
SolidWorks 99 Tutorial 13-1

บทที ่13
สรางตัวแมพิมพ (Creating a Mold)

ในบทน้ีจะสราง part ท่ีออกแบบแลวนํ ามาทํ าแมพิมพสํ าหรับใชทํ า part น้ัน โดยในบทน่ีจะกลาวถงึ:
! การโยงคาบอกขนาด (Linking dimension values)
! สราง interim assembly จาก part ท่ีออกแบบและ part ท่ีเปนแบบแมพิมพ
! แกไข context โดยการใส cavity
! Deriving ชิน้สวนตางๆ ของ part
! ทํ าความเขาใจเรื่อง external references
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สราง part ทีอ่อกแบบ (Creating the Design Part)

ขัน้ตอนแรกคือการสราง part ทีต่องการจะสรางแมพิมพขึ้นมากอน โดยสรางเปน Solid Model เหมือนท่ีทํ ากับ
part อ่ืนๆ
1. เปดไฟล part ใหมแลวเปด sketch
2. Sketch เสน centerline ในแนวนอนผานจุด 0,0
3. คลิก Mirror  หรือ Tools, Sketch Tools,

Mirror
4. Sketch เสนเอียงบนดานหนึ่งของเสน centerline
ตามรูป

5. คลิก Mirror อกีครั้งเพื่อปดการทํ า mirror
6. คลิก Tangent Arc  หรือ Tools, Sketch

Entity, Tangent Arc
7. Sketch และใหขนาดสวนโคงตามรูป ในการให
ระยะระหวางสวนโคงใหเลือกสวนใดของโคงแต
ละอันกไ็ด
สํ าหรบัขอมูลเพิ่มเติมเรื่องการบอกขนาดสวนโคง
ใหดูบทท่ี 2 SolidWorks User’s Guide หรือใน
Online Help

8. คลิก Extruded Boss/Base  หรือ Insert
Base, Extrude

9. ในกลองขอความ Extrude Feature:
•  ใหคา Type เปน Mid Plane และ Depth เปน 60mm
•  ใหเลือกที ่Draft While Extruding และก ําหนดให

Angle เปน 10°
•  คลิกเอา Draft Outward ออกถาจ ําเปน

10. คลิก OK
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ใส Bosses (Adding Bosses)

1. เปด sketch ใหมบนหนาดานหนาของ part แลวคลิก Normal To 
2. Sketch วงกลม 2 อันในลักษณะใกลเคียงตามรูป
3. ใสความสัมพันธแบบ coradial เพ่ือจัดแนวจุด
ศนูยกลางของวงกลมวงใหญกับสวนโคงอันใหญ
และเพื่อใหมีขนาดที่เทากัน:
a) คลิก Add Relation  หรือ Tools,

Relations, Add
b) เลือกวงกลมกับขอบดานในของโคงอันใหญ

(ขอบท่ี draft)
c) เลือก Coradial
d) คลิก Apply

4. ใสความสัมพันธแบบ coradial ระหวางวงกลมเล็ก
กบัสวนโคงแลวปดกลองขอความ Add Geometric
Relations

5. คลิก Extruded Boss/Base  แลวยืดสวน
boss ท้ัง 2 อันดวยคาตางๆ ตามนี้:
•  Type เปน Blind
•  Depth มคีาเทากับ 20mm
•  เลือก Draft While Extruding
•  คา Angle เปน 30°
•  โดยที่ไมตองเลือก Draft Outward

6. คลิก OK
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โยงคาบอกขนาดตางๆ (Linking Dimension Values)

ใชวธิกีารโยงคาบอกขนาดเพ่ือก ําหนดใหมุม draft ของตัว boos กับตัว base มคีาเทากัน แลวจากนั้นถาเปลี่ยน
คาของมุม draft ของสวนใดอีกอันก็จะเปล่ียนตามดวย
1. ใน FeatureManager design tree ใหคลิกขวาท่ี

Annotations โฟลเดอร  แลวเลือก Show Feature
Dimensions

2. คลิกขวาที่เลขบอกขนาดตรงมุม draft ของตัว base (10°)
แลวเลือก Link Values

3. พิมพ draft ลงในชอง Name แลวคลิก OK
4. คลิกขวาที่ตัวเลขบอกขนาดมุม draft ของตัว boss (30°)
แลวเลือก Link values

5. คลิกที่ลูกศรขางชอง Name แลวเลือก draft จากในรายการ แลวคลิก OK
ทกุครั้งที่สรางตัวแปร Name ใหม ตัวแปรนั้นจะถูกใสลง
ในรายการเสมอ

6. คลิก Tools, Options แลวไปท่ีบนแถบ General ดใูตสวน
ของ Model ใหเลือก Show dimension names แลวคลิก
OK สังเกตวามุม draft ท้ัง 2 สวนจะมีชื่อเดียวกัน

7. คลิก Rebuild  หรือ Edit, Rebuild จะเปนการ
rebuild ตวั part โดยสวนตัว boss จะมีมุม draft เดยีวกับ
ตัว base

8. คลิก-คลิกที่คามุม draft ท่ี base หรือ boss แลวเปลี่ยน
คาเปน 5°

9. คลิก Rebuild  มุม draft จะเปลี่ยนไปทั้งคูใน
สวนของ base และ boss

10. ในการปดตัวบอกขนาดใหคลิกขวาที ่Annotations
โฟลเดอร  แลวเลือกเอา Show Feature
Dimensions ออก

11. บันทึกไฟลเปน Widget.sldprt
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ลบขอบ (Rounding the Edges)

1. คลิก Fillet  หรือ Insert, Features, Fillet/Round
2. เลือกท่ีหนา 2 หนาและขอบ 3 อันตามที่แสดง

3. ใหคา Radius เปน 5mm
4. คลิก OK
5. บันทึกไฟล

สรางตัวฐานของแมพิมพ (Creating the Mold Base)

ขัน้ตอนตอไปเปนการสรางตัวฐานของแมพิมพดวยกอน solid ขนาดใหญพอที่จะใสงานออกแบบ part (part ท่ี
จะไปทํ า mold)
1. เปดไฟล part ใหมแลวเปด sketch ให sketch สีเ่หลี่ยมเริ่มที่จุด 0,0 และใหขนาดเปน 300mm กับ 200mm

2. คลิก Extruded Boss/Base  หรือ Insert, Base, Extrude โดยยืดส่ีเหล่ียมดวยคา Type เปน Blind
และ Depth เปน 200mm

3. บันทึกไฟลเปน Box.sldprt
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สราง Assembly ชัว่คราว (Creating an Interim Assembly)

ในสวนนี้จะอธิบายถึงการสราง assembly ชัว่คราว โดยน ํา part ทีอ่อกแบบกับตัวฐานแมพิมพมาใช
1. คลิก File, New, Assembly โดยท่ีถาไมมีการแสดงจุด 0,0 ใหคลิก View, Origins
2. เรียงหนาตาง (โดยคลิก Windows, Tile Horizontally หรือ Tile Vertically)
ซึง่จะตองม ี3 หนาตางเปดอยู: Widget.sldprt, Box.sldprt และ Assem1 (ใหปดหนาตางอื่นที่ไมใช 3 อันน้ี
เสีย)

3. บนหนาตาง Box.sldprt ใหคลิกที่ชื่อ part คือ Box ในสวน FeatureManager design tree แลวลากมาใสที่

หนาตาง Assem1 ไวบน Origin ในสวนของ FeatureManager design tree โดยดูที่ตัวชี้จะเปน  น่ัน
คอืระนาบของตัว Box จะจดัในแนวเดียวกับของ Assem1 และตัว Box จะถูก fix ดวย

4. ลากตัว Widget จากบน graphics area ของหนาตาง
Widget.sldprt แลวปลอยลงขางๆ Box บน graphics
area

5. ขยายหนาตางของ assembly ใหเต็มท่ีแลวเปล่ียนมุม
มองไปเปน isometric

6. ใน FeatureManager design tree ใหคลิกท่ี  ขาง
ชิน้สวนแตละอันเพื่อขยายดูในสวนของ feature ตางๆ

วาง Part ทีอ่อกแบบไวตรงกลางตัวฐานแมพิมพ (Centering the Design Part in the Mold Base)

ตอนนี้จะตองวาง part ทีอ่อกแบบไวในใจกลางของตัวฐานแมพิมพ ซ่ึงทํ าไดแบบคราวๆ กอนดวยการลากตัว
Widget ไปวางไว จากนั้นใหต ําแหนงที่ถูกตองดวยการใชจับคูระยะทาง (distance mates) ระหวางระนาบของ
ช้ินสวนน้ันๆ
เพ่ือใหเห็นตัว Widget ภายใน Box ใหใชการแสดงผลเปน Hidden In Gray หรือแบบ Wireframe หรือทํ าใหตัว
Box เปนแบบใสก็จะสามารถเห็นตัว Widget ไดแมแตในขณะท่ีแสดงผลเปนแบบ Shade
1. คลิกขวาที่ชิ้นสวน Box ใน FeatureManager design tree แลวเลือก Component Properties ใหคลิกที่ปุม

Color แลวเลือก Advanced
2. ในกลองขอความ Material Properties ใหลากตัวปรับ Transparency ไปทางขวาเกินครึ่งไปเล็กนอย แลว
คลิก OK เพ่ือปดกลองขอความแตละอัน
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3. คลิก Move Component  แลวคลิกที่ตัว Widget
บน graphics area จากนั้นลากตัว Widget ไปไว
Box สังเกตวาสามารถมองเขาไปในตัว Box ได ให
เปลี่ยนมุมมองแลวเลื่อนตัว Widget ไวใกลจุดกลาง
ของ Box

4. คลิก Mate  หรือ Insert, Mate
กลองขอความ Assembly Mating ขึน้มา

5. ใน FeatureManager design tree ใหคลิก Plane1
ของ Box กับ Plane1 ของ Widget แลวคลิก
Distance ก ําหนดใหเปน 100mm แลวคลิก Preview

6. คลิก Rotate View  แลวหมุนตัว assembly เพ่ือตรวจดูตํ าแหนงของตัว Widget และถาจ ําเปนให
เลือกเอา Flip Dimension To Other Side ออกแลวคลิก Preview อีกครั้ง

7. คลิกท่ีปุมปก  ของกลองขอความ Assembly Mating เพ่ือใหกลองขอความคางอยูสํ าหรับข้ันตอนตอๆ
ไปดวย

8. คลิก Apply
9. เพิ่ม distance mate อันอ่ืน ตอนน้ีเปนระหวาง Plane2 ของ Box กับ Plane2 ของ Widget ใหคา distance
เปน 100mm แลวคลิก Preview และเลือกเอา Flip Dimension to Other Side ออกถาจํ าเปน

10. ทํ าซํ้ าสํ าหรับ Plane3 ของท้ัง 2 ชิ้นสวนโดยใหคา distance เปน 150mm
ตัว Widget ควรจะอยูที่ตรงกลางของตัว Box

11. ปดกลองขอความ Assembly Mating
12. บันทึกไฟลเปน Mold.sldasm

สรางเบาขางใน (Creating the Cavity)

ในสวนนี้จะเปนการแกไขสวนของตัวฐานแมพิมพคือตัว Box ใน context ของ assembly โดยเปลี่ยน Box จากท่ี
เปนกอน solid เปนกอนที่ม ีเบา-cavity เปนรูปของตัว Widget อยูขางใน

1. คลิก Hidden in Gray 

2. คลิกที่ตัว Box ใน FeatureManager design tree หรือบน graphics area แลวคลิก Edit Part  บน
Assembly ทูลบาร
ตัว Box เปล่ียนเปนสีชมพูท้ังบน graphics area และ FeatureManager design tree ท่ี Status bar ตรง
มมุลางขวามีขอความ “Editing Part”
หมายเหต:ุ ตองใหความสํ าคัญและรูวานี่คือการแกไข part ไมใชตัว assembly เพราะการเปลี่ยนแปลงที่จะ

ทํ าจะสงผลไป part ตนแบบคือไฟล Box.sldprt สํ าหรับขอมูลเพ่ิมเติมใหดูบทท่ี 7 ของ
SolidWorks 99 User’s Guide
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3. คลิก Insert, Features, Cavity
กลองขอความ Cavity ขึ้นมา

4. เลือก Widget ใน FeatureManager design tree
จะมชีื่อขึ้นมาในชอง Design component

5. ให Scaling Type เปน About Component Centroids และ Scaling Factor in % เปน 2
คาทีใ่หตรงนี้จะเปนตัวควบคุมใหเบาใหญขึ้นสํ าหรับเปนการเผื่อเรื่องวัสดุหดตัว

6. คลิก OK เพ่ือสรางเบาตามรูปของตัว Widget

7. กลับมาที่การทํ างานในแบบแกไข assembly โดยคลิกที ่Edit Part  อีกครั้ง หรือ เลือก Edit Assembly:
Mold จาก Shortcut เมนู

8. บันทึกไฟล assembly

รายการอางอิงจากภายนอก (Listing External References)

ดูใน FeatureManager design tree ในสวนของ (f)Box<1> ->
จะม ีCavity1 -> เปน feature หน่ึงประกอบอยู ตัวลูกศร ->
บอกถงึการอางอิงจากภายนอก (external reference) ซึง่จะ
เกดิขึน้เมื่อมีการอางใช part (หรือ feature) มาใชสรางเปน
feature ใน part อ่ืนจะทํ าให feature ใหมข้ึนอยูกับ feature ท่ี
อางถึงจาก part อ่ืน
ตวัเบาท่ีทํ าขึ้นมาจะมีการอางอิงจากภายนอกไปที ่part ทีใ่ชอาง
ถงึน่ันคือถามีการแกไขตัว Widget จะทํ าใหตัวเบาคือ feature
ของ Cavity1 ในตัว Box เปล่ียนตามไปดวย สังเกตที่ feature
ของ Update Cavity1 in Box ท่ีสวนลางของ FeatureManager
design tree
ในการขอดรูายการที่อางอิงจากภายนอกใหชี้และคลิกขวาที่
part หรือ feature แลวเลือก List External Refs

หมายเหต:ุสวนทีม่กีารอางอิงจากภายนอกจะเปลี่ยนแกไขอัตโนมัติก็ตอเมื่อมีการเปดไฟลทุกอันที่เกี่ยว
ของเวลามีการแกไข ไมอยางนั้นการอางอิงจะถูกคิดเปน out-of-context (นัน่คือไมอยูใน
context) การปรับสวนอางอิงที่เปน out-of-context ใหทันสมัยคือตองเปดไฟลที่ตัวอางอิงถูก
สรางอยู แลวส่ัง rebuild (ในตัวอยางน้ีคือไฟล assembly) สํ าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมใหดู
ในบทท่ี 7 ของ SolidWorks 99 User’s Guide
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ตัดแมพิมพ  (Cutting the Mold)

ขัน้ตอนสุดทายคือการตัด Box แบงคร่ึงเพื่อทํ าแมพิมพ ใชวิธีการ derive 2 สวนของแมพิมพจากการแกไขตัว
Box
1. เลือกตัว Box จากในโมเดลหรือ FeatureManager design tree แลวคลิก File, Derive Component Part
หนาตางใหมของ part ทีจ่ะถูก derive เปดขึ้นมา โดยที่ part ทีเ่กดิจากการ derive นี้จะม ีpart อ่ืนเปน
feature อนัแรกเสมอ ตัวลูกศร -> ทีต่ามหลังชื่อ feature แรกบอกถึงการอางอิงภายนอกกลับไป part ท่ีถกู
ใชมา derive เปน part ใหม สํ าหรับรายการอางอิงภายนอกดูไดตามท่ีพูดถึงมาแลวในสวนกอนหนาน้ี

2. คลิก Isometric  แลวคลิก Hidden in Gray  หรือ Wireframe  เพ่ือดูสวนของเบาขางในตัว
Box

3. เลือกหนาแคบของ Box ดานท่ีหันเขาหาหนาจอแลว
เปด sketch ใหม

4. เลือกขอบของตัวเบาอันที่ติดกับตัว Box
ขอบน้ีอยูบนระนาบที่ตองการจะแบงแมพิมพ

5. คลิก Convert Entities  หรือ Tools, Sketch
Tools, Convert Entities เพ่ือทํ าการ project ขอบ
ลงมาบนระนาบของการ sketch

6. คลิกท่ีจดุปลายเสนแลวลากใหยาวกวาตัว Box

7. คลิก Extruded Cut  หรือ Insert, Cut, Extrude
– ในกลองขอความ Extrude Cut Feature ให:
•  ก ําหนด Type เปน Through All
•  ปลอยไมตองเลือกชอง Flip Side to Cut
ดทูีทิ่ศทางของลูกศรใน graphics area ช้ีไปทางท่ี
วสัดุจะถูก เอาออกไป
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ใหคลิก OK

8. คลิก Shaded  แลวหมุน part เพ่ือดูตัวเบา
9. บันทึกไฟลคร่ึงน้ีของแมพิมพเปน Top_mold.sldprt
10. ในการสรางอีกครึ่งของแมพิมพใหกลับไปที่หนาตาง assembly
ของ Mold แลวทํ าขั้นตอน 1 – 7
กลับทศิทางของการตัดโดยเลือกที่ชอง Flip Side to Cut ใน
กลองขอความ Extrude Cut Feature

11. บันทึกไฟลคร่ึงน้ีของแมพิมพเปน Bottom_mold.sldprt


