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บทที ่9
สราง Fillets (Creating Fillets)

บทนี้อธิบายการใช fillet ในแบบตางๆ โดยในตัวอยางนี้จะเปนการสรางปุมบิด (knob) โดย:
! ใช relations ในการ sketch
! ใสมุม draft สํ าหรับ extruded feature
! ใสการปรับหนาเอียง (face blend), คารัศมีคงที ่(constant radius) และคารัศมีตัวแปรของ fillet (variable

radius fillets)
! ใช mirror เพ่ือรักษาสภาพความเทากันของทั้ง 2 ดาน
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สราง Base (Creating the Base)

จดุน้ีจะเนนใหใชลักษณะที่เปน symmetry ของตัวปุมบิดในการออกแบบ part โดยสรางครึ่งหนึ่งของ part แลว
ใช mirror ทํ าอีกคร่ึงหน่ึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสวนครึ่งที่เปนตนแบบจะทํ าใหอีกครึ่งเปลี่ยนตามไปดวย
เมื่อวาง feature ตางๆ ใหอางกับจุด 0,0 และตวัระนาบตางๆ จะทํ าใหชวยลดการบอกขนาด, ใชการตั้งองค
ประกอบตางๆ นอยลง และการสราง part แบบน้ียังทํ าใหการแกไข part ทํ าไดงายขึ้นดวย
1. เปดไฟล part ใหมและเปด sketch บน Plane1

2. คลิก Grid  ใหคา Length unit เปน Millimeters, ให Decimal places เปน 2 และคลิกเอาชอง Snap
to points ออก, คลิก OK

3. Sketch สวนโคงดวย centerpoint arc
a) คลิก Centerpoint Arc  บน Sketch Tools ทูลบารหรือคลิก Tools, Sketch Entity, Centerpoint

Arc
b) ลากจากจุด 0,0 ลงมาขางลาง จะมีเสนรอบวงขึ้นเปนแนวให (circumference guideline)
c) ลากสวนโคง 180° ทวนเข็มนาฬิการอบจุด 0,0
ค ําแนะน ํา: ตวัชี้เปลี่ยนเปน  เมื่อสวนโคงได 180°

4. ตอจดุปลายของสวนโคงดวยเสนตั้ง
5. ใหขนาดรัศมีสวนโคงเปน 15.00mm.
6. เลือกที่เสนแลวกดคีย Ctrl แลวคลิกจุด 0,0 จากน้ันคลิก Add

relation  แลวเพิ่มความสัมพันธของ Midpoint

7. คลิก Extruded Boss/Base  หรือ Insert, Base, Extrude
แลวไหลย่ืน  profile โดยให Type เปน Blind, Depth เปน
10.00mm.
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สรางตัวจับ (Creating the Grip)

ตอนน้ีมาสรางตัวจับของปุมบิด
1. เปลี่ยนมุมมองเปน Right 
2. คลิก Plane3 และเปด sketch ใหม
3. Sketch เสน 4 เสนตามรูปเพื่อสราง profile
ตรงน้ีอยาสรางความสัมพันธที่อางการตั้งฉากกันของ
เสนตางๆ

4. เพ่ิมความสัมพันธ Collinear ระหวางเสนตั้งกับขอบ
ของโมเดล

5. บอกขนาดตามที่แสดง
ค ําแนะน ํา: ถาเลขบอกขนดใหญเกินไปสํ าหรับตวัโมเดลและ

สวนตางๆ ของการ sketch ใหเปลี่ยน scale ทีใ่ช
แสดงตัวเลขบอกขนาดโดยคลิกขวาที่โฟลเดอร
Annotations  ใน FeatureManager design
tree แลวเลือก Details ในกลองขอความ
Annotation Properties ใหเลือก Always display
text at the same size แลวคลิก OK

6. คลิก Extruded Boss/Base  หรือ Insert, Boss, Extrude
โดยใหคา Type เปน Blind และ Depth เปน 5.00mm.

ใส Draft ใหมือจับ (Adding Draft to the Grip)

1. เปลี่ยนมุมมองเปน *Dimetric
2. คลิก Draft  บน Features ทูลบารหรือคลิก

Insert, Features, Draft
•  ใช Type of draft เปน Neutral Plane ตามเดิม
•  ใหคา Draft angle เปน 10.00°
•  เลือก Plane3 เปน Neutral plane
•  คลิก Faces to draft และเลือกหนา 3 ดาน
ตามรูป

3. คลิก OK เพ่ือสราง draft และปดกลองขอความ
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สราง Face Blend Fillet (Creating a Face Blend Fillet)

ตอไปเปนการผสาน (Blend) หนาตางๆ เขาดวยกันโดยใช face blend fillet ซึง่การ fillet แบบน้ีจะเปนเอาหนา
ตางๆ ที่ใชขอบรวมกับเสน hold line ออกโดยใชระยะระหวาง hold line กบัขอบตางๆ ที่ถูกเลือกเปนการก ําหนด
รศัมีของการ fillet
1. คลิก Fillet  หรือ Insert, Features, Fillet/Round
2. ก ําหนด Fillet type เปน Face Blend
3. คลิก Face set 1 แลวเลือกหนาที่ชี้วา Face set 1
4. คลิก Face set 2 แลวเลือกหนาที่ชี้วา Face set 2
5. คลิกที่แถบ Advanced Face Fillet
6. เลือกที่ชอง Set fillet boundary
7. คลิก Hold lines แลวเลือกขอบที่ชี้วา Hold line

8. คลิก OK

9. คลิก Save  หรือ File, Save แลวบันทึกไฟลช่ือ
Knob.sldprt
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สราง Fillet ที่มีรัศมีคงที ่(Creating Constant Radius Fillets)

ตอนน้ีมาลบขอบตางๆ โดยใชการ fillet ดวยลํ าดับคารัศมีที่มีคาคงที่ (a series of constant radius fillets)
1. คลิก Fillet  หรือ Insert, Features,

Fillet/Round
•  เลือกขอบของตัวจับตรงที่ชี้ดวยขนาด 5.00mm.
•  ใช Fillet type เปน Constant Radius ตามเดิม
•  ให Radius เปน 5.00mm.

2. คลิก OK

3. ทํ าขอ 1 และขอ 2 ซํ้ าโดย fillet ขอบตรงที่ชี้ดวยขนาด
2.00mm และ 0.50mm โดยใหคารัศมีตามที่ชี้บอก
ค ําแนะน ํา: ถาขอบของ fillet มกีารตัดกันแนะน ําให
ทํ า fillet ทีม่คีามากกอน
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สราง Fillet ทีเ่ปนแบบ Variable Radius (Creating a Variable Radius Fillet)

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

2. ให Fillet type เปน Variable Radius
3. เลือกขอบท้ัง 4 ตามรูป

4. ใหคารัศมีของจุด 5 จุดตามที่แสดง
a) คลิก Vertex1 ใน Vertex List
คาที่ใหกับ Vertex1 ข้ึนบน part

b) เปลี่ยนคาในชอง Radius เปนคาตามที่ชี้บอก
c) คลิกที่จุดตางๆ ใน Vertex List แลวเปลี่ยนคา
ตามท่ีช้ีบอก

5. คลิก OK เพ่ือปดกลองขอความ Fillet Feature
ค ําแนะน ํา: การตรวจดูคาของรัศมีใหคลิก-คลิก 

VarFillet1 ใน FeatureManager
design tree

6. บันทึกไฟล
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ท ํา Mirror (Mirror the Model)

เพ่ือใชขอไดเปรียบจากการที่ part มีลักษณะท่ีเหมือนกันท้ัง 2 ดานและเพ่ือทํ า part ใหเสร็จจะใชการทํ า mirror
ตรงหนาระนาบท่ีแนบอยูกับ Plane3

1. เปลี่ยนมุมมองเปน Left 
2. คลิก Insert, Pattern/Mirror, Mirror All
3. เลือกหนาระนาบท่ีแสดง
4. คลิก OK

Mirror ของสวนเดิมจะตอกับ part ตรงหนาท่ีเลือก ซึ่งถือ
เปนการสราง part ทีเ่รยีบรอยโดยม ีซาย-ขวาเหมือนกัน

Fillet เสนตอของ Part (Fillet the Parting Line)

เมื่อทํ า mirror ตวัดามจับที่เปน draft จะทํ าใหเกิดเสนตอของ part ตามแนวดานบนของตัวจับ สํ าหรับการทํ าเสน
ตอใหเรียบใหใช fillet แบบ Constant radius
1. เปล่ียนมุมมองไปเปน *Dimetric
2. คลิก Fillet  หรือ Insert, Features,

Fillet/Round
3. เลือกขอบตามที่แสดงและใหคา Fillet type เปน

Constant Radius ตามเดิม
4. ใหคา Radius เปน 5.00mm.

5. ดูวา Propagate to tangent faces ถกูเลือกอยู แลว
คลิก OK
การ fillet จะเกิดขึ้นตลอด segment ตางๆ ของเสน
ขอบ
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ท ําตวัชิ้นงานเปนขอบ (Creating a Thin-Walled Body)

ตอนน้ีจะทํ าการเอาเนื้อของชิ้นงานออกจากสวนฐานกลมๆ ของปุมบิดเพื่อใหไดลักษณะของตัวขอบ
1. เปล่ียนไปท่ีมุมมอง Back 
2. เลือกหนาดานหลังของปุมบิดแลวเปด sketch
3. ขณะที่หนาดานหลังถูกเลือกอยู ใหคลิก Offset

Entities  หรือ Tools, Sketch Tools, Offset
Entities

4. ใหคา Offset เปน 1.00mm และเลือก Reverse
เพื่อให offset เขาดานใน

5. คลิก Apply แลวคลิก Close

6. เปล่ียนไปท่ีมุมมอง Isometric 

7. คลิก Extruded Cut  หรือ Insert, Cut,
Extrude

8. ให Type เปน Offset From Surface และใหคา
Offset เปน 1.00mm

9. คลิก Selected Items และเลือกหนาตามท่ีแสดง
10. คลิก OK
ค ําแนะน ํา: การใช Offset Entities และ Offset
From Surface เปนการทํ าใหขอบมีความหนาอยูท่ี
1.00mm ถึงแมจะมีการเปล่ียนขนาดเสนผานศูนย
กลางของฐานหรือความหนาของตัวฐานก็ตาม

11. ตรวจสอบ part โดยคลิก Rotate View  แลว
หมุน part

12. บันทึกไฟล part
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