
SolidWorks 99 Tutorial 10-1

บทที ่10
การจับคูของ Part ในการประกอบชิน้งาน (Mating Parts in an Assembly)

ในบทน้ีจะเปนการนํ าสูการประกอบชิ้นงานเปนตัว
Universal joint (Universal joint assembly) ตามที่เห็น
โดยจะแสดงรายละเอียดหัวขอตางๆ ดงันี:้
! การน ํา part มาใชใน assembly
! ใชความสัมพันธในการจับคู (assembly mating

relations):
•  รวมแนวเดียวกัน (Coincident)
•  รวมศูนยกลาง (Concentric)
•  ขนานกัน (Parallel)
•  สัมผัสกัน (Tangent)

! ใชการจับคูแบบอัตโนมัติ (automatic mating)
! ทดสอบความสัมพันธของการจับคู (Testing mating relations)
! แยก (Exploding) และยุบ (Collapsing) ชิน้งานประกอบ
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เร่ิมตน (Introduction)

ชิ้นงาน assembly นีจ้ะใช part ตางๆ และ assembly จากในdirectory
\install_dir\samples\tutorial\universal_joint
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การตั้งคาของ Assembly Load (Setting the Assembly Load Option)

ในการ load ของ assembly สามารถก ําหนดใหสวนประกอบตางๆ ที่ใชอยูเปน fully resolved หรือ lightweight
•  Fully resolved คอืการท่ีขอมูลของโมเดลท้ังหมดจะถูกนํ าเก็บไวในหนวยความจ ํา
•  Lightweight คือการท่ีบางสวนของขอมูลตัวโมเดลจะถูกเก็บไวในหนวยความจํ าและขอมูลตัว
โมเดลท่ีเหลือจะถูกนํ ามาเก็บไวเมื่อชิ้นสวนนั้นๆ ถูกเลือกหรือมีการผลจากการเปล่ียนแปลง ที่เกิด
จากการแกไขงานที่ก ําลังทํ าอยู

การใช Lightweight จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํ างานไดอยางเห็นไดชัดสํ าหรับไฟล assembly ใหญๆ
หมายเหต:ุ การกํ าหนดใหใชการ load แบบ lightweight จะทํ าไดเมื่อไมมีการเปด assembly หรือ

drawing ของ assembly น้ันๆ อยู

สํ าหรับ assembly ท่ีสรางข้ึนในบทน้ี จะประกอบดวย sub-assembly ซึ่ง part ตางๆ ในนั้นสามารถ load แบบ
lightweight ได  แตตรงนี้จะไมเห็นผลที่ชัดเจนเนื่องจาก:

•  การใช lightweight ตรงนี้ sub-assembly นัน้เล็กมากมีสวนประกอบอยูเพียง 3 part งายๆ
•  ในขณะท่ีทํ าการสราง assembly จะเลือกสวนประกอบตางๆ มา 2 ชิน้จากทั้งหมดคือ 3 ชิ้น ฉะน้ัน
ตรงนี้จึง load ท้ังหมดไปเลย

1. กอนท่ีจะเปดไฟล assembly ใหคลิก Tools, Options, Performance
2. ใตสวน Assemblies ใหคลิกเอา Automatically load parts lightweight ออก
3. คลิก OK
สํ าหรับขอมูลเพิ่มเติมของ lightweight parts ดูท่ีบทท่ี 6, “Working with Assemblies” ใน SolidWorks 99
User’s Guide หรือใน Online help
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ใส Part แรกลงใน Assembly (Inserting the First Part into the Assembly)

สวนนี้อธิบายถึงการใส part ลงใน assembly
1. คลิก File, Open แลวเปดไฟล bracket.sldprt อยูใน directory

\install_dir\samples\tutorial\universal_joint
2. คลิก File, New, Assembly ถาไมมีการแสดงจุด 0,0 ของ assembly ใหคลิก View, Origins
3. เรียงหนาตางใหเห็นท้ัง part และ assembly

(คลิก Window, Tile Vertically หรือ Tile Horizontally)
4. คลิกที่ชื่อ part คือ bracket ในสวนบนของ FeatureManager design tree
ในหนาตาง bracket.sldprt ลาก bracket มาที่หนาตาง Assem1 แลว
ปลอยท่ีจุด 0,0 ของ assembly ขณะทีล่ากสังเกตตัวชี้ตามที่แสดงไว คือ
เปนตัวชี้แสดงการอางอิงจุด 0,0 ของ assembly
การวางช้ินสวนในแบบน้ี จะทํ าให จุด 0,0 ของชิ้นสวนที่วาง วิง่เขาท่ี จุด
0,0 ของ assembly และระนาบตางๆ ของ part และ assembly จะเขาแนว
เดียวกัน วิธีน้ี (ซึง่ไมใชวิธีการท่ีจํ าเปนตองทํ า) จะชวยในการตั้งทิศทางมุม
มองเริ่มตนของ assembly
หมายเหต:ุ การอางอิงคาแบบนี้สามารถใชไดกับชิ้นสวนใดๆ ก็ไดที่ถูกใสลงใน assembly หรือจะใชการ
อางอิงคาเขาจุด 0,0 ของ assembly ในอีกวธีิหน่ึงคือการปลอยช้ินสวนลงใน FeatureManager design
tree ของหนาตาง assembly

5. ปดไฟล bracket.sldprt แลวขยายหนาตาง Assem1 ใหเต็มที่
ดูที ่FeatureManager design tree จะม ีfeature (f)bracket<1>
เพราะวานี้คือสวนแรกที่ใสลงใน assembly ตัว bracket นีจ้ะถูก
ตรึง-fixed (f) ไมสามารถเคล่ือนยายหรือหมุนไดยกเวนวาจะถูก
ปลอยใหลอย-float หรือ unfix สวน <1> หมายถึงนี่คือ bracket
ชิ้นที่หนึ่งใน assembly
ใน assembly ยงัมี feature เปลาๆ ชื่อ MateGroup1 ซึง่ feature
นีค้อืตวัเก็บการจับคูที่จะใสในภายหลัง

6. คลิก Isometric  แลวคลิก Hidden Lines Removed 
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ใสชิน้สวนอื่นๆ ลงใน Assembly (Bringing More Components into the Assembly)

อกีวธิีของการเพิ่มชิ้นสวนอื่นๆ ลงใน assembly คอืการลากมาจาก Microsoft Windows Explorer
1. เรียก Windows Explorer มา (ถายังไมไดเปดอยู)
2. เปดไปท่ี \install_dir\samples\tutorial\universal_joint
3. คลิกตามรายการขางลางแลวลากไปท่ี Assem1
โดยวางไวในลักษณะใกลเคียง ตามที่แสดง
•  yoke_male.sldprt
•  yoke_female.sldprt
•  spider.sldprt

4. ดูใน FeatureManager design tree และขยายดู
ในแตละสวนเพ่ือดู feature ท่ีใชในชิ้นสวนตางๆ
สงัเกตวาชิ้นสวนที่มาใหมจะมี (-) นํ าหนาชือ่ น่ัน
บอกถงึต ําแหนงการวางชิ้นสวนนั้นๆ ถือเปน
under defined ทํ าใหสามารถยายที่หรือหมุนสวน
น้ันๆ ได

5. การยุบ FeatureManager design tree ทัง้หมดในทีเดียว ใหคลิกขวา Assem-1 ใน FeatureManager
design tree แลวเลือก Collapse Items

6. ฝกการเคล่ือนยายและหมุนช้ินสวนแตละอัน โดยใชทูลตางๆ บน Assembly ทูลบารดังน้ี:
คลิก Move Component แลวคลิกที่ชื่อชิ้นสวนใน FeatureManager design tree หรือคลิก
ทีห่นาของชิ้นสวนนั้นแลวเคลื่อนยาย
คลิก Rotate Component Around Centerpoint แลวคลิกที่ชื่อชิ้นสวนใน FeatureManager
design tree หรือคลิกท่ีหนาของช้ินสวนน้ันแลวหมุน
ท้ัง Move Component และ Rotate Component Around Centerpoint จะยงัถูกใชคางอยู
เพ่ือใหใชเคลื่อนชิ้นสวนอื่นๆ ที่ไมถูกตรึงไดอีก
กดคีย Ctrl คางขณะคลิกท่ีช้ินสวนและแกน หรือ ขอบเสนตรง หรือ เสน sketch แลวคลิก
Rotate Component Around Axis เพื่อหมุนชิ้นสวน
ถาไมมีการแสดงแกนใหคลิก View, Axes (สํ าหรับแกนท่ีเปน user-defined) หรือ View,
Temporary Axes (สํ าหรับแกนที่เกิดขึ้นจากโปรแกรม)

7. บันทึกไฟลช่ือ U-joint.sldasm
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จบัคูตัว Bracket กับ Male Yoke (Mating the Bracket with the Male Yoke)

ถดัไปน้ีจะอธิบายการใหความสัมพันธของการจับคูของ assembly ในแบบตางๆ
เร่ิมจากจับคูตัว bracket กับ male yoke
1. คลิก Mate  หรือ Insert, Mate
กลองขอความ Assembly Mating ขึน้มา

2. คลิกท่ีหนาทรงกระบอกของ boss ตัว male yoke และท่ีหนา
ทรงกระบอกดานในของรูเจาะดานบนของตัว bracket
หมายเหต:ุ สามารถเลือกสวนท่ีจะทํ าการ mate ไวไดกอนเปด

กลองขอความ Assembly Mating โดยกด Ctrl
ขณะเลือกสวนตางๆ

3. เลือก Concentric แลวคลิก Preview เพือ่ตรวจดูการ mate
แลวคลิก Apply
สวน boss ของ male yoke และรูเจาะของ bracket ตอนนี้จะ
ถกูจบัใหคูกันอยูในแนวรวมศูนยกลางเดียวกัน

4. ทดสอบการ mate โดยคลิก Move Component  แลวลาก
ตัว male yoke ตอนน้ีจะเล่ือนไดเฉพาะข้ึน-ลงตามแนวแกน
รวมศูนยกลาง (ตัว male yoke อาจมกีารหมุนไปรอบๆ ตัวเอง
ขณะถูกยายที)่

5. คลิก Mate  หรือ Insert, Mate อีกครั้ง
6. คลิกท่ีหมุดปก  บนกลองขอความ Assembly Mating แลว
เล่ือนกลองขอความไปในที่เหมาะๆ
กลองขอความ Assembly Mating จะถกูเปดคางขึ้นอยูบน
หนาตางอื่นๆ ระหวางที่เพิ่มการ mate คูอ่ืนๆ ถากลับมาที่
select mode (ใชการคลิก Select  หรือ Tools, Select)
กลองขอความ Assembly Mating จะปดเอง
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7. คลิกท่ีหนาดานในตรงสวนบนของตัว bracket และหนาดานบน
ของตัว male yoke
ค ําแนะน ํา: การเลือกหนาดานในตรงสวนบนของตัว bracket โดย
ไมตองหมุน part ใหคลิกขวาท่ีสวนบนของตัว bracket แลวคลิก
Select Other จากน้ันคลิก N ไปจนหนาท่ีถูกตองขึ้น highlight
แลวคลิก Y

8. เลือก Coincident ในกลองขอความ Assembly Mating, คลิก
Preview แลวคลิก Apply
สวนบนของตัว male yoke ตอนน้ีถูกสอดเขารูเจาะบนตัว bracket
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จับคู Male Yoke กบัตัว Spider (Mating the Male yoke with the Spider)

1. เลือกหนาดานในของรูเข็มเจาะอันหนึ่งของตัว male yoke
กบัรูเข็มเจาะของ spider

2. คลิก Concentric, คลิก Preview แลวคลิก Apply
ตัว spider กบัตัว male yoke ถกูจบัใหคูกันในแนวรวมศูนย
กลาง

3. เลือกหนาของ spider ดานรูท่ีเลือกจากในขอ 1และหนาดาน
ในของตวั male yoke โดยใชการ Select Other หรือหมุน
assembly ถาจ ําเปน
หมายเหต:ุ การยายหรือหมุนชิ้นสวนตอนที่กลองขอความ
Assembly Mating เปดอยูใหใช Pan  หรือ Rotate

View  บน View ทูลบาร

4. คลิก Coincident แลวคลิก Preview

ตัว spider จะถกูวางไวใน male yoke ตามท่ีแสดง
•  ถาการ mate ถกูตองคลิก Apply
•  ถาไมถูกตองใหคลิก Undo แลวเลือกหนาตางๆ ใหถูก
แลวคลิก Apply

5. ปดกลองขอความ Assembly Mating
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จบัคูตัว Female Yoke กับ Spider (Mating the Female Yoke and the Spider)

1. ใชทูลบน Assembly ทูลบาร (ดูหนา 10-5) ในการยาย
และหมุนตัว female yoke ใหอยูในตํ าแหนงใกลเคียงกับ
ที่แสดงไว

2. คลิก Mate  หรือ Insert, Mate แลวคลิกหมุดปก 
บนกลองขอความ Assembly Mating

3. เลือกหนาดานในตรงรูเข็มเจาะของตัว female yoke
และรูเข็มเจาะที่มองเห็นอยูของตัว spider

4. คลิก Concentric, คลิก Preview แลวคลิก Apply
ตัว spider กับ female yoke ถกูจบัใหคูกันในแนวรวม
ศนูยกลาง

5. เลือกหนาเรียบของตัว spider ดานรูตามที่เลือกในขอ 3
และหนาดานในของ female yoke

6. คลิก Coincident, คลิก Preview แลวคลิก Apply
ตัว female yoke ควรจะถกูวางในตํ าแหนงที่แสดง
สํ าหรับมุมท่ีหมุนไปของ assembly อาจตางกับของผูใช
เน่ืองจากตรงนี้จะขึ้นอยูกับต ําแหนงเริ่มตนของทั้ง 2 ชิ้น
สวนกอนที่จะท ําการ mate
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จับคู Female Yoke กบัดานลางของ Bracket
(Mating the Female yoke with the Bottom of the Bracket)

1. เลือกหนาดานลางของตัว female yoke และหนาเอียงดานบนของตัว bracket
2. คลิก Parallel แลวคลิก Preview
ตัว female yoke จะถกูจัดแนวใหเขากับตัว bracket

3. ถาตัว female yoke หันกลับลางข้ึนบนใหเปล่ียน
Alignment Condition และคลิก Preview อีกครั้ง
•  Anti-aligned หมายถงึเวคเตอรตั้งฉากของหนาที่เลือก
ไวน้ัน ชี้ไปในทิศทางตรงขามกัน (opposite direction)

•  Aligned หมายถงึเวคเตอรตั้งฉากของหนาที่เลือกไว
น้ัน ชี้ไปในทิศทางเดียวกัน (same direction)

•  Closest หมายถงึหนาที่เลือกไวนั้นอาจวางตัวเรียงกัน
ในแบบ aligned หรือ anti-aligned ขึน้อยูกับต ําแหนง
ตอนท่ีถูกเลือก

4. คลิก Apply แลวปดกลองขอความ Assembly Mating
5. บันทึกไฟล
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จบัคูตัวเข็มเขากับตัว Female Yoke (Mating the Small Pins to the Female Yoke)

อกีวธิีในการใสชิ้นสวนลงใน assembly คอืใช Insert เมนู
1. คลิก Insert, Component, From File แลวเปดไฟลจาก

install_dir\samples\tutorial\universal_joint
2. เลือก u-joint_pin2.sldprt แลวคลิก Open
3. คลิกตัวชี้  ใน graphics area ตรงท่ีตองการวางชิ้นสวน
ตัว u-joint_pin2<1> ถกูใสลงใน assembly

4. คลิก Mate  หรือ Insert, Mate แลวคลิกหมุดปก  บนกลองขอความ Assembly Mating
5. เลือกหนาทรงกระบอกของตัวเข็มกับหนาดานในของรู
เข็มเจาะบนตัว female yoke

6. ใส Concentric mate

7. เลือกหนาตรงปลายของตัวเข็มกับหนาดานนอกของตัว
female yoke

8. ใส Tangent mate
ใช Tangent (แทน Coincident) สํ าหรับการ mate น้ี
เพราะหนาอันหน่ึงเปนหนาเรียบในขณะท่ีอีกอันเปน
หนาทรงกระบอก

9. ปดกลองขอความ Assembly Mating
10. กด Ctrl คางแลวลากไอคอน u-joint_pin2<1> ใน

FeatureManager design tree ใสลงใน graphics
area
ชิน้สวนอีกอันจะถูก copy ลงใน assembly น่ันคือ
u-joint_pin2<2> โดยที่เลข <2> บอกวานี่คือชิ้นที่
2 ของ part นี้ใน assembly

11. ทํ าขอ 4 ถึง 9 เพื่อ mate ช้ินสวนท่ี 2 นี้กับรูเจาะอีกรู
บนตัว female yoke

12. บันทึกไฟล assembly
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ใชการจับคูแบบอัตโนมัติจับคูเข็มอันใหญ (Using Automatic Mating to Mate the Large Pin)

สํ าหรับการจับคูบางอยาง บางครั้งสามารถสรางความสัมพันธในการจับคูแบบอัตโนมัติได โดยอางอิงลักษณะ
เรขาคณิตของชิ้นสวนที่มีอยูในขณะที ่drag ‘n’ drop ชิน้สวนใหมลงใน assembly
ในสวนน้ีจะเปนการสราง concentric mate แบบอัตโนมัต ิสํ าหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับคูแบบอัตโนมัติดู
บทท่ี 6, “Working with Assemblies” ใน SolidWorks 99 User’s Guide และใน Online help
1. คลิก File, Open แลวเปดไฟล u-joint_pin1.sldprt จากใน directory

\install_dir\samples\tutorial\universal_joint
2. เรียงหนาตาง (Tile windows) ใหเห็นท้ังหนาตางของ part และ assembly
3. เปล่ียนมุมมองของตัว part เปน Isometric  ถาจ ําเปน
4. เปล่ียนรูปแบบการมองของหนาตาง assembly เปนแบบ Shaded  แลวเปลี่ยนมุมมองเปน Isometric

 จากนั้น Zoom in เขาไปที่รูเจาะของตัว male yoke
การ Shaded จะทํ าใหเห็นรูปตัวอยางของ automatic mate ไดดีขึ้น

5. เลือกท่ีหนาทรงกระบอกของตัวเข็มแลวลากตัวเข็มใสลงใน
assembly โดยชีไ้ปท่ีหนาดานในของรูเจาะบนตัว male yoke
ในหนาตาง assembly (ตวัเขม็อาจหายไปเนื่องจากถูกบังอยู
หลังตัว assembly)
ตอนท่ีตวัชี้อยูบนรูเข็มเจาะ ตัวชี้จะเปลี่ยนเปน  โดยตัวชี้จะ
บอกวาจะเกิด concentric mate ขึน้ถามีการปลอยเข็มลงตรง
ตํ าแหนงน้ี, รปูตวัอยางแสดงใหเห็นตัวเข็มวิ่งเขาถูกที่
ถาดจูากรปูตัวอยางแลวเห็นวาตองเปลี่ยนวิธีการจัดแนว ให
กดคีย Tab เพ่ือเปล่ียนการจัดแนวไปมา (ระหวาง
aligned/anti-aligned)

6. ปลอยตัวเข็ม
Concentric mate ถกูเพิ่มลงใหโดยอัตโนมัติ

7. ปดหนาตางของ u-joint_pin1.sldprt และขยายหนาตาง
assembly ใหเต็มที่
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8. คลิก Mate  หรือ Insert, Mate แลวเลือกหนาตรง
ปลายของตัวเข็มกับหนาดานนอกของตัว male yoke ตาม
ท่ีแสดง

9. ใส Tangent mate
10. บันทึกไฟล assembly
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จบัคูของตัวดามจับเขากับ Assembly (Mating the Handle to the Assembly)

1. คลิก Hidden Lines Removed 
2. ลาก \install_dir\samples\tutorial\universal_joint\crank-assy.sldasm จากใน Windows Explorer แลว
ปลอยลงในหนาตาง assembly

3. คลิก Mate  หรือ Insert, Mate
4. เลือกหนาดานนอกของตัว crankshaft กับหนา ทรงกระบอก
บนสวน boss ของตัว male yoke (ไมใช ท่ีหนาเรียบบนสวน
boss)

5. ใส Concentric mate
6. คลิก Move Component  แลวลากตัว crankshaft มา
อยูบนสวน boss ของตัว male yoke

7. คลิก Mate  หรือ Insert, Mate แลวคลิกหมุดปก  ของ
กลองขอความ Assembly Mating

8. คลิก Hidden in Gray  แลวคลิก Zoom to Area 
เขาไปดูตัว crankshaft กับสวน boss ของตัว male yoke
ใกลๆ

9. เลือกหนา เรียบ บนสวน boss ของตัว male yoke และหนา
เรียบดานในของตัว crankshaft โดยใช Select Other ชวยให
การเลือกหนาที่ถูกบังอยูใหงายขึ้น

10. ใส Parallel mate
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11. เลือกหนาดานลางของ crankshaft กบัหนาดานบนของตัว
bracket แลวใส Coincident mate

12. ปดกลองขอความ Assembly Mating แลวบันทึกไฟล

13. คลิก Isometric  แลวคลิก Shaded 
งาน assembly ทีเ่สร็จแลวควรเปนตามรูป
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14. คลิกท่ี  ขางๆ MateGroup1 ของ assembly (ไมใช sub-
assembly ตัว crank-assy) เพ่ือดูการ mate
หมายเหต:ุ ถามีการเพิ่มหรือลบการ mate ชือ่ของการ mate ใน

assembly ทีไ่ดอาจแตกตางจากที่แสดงตรงนี้ไป

การ mate แตละอันจะบอกดวยชนิดกับตัวเลข ตามดวยการชื่อของ
ชิน้สวนที่เกี่ยวของ
ขณะท่ีคลิกท่ี mate แตละอัน หนาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ mate
จะถูก highlight
และถาตองการก็สามารถชื่อของการ mate ตางๆ ไดโดยใชวิธีเดียว
กบัการเปลี่ยนชื่อ feature ของ part

หมนุตัวดามจับ (Rotating the Crank Handle)

ตวัดามจับของ assembly สามารถหมุนไดโดยการเลือกที่ sub-
assembly แลวหมุนที่ตัวจับ
1. คลิก Move Component
2. คลิก crank-knob<1> ใน FeatureManager design tree หรือ
คลิกหนาบนช้ินสวนสักอันของตัว sub-assembly

3. ลากตวัชี้เคลื่อนที่เปนวงกลมใน graphics area
ตัว crank จะเคล่ือนท่ีและจะหมุนตัว male yoke และตัว
female yoke ไปดวย โดยที่ความสัมพันธของการจับคูทั้งหมด
จะยังอยูเหมือนเดิม
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แยกงาน Assembly (Exploding the Assembly)

ผูใชสามารถสรางภาพแสดงการแยกชิ้นงาน (exploded view) สํ าหรับ assembly ได ภาพแสดงการแยกชิ้นงาน
นีจ้ะประกอบดวยขั้นตอนในการแยกชิ้นงานหนึ่งขั้นตอนหรือมากกวานั้น (explode steps) ในสวนน้ีจะเปนการ
ก ําหนดขั้นตอนแรกในการแยกชิ้นงาน
1. คลิก Insert, Exploded View
2. ในกลองขอความ Assembly Exploder ท่ีชอง Step Editing Tools

ใหคลิก New 
กลองขอความ Assembly Exploder ขยายออก

3. คลิกเสนขอบแนวตั้งของตัว bracket เพ่ือก ําหนด Direction to
explode along
ถารปูตัวอยางของลูกศรชี้ลงใหเลือกที่ชอง Reverse direction

4. คลิกที่ชอง Component to explode แลวคลิกหนาของชิ้นสวนตัว
crank assembly ใน graphics area หรือคลิกท่ี crank-assy ใน
FeatureManager design tree

5. ดตูวัเลือกในชองของ Step Parameters ใหแนใจวา Entire sub-assembly ถกูเลือก ถาตองการที่จะท ําการ
เปล่ียนแปลงอ่ืนๆ:
•  ใหเลือกและลบรายการท่ีอยูในชอง Components to explode

- หรือ –
•  คลิกที่ชอง Components to explode แลวคลิกขวาบน graphics area จากน้ันเลือก Clear

Selections แลวทํ าการเลือกอีกครั้ง
6. คลิก Apply 
สงัเกตตัวจับสีเขียวเปนรูปลูกศรใน graphics area

7. ลากตัวจับขึ้นและลงจนตัว crank ไดต ําแหนงในระยะหางจากตัว bracket พอสมควร (ถาตองการสามารถ
ก ําหนดต ําแหนงไดจากชอง Distance)

8. คลิก Apply  อกีคร้ังเพื่อยืนยันคาระยะหางใหม
ยังไมตองคลิก OK ใหเปด Assembly Exploder ไวกอนเพื่อจะไดเพิ่มขั้นตอนของการแยกชิ้นงาน โดยจะ
คลิก OK กเ็มือ่ขัน้ตอนตางๆ ถูกก ําหนดลงไปหมดแลว
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เพิม่ขัน้ตอนการแยกชิ้นงาน (Adding Explode Steps)

ตอนน้ีมาเพิ่มขั้นตอนการแยกชิ้นงานส ําหรับสวนประกอบอ่ืนๆ บาง
1. คลิก New  เพ่ือสรางขั้นตอนการแยกชิ้นขั้นตอไป
2. คลิกที่ขอบในแนวนอนของตัว bracket
3. คลิกตัว male yoke, ตัว female yoke, ตวั spider และเข็ม
ทุกอัน (เลือกจากใน graphics area หรือใน
FeatureManager design tree)

4. ตรวจด ูStep Parameters แลวคลิก Apply 
5. ปรับระยะหางตามตองการ
6. คลิก Apply 
7. คลิก OK เพ่ือบันทึกภาพการแยกชิ้นงานที่ม ี2 ข้ันตอน
8. คลิกที่บริเวณวางๆ ใน graphics area เพ่ือเอาสวนที่ถูกเลือกออกทั้งหมด
9. ในการยบุ assembly กลับมาอยูในสภาพกอนหนาน้ีใหคลิกขวาบน graphics area แลวเลือก Collapse
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แกไขภาพการแยกชิ้นงาน (Editing the Exploded View)

การแกไขสามารถทํ าไดโดยแกขั้นตอนตางๆ ของการแยกสวน หรือเพิ่มขั้นตอนใหมที่ตองการลงไป สํ าหรับการ
เขาจัดการภาพการแยกช้ินงานใหทํ าจาก Configuration Manager
1. คลิกที่แถบ Configuration  ตรงมมุลางซายของ FeatureManager design tree เพ่ือเปล่ียนไปท่ี

configuration view
2. คลิก-คลิก Default หรือคลิกท่ี --- เพื่อขยายสวนนั้น
ถามคี ําถามใหยืนยันการแสดง configuration ใหคลิก OK

3. คลิก-คลิก ExplView1 เพ่ือแสดงภาพการแยกชิ้นงานของ assembly อีกครั้ง (หรือคลิกขวา ExplView1
แลวเลือก Explode)

4. คลิกขวา ExplView1 แลวเลือก Edit Definition

5. ใชปุม Previous Step และ Next Step  หรือเลือกใน
รายการของ Explode steps ใหตรวจดูข้ันตอนแตละข้ันของ
การแยกชิ้นงาน จากน้ันใหแกไขขั้นตอนที่ตองการแลวคลิก
Apply  กอนท่ีจะไปแกไขหรือเพ่ิมข้ันตอนอ่ืนตอไป

6. คลิก New  เพ่ือสรางขั้นตอนใหมในการแยกชิ้นงาน จาก
น้ันใหลองฝกแยกสวนอ่ืนๆ ของ assembly เพิ่ม
จ ําไววาตองคลิก Apply  ทุกคร้ังท่ีกํ าหนดขั้นตอนเรียบ
รอย

7. เมือ่พอใจกบัขั้นตอนในการก ําหนดภาพการแยกช้ินงานแลว
ใหคลิก OK

8. ถาตองการยุบ assembly ท้ังหมด ใหคลิกขวาที่ชื่อ
assembly ตรงสวนบนของ FeatureManager design tree
แลวเลือก Collapse

9. บันทึกไฟล assembly
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