
SolidWorks 99 Tutorial 7-1

บทที ่7
การสราง Loft (Creating a Loft)

ในบทนี้จะมาสรางงานรูปสิ่วโดยใช loft features
Loft คือ base, boss หรือ cut ทีถ่กูสรางโดยการเชื่อมตอของหลายๆ หนาตดัหรือ profile
ขัน้ตอนการสราง Loft:
! สรางระนาบตางๆ - planes
! ใชการ sketch, copy และ paste เสน profile ตางๆ
! สราง solid ดวยการเชื่อมตอของ profile ตางๆ (lofting)
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ตั้งระนาบ (Setting Up the Planes)

ในการสราง Loft ใหเริ่มดวยการ sketch สวนของ profile บนหนาหรือระนาบตางๆ โดยใชหนาหรือระนาบที่มีอยู
หรือทํ าการสรางขึน้มาใหม สํ าหรับในตัวอยางนี้เปนการใชระนาบที่มีอยู 1 ระนาบและสรางระนาบใหมขึ้นมาอีก
หลายๆ ระนาบ
1. เปดไฟล part ใหม
ตามคาเริ่มตนแลวระนาบตางๆ ในโมเดลของ SolidWorks จะไมแสดงขึ้นมาใหเห็น ทัง้นีถ้าตองการใหแสดง
ขึน้มากส็ามารถทํ าได ดังเชนในตัวอยางนี้การก ําหนดใหแสดงระนาบ Plane1 จะเปนประโยชนสํ าหรับการ
สรางงาน

2. คลิก View แลวดูวา Planes ไดถกูเลือกไวจากนั้นคลิกขวาที่ Plane1 ใน FeatureManager design tree
เลือก Show จาก Shortcut เมนู (เพ่ือใหเห็นระนาบตางๆ ไดงายขณะที่เพิ่มระนาบลงไปใหม ใหคลิกที่ View
Orientation  แลวคลิก-คลิก *Trimetric)

3. ในตอนน้ีท่ี Plane1 ถกูเลือกอยูใหคลิก Plane  บน Reference Geometry ทูลบาร หรือคลิก Insert,
Reference Geometry, Plane

4. เลือก Offset แลวคลิก Next
5. ใหคา Distance เปน 25mm. แลวคลิก Finish
ระนาบใหมคือ Plane4 ถูกสรางข้ึนดานหนาของ
Plane1
ระนาบที่ถูกใชบน Loft ไมจํ าเปนตองเปนระนาบท่ีขนาน
กนัเทานั้นแตในตัวอยางนี้จะใชระนาบที่ขนานกัน

6. ในตอนน้ีท่ี Plane4 ถกูเลือกอยูใหคลิก Plane 
อกีครั้งแลวเพิ่มiระนาบใหมที่ระยะหาง 25mm. (เปน
Plane5)

7. อกีวธิท่ีีจะสรางระนาบใหมคือการ copy ระนาบที่มีอยู
ใหเลือก Plane5 ใน graphics area กด Ctrl คางไวแลว
ลากมาที่ต ําแหนงดานหนาของ Plane5 ดวยการลากที่
ขอบ-edge หรือที่ชื่อ-label ไมใชที่ตัวจับ (การลากที่ตัว
จับจะเปนการเปล่ียนขนาดของระนาบท่ีแสดง)
ระนาบใหมที่ถูกสรางขึ้นที่ระยะหางออกมาคือ Plane6
ถกูสรางขึ้นมา

8. ในการก ําหนดระยะหางของระนาบใหม ใหคลิก-คลิกท่ี
Plane6 แลวเปลี่ยนคาบอกขนาดเปน 40mm. แลวคลิก
Rebuild 
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Sketch สวนของ Profile ตางๆ (Sketching the Profiles)

สรางดามจับของสิ่วดวยการ Loft ระหวางรูป sketch ที่เปน profile งายๆ
1. คลิก Plane1 ใน FeatureManager design tree หรือใน graphics area แลวคลิก Sketch  พรอมกับ
เปล่ียนทศทางมุมมองเปน Front 

2. Sketch และใหขนาดส่ีเหล่ียมเปน 60mm. ตามรูป
ค ําแนะน ํา: ในการวางตัวเลขบอกขนาดไวตรงกลางเสนบอก

ขนาด ใหคลิกขวาที่ตัวบอกขนาดแลวเลือก Center
Text โดยท่ีถามีการเคลื่อนยายตัวบอกขนาด ตัว
เลขบอกขนาดก็จะอยูตรงกลาง (ยกเวนลากตัวเลข
บอกขนาดออกนอกเสนบอกขนาด)

3. ออกจากการ Sketch
สํ าหรับ Profile ตอไปสามารถ sketch โดยท่ีไมตองใชการวิ่งเขาหา grid (grid snapping turned off)

4. คลิก Grid  บน Sketch ทูลบาร
กลองขอความ Options ขึน้มาโดยที่มีแถบ Grid/Units แสดงอยู

5. คลิกเพื่อเอา Snap to points ออกแลวคลิก OK
6. สราง sketch ใหมบน Plane4 เปนวงกลมจุดศูนยกลางอยูที่
จุด 0,0
ดเูหมือนวาการ sketch น้ีจะอยูบน sketch อันแรกแตน่ันคือ
sketch แรกจะอยูบน Plane1 และจะไมไดรับผลกระทบจาก
การ sketch บน Plane4 ซ่ึงเปนระนาบขนานท่ีอยูทางดานหนา

7. ใหขนาดเสนผานศูนยกลางวงกลมเปน 50mm.
8. ออกจากการ sketch
9. สราง sketch บน Plane5 เปนวงกลมจุดศูนยกลางที่จุด 0,0
โดยลากตวัชี้ใหเสนผานศูนยกลางของวงกลมอยูบนขอบของสี่
เหลี่ยม (ดทูีต่ัวชี้เปน )

10. ออกจากการ sketch
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ท ําชุด Copy ของ Sketch (Copying a Sketch)

ผูใชสามารถทํ าการ copy เสน sketch จากระนาบหนึ่งไปอีกระนาบเพื่อสรางเปน profile อีกอัน
1. คลิก Isometric  เพือ่ใหเห็นการวางตัวของ sketch
ตางๆ
ค ําแนะน ํา: ถามีการ sketch ลงผิดระนาบใหเปลี่ยน

ระนาบดวยการ คลิกขวาที่ sketch เลือก Edit
Sketch Plane แลวคลิกที่ระนาบใหมของ
sketch นั้นใน FeatureManager design tree

2. คลิกท่ี Sketch3 (วงกลมใหญ) ใน FeatureManager design
tree หรือใน graphics area

3. คลิก Copy  บน Standard ทูลบารหรือคลิก Edit, Copy
4. คลิก Plane6 ใน FeatureManager design tree หรือใน

graphics area
5. คลิก Paste  บน Standard ทูลบารหรือคลิก Edit, Paste
ตอน Paste เสน sketch ลงบนระนาบ เสน sketch ใหมจะถูก
สรางโดยอัตโนมัติลงบนระนาบนั้น
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สราง Loft (Creating the Loft)

ตอนนี้ใชค ําสั่ง Loft เพ่ือสราง Solid feature จาก profile ตางๆ
1. คลิก Insert, Base, Loft
2. ใน graphics area ใหเลือกที ่sketch แตละอันโดย
คลิกบริเวณใกลจุดเดิมบน profile แตละอัน (ดาน
ลางขวาเปนตน) และเลือก sketch แตละอันตาม
ลํ าดับที่จะเชื่อมตอกัน
รปูตวัอยางแสดงใหเห็นเสน profile ตางๆ วาจะมีการ
เชือ่มตอกันในลักษณะใด โดยที่ระบบจะเชื่อมจุด
ตางๆ หรือจุดมุมตางๆ บน profile ท่ีใกลกับจุดท่ีคลิก
ท่ีสุด

3. ตรวจดูรูปตัวอยาง
•  ถา sketch ถกูเชือ่มตอผิดลํ าดับใหใชปุม Up หรือ

Down บนกลองขอความ Loft เพ่ือเปล่ียน
ลํ าดับ

•  ถารูปตวัอยางแสดงการเชื่อมตอโดยใชจุด
ตางๆ ผิดใหคลิกขวาใน graphics area แลว
เลือก Clear Selections แลวเลือก profile
ตางๆ อีกครั้ง

4. คลิก OK เพ่ือสราง Solid base feature
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สราง Boss Loft (Creating a Boss Loft)

สํ าหรับปลายของตัวสิ่ว ไดจากการสราง Loft อีกอัน คราวนี้เปนตัว Boss โดยที่มี profile อนัหนึ่งคือสี่เหลี่ยมจาก
base feature แตตรงนี้จะไมสามารถที่จะใช sketch เดมิมาสรางเปน feature 2 อนัไดจึงตองมีการสราง sketch
ใหมเพื่อใชในการทํ า boss feature
1. คลิกที่รูปสี่เหลี่ยมของสวน base แลวเปด sketch
ใหมจากนั้นคลิก Convert Entities 
ดวยวิธีนี้ถา profile ส่ีเหล่ียมของ base เปล่ียนไป
profile ใหมนี้ก็จะเปลี่ยนตามไปดวย

2. ออกจาก sketch
3. กด Ctrl คางไวขณะลาก Plane1 เพ่ือสรางระนาบ
ใหม ดานหลัง Plane1

4. คลิกขวาบนระนาบใหมคือ Plane7 และเลือก Edit
Definition บนกลองขอความ Offset Plane ใหใสคา
Distance เปน 200mm. โดยดูวาไดเลือกที ่Reverse
Direction แลวคลิก Finish

5. เปด Plane7 แลว sketch รูปส่ีเหล่ียมแคบๆ โดยให
ขนาดตามรูป

6. ออกจากการ sketch

7. คลิก Insert, Boss, Loft
8. คลิกใกลมุมลางขวาของรูปสี่เหลี่ยมและรูป sketch
ส่ีเหล่ียมดานเทา ดูจากรูปตัวอยางวาจุดยอดตางๆ
เชือ่มตอกันถูกตอง

9. คลิก OK
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