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บทที ่5
ใชตารางแบบ (Using a Design Table)

ในบทน้ีจะแนะนํ าการใชตารางแบบเพื่อสรางแบบที่ตางกันในหลายๆ ลักษณะจาก part ท่ีไดออกแบบมาแลวใน
บทท่ี 2 “The 40-Minute Running Start” ในการใชตารางแบบตองมีการติดตั้ง Microsoft Excel 97 บนเครื่อง
ดวย

แบบฝกหัดนี้จะแสดงถึง:
! การเปล่ียนช่ือ feature และตัวบอกขนาด (Renaming features and dimensions)
! แสดงการบอกขนาดของ feature (Displaying feature dimensions)
! เชือ่มคาของการบอกขนาด (Linking values of model dimensions)
! ตรวจสอบความสัมพันธทางเรขาคณิต (Verifying geometric relations)
! สรางตารางแบบ (Creating a design table)
! การแสดงลักษณะตางๆ กันของ part (Displaying part configurations)
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เปลี่ยนชื่อ Feature (Renaming Features)

อันน้ีถือเปนส่ิงท่ีควรทํ าสํ าหรับการตั้งชื่อที่มีความหมายใหกับ feature ใน part ท่ีออกแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งถา
มแีผนท่ีจะใชตารางแบบ เพราะจะชวยลดความสับสนใน part ท่ีซบัซอน และจะเปนประโยชนตอผูอ่ืนท่ีเอา part
ไปใชตอไป
1. เปดไฟล Tutor1.sldprt ทีส่รางมาแลวจากบทที ่2
2. เปล่ียนช่ือท่ัวไปของ Base-Extrude เปนอยางอื่นที่มีความหมาย
หมายเหต:ุ ชื่อของ feature หามใชอักษรตัว @

a) คลิก 2 ครั้ง ท่ี Base-Extrude ในสวนของ FeatureManager design tree (ไมใชคลิก-คลิก; คอืตองมี
ชวงเวลาหยุดระหวางคลิกเล็กนอย)

b) เมื่อ Base-Extrude ถูก highlight อยูในชองใหใสชื่อใหมเปน Box แลวกด Enter
3. เปลี่ยนชื่อ feature อ่ืนๆ:

•  Boss-Extrude1 เปน Knob
•  Cut-Extrude1 เปน Hole_in_knob
•  Fillet1 เปน Outside_corners

4. บันทึกไฟลเปน Tutor3.sldprt
ค ําแนะน ํา: ถาตองการใสชื่อใหกับ feature ในขณะท่ีสรางเลยใหคลิก Tools, Options เลือกที่แถบ

General แลวเลือกที ่Name feature on creation ในสวนของ FeatureManager Design
Tree นัน่คือทุกครั้งที่มีการสราง feature ใหม ชื่อของ feature บน FeatureManager design
tree จะ highlight โดยอัตโนมัติและพรอมท่ีจะใหใสช่ือใหมลงไป

แสดงการบอกขนาด (Displaying Dimensions)

ผูใชสามารถก ําหนดใหแสดงหรือซอนการบอกขนาดสํ าหรับทุกๆ feature ของ part ได จากนั้นก็สามารถก ําหนด
ใหแสดงหรือซอนการบอกขนาดเปนแบบเลือกท่ีละจุด หรือกํ าหนดเปนทีละ feature ไป
1. ในการแสดงการบอกขนาดทั้งหมดของ part ใหคลิกขวาที ่Annotations  โฟลเดอรใน

FeatureManager design tree แลวเลือก Show Feature Dimensions สังเกตการบอกขนาดสวนท่ีเปนขอ
ก ําหนดของ feature (เชนความลึกของการ feature ทีถู่กยืด) จะใชสีนํ้ าเงิน

2. ในการซอนการบอกขนาดของ feature - Fillet2, Fillet3 และ Shell1, ใหคลิกขวาท่ีแตละ feature บน
FeatureManager design tree หรือในโมเดลแลวเลือก Hide All dimensions



SolidWorks 99 Tutorial 5-3

หมายเหต:ุ การซอนตัวบอกขนาดทีละอันใหคลิกขวาที่ตัวบอกขนาด แลวเลือก Hide
การเอาตวับอกขนาดที่ซอนกลับมาแสดงใหคลิกขวาบนตัว feature ใน FeatureManager
design tree ทีม่ตีวับอกขนาดในบางจุดหรือทั้งหมดถูกซอนไป แลวเลือก Show All
Dimensions

3. การแสดงชื่อตัวบอกขนาดคูกับคาบอกขนาดในโมเดล ใหคลิก Tools, Options เลือกที่แถบ General ใน
สวนของ Model แลวเลือกที่ชอง Show dimension names แลวคลิก OK

เชือ่มคาการบอกขนาด (Linking Values)

มหีลายวธิใีนการก ําหนดคาบอกขนาดตางๆ ของตัวโมเดลใหมีคาเทากัน รวมตั้งแตการใหความสัมพันธ, ใชสม
การ และการเชื่อมคา
! ความสัมพันธทางเรขาคณิต (A geometric relation) เปนการใหคาเทากัน – Equal ของความสัมพันธทาง
เรขาคณิตระหวางองคประกอบของ sketch ดวยกันหรือระหวางองคประกอบของ sketch กับเสนขอบของ
โมเดล

! สมการ (Equation) ในสมการใดๆ ฝงขวาจะเปนตัวขับคาใหฝงซายเสมอ (driven = driving) น่ันคือตัวบอก
ขนาดดานตัวขับ (ฝงซาย) เทานั้นที่ถูกแกไขคาได

! การเชื่อมคา (Linked values) วธินีีเ้ปนการควบคุมคาที่ไมใชสวนของ sketch เชน ความลึกของ feature ท่ี
ถกูยดืท้ัง 2 อัน ตรงนี้ไมสามารถที่จะใชความสัมพันธทางเรขาคณิตกับคาเหลานี้ได
ในสวนของ sketch หรืออ่ืนๆ (สํ าหรับการบอกขนาดในแบบตางๆ) การเชือ่มคาสํ าหรับการเทากันในแบบ
งายๆ จะใชไดดีกวาใหสมการเพราะสามารถเปล่ียนคาตัวใดก็ไดไมตองจ ําวาตวัไหนเปนตัวขับ
การเชือ่มคาบอกขนาดทํ าไดโดยก ําหนดใหตัวบอกขนาดเหลานั้นใชตัวแปรชื่อเดียวกัน นั่นคือถาแกไขคา
ของการบอกขนาด ตวัใด ท่ีมกีารเชือ่มกนัอยู คาของตัวที่เหลือทั้งหมดก็จะเปล่ียนตามไปดวย ถาตองการ
เอาการเช่ือมคาของตัวบอกขนาดไหนออกสามารถทํ าไดโดยไมเกี่ยวของกับตัวอื่นๆ ที่ยังเชื่อมกันอยู

ในตวัอยางนี้ใหก ําหนดความลึกการยืดของ Box กบัตัว Knob ใหเทากัน:
1. คลิกขวาที่ตัวบอกขนาดความลึกของ Box (50mm.) แลวเลือก Link Values ในกลองขอความ Shared

Values ใหพิมพ depth ใสลงในชอง Name แลวคลิก OK
2. คลิกขวาที่ตัวบอกขนาดความลึกของ Knob (40mm.) แลวเลือก Link Values ใหคลิกท่ีลูกศรของชอง

Name เลือก depth จากในรายการ แลวคลิก OK (ทุกคร้ังท่ีมกีารก ําหนดชื่อตัวแปรใหม ชื่อนั้นจะถูกเพิ่มใส
ในรายการ)
สงัเกตวาในตอนนี้ตัวบอกขนาดทั้ง 2 ที่จะมีชื่อเดียวกันคือ depth

3. คลิก Rebuild  เพ่ือสราง part ใหม
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เปลีย่นชื่อตัวบอกขนาด (Renaming Dimensions)

ผูใชสามารถเปลีย่นชื่อตัวบอกขนาดแตละตัวได ซึ่งควรจะทํ าและจะมีประโยชนมากเมื่อตองมีการใชตารางแบบ
คอืจะใชชือ่ตวับอกขนาดเรียกสวนตรงที่ตองการเปลี่ยน และจะใชชื่อเปนหัวใน worksheet ของตารางแบบ
1. เปลีย่นชื่อตัวบอกขนาดเสนผานศูนยกลางของ Knob:

a) คลิกขวาที่ตัวบอกขนาดเสนผานศูนยกลางของ
Knob (70mm.) แลวเลือก Properties

b) ในกลองขอความ Dimension Properties
เปลี่ยนคาในชอง Name ใหมเปน knob_dia; ดู
ที่ชอง Full name คาตรงน้ีจะเปล่ียนไปดวย

c) คลิก OK
2. เปลี่ยนชื่อความสูงของ box (120mm.) เปน box_height
3. เปลีย่นชื่อความกวางของ box (120mm.) เปน box_width
4. เปลี่ยนชื่อเสนผานศูนยกลางรูของ knob (50mm.) เปน hole_dia
5. เปลี่ยนชื่อรัศมีของ outside_corners (10mm.) เปน fillet_radius

6. บันทึกไฟล



SolidWorks 99 Tutorial 5-5

ตรวจสอบความสัมพันธ (Verifying Relations)

กอนท่ีจะด ําเนนิการตอไปควรมากํ าหนดความสัมพันธทางเรขาคณิตเพื่อก ําหนดต ําแหนงของ knob ใหถูกตอง
ตรงกับศูนยกลางของ box โดยไมตองค ํานึงถึงขนาด ความสัมพันธที่ใสเขาไปนี้จะท ําใหการออกแบบมีความเปน
เอกภาพ และถือเปนทางท่ีไดผลดีท่ีสุดในการนํ าไปสูการออกแบบท่ีถูกตอง
1. ใน FeatureManage design tree หรือที่โมเดล, คลิกขวาที่ knob feature เลือก Edit Sketch

2. คลิก Hidden Lines Removed  แลวคลิก Normal To 
3. ลบการบอกขนาด (60mm.) ระหวางวงกลมกับดานขางของกลองทั้ง 2 ดาน
4. คลิกท่ีจดุศูนยกลางของวงกลมแลวลากไปขางๆ กอน
5. คลิก Centerline  แลว sketch เสนทะแยงมุมตามรูป
6. ใสความสัมพันธของจุดกึ่งกลางระหวาง centerline กับ
วงกลม:
a) คลิก Add Relation  หรือ Tools, Relations,

Add
b) คลิกจดุศูนยกลางวงกลมกับ centerline
c) คลิก Midpoint แลวคลิก Apply
d) คลิก Close

ตอนน้ีมาตรวจสอบความสัมพันธ:
1. คลิก Display/Delete Relations  หรือ Tools,

Relations, Display/Delete
2. คลิก Next หรือ Previous ในกลองขอความ

Display/Delete Relations เพ่ือดูความสัมพันธทั้ง
หมดที่มีใน sketch ขณะท่ีแสดงความสัมพันธแตละคู
สวนที่เกี่ยวของจะถูก highlight ขึ้นใน graphics
area ใหคลิกท่ีแถบ Entities เพ่ือดูรายละเอียดของ
สวนท่ีข้ึน highlight

3. คลิก Close เพ่ือปดกลองขอความ Display/Delete Relations
หมายเหต:ุ ถาเลือกสวนของ sketch ไวแลวคลิก Display/Delete Relations จะเห็นเฉพาะความสัมพันธ

ของสวนท่ีเลือกขึ้นมาในรายการเทานั้น ใหคลิกสวนอ่ืนๆ เพื่อดูความสัมพันธของสวนนั้น  ผูใช
สามารถทํ าการเปล่ียน Criteria ในชอง Display relations by เพ่ือก ําหนดรูปแบบของความ
สัมพันธท่ีจะนํ ามาแสดง ซึ่งเลือกไดเปน All, Dangling หรืออ่ืนๆ

4. คลิก Sketch  เพ่ือจบการ sketch
5. บันทึกไฟล part
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ใสตารางแบบ (Inserting a New Design Table)

ถาบนเคร่ืองมีโปรแกรม Microsoft Excel 97 อยูสามารถท่ีจะดึงเขามาใชสรางตารางแบบในไฟล part ไดโดย
ตรง ตารางแบบจะชวยใหสราง part ในหลายๆ ลักษณะ (different configurations) ซ่ึงทํ าไดโดยน ําคาในตาราง
ไปเปลี่ยนที่ตัวเลขบอกขนาดตางๆ ของ part
1. คลิก Tools, Options, General ดวูาไมมีการเลือก Edit Design Tables in separate Window (อยูขาง
ลางในสวนของ General – ความหมายคอืไมเลือกที่จะแกไขตารางแบบในหนาตางแยกตางหาก) แลวคลิก
OK

2. คลิก Isometric  แลวดูวาเห็นการบอกขนาดในทุกสวนของ part บน graphics area หลังจากลอง
เปล่ียนขนาดและเปล่ียนตํ าแหนงของ part ดแูลวใหคลิก Select  เพ่ือออกจาก View ทลูท่ีอาจใชคาง
อยู

3. คลิก Insert, New Design Table
Worksheet ของ Excel จะข้ึนมาในหนาตางของไฟล part และ Excell ทูลบารจะข้ึนแทน SolidWorks ทูล
บาร ตามคาเริ่มตนแลวแถวแรก (ชอง A3) ถกูตั้งชื่อเปน First Instance และหัวของคอลัมนชอง B2 จะ
พรอมรอการใสคาอยู

4. คลิก-คลิกคาบอกขนาด box_width (120) บน graphics area
ดตูวัชี้เปลี่ยนเปน  ตอนอยูบนตัวเลขบอกขนาด
ชือ่ตวับอกขนาดและคาจะถูกใสลงในคอลัมน B และหัวคอลัมนถัดไปคือ C2 จะพรอมรอการใสคาทันที
ค ําแนะน ํา: ถาตวับอกขนาดถูกตารางแบบบังอยู ใหชี้ที่ขอบแรเงาของ Excel worksheet แลวลาก

worksheet ไปวางที่อื่นใน graphics area หรือถาตองการเปลี่ยนขนาด worksheet ใหลากตัว
จบัตรงมุมหรือขอบ

5. ใสชือ่และคาตัวบอกขนาดที่เหลือตามที่แสดงไวขางลาง โดยคลิก-คลิกที่ตัวบอกขนาดแตละอันใน
graphics area
หมายเหต:ุ ถาม ี$STATE@ ตามดวยชื่อ feature ข้ึนในหัวคอลัมน น่ันคือเลือกผิด เปนการเลือกที ่“หนา”

แทนตัวบอกขนาด ใหเปลี่ยนชื่อ feature เปนชื่อตัวบอกขนาดโดยคลิกที่ชองที่ผิดบน
worksheet แลวคลิก-คลิกที่ตัวบอกขนาดที่ถูกใหม

6. ใสช่ือแถว (ชอง A4:A6) เปน blk2 ถงึ blk4 หมดนี่คือชื่อของ configuration ตางๆ ที่จะสรางจากตารางแบบ
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7. ใสคาบอกขนาดตางๆ ลงใน worksheet:

8. ในการปด worksheet และสราง configuration ตางๆ ใหคลิกนอก worksheet แตอยูในที่ใดก็ไดบน
graphics area
กลองขอความขึ้นมาแสดงรายการของ configuration ทัง้หมดท่ีถูกสรางจากตารางแบบ ใหคลิก OK เพ่ือปด
กลองขอความไป
ตารางแบบจะถูกดึงมาแทรก (embedded) และบันทึกไปกับไฟล part

9. บันทึกไฟล

ดู configuration ตางๆ (Viewing the Configurations)

ตอนนี้มาดูที่ configuration แตละอันที่เกิดจากตารางแบบ
1. คลิกแถบ Configuration  ท่ีดานลางของ FeatureManager design tree
มกีารแสดงรายการของ configuration ท้ังหมด

2. คลิก-คลิกที่ชื่อของ configuration
ในกลองขอความ Confirm Show Configuration
ใหเลือก Don’t ask for confirmation again in this
session แลวคลิก OK
ในขณะท่ีแสดง configuration แตละอัน part จะถูก
สรางใหมตามขนาดที่ก ําหนดใน configuration ที่ถูก
เลือกมานั้น
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แกไขตารางแบบ (Editing the Design Table)

แกไขตารางแบบโดย:
1. คลิก Edit, Design Table
2. เปลีย่นคาตางๆ ตามตองการ
3. เวลาปดตารางแบบใหคลิกที่ใดๆ ใน graphics area นอกตัวตารางแบบ

configuration จะถกูแกไขใหมเพื่อใหเห็นตามคาที่เปลี่ยนไป

ขอแนะน ํา:ดวยการใชวิธีน้ีหรือใช OLE object อ่ืนๆ ในบางครั้งอาจตองคลิก Zoom to Fit  เวลากลับ
มาท่ีหนาตางของ SolidWorks

ลบตารางแบบ (Deleting the Design Table)

การลบตารางแบบใหคลิก Edit, Delete Design Table สํ าหรับการลบตารางแบบท่ัวไปจะ ไมใช เปนการลบ
configuration ตางๆ ที่ถูกก ําหนดไวตามตารางแบบน้ัน
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