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บทที ่6
Feature ของการหมุนและกวาด (Revolve and Sweep Features)

ในบทน้ีจะแนะนํ าการสรางเชิงเทียน ดวยการ:
! สราง revolved feature (feature ทีไ่ดจากการหมุน)
! sketch และบอกขนาดสวนโคงและวงรี
! สราง sweep feature (feature ทีไ่ดจากการกวาด)
! ก ําหนดความสัมพันธ-relations
! สราง extruded cut ท่ีมกีารก ําหนดมุม draft (extruded cut feature with a draft angle)
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Sketch โครงรางรูปของการสราง Revolve Feature (Sketching a Revolve Profile)

สรางตวัฐานของเชิงเทียนดวยการหมุนโครงรางรูปของเชิงเทียน (profile)
รอบเสน centerline
1. เปดไฟล part ใหม
2. คลิก Sketch  เพ่ือสราง sketch ใหมบน Plane1
3. คลิก Line  หรือ Tools, Sketch Entity, Line

Sketch เสนในแนวตั้งผานจุด 0,0 และ sketch เสนในแนวนอน 2
เสนตามรูป

4. คลิก Dimension  หรือคลิกขวาแลวเลือก Dimension จาก
shortcut เมนแูลวใหขนาดเสนตางๆ ตามรูป

ตอนน้ี sketch และบอกขนาดของสวนโคงและเสนตางๆ ที่ตองใชเพื่อทํ า
profile ใหเรียบรอย
1. คลิก 3 Pt Arc  หรือ Tools, Sketch Entity, 3 Point Arc แลวช้ีท่ีจุดปลายของเสนแนวนอนเสนบน
ลากสวนโคงลงมาที่ระยะ 20mm (L=20) แลวปลอยตัวชี ้จากนั้นลากจุดที่ highlight เพ่ือปรับมุมของสวน
โคงเปน 180° (A=180°) และรัศมีเทากับ 10mm (R=10) สงัเกตจดุศนูยกลางของสวนโคงจะวิ่งเขาหาเสน
แนวตั้งใหปลอยตัวชี้

ขอแนะน ํา: ดท่ีูตวัชีใ้นเร่ืองของการสงผลกลับและลักษณะของการอางอิง (feedback and inferencing)
ในขณะที ่sketch ตวัชีท้ีแ่สดงการอางอิงในหลายๆ แบบและเสนตางๆ จะชวยในการในการ
วางต ําแหนงของตัวชี้เขากับองคประกอบของ sketch และรูปรางทางเรขาคณิตของโมเดลท่ีมี
อยู สํ าหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ inferencing ดูในบทท่ี 2 ของ SolidWorks 99 User’s
Guide หรือใน Online help
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2. คลิก Line  หรือคลิกขวาแลวเลือก Line จากนั้น sketch
เสนแนวตั้งเริ่มจากจุดปลายลางของสวนโคง
ไมตองบอกขนาดของเสนในตอนน้ี

3. คลิก 3 Pt Arc  หรือคลิกขวาแลวเลือก 3 Point Arc แลว
sketch สวนโคงดวยขนาด: ความยาว 40mm, มุม 180° และ
รัศม ี20mm
sketch ใหจดุปลายของสวนโคงอยูบนเสน

4. คลิก Trim  หรือ Tools, Sketch Tools, Trim แลวชี้เสน
sketch ทีอ่ยูระหวางจุดปลายของสวนโคง
สวนของเสน (segment) จะถูก highlight ดวยสีแดง ใหคลิกที่
segment น้ันเพ่ือลบท้ิงไป

5. คลิกขวาแลวเลือก Dimension จาก shortcut เมนู, ใหขนาดเสน
ต้ังในสวนบนเปน 40mm.

6. คลิก Add Relation  หรือ Tools, Relations, Add
กลองขอความ Add Geometric Relations ขึ้นมา
a) คลิกเสนตั้งทั้ง 2 ขางของสวนโคง
b) ดวูาเลือก Equal ในกลองขอความ Add Geometric Relations
c) คลิก Apply แลวคลิก Close

7. คลิก Tangent Arc  หรือ Tools, Sketch Entity, Tangent Arc แลวชีท่ี้จุดปลายของเสนตั้งในสวนลาง
จากน้ันลากสวนโคงจนไดมุมเปน 90° และรัศมีเปน 60mm. แลวปลอยตัวชี้

8. sketch สวนโคง Tangent arc อกีอันโดยลากสวนโคงไปจนจุดปลายชนกับจุดปลายของเสนนอนดานลาง
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9. ใหขนาดสวนตางๆ ที่เหลือตามรูป
เมือ่ใหขนาดหมดทุกสวน sketch จะเปนแบบ fully
defined (เสนและจุดปลายทั้งหมดเปนสีด ํา)

10. คลิก Centerline  หรือ Tools, Sketch Entity,
Centerline แลว sketch เสน centerline ในแนวต้ัง
ผานจุด 0,0
เสน centerline น้ีจะเปนแกนสํ าหรับหมุน profile
ไปรอบๆ

สราง Revolve Feature (Creating the Revolve Feature)

1. คลิก Revolved Boss/Base  บน Feature
ทูลบารหรือ Insert, Base, Revolve
กลองขอความ Revolve Feature ขึน้มา

2. ใหใชคาตางๆ ตามคาเริ่มตนคือ Type เปน
One-Direction, Angle เปน 360° และ
Revolve as เปน Solid Feature

3. คลิก OK
4. บันทึกไฟลเปน Cstick.sldprt
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สรางเสนทางของ Sweep (Sketching the Sweep Path)

Sweep คอืการสราง base, boss หรือ cut ดวยการเคล่ือนหนาตดั-section ตามเสนทาง-path สํ าหรับในตัว
อยางน้ีจะสรางมือจับของเชิงเทียนดวยการ sweep
เร่ิมจากขั้นแรก sketch เสนทางสํ าหรับการ sweep ซึง่เสนทางนี้สามารถเปนโคงเปดหรือโคงปดที่ไมตัดกันเอง
ทัง้นี้เสนทางของการ sweep และผลลัพธท่ีไดจากการ sweep ท้ัง 2 สวนนี้จะตองไมตัดกันเอง
1. คลิก Plane1 แลวคลิก Sketch  เพ่ือสราง sketch ใหม

2. คลิก Front  บน Standard Views ทูลบารแลวคลิก Hidden Lines Removed  บน View ทูลบาร
3. คลิก View, Temporary Axes ดวูาแกนของสวน revolved base ขึน้มาเปนแกนชั่วคราว
4. คลิกขวาแลวเลือก Line แลวชี้ไปที่แกนชั่วคราว
ตวัชี้เปลี่ยนเปนรูป  บอกวาตอนนี้ตัวชี้อยูบนแกนชั่วคราวพอดี

5. Sketch เสนแนวนอนตามรูปใหขนาดเปน 60mm.
6. เลือก Tangent Arc จาก Shortcut เมนูแลว sketch สวนโคง
โดยใหรัศมีเปน 150mm.

ค ําแนะน ํา: ถาจดุศนูยกลางของสวนโคงที่บอกขนาดอยูนอกมุมมอง ใหคลิกขวาที่ตัวบอกขนาด, เลือก
Properties แลวเลือกที่ชอง Foreshortened radius แลวคลิก OK

7. เลือกที่จุดปลายทั้ง 2 ของ Tangent arc แลว
ใหขนาดในแนวต้ังเปน 65mm.

ค ําแนะน ํา: ขณะท่ีเล่ือนตวัชีจ้ะเห็นวาตัวบอกขนาดจะวิ่งเขาหาทิศทางในแนวที่ใกลที่สุด เมื่อดูจากรูปตัว
อยางเห็นวาการบอกขนาดอยูในรูปแบบและตํ าแหนงที่ตองการแลว ใหคลิกขวาเพื่อลอครูป
แบบของการบอกขนาด แลวคลิกเพื่อวางต ําแหนงตัวบอกขนาด
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8. เลือก Tangent Arc จาก shortcut เมนูแลว sketch สวนโคงอีกเสนตามรูป บอกขนาดของสวนโคงโดยให
รัศมีเปน 20mm.

9. คลิก Add Relation  หรือ Tools, Relations, Add จะมีกลองขอความ Add Geometric Relations ขึ้น
มา
a) คลิกที่จุดปลายทั้ง 2 ของ tangent arc ท่ีเพ่ิง sketch ไป
b) ดวูาเลือก Horizontal บนกลองขอความ Add Geometric Relations
c) คลิก Apply แลว Close
การบอกขนาดและการใหความสัมพันธจะปองกันไมใหเสนทางของการ sweep เปล่ียนขนาดและรูปรางเม่ือ
มกีารเคลื่อนยาย

10. คลิก Display/Delete Relations  หรือ Tools, Relations, Display/Delete
กลองขอความ Display/Delete Relations ขึน้มาแสดงความสัมพันธของ sketch อนัท่ีเขียนอยู โดยรวมทั้ง
ความสัมพันธท่ีใสใหโดยอัตโนมัติขณะท่ี sketch และความสัมพันธที่เพิ่มเขาไปเอง

11. ในชองของ Display relations by ใหเลือก Criteria และเลือก All ในชอง Criteria

12. ใชปุม Next  หรือ Previous  เพ่ือดูแตละความสัมพันธ
13. ตอนท่ี Type เปน Coincident ใหคลิกท่ีแถบ Entities แลวคลิกดูแตละรายการในสวน Entity
ความสัมพันธแบบ coincident จะถกูก ําหนดลงไปใหโดยอัตโนมัติระหวาง path ของการ sweep กบัสวน
ฐานของการหมุน (revolved base) สํ าหรับตัวเสนจะถูกอางไปสัมพันธกับองคประกอบนอก sketch อนัที่ใช
อยู โดยในสวนของ External Information จะแสดงองคประกอบนอกที่เสนนั้นมีความสัมพันธอยูดวย (คือ
Base-Revolve ของ Cstick) ในสวนของตัวจุดจะมีอยูใน sketch อนัท่ีใชอยู

14. คลิก Close
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ตอมาบอกขนาดของ sweep path เทียบกับ revolved base
1. บอกระยะระหวางเสนนอนของ sweep path
กับเสนขอบลางของ revolved feature เปน
10mm.
จะได sweep path เปน fully defined

2. จบการ sketch

Sketch สวนหนาตัดของการ Sweep (Sketching the Sweep Section)

1. เลือก Plane3 ในสวน FeatureManager design tree แลวคลิก Sketch  เพื่อเปด sketch อันใหม
2. คลิก Normal to  บน Standard Views ทูลบาร
3. คลิก Ellipse  หรือ Tools, Sketch Entity, Ellipse แลว sketch รปูวงรีตรงที่ใดก็ได
ค ําแนะน ํา: ในการ sketch รูปวงรีใหลากในแนวนอนจากจุดศูนยกลางเพ่ือใหความกวางของวงรี จากนั้น

ปลอยตวัชี้แลวลากในแนวตั้งเพื่อใหความสูง

4. บอกขนาดวงรีตามรูป
5. คลิก Add Relation  หรือ Tools, Relations, Add
6. คลิกทีจุ่ดดานขางของวงรีทั้ง 2 ดาน ใหความสัมพันธเปน Horizontal
เพ่ือไมใหวงรีเอียงไปได

7. คลิก Isometric 
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8. คลิกจดุศนูยกลางของวงรีและจุดปลายของเสนแนวนอนของ sweep path แลวคลิก Coincident, คลิก
Apply แลว Close

ความสัมพันธน้ีทํ าใหจุดศูนยกลางของการ sweep อยูบนระนาบของ sweep path ไปตลอดทาง
9. คลิก View, Temporary Axes เพ่ือซอนแกนชั่วคราว
10. ปดการ sketch
11. ถามกีารบอกขนาดแสดงขึ้นใหคลิกขวาที ่Annotations  โฟลเดอรแลวเลือกเอา Show Feature

Dimensions ออก

สรางการ Sweep (Creating the Sweep)

ตอนนี้ใช sketch ท้ัง 2 สวนมาสราง sweep
1. คลิก Insert, Boss, Sweep
กลองขอความ Sweep ขึน้มา

2. คลิกที่ชอง Sweep section แลวคลิก Sketch3 บน FeatureManager design tree (หรือคลิกที่วงรีใน
graphics area)

3. คลิกที่ชอง Sweep path แลวคลิก Sketch2 บน FeatureManager design tree (หรือคลิกท่ี sweep path
ใน graphics area)

4. ดูวา Orientation/Twist control ถกูก ําหนดเปน Follow path
5. คลิก OK เพ่ือสราง sweep
ตอนน้ีไดมือจับของเชิงเทียนเรียบรอยแลว

6. บันทึกไฟล part
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สราง Cut (Creating the Cut)

สราง cut สํ าหรับเสียบเทียน
1. คลิกหนาดานบนของ revolved base feature
แลวคลิก Sketch 

2. คลิก Normal to 
3. คลิก Circle  หรือ Tools, Sketch Entity,

Circle แลวชี้ที่จุด 0,0 จากนั้น sketch วงกลมแลว
ใหขนาดตามรูป

4. คลิก Extruded Cut  หรือ Insert, Cut,
Extrude
•  ให Type เปน Blind
•  ให Depth เปน 25mm.
•  เลือก Draft While Extruding และก ําหนด

Angle เปน 15°
5. คลิก OK
6. ดมูมุของการตัดโดยคลิก Hidden In Gray 
แลวหมุน part ไปรอบๆ โดยใชคียลูกศร
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เพิ่ม Fillet (Adding the Fillets)

เพิ่มการ fillet เพ่ือลบมุมขอบของ part.
ค ําแนะน ํา: ใช Selection Filter เพ่ือใหการเลือกขอบทํ าไดงายขึ้น

1. คลิก Front  แลวคลิก Hidden
Lines Removed 

2. คลิก Fillet  หรือ Insert, Features,
Fillet/Round

3. ในกลองขอความ Fillet Feature ให
ก ําหนด Radius เปน 10mm.

4. คลิกที่ของทั้ง 4 ตามที่แสดง
ดใูนชองรายการของ Edge fillet
items ถาบังเอิญคลิกผิดอันใหคลิก
ขอบท่ีเลือกผิดน้ันอีกคร้ังบน
graphics area เพ่ือเลือกออก หรือเลือกใน
รายการ Edge fillet items แลวกด Delete

5. คลิก OK
เพิ่ม fillet ลงไปสํ าหรับขอบท่ีเลือกท้ังหมด

6. คลิก View Orientation  แลวคลิก-คลิก
*Trimetric บนกลองขอความ Orientation

7. คลิก Shaded 
8. บันทึกไฟล part
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