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บทที ่11
เทคนคิการออกแบบขั้นสูง (Advanced Design Techniques)

สมมุติวาตองการท่ีจะออกแบบบานพับงายๆ เปนงาน assembly ทีส่ามารถจะแกไขไดงายๆ เพ่ือทํ าเปน
assembly อ่ืนๆ ในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน จุดนี้ตองใชวิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะสรางบานพับที่เขาคูกัน 2 ชิ้น
กบัตัวเข็ม สํ าหรับ assembly บานพับที่มีขนาดตางๆ กัน

การวเิคราะหและวางแผนจะชวยใหไดงานออกแบบท่ีปรับเปล่ียนไดสะดวก มีประสิทธิภาพและมีขอกํ าหนดท่ีดี
จากน้ันจงึทํ าการเปลี่ยนขนาดตามที่ตองการ โดยที่จะยังไดงาน assembly บานพับตามการออกแบบที่ตั้งไว

ในบทน้ีจะเปนการพูดถึง:
•  การแยกรายละเอียดงาน assembly เพ่ือใหได
แนวการออกแบบที่ดีที่สุด

•  การใช layout sketch
•  การงดใช feature (suppressing feature) เพื่อ
สราง part configuration ตางๆ กัน

•  การสราง part ใหมใน context ของ assembly

ในบทนีจ้ะถือวาผูอานรูถึงการใชวิธีการแบบพื้นฐาน
ของ assembly แลว อยางเชนการยายหรือหมุนสวน
ประกอบตางๆ หรือการใสการจับคูแบบตางๆ (หัวขอ
เหลาน้ีอยูในบทท่ี 3 และบทท่ี 10 ของคูมือเลมนี)้
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วเิคราะหงาน assembly (Analyzing the Assembly)

ลูกคาท่ีประสบความสํ าเร็จกับการใช SolidWorks บอกวากุญแจที่ท ําใหใชโปรแกรม SolidWorks ไดอยางมีประ
สิทธภิาพคอืการวางแผน ดวยการวิเคราะหที่รอบคอบจะท ําใหไดโมเดลที่สอดคลองกันที่ออกแบบดีกวา, ปรับ
เปล่ียนไดงายกวา นั่นคือกอนที่จะเริ่ม ใหวิเคราะหงาน assembly โดยค ํานึงถึง:
! ความขึน้อยูระหวางกันของชิ้นสวนตางๆ ในงาน assembly ตรงน้ีจะชวยใหเลือกแนวทางการออกแบบที่ดี
ได:
•  ใชการออกแบบในลักษณะ bottom-up คือสราง part แตละชิน้สวนแยกโดยไมขึ้นอยูระหวางกันแลวจึง
นํ าช้ินงานเหลาน้ันมาประกอบกันใน assembly

•  ใชการออกแบบท่ีเปน top-down คอือาจเริ่มตนจาก part ตางๆ ท่ีเปนแบบสํ าเร็จกอน จากนั้นสราง
part อ่ืนๆ ลงใน context ของ assembly โดยใชการอางถึง feature ตางๆ จากในบางชิ้นสวนของ
assembly มาเปนตัวขับขนาดใหชิ้นงานอื่นๆ

! ก ําหนด feature ทีจ่ะใชสราง part แตละชิน้ โดยเขาใจถึงความขึ้นอยูระหวางกันของ feature ตางๆ ของแต
ละ part โดยมองหาแบบตางๆ ที่เปนชุด (patterns) และใชขอไดเปรียบของรูปรางที่มีซาย-ขวาเหมือนกัน
(symmetry) เขาชวยในทุกครั้งที่มีโอกาส

! ดลํู าดบัในการสราง feature แตละอันและนึกถึงขั้นตอนการผลิตที่จะสราง part จริงๆ ขึ้นมา

ความขึ้นอยูระหวางกันในงาน Assembly (Dependencies in the Assembly)
สวนของบานพับ (The hinge pieces)

บานพับท้ัง 2 อันมีลักษณะที่คลายกันคือ: ขนาดและความหนาของตัวบานพับ, ตวักระบอกสํ าหรับรับ
กบัตัวเข็ม, และต ําแหนงการวางรูเจาะสกรู โดยมีขอแตกตางระหวางบานพับทั้ง 2 ชิ้นอยูอยางเดียวคือ
การตดัชองและการวางแถบบนตัวกระบอกท่ีจะตองประกบบานพับเขาดวยกัน
มหีลายๆ วิธีสํ าหรับใชกับปญหาน้ี:
! ใชการ copy คือสรางบานพับมา 1 ช้ินแลวทํ า copy ขึน้มา จากนั้นแกไขตัว copy ทํ าเปนบานพับ
ชิน้ที ่2 แตดวยวิธีนี้ถาตองการท ํา assembly ใหมอกีอันในขนาดที่ตางออกไปจะตองแกไขชิ้นงาน
ท้ัง 2 ชิน้ จะเห็นวาวิธีนี้ไมดีที่สุดเพราะมีโอกาสสรางความผิดพลาดขึ้นไดเนื่องจากบานพับทั้ง 2
ชิน้ไมไดขึ้นอยูระหวางกัน

! ใชการ derive คอืสราง base part ขึน้มาใหประกอบดวยสวนหลักๆ จากนั้น derive บานพับท้ัง 2
อันจาก base part น้ัน (ใช Insert, Base Part หรือ Insert, Mirror Part) ในการเปล่ียนขนาดสวน
หลักๆ ใหแกไขท่ีตนฉบับแลว part ท้ัง 2 ชิ้นที่เกิดจากการ derive จะถกูเปล่ียนแกใหใหมโดย
อัตโนมตั ิลกัษณะแบบนี้ใชไดดีในหลายๆ กรณีแตก็มีขอเสียดวยคือในการแกไข part ท่ีมาจาก
การ derive จะไมสามารถจัดการกับตัวบอกขนาดที่เปนตัวแปรตามของตนแบบได ทํ าใหไม
สามารถอางการบอกขนาดเหลานั้นไดเวลาที่ตองการสราง feature ท่ีตางออกไป
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! ใช configure ซึง่เปนวธิีที่จะใชในตัวอยางนี้คือสราง configuration 2 อนัท่ีตางกันจาก part เดยีว
กนั วธินีีจ้ะดีที่สุดเพื่อใหแนใจไดวาชิ้นสวนตางๆ จะเขากันได เพราะจาก part 1 อันถกูนํ ามาใช
สราง part อีก 2 อันโดยท่ีตัว part จะรวม feature ตางๆ ที่จะตองใชไวทั้งหมด จากนั้นสราง
configuration ทีต่างกันโดยใชการงดใช feature (suppressing feature) คอืเอา feature ออก
จาก configuration ทีใ่ชอยู

ตวัเข็ม (The pin)
ในการสรางตัวเข็มจะตองรูขนาดของตัวกระบอกเพ่ือท่ีจะทํ าเข็มที่มีขนาดพอดีกันมาเสียบ และดวยการ
สรางตัวเข็มใน context ของ assembly จะทํ าใหไดขนาดของเข็มตามขนาดที่ก ําหนดบนตัวบานพับ
เสมอ

สรุป (Conclusion)
ในการทํ า assembly จะใชหลักการออกแบบท่ีผสมกันคือข้ันท่ี 1 ออกแบบตัวบานพับใหมี
configuration ตางๆ ที่จํ าเปนแลวใสบานพับท้ัง 2 นี้ลงในงาน assembly (ตามหลัก bottom-up) จาก
นัน้ออกแบบตัวเข็มไวใน context ของ assembly (ใชหลัก top-down) โดยอางเรขาคณิตของโมเดลตัว
บานพับตามที่จํ าเปน

วิเคราะหแตละ Part (Analysis of the Individual Parts)
จากท่ีเขาใจความเกี่ยวเนื่องกันระหวางชิ้นงานแลว มาดูที่แตละ part กนับาง

Feature ทีเ่ปนพื้นในสวนของบานพับ (The common features of the hinge pieces)
ชิน้งานม ีbase feature เปนส่ีเหล่ียมแบน มีกระบอกกลมตามขอบดานหนึ่ง โดยมีเสนผานศูนยกลางตามความ
หนาของตัว base และบานพับแตละอันจะมีรูเจาะสํ าหรับสกรู 4 รู ตํ าแหนงของรูซาย-ขวาเทากันเทียบกับจุดกึ่ง
กลางของดานยาว และเวลาที่มีการเปล่ียนขนาดของตัวบานใหรักษาสัดสวนของระยะหางตามแนวกวางและ
ยาวไว

Feature สวนทีต่างกันของตัวบานพับทั้ง 2 อัน (The different features of the hinge pieces)
การตัด (และการวางแถบที่สอดเขาดวยกัน) ตามแนวตัวกระบอกเปน feature ท่ีทํ าใหบานพับท้ัง 2 อันตางกันคือ
อันหน่ึงม ี3 ชองตดั อกีอันม ี2 ชองตัด โดยวางตํ าแหนงซาย-ขวาเทากันเทียบกับจุดกลางของขอบดานยาวและ
ชองตดัแตละอนัจะตองใหญกวาแถบที่สอดเขามาสักเล็กนอยเพื่อไมใหบานพับขบกันเวลาประกอบเขาดวยกัน

ตวัเข็ม (The pin)
สวนความยาวและขนาดเสนผานศูนยกลางของตัวเข็มจะข้ึนกับตัวบานพับ และสวนหัวของตัวเข็มควรจะเทากับ
เสนผานศูนยกลางรอบนอกของตัวกระบอก
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ล ําดับของ Feature (Feature Order)
ตอนนี้มาดู feature ท่ีจะใชและวางลํ าดับที่จะสรางขึ้นมา
1. Base feature – ยดืขึ้นมาเปน thin feature และเนื่องจาก part มลัีกษณะเปน symmetric จงึใช mid-plane

extrusion คอืหลังจากนั้นจะไดใช mid-plane เปนระนาบของการ symmetry สํ าหรับทํ า mirror ใหกับ
feature อ่ืนๆ ตอไป

2. ตวักระบอก (Barrel) – ใชการ sweep รูป profile วงกลมตามแนวขอบยาวของตัวโมเดล จากนั้นสราง cut
ทีม่ศีนูยกลางรวมกับตัว boss

3. รูเจาะสํ าหรับสกรู (Countersunk holes) – ใช Hole Wizard เพ่ือสรางรูเจาะขึ้นมา 1 อันแลวใชสมการและ
การ mirror เพื่อ copy อันอ่ืนๆ ไปวางในตํ าแหนงที่ก ําหนด

4. ชองตัด (Cuts for tabs) – สราง layout sketch โดยอางขนาดจากตัวฐาน แลวใช sketch เพื่อ extrude ทํ า
cut เปน 2 feature แยกกนั อันหนึ่งม ี3 ชองตัดกับอีกอันหนึ่งม ี2 ชองตัด

5. Configurations – ก ําหนด configuration 2 อันสํ าหรับใชใน assembly โดยการ งดใช cut feature 1 อนัใน
configuration แตละอัน

6. Assembly – ใสตัวบานพับ (จาก configuration แตละอัน) และจับคูเขาดวยกัน
7. ตวัเข็ม (Pin) – เพิ่ม part ใหมลงใน assembly อางเรขาคณิตของตัวบานพับมาใชกับ sketch ของ profile
และ path จากนั้นใช sweep สราง base feature

8. หัวเข็ม (Pin head) – แปลง profile ของตวักระบอกมาใชสราง sketch แลวยืด sketch ขึน้มา จากนั้นสราง
โดมเขาตรงหนาเรียบของหัว

ค ําพูดสงทาย (A Final word)
ตรงน้ีดเูหมอืนจะเปนอะไรที่ตองคิดรายละเอียดกันอยางมากสํ าหรับทํ า assembly งายๆ แตอยางไรก็ตามแบบ
ฝกหัดน้ีกม็ปีระโยชนมากท่ีจะชวยใหคนพบแนวทางท่ีดีในการสราง part กอน ท่ีจะเร่ิมการออกแบบ และดวย
การวเิคราะหท่ีรอบคอบกอนท่ีจะเร่ิมจะทํ าใหเราสามารถสรางโมเดลที่สามารถเปล่ียนแกไดสะดวกและเปน
parametric โมเดลเต็มรูปแบบ คือขณะท่ีเปล่ียนคา parameter เพียงบางตัว สวนอ่ืนๆ ก็จะเปล่ียนตามไปโดย
อัตโนมัติ



SolidWorks 99 Tutorial 11-5

สรางบานพับชิ้นที่เปนพื้น (Creating the Basic Hinge Piece)

1. เปด Part แลวเปด sketch บน Plane1 ให sketch เสนตัง้และใหขนาดความยาวเปน 60mm.
2. คลิก Extruded Boss/Base  หรือ Insert, Base, Extrude เพื่อ extrude รูป sketch:

a) บนแถบ End Condition ใหคา Type เปน Mid Plane และ Depth เปน 120mm.
b) บนแถบ Thin Feature ใหคา Type เปน One-Direction, Wall Thickness เปน 5mm. และเลือกท่ี

Reverse
c) คลิก OK

3. เปด sketch บนหนาตัง้แคบๆ ให sketch วงกลมที่ขอบดานบน
โดยมจีดุศูนยกลางอยูที่จุดยอดดานหนา

4. ใสความสัมพันธแบบ coincident ระหวางขอบของวงกลมกับ
จดุยอดดานหลังเพื่อก ําหนดให sketch เปน fully defined แลว
ปด sketch

5. คลิก Insert, Boss, Sweep ใหคลิกในชอง Sweep section
แลวคลิกรูป sketch วงกลม (ถายงัไมอยูในรายการ) จากนั้น
คลิกชอง Sweep path แลวคลิกที่ขอบดานยาวของโมเดลแลว
คลิก OK

6. เจาะรูทะลุตัวกระบอก:
a) เปด sketch บนหนาแคบๆ
b) Sketch และใหขนาดวงกลมเล็กๆ ตามที่แสดง แลวใหความ
สัมพันธแบบ concentric กบัขอบนอกของตัวกระบอก

c) คลิก Extruded Cut  หรือ Insert, Cut, Extrude เลือก
Type เปน Through All แลวคลิก OK

7. บันทึกไฟลในช่ือ Hinge.sldprt
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เจาะรูสํ าหรับสกรู (Adding the Screw Holes)

ในสวนน้ีเปนการเจาะรูท่ีตํ าแหนงตางๆ สํ าหรับตัวสกรูทั้งหมด ในการวางต ําแหนงรูเจาะแตละที่จะกํ าหนดโดย
บอกขนาดจากดานหน่ึงคงท่ีไว สวนการบอกขนาดจากอีกดานจะใชสมการมาเปนตัวขับ
1. คลิกท่ีหนาดานกวางของโมเดลแลวคลิก Hole Wizard  บน Features ทูลบาร หรือคลิก Insert,

Features, Hole, Wizard
2. ในกลองขอความ Hole Definition ใหคา Hole type เปน Countersunk และ End condition เปน Through

All
3. ในการใหขนาดใหคลิก-คลิกตัวเลขในคอลัมน Value แลวใสคาใหมลงไปคือ Diameter เปน 8mm, C-Sink

Angle เปน 82° และ C-Sink Diameter เปน 15mm
4. คลิก Next แลวลากจดุท่ีศูนยกลางของรูเจาะไปวางในต ําแหนงใกลเคียง
ตามท่ีแสดงในรูป จากนั้นคลิก Finish
ขยาย feature ของ Hole1 ใน FeatureManager design tree รูเจาะท่ี
สรางโดย Hole wizard จะมี sketch อยู 2 สวน อันหน่ึงเปนจุดบอก
ต ําแหนงศูนยกลางของรูเจาะ อีกอันเปนรูป contour ของรูเจาะ

5. กดคีย Ctrl คางไวขณะลาก feature สวน Hole1 จากบน graphics

area หรือใน FeatureManager design tree แลวปลอย Hole1
ท่ีอีกตํ าแหนงหน่ึงบนหนาอันเดิมเพ่ือทํ า copy ขึน้มา

6. คลิกขวา sketch ซึง่เปน under defined อันท่ีมีจุดบน Hole1
แลวเลือก Edit Sketch จากน้ันบอกขนาดของจุดเทียบกับขอบ
ท้ัง 2 ดานของตัวบานพับตามรูป ถึงตรงนี้ยังไมตองปด sketch

7. เพ่ิมสมการสํ าหรับควบคุมต ําแหนงทางแนวตั้งของจุดนั้น:
a) คลิก Equations  หรือ Tools, Equation แลวคลิก Add
b) คลิก-คลิกตัวฐานเพื่อแสดงเลขบอกขนาด
คลิกทีเ่ลขบอกขนาดเพื่อสรางสมการตามนี้คือ
“D2@Sketch5” = “D1@Sketch1” / 2
“D2@Sketch5” จะมีคาเปน 30mm ใน sketch และ D1@Sketch1 จะมีคาเปน 60mm คอืขนาดของ
ฐาน
หมายเหต:ุ ถาใหขนาดระยะ 30mm กอนใหขนาดระยะ 15mm กจ็ะไดคา 30mm เปน

D1@Sketch5

ตรงน้ีจะเปนการตั้งใหคาระยะที่วางจุดกับขอบลางใหเปนครึ่งหนึ่งของความสูงของบาน
พับ (60mm)

8. คลิก OK เพ่ือปดกลองขอความ New Equation แลวคลิก OK เพ่ือปดกลองขอความ Equations จากนั้น
ออกจากการ sketch

mailto:D2@Sketch5
mailto:D1@Sketch1
mailto:D2@Sketch5
mailto:D1@Sketch1
mailto:D1@Sketch1
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9. แก sketch ที่เปน under defined ท่ีมจีุดของ Hole2 โดยใหขนาดตามรูป
แลวยังไมตองปด sketch

10. คลิกขวาที่ Equations โฟลเดอร  ใน FeatureManager design
tree แลวเลือก Add Equation

11. คลิก-คลิกสวนฐานเพื่อแสดงตัวเลขบอกขนาด
12. ใสสมการขางลางลงไป:

“D1@Sketch6” = “D1@Base-Extrude-Thin” / 3
D1@Sketch6 คือ 40mm เปนระยะของ sketch
D1@Base-Extrude-Thin คือ 120mm เปนขนาดของฐาน
หมายเหต:ุ ถาใหขนาดระยะ 15mm กอนใหขนาดระยะ 40mm กจ็ะไดตัวบอกขนาด 40mm เปน

D2@Sketch6

ระยะที่วางจุดกับขอบ ดานขาง จะหางเปนหนึ่งในสามของความยาวตัวบานพับ (120mm)
13. คลิก OK เพ่ือปดกลองขอความ New Equations และใหสังเกตคาของคอลัมน Evaluates To ในกลองขอ
ความ Equations

14. คลิก OK เพ่ือปดกลองขอความ Equations แลวออกจากการ sketch
15. ทํ า mirror รเูจาะทั้งหมด:

a) คลิก Mirror Feature  บน Features ทูลบารหรือคลิก
Insert, Pattern/Mirror, Mirror Feature

b) คลิก Plane1 ใน FeatureManager design tree จะมี
Plane1 ขึน้มาในชอง Mirror plane

c) คลิกที่รูเจาะแตละอันจากใน FeatureManager design
tree หรือบน graphics area ก็ได
จะม ีHole1 และ Hole2 ขึน้ในชอง Features to mirror

d) คลิก OK

สราง Layout Sketch ส ําหรับการตัด (Creating a Layout Sketch for the Cuts)

Layout sketch ท่ีสรางในสวนน้ีจะแบงความยาวของบานพับออกเปน 5 สวนเทาๆ กันโดยจะใชสมการและการ
ทํ า mirror เพ่ือใหท้ัง 5 สวนยังคงเทากันในเวลาที่มีการเปล่ียนความยาวทั้งหมดของตัวบานพับและ layout นี้จะ
ถกูใชสํ าหรับการ cut ในตอนถดัไป

mailto:D2@Sketch5
mailto:D1@Sketch1
mailto:D2@Sketch5
mailto:D1@Sketch1
mailto:D2@Sketch5
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1. เปด sketch บนหนากวางของโมเดลแลวใหชื่อวา layout for cuts
2. คลิกที่ขอบลางของ sweep feature แลวคลิก Offset Entities

 ใหคา Offset เปน 1mm แลวคลิก Reverse ถาจ ําเปนเพ่ือ
ใหไดการ offset ลงมา จากขอบท่ีเลือก ดูวาไมมีการเลือก Select
chain จากน้ันคลิก Apply และคลิก Close

3. กดคีย Ctrl คางไวขณะคลิกที่ขอบ 2 อันท่ีแสดง แลวคลิก
Convert Entities 

4. คลิก Extend  ใน Sketch Tools ทูลบารหรือคลิก
Tools, Sketch Tools, Extend แลวคลิกขอบที่ถูก convert
ท้ัง 2 ขาง เสนตั้งแตละอันจะถูกตอออกไปใหเจอกับสวน
ของ sketch ท่ีอยูใกลท่ีสุด ในที่นี้คือเสน offset ในแนวนอน

5. Sketch เสนแนวนอนเพื่อเชื่อมขอบที่ถูก convert พาดทาง
ดานบน

6. Sketch เสนตั้ง 2 เสนตามรูปแลวใหขนาดเสนทั้ง 2 เสน ใน
การ sketch ตองไมใหมีการอางอิงไปที่เรขาคณิตของรูเจาะ
และเนือ่งจากคาบอกขนาดตรงนี้จะถูกตั้งโดยสมการดังนั้น
การใหขนาดจึงไมมีผลอะไรในตอนน้ี

7. ใสสมการ:

a) คลิกขวาที่ Equations โฟลเดอร  แลวเลือก Add
equation

b) ใสสมการท่ีใหคาการบอกขนาดแตละตัวเปนหนึ่งในหาของขนาดความยาวทั้งหมด
“D2@layout for cuts” = “D1@Base-Extrude-Thin” / 5
“D3@layout for cuts” = “D1@Base-Extrude-Thin” / 5

8. Sketch เสน centerline ในแนวตั้งพาดกึ่งกลางของ
part จากนั้นกดคีย Ctrl ขณะคลิกท่ีเสนต้ัง 2 เสน
แลวคลิก Mirror 
จะได Sketch ท่ีเสร็จและเปน fully defined

9. ออกจากการ sketch

mailto:D2@Sketch5
mailto:D1@Sketch1
mailto:D2@Sketch5
mailto:D1@Sketch1
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ตดัชองบานพับ 3 ชอง (Cutting the Hinge – 3Cuts)

ตอนนี้จะอาง sketch ของ layout for cuts มาสรางชองตดัชุดแรก เนื่องจากชองตัดแตละอันจะตองกวางกวา
แถบท่ีสอดเขามาของบานพับอีกบานเล็กนอย ตรงนี้จะใชการ offset จากเสนตางๆ ของ layout sketch
1. เปด sketch บนหนากวางของโมเดล
2. คลิกที่เสนดานลางของ layout sketch แลวคลิก Convert Entities  ในกลองขอความ Resolve

Ambiguity ใหคลิก closed contour แลวคลิก OK ตรงน้ีจะเปนการ copy เสนรอบนอกมาไวใน sketch ท่ี
ก ําลังเปดใชอยู

3. คลิกที่เสนตั้งซายสุดใกลขอบของ part แลวคลิก Offset
Entities  ใหคา Offset เปน 1mm แลวคลิก
Reverse ถาจ ําเปนเพ่ือให offset เสนเขามาทาง กึง่กลาง
ของ part ดวูาไมไดเลือก Select chain แลวคลิก Apply
จากน้ันทํ ากับเสนตั้งที่อยูใกลขอบดานฝงตรงขามในแบบ
เดียวกัน

4. คลิกทีเ่สนตั้งอันที่ใกลกับกึ่งกลางของ part แลว offset
เสนออกไปทาง ขางนอก เปนระยะ 1mm (ทํ าใหรอยตัด
ตรงกลางกวางขึ้น) แลวทํ าแบบเดียวกันนี้กับอีกเสน
หนึ่งดวย

5. คลิก Close เพ่ือปดกลองขอความ Offset Entities
6. คลิก Trim  เพ่ือตัดเสนนอนออกตามที่ชี ้เหลือเปน
รูป 4 เหล่ียมไว 3 อัน

7. คลิก Extruded Cut  หรือ Insert, Cut, Extrude
โดยคลิก Both Directions แลวเลือก Type เปน
Through All ท้ังสํ าหรับ Direction1 และ Direction2

8. คลิก OK
9. เปลี่ยนชื่อ cut feature เปน 3Cuts
10. บันทึกไฟล



บทที่ 11 เทคนิคการออกแบบขั้นสูง

11-10

ตดัชองบานพับ 2 ชอง (Cutting the Hinge – 2Cuts)

ตอนน้ีจะใชวิธีเดียวกันสรางชองตัดไวสํ าหรับตัวบานพับอีกขาง
1. ยอนการออกแบบกลับไปท่ี 3Cuts ดวยการลากที่

rollback bar กลับไปวางใต sketch ของ layout for
cuts

2. ซํ ้าขั้นตอน 1 และ 2 จากในสวนที่แลว

3. คลิกเสนตั้ง 1 เสนท่ีอยูใกลขอบของ part แลวคลิก
Offset Entities ใหคา Offset เปน 1mm โดยให offset
ไปทาง ดานนอก ของ part ดดูวยวาไมมีการเลือก
Select chain แลวคลิก Apply จากน้ันทํ าแบบน้ีกับเสน
ตัง้ทีอ่ยูใกลขอบอีกดานของ part ดวย

4. คลิกเสนตั้งที่อยูใกลสวนกลางของ part ให offset เปน
1mm ไปทาง กึง่กลาง ของ part แลวทํ าแบบน้ีกับอีก
เสนที่เหลืออยูดวย

5. คลิก Close เพ่ือออกจากกลองขอความ Offset Entities
6. คลิก Trim  เพ่ือตัด 3 สวนตรงปลายของแตละดาน
และอีก 2 สวนตรงกลาง โดยเหลือรูปส่ีเหล่ียมไว 2 อัน

7. ส่ัง Extruded Cut แบบเดียวกับที่อธิบายในสวนที่ผาน
มา

8. เปลี่ยนชื่อ feature เปน 2Cuts
9. คลิกขวา sketch ชื่อ layout for cuts แลวเลือก Hide
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สราง Part Configuration ตางๆ (Creating the Part Configurations)

เล่ือนขั้นตอนการออกแบบดวยการลากเลื่อนตัว rollback bar ลงมาจนสุดดานลางของ FeatureManager
design tree
จะได part ทีท่รงกระบอกทั้งอันถูกตัดออกไปหมดจากการใช cut feature ท้ัง 2 อัน ลักษณะนี้จะถือเปนลักษณะ
ทีเ่กดิขึ้นจากคาปกต ิ(default configuration) ซึง่รวม feature ทัง้หมดไว ในตอนน้ีจะเปนการทํ า part ขึน้มาอีก
2 อนัดวยการงดใช feature ท่ีเลือก

อนัทีต่ดัตัวนอก (The OuterCuts configuration)
1. คลิกที่แถบ Configuration  ลางสุดของหนาตางเพื่อเปลี่ยนไปดู Configuration Manager
2. คลิกขวาที่ชื่อ part สวนบนของ FeatureManager design tree แลวเลือก Add Configuration
3. ใสชื่อ Configuration Name ลงไปเชน OuterCuts แลวใส Comments (ค ําบรรยายช้ินสวนอันท่ีกํ าลังจะ
สราง) ทีต่องการแลวคลิก OK

4. คลิกที่แถบ FeatureManager design tree ลางสุดของหนาตางเพ่ือเปล่ียนกลับไปดูท่ี FeatureManager
ใหสังเกตช่ือของ configuration ขางๆ ชื่อ part ในสวนบนคือ: hinge (OuterCuts)

5. คลิกท่ี feature สวน 2Cuts แลวคลิก Suppress  บน Features ทูลบาร หรือคลิก Edit, Suppress
ตัว feature สวน 2Cuts ขึน้สีเทาใน FeatureManager design tree และจะไมถูกนํ ามาใชใน configuration
ทีใ่ชอยูตอนนี้

อนัทีต่ัดตัวใน (The InnerCuts configuration)
1. ซํ ้าขอ 1 และขอ 2 จากตอนที่แลว
2. ใสชื่อ Configuration Name ลงในชองเปน InnerCuts แลวคลิก OK
3. กลับไปดูที ่FeatureManager ดูที่ชื่อ configuration: hinge (InnerCuts)
4. คลิกท่ี feature สวน 3Cuts แลวคลิก Suppress  (ตอนน้ีการตัดทั้ง 2 อันจะถูกปดออกไป)
5. คลิกท่ี feature สวน 2Cuts แลวคลิก Unsuppress  บน Features ทูลบาร หรือคลิก Edit, Unsuppress
ตัว feature สวน 3Cuts จะขึ้นสีเทาใน FeatureManager design tree และตัว feature สวน 2Cuts จะถูก
นํ ามาใชใน configuration น้ี

6. บันทึกไฟล
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การใสและจับคู Part ตางๆ ใน Assembly (Inserting and Mating the Parts in an Assembly)

ตอนนี้มาสราง assembly
1. เปดไฟล assembly ใหม
2. เรียงหนาตางแลวลากบานพับ (hinge) จากสวนบนใน

FeatureManager design tree ของหนาตาง part ลงใน
หนาตางของ assembly อางจุด 0,0 ของ assembly ใน
ตอนท่ีวางชิ้นสวนเพื่อตั้งระนาบของ assembly กบัของ
ชิ้นงาน

3. ขยายหนาตาง assembly ใหเต็มที่
4. คลิกขวาที่ชิ้นงานแลวเลือก Component Properties ใต
สวน Referenced configuration ใหด ูUse named
configuration จะมี InnerCuts ถกูเลือกเปนคาเริ่มตน
น่ันคือ configuration ของ InnerCuts  จะถกูน ํามาใช
สํ าหรับ part ท่ีใสลงไปในข้ันตอนน้ี ใหคลิก OK เพ่ือปด
กลองขอความ

5. กดคีย Ctrl ไวแลวลากตัว hinge จากบน graphics area
หรือใน FeatureManager design tree มาปลอยลงขาง
ชิน้แรกเพื่อสรางชิ้นสวนอีกอัน
ใช Move Component  และ Rotate Component
Around Axis  เพ่ือหมุนบานพับ – hinge อันท่ี 2 ให
หันหนาเขาหาอันแรก

6. ในการเปล่ียน configuration ใหแกใน properties ของ
hinge อันท่ี 2 โดยคลิกที ่Use named configuration ให
เลือก OuterCuts จากในรายการแลวคลิก OK

7. สรางการจับคูแบบ Coincident ระหวางหนาแคบของทั้ง
2 ชิน้สวน แลวใหการจับคูแบบ Concentric ระหวางหนา
ดานในของตัวกระบอกของทั้ง 2 ชิ้นสวน
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ตอนน้ีสามารถเลื่อนบานพับเปด-ปดไดโดยใช
Move Component 

8. บันทึกไฟล assembly เปน Hinge.sldasm

สราง Part ใหมใน Assembly (Creating a New Part in the Assembly)

ตอนน้ีมาใสเขม็ โดยท่ีตัวเข็มจะอางขนาดจากเสนผานศูนยกลางดานในของตัวกระบอกและจากความยาวทั้ง
หมดของตัวบานพับ
1. คลิก Insert, Component, New ใสชือ่ของช้ินสวนใหมน้ีเปน Pin.sldprt แลวคลิก Save
2. คลิกท่ีหนาแคบทางดานหนาของ assembly ตัว part ใหมจะถูก
วางบนหนาน้ี โดยมีที่ตั้งที่ก ําหนดเปน fully defined เน่ืองจากมี
ความสัมพันธการจับคูในแบบ InPlace อยู
ตัว sketch จะถูกเปดโดยอัตโนมัติบนหนาท่ีเลือก จะเห็นวา
Edit Part  บน Assembly ทูลบารจะถูกเลือกและสวนของ
pin จะข้ึนสีชมพูบน FeatureManager design tree

3. คลิกทีข่อบวงกลมดานในของตัวกระบอก แลว offset เขาดานใน
เปนระยะ 0.25mm

4. ออกจากการ sketch
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5. ขยายสวนของ pin ใน FeatureManager design tree ใหคลิก
Plane3 เพ่ือเปด sketch ใหม จากนั้นคลิกตรงขอบยาวของตัว
โมเดล แลวคลิก Convert Entities 

6. ออกจากการ sketch

7. คลิก Insert, Base, Sweep โดยใช sketch ท้ัง 2 สวนมาเปน
หนาตัดกับทางเดิน แลวคลิก OK เพ่ือสราง base feature ของ
ตัวเข็ม
สังเกตวา part ท่ีก ําลังแกไขอยูจะมีสีชมพูและ Status Bar ตรง
มมุขวาลางบอกวาก ําลังแกไข part อยู
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ใสหัวของตัวเข็ม (Adding a Head to the Pin)

ตอนน้ีอางไปที่ตัวกระบอกของบานพับเพื่อสรางหัวของตัวเข็ม
1. เปด sketch บนหนาเรียบของตัวเข็ม แลว sketch วงกลมตรงไหนก็ได
2. เลือกวงกลมกับขอบวงกลมนอกของตัวกระบอกแลวใหความสัมพันธ Coradial

3. คลิก Extruded Boss/Base  ให Type เปน Blind, Depth เปน 3mm แลวคลิก OK

4. ใสหัวเข็มเปนตัวโดม โดยคลิกที ่Dome  บน Features ทูลบารหรือคลิก Insert, Features, Dome
5. คลิกทีห่นาเรียบของตัวเข็ม ใหคา Height เปน 3mm ดรูปูตัวอยาง
คลิก OK จะไดตัวเข็มที่เสร็จเรียบรอย

6. คลิกขวาบน graphics area แลวเลือก Edit Assembly: Hinge หรืออีกวิธีคือใหคลิก Edit Part  บน
Assembly ทูลบาร เพื่อกลับมาที่การแกไข assembly

7. บันทึกไฟล assembly
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เปลีย่นสีของชิ้นสวน (Changing the Color of a Component)

เพ่ือใหดูงายขึ้นจะเปลี่ยนสีของชิ้นสวนที่อยูใน assembly
1. คลิกที่ชิ้นสวนสักอันใน FeatureManager design tree หรือบน

graphics area แลวคลิก Edit Color 
2. เลือกสีจากจานสีแลวคลิก OK

แกไขชิ้นสวนของบานพับ (Editing the Hinge Components)

ตอนน้ีมาเปล่ียนขนาดของบานพับตัวน้ี
1. ใน FeatureManager design tree ขยายชิ้นสวน hinge อนัที่ใช InnerCuts configuration คลิก-คลิกท่ี

Base-Extrude-Thin เพ่ือแสดงตัวบอกขนาด
2. คลิก-คลิกที่ตัวเลขบอกขนาดสักอัน จะมีกลองขอความ Modify ขึ้นมา
3. เปล่ียนขนาดโดยดูวา All Configurations ถกูเลือกไว
4. คลิก  เพ่ือปดกลองขอความ Modify
ถาตองการเปล่ียนขนาดสวนอ่ืนๆ อีกใหทํ าซํ้ าขั้นตอน 2 ถึง 4

5. คลิก Rebuild  หรือ Edit, Rebuild ทกุๆ ช้ินสวนของ assembly จะถูกแกใหมโดยอัตโนมัต ิ(ถามีขอ
ความบอกขอผิดพลาดของการ rebuild ตวัเข็มใหคลิก Rebuild  อีกครั้ง)


	º··Õè 11

