
SolidWorks 99 Tutorial 8-1

บทที ่8
การทํ างานกับ Pattern (Working with Patterns)

ในบทน้ีจะเปนการเรียนรูการสราง linear pattern และ circular pattern ลักษณะของ linear pattern กค็อืการ
วางแบบ feature เปน array ในแบบ 1 และ 2 มิต ิและสํ าหรับ circular pattern กค็อืการวางแบบ feature เปน
array ในแบบวงกลม
ข้ันตอนท่ีใชในบทน้ีคือ:
! สราง Base feature ดวย Revolved feature
! ใชการทํ า mirror สราง feature
! สราง linear pattern
! ลบและเอาชิ้นสวนที่เปน linear pattern กลับมา
! สราง circular pattern
! ใชสมการในการบังคับ circular pattern
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สราง Base feature ดวย Revolved feature (Creating the Revolved Base Feature)

ในตัวอยางน้ีจะเปนการสรางตัวครอบไมโครโฟน และเน่ืองจากตัวครอบไมโครโฟนมีลักษณะเปนทรงกระบอก จึง
สามารถใช revolved feature ในการสรางช้ินงานได
1. เปด part ใหม พรอมกับเปด sketch บน Plane1

2. คลิก Grid  และใหใชคา Length Unit เปน Millimeters, ก ําหนด Decimal places เปน 0 และคลิกเอา
Snap to points ออก, คลิก OK

3. Sketch และใหขนาดรูป profile ตามท่ีแสดง
4. คลิก Fillet  ทูล บน Sketch Tools ทูลบาร

a) ใหคา Radius เปน 30mm.
b) ใหใช Keep constrained corners เพ่ือท่ี
การบอกขนาดที่จุดมุมและความสัมพันธ
ตางๆ จะยังคงอยูที่จุดตัดจริง

c) เลือกจุดปลายของเสนตั้ง 50mm. ดานท่ี
ตดิกบัจุดปลายของเสนทะแยง

d) คลิก Close

มมุนั้นจะถูก fillet ไป
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5. Sketch เสนตั้ง Centerline  ใหผานจุด 0,0
เสน centerline น้ีจะเปนแกนหมุนสํ าหรับตัว profile

6. คลิก Revolved Boss/Base บน Features ทูล
บาร หรือคลิก Insert, Base, Revolve

7. ใหใชคา Type เปน One-Direction, Angle เปน
360° และ Revolve as เปน Solid Feature, คลิก
OK เพ่ือสราง revolved base

8. คลิก Hidden Lines Removed 

9. คลิก Save  แลวเก็บไฟลในชื่อ
Mhousing.sldprt
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สรางปลายย่ืนบางๆ (Extruding a Thin Feature)

ตอนน้ีจะมาสรางขอบเล็กๆ ยื่นออกมาสํ าหรับเปนปลอกหุมตัวไมโครโฟน
1. เลือกท่ีหนาดานบนแลวเปด sketch
2. คลิก Top  เพ่ือเปล่ียนทิศทางมุมมอง
3. คลิก Offset Entities 

a) ใหคา Offset เปน 2mm.
b) คลิก Reverse เพื่อให offset จากขอบเขาดานใน
c) คลิก Apply แลวคลิก Close เพ่ือออกจากกลอง
ขอความ Offset Entities

4. คลิก Extruded Boss/Base  หรือ Insert, Boss, Extrude
a) ให Type เปน Blind
b) ก ําหนด Depth เปน 5mm.
c) Extrude as เปน Thin Feature
d) คลิกที่แถบ Thin Feature

•  ใช Type เปน One-Direction ตามเดิม
•  ให Wall Thickness เปน 3mm.
•  คลิก Reverse เพื่อ extrude สวนขอบเขา
ดานใน

e) คลิก OK เพ่ือสรางขอบยื่นขึ้นมา
5. คลิก Isometric  เพ่ือดูสวนของขอบที่ยื่นออกมาใหชัดขึ้น
6. บันทึกไฟล
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ท ํา Part ใหเปน Shell (Shelling the Part)

ทํ า part ใหกลวงโดยเอาสวนหนาดานบนและลางออก
1. คลิก Hidden In Gray 

2. คลิก Shell  หรือ Insert, Features, Shell
กลองขอความ Shell Feature ขึ้นมา

3. ใหคา Thickness เปน 3mm.
4. คลิกชอง Faces to remove แลวเลือกที่หนาดานบน
และลางตามรูป

ค ําแนะน ํา: ในการเลือกขอบหรือหนาท่ีอยูหลัง surface ใด surface หน่ึง (สวนท่ีเปน hidden edge หรือ
hidden face) ใหคลิกขวาแลวเลือก Select Other จาก shortcut เมนู
ตัวชี้ Yes/No  ขึน้มา ถาชี้และคลิกขวา (N) จะเปนการเปลี่ยนวนเพื่อ highlight ขอบหรือ
หนาที่อยูตรงตัวชี้นั้นไปเรื่อยๆ
พอตัว highlight อยูที่ขอบหรือหนาที่ตองการใหคลิก (Y)

5. คลิก OK
6. เพ่ือใหเห็นสวนของ shell ไดชัดเจน ใหคลิก Shaded  แลวหมุน 

part
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สรางสวนของชองตัด (Creating an Oblong Cut)

ตอไปเปนการสรางชองตัดเล็กๆ บนระนาบอางอิง (reference plane) โดยใชการท ํา mirror ชวยเน่ืองจากชองตัด
ทีต่องการเปนรูปที่เหมือนกันทั้ง 2 ดาน (symmetry) นอกจากน้ียงัเปนการลดจํ านวนความสัมพันธสํ าหรับ
ก ําหนด sketch ใหเปน fully defined อกีดวย
1. คลิก Hidden Lines Removed 

2. เปด sketch บน Plane1 แลวคลิก Normal to 
3. คลิก Centerline  และ sketch เสน centerline ในแนวต้ัง
ผานจุด 0,0

4. คลิก Line  แลว sketch เสนนอน 2 เสนใหยาวเทากันให
จดุเริ่มอยูที่เสน centerline
ดทูี่ตัวชี้รูป on-curve  บอกถึงตํ าแหนงท่ีอยูบนเสน
centerline พอดี

5. คลิก 3 Pt Arc  หรือคลิกขวาแลวเลือก 3 Point Arc เพื่อ
สรางสวนโคง (3-point arc) ตามรูป จากนั้นปรับให angle
เปน 180° แลวกด Esc เพ่ือออกจากทูลของการเขียนสวน
โคง
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6. ทํ าการ mirror รูป sketch
a) กด Ctrl คางขณะเลือกที่เสน centerline, เสนนอน 2 เสน และเสนสวนโคง
b) คลิก Mirror  บน Sketch Tools ทูลบารหรือคลิก Tools, Sketch Tools, Mirror
รูป sketch ถูก mirror ไปอีกดานของเสน centerline

7. ใหขนาดของรูปไขเล็กๆ ตามที่แสดง
ตอนน้ี sketch จะเปน fully defined ตอไปเปน
การสราง cut

8. คลิก Isometric 
9. คลิก Extruded Cut  หรือ Insert, Cut,

Extrude
•  เลือก Type เปน Through All
•  คลิก Reverse Direction
•  ให Extrude as เปน Solid Feature
ตามเดิม

10. คลิก OK เพ่ือสราง cut
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สราง Linear Pattern (Creating the Linear Pattern)

ตอไปเปนการสราง linear pattern ของ cut โดยใชการบอกขนาดในแนวตั้งเปนตัวก ําหนดทิศทางท่ีจะสราง
linear pattern
1. คลิก-คลิก Cut-Extrude1 ใน FeatureManager design tree
ตวับอกขนาดของ feature: Cut-Extrude1 จะขึ้นใน graphics area

2. คลิก Linear Pattern  บน Features ทูลบาร หรือคลิก Insert, Pattern/Mirror, Linear Pattern
•  ใช First Direction ตามเดิม
•  คลิกชอง Direction selected แลวคลิกที่ตัวบอกขนาด 60mm. ใน graphics area
ลกูศรขึน้มาเปนรูปตัวอยางทิศทางของ pattern ถาลูกศรไมช้ีข้ึนใหเลือก Reverse direction

•  ให Spacing เปน 10mm. คานีค้อืระยะหางจากจุดหนึ่งบน pattern ชิน้หน่ึงไปยังจุดเดียวกันของชิ้นถัด
ไป

•  ให Total instances เปน 4 ซึง่คานี้จะรวม cut-extrude ชิน้ที่เปนตนแบบดวย
•  ดูวา Cut-Extrude1 อยูในรายการของชอง

Item to copy

3. คลิก OK เพ่ือสราง linear pattern
4. บันทึกไฟล



SolidWorks 99 Tutorial 8-9

ลบและเอาชิ้นสวนที่อยูใน Pattern กลับมา (Deleting and Restoring an Instance of a Pattern)

ถาตองการลบช้ินสวนท่ีอยูในชุดของ pattern สามารถทํ าไดโดย
1. คลิก Zoom to Area  แลวลากตัวชี้เปนสี่เหลี่ยมรอบๆ

linear pattern
2. คลิก Select  แลวเลือกหนาของช้ินสวนอันบนของ

pattern
3. กดคีย Delete
กลองขอความ Pattern Deletion ขึน้มา

4. ดวูาเลือก Delete Pattern Instances และดูตํ าแหนงของชิ้น
สวนที่จะถูกลบในชอง Instances Deleted คือ (4,1)

5. คลิก OK เพ่ือปดกลองขอความ
ชิน้สวนที่ถูกเลือกของ pattern จะถูกลบไป

6. คลิก Zoom to Fit  เพื่อด ูpart ทั้งอัน
ตอนนี้เอาชิ้นสวนที่ลบออกไปจากใน pattern กลับมา
1. คลิกขวา LPattern1 ใน FeatureManager design tree แลว
เลือก Edit Definition
กลองขอความ Linear Pattern ขึน้มา

2. ในชอง Instances deleted เลือกชิ้นสวนที่ถูกลบคือ (4,1)
แลวกดคีย Delete
ชิน้สวนนั้นจะถูกเอาออกจากชอง Instance deleted และนํ า
กลับมา

3. คลิก OK
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สราง Circular Pattern ของ Linear Pattern (Creating a Circular Pattern of a Linear Pattern)

ตอนนี้มาสราง circular pattern ของ linear pattern กนัโดยใช temporary axis เปนแกนสํ าหรับการหมุน
1. คลิก View, Temporary Axes

2. คลิก Circular Pattern  บน Features ทูลบาร
หรือคลิก Insert, Pattern/Mirror, Circular Pattern
•  คลิกในชอง Direction selected แลวคลิกที่

temporary axis ทีผ่านศูนยกลางของ revolved
feature
ลูกศรขึ้นแสดงตัวอยางทิศทางของ pattern ถา
ลูกศรไมช้ีข้ึนใหคลิก Reverse direction

•  ให Spacing เปน 120°
•  ให Total Instances เปน 3
•  ดูวา Lpattern1 ข้ึนในรายการในชอง Items to

copy
3. คลิก OK เพ่ือสราง circular pattern

circular pattern ของชุด linear pattern ถกูสรางขึ้น
รอบๆ แกนของการหมุน

4. คลิก View, Temporary Axes เพือ่เอาการแสดง
แกนตางๆ ออกแลวคลิก Shaded 

หมายเหต:ุ ถาตองการสราง circular pattern ใน part ที่ไมม ีtemporary axis ในบริเวณที่ตองการ ตรงนี้
สามารถสรางแกนข้ึนมาหรือใชเสนขอบตรงแทนเสนแกนได สํ าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สรางแกนดูในบทท่ี 3, “Reference Geometry” ใน SolidWorks 99 User’s Guide หรือใน
Online help
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ใชสมการในการทํ า Pattern (Using an Equation in the Pattern)

สมการสามารถถูกน ํามาใชในการขับ circular pattern ได ในตวัอยางจะเปนการใชสมการมาค ํานวณระยะของ
มมุดวยการตั้ง 360° หารดวยจ ํานวนชิ้นของ pattern ท่ีตองการวาง ซึ่งตรงนี้จะเปนการสราง pattern ใหเต็มวง
กลมโดยมีระยะหางเทาๆ กัน
1. คลิก-คลิก CirPattern1 ใน FeatureManager design tree
มคีา สองคาขึ้นบน part: 3 (จ ํานวนชิ้นของ pattern) และ 120° (ระยะของมุม)

2. คลิก Equations  บน Tools ทูลบารหรือคลิก Tools, Equations
3. คลิก Add ในกลองขอความ Equations
4. คลิกที่คาระยะของมุม (120) บน part (อาจตองเลื่อนกลองขอความที่บังเลขบอกขนาดออกไป)
คาตัวแปร D2@CirPattern1 (ตวับอกขนาดสวนท่ี 2 ใน circular pattern) ถกูใสลงในกลองขอความ New
Equation

5. ใชปุมเคร่ืองคิดเลขบนกลองขอความ New Equation ใสคา = 360 / (หรือพิมพ =360/)
6. คลิกคาจ ํานวนชิ้นของ pattern (3), ตวัแปร D1@CirPattern1 ถกูใสลงในสมการ
สมการจะไดเปน:
“D2@CirPattern1” = 360 / “D1@CirPattern1”

7. คลิก OK เปนการจบสมการแลวคลิก OK อกีคร้ังเพื่อปดกลองขอความ Equations
โฟลเดอร Equations  ถกูใสลงใน FeatureManager design tree สํ าหรับการเพิ่ม, ลบ หรือแกไขสม
การใหคลิกขวาท่ีโฟลเดอรแลวเลือก operation ทีต่องการ

ตอนนี้มาทดสอบสมการ
1. เพ่ิมคาจํ านวนชิ้นของ circular pattern จาก 3 เปน 4

a) คลิก-คลิกที่คาจ ํานวนชิ้นของ pattern (3)
b) ใหคาในกลองขอความ Modify เปน 4

2. คลิก  บนกลองขอความ Modify เพ่ือสราง (rebuild) โมเดลใหม
แลวคลิก  เพ่ือใหใชคานั้นและเปนการปดกลองขอความ Modify
- หรือ –
กด Enter แลวคลิก Rebuild  บน Standard ทูลบาร หรือคลิก
Edit, Rebuild

3. บันทึกไฟล
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