ Edit Color ขึ้นมา

3. เลือกสีที่ตองการจากจานสี แลวคลิก OK

ในการแสดงผลแบบ Shade  ช้ินงานจะเปล่ียนเปนสีใหมท่ีเลือก
4. บันทึกไฟล

สราง Assembly (Creating the Assembly)

ตอไปเปนการสราง assembly จาก 2 part ประกอบเขาดวยกัน
1. ถายังไมไดเปดไฟล Tutor1.sldprt (จากบทท่ี 2) ใหคลิก Open  บน Standard ทูลบารเพ่ือเปดไฟล
2. คลิก New  บน Standard ทูลบาร แลวคลิกเลือกที ่Assembly แลวคลิก OK
3. คลิก Window, Tile Horizontally เพ่ือแสดงหนาตางทั้ง 3 เรียงกัน ในกรณีที่เปดหนาตางเพิ่มไวใหปดเสีย
4. ลากไอคอน Tutor1 จากสวนหัวของ FeatureManager design tree ในไฟล Tutor1.sldprt แลวปลอยไปใน
สวน FeatureManager design tree ของหนาตางไฟล assembly (Assem1)
สงัเกตวาขณะที่ลากตัวชี้เขาในสวน FeatureManager design tree ตวัชี้จะเปลี่ยนเปน 
การใส part ลงใน assembly ในแบบน้ีจะมีผลทํ าให part ลงไปหาจุด 0,0 ของ assembly น่ันคือ:
•  จุด 0,0 ของ part จะรวมกับจุด 0,0 ของ assembly
•  ระนาบของ part กบัของ assembly จะถกูจดัอยูในระนาบเดียวกัน

5. ลากไอคอน Tutor2 จากไฟล Tutor2.sldprt แลวปลอยลงใน graphics Area ของหนาตาง assembly ขางๆ
part แรกคือ Tutor1
สงัเกตวาขณะที่เลื่อนตัวชี้ในบริเวณ graphics area ตวัชีจ้ะเปลี่ยนเปน 
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6. บันทึกไฟล assembly เปน Tutor (นามสกุล .sldasm จะถกูเติมใหกับชื่อไฟล) ถามขีอความเกี่ยวกับการ
เกบ็ขอมูลของไฟลอางอิง (Saving referenced documents) ใหคลิก Yes

7. ลากมุมของหนาตาง assembly เพ่ือขยายหนาตางใหใหญขึ้น หรือคลิก Maximize  ตรงมุมขวาบนเพื่อ
ขยายหนาตางใหใหญเตม็ขนาด เพราะในตอนน้ีไมจํ าเปนตองใชหนาตางของ Tutor1.sldprt กับ
Tutor2.sldprt แลว

8. คลิก Zoom to Fit 
9. ถาตอนนี้มีตัวบอกขนาดแสดงอยู ใหคลิกขวาที่ Annotations  ในสวน FeatureManager design tree
แลวเลือกเอา Show Feature Dimensions ออก
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จดัการกับชิ้นสวนตางๆ (Manipulating the Components)

เมื่อมีการใส part ลงใน assembly, part ตางๆ เหลานี้จะถูกอางถึงเปน component ของ assembly โดยที่
component ตางๆ สามารถถูกเคล่ือนยายหรือหมุนทีละ component หรือหลายอันพรอมกันได โดยใชปุมเครื่อง
มือบน Assembly ทูลบาร
สํ าหรับ component แรกที่ถูกใสลงใน assembly จะถูกตรึง-fixed อยูกบัทีซ่ึ่งเปนตามคาเริ่มตนที่ตั้งไว สํ าหรับ
component ท่ี fixed นีจ้ะมีตัว (f) แสดงนํ าหนาในสวนของ FeatureManager design tree และ component ท่ี
fixed นีจ้ะไมสามารถถูกยายที่หรือหมุนได ยกเวนวาจะตองถูกปลอยใหลอย-float (unfix) เสียกอน
! ในการ float ตัว component ท่ี fixed อยูทํ าไดโดยการคลิกขวาที ่component น้ันบน FeatureManager

design tree หรือบน graphics area แลวเลือก Float จาก Shortcut เมนู โดยท่ีตัวนํ าหนาจะเปล่ียนเปน (-)
นัน่หมายถึงการก ําหนดต ําแหนงของ component จะเปนแบบบงบอกขาดไป (under defined)

! ในการยายที่ หรือหมุน component ตางๆ ใน assembly ทํ าไดโดยใชเครื่องมือบน Assembly ทูลบารดังน้ี:
คลิก Move Component แลวคลิกที่ชื่อของ component บน FeatureManager design
tree หรือคลิกบนหนาใดๆ ของ component แลวยายที ่component ไป
คลิก Rotate Component Around Centerpoint แลวคลิกที่ชื่อของ component บน
FeatureManager design tree หรือคลิกบนหนาใดๆ ของ component แลวหมุน
component ไป
ท้ัง Move Component และ Rotate Component Around Centerpoint ตวัเครื่องมือทั้ง 2
นีจ้ะยงัคงถกูใชคางอยูเพื่อใหผูใชสามารถจัดการยาย หรือหมุน component อ่ืนๆ ท่ีไมไดถูก
fixed ตอไปไดอีก
กด Ctrl คางไวในขณะที่เลือก component และเลือกตัวแกน, เสนขอบตรง หรือเสน Sketch
ตรง แลวคลิก Rotate component Around Axis แลวหมุน component น้ันรอบๆ แกนหรือ
เสนท่ีเลือกไว
ถาในตอนนี้ไมมีการแสดงแกนขึ้นมา ใหคลิก View, Axes (สํ าหรับแสดงแกนท่ีกํ าหนดโดยผู
ใช หรือ user-defined) หรือคลิก View, Temporary Axes (สํ าหรับแสดงแกนท่ีกํ าหนดข้ึน
มาใชโดยตัวโปรแกรม)

! ถาจะออกจากการทํ างานของการยายท่ี หรือหมุน ให:
•  คลิกซํ้ าที่เครื่องมือนั้นอีกครั้ง
•  คลิกที่เครื่องมืออื่นๆ
•  คลิก Tools, Select
•  คลิก Select จาก shortcut เมนูหรือทูลบาร
•  กดคีย Esc

! การเปล่ียนทิศทางมุมมองของ assembly ทัง้หมดใน graphics area ใหใชเคร่ืองมือบน Standard Views
ทูลบาร
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! การเลื่อน หรือหมุน assembly ทัง้หมดใน graphics area ใหใชปุม Pan  กับ Rotate View  บน
View ทูลบาร
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การจับคูของ Component (Mating the Components)

ในสวนน้ีจะเปนการกํ าหนดความสัมพันธการจับคู (Assembly Mating Relations) ระหวาง component เพ่ือจัด
วางแนวและประกอบ component เขากัน
1. คลิก Isometric  บน Standard Views ทูลบาร
2. คลิก Mate  บน Assembly ทูลบาร หรือคลิก

Insert, Mate
กลองขอความของ Assembly Mating ขึน้มา

3. คลิกขอบดานบนของ Tutor1 แลวคลิกขอบนอก
ของปากดานบนของ Tutor2
ขอบท้ัง 2 จะถูกแสดงอยูในรายการของ Items
Selected

4. คลิก Coincident ในสวนของ Mate Type และ
Closet ในสวนของ Alignment Condition

5. คลิก Preview เพ่ือดตูัวอยางการประกบคู
จะเห็นวาขอบที่ถูกเลือกของทั้ง 2 component
จะถกูจดัใหอยูในแนวเดียวกัน

6. คลิก Apply
ตอนน้ีตํ าแหนงของ Tutor2 ใน assembly จะยงัถอืเปนการก ําหนดท่ีไมครบถวน โดยดูจากตัว (-) ทีแ่สดงนํ าหนา
ชื่อ component ใน FeatureManager design tree น่ันคือ Tutor2 ยงัคงมคีวามอิสระที่จะถูกเคลื่อนยายไดใน
ทิศทางท่ียงัไมไดถูกจ ํากัดเนื่องมาจากการกํ าหนดความสัมพันธของการจับคู
1. คลิกท่ี Move Component  แลวคลิกท่ี

component ตวั Tutor2
จะเห็นตัวชี้เปลี่ยนเปน 

2. ลาก component ไปมาในดานขาง แลวใชวิธี
การท่ีกลาวมาในสวนที่แลวเพื่อออกจากการ
Move

3. เลือก Tutor2 แลวกด Ctrl คางไวขณะที่เลือก
ขอบของการประกบคู แลวคลิก Rotate

Component Around Axis 

จะเห็นตัวชี้เปน 
4. ลาก component หมนุรอบแกนท่ีเปนขอบของการประกบคู แลวออกจากกการ rotate
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ก ําหนดการจับคูเพิ่มอีก (Adding More Mates)

1. เลือกหนา ทางดานขวาสุดของ component แลวกด
Ctrl คางไวขณะที่เลือกหนาเดียวกันของอีก
component หน่ึง

2. คลิก Mate  หรือ Insert, Mate
3. บนกลองขอความของ Assembly Mating เลือก

Coincident และ Closet อีกครั้ง
4. คลิก Preview เพ่ือดตูัวอยางการประกบคู
5. คลิก Apply
6. ทํ าขั้นตอน 1 - 5 ซํ้ าโดยเลือกหนา ดานบนของท้ัง 2

component เพ่ือเพิ่มการประกบคู Coincident อีกคูหน่ึง

7. บันทึกไฟล assembly
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