รายละเอียดการฝึ กอบรม TopSolid 7
วันที่ 1

-

แนะนา USER INTERFACE (Basic Concept , Tree, PDM , User interface, Tool)
Setting up the options and configuration
่ IGES, Catia, x_t
การ Save งาน , Import , Export เป็ น ไฟล์นามสกุลอืน
่ เชน
้
์ ละคียบ
เทคนิคการใชเมาส
แ
์ อร์ด
การเปลีย
่ นมุมมองและการเปิ ดมุมมองแบบหลายหน ้าต่าง
การบริหารจัดการไฟล์ โปรเจค (Project management)
้ าง (basic sketch line) (2 มิต)ิ ในชุดคาสงั่ Sketch
พืน
้ ฐานการสร ้างเสนร่
้ างด ้วยเทคนิคต่างๆ
การสร ้างเสนร่
ิ้ งาน Solid (ขึน
่ คาสงั่ Extrude, Trim, Pocket, Unite, Subtract
พืน
้ ฐานการสร ้างชน
้ รูปเป็ น 3 มิต)ิ เชน
ิ้ งาน Solid โดยใชค้ าสงั่ Edit , Click on the fly
เทคนิคการแก ้ไขชน
เทคนิคการแก ้ไขโดยผ่าน Operation Tree
แบบฝึ กหัดพืน
้ ฐานการเขียน 2 มิต ิ และ 3 มิต ิ
่ การหามวล, การหาปริมาตร, กาวัดระยะห่าง
การ Analysis ต่างๆ เชน
่ การกาหนด Material , การทาให ้โปร่งแสง , การกาหนด Texture
การกาหนดคุณสมบัต ิ เชน

วันที่ 2

-

่ คาสงั่ Flat shape, Rule shape, Loft, 3-4Curves, Flat shape, Swept
พืน
้ ฐานการสร ้าง Surface เชน

-

แบบฝึ กหัดพืน
้ ฐานการเขียน Sheet metal

่ มผิวทีร่ ับไฟล์จากโปรแกรมอืน
่ IGES
เทคนิคในการซอ
่ เชน
แบบฝึ กหัดพืน
้ ฐานการเขียน Surface
่ Flanges Unbend / Rebend Edge Breaks Create Sheet
พืน
้ ฐานการสร ้าง Sheet metal เชน
Unfolding document and strategies forming Components

พืน
้ ฐานการประกอบ Assembly
การใชค้ าสงั่ Include Part, Assembly ,Include Standard
การกาหนด Constraint ต่างๆ โดยคาสงั่ Add constraints, Redefine Positioning
้
ั In place Design / In place Edit
เทคนิคการใชงานฟั
งค์ชน
้
การเรียกใชงานและการสร
้าง Standard Component (Family, Process, Wizard)
้
แบบเปลีย
่ นค่าได ้เมือ
่ เรียกมาใชงาน
และ การสร ้างเป็ น Catalog

วันที่ 3

-

เทคนิคการสร ้าง Explode Assembly
เทคนิคการสร ้าง Mechanism : Kinematics / Dynamics
้
ิ้ งานจาก Design สู่ Drafting
การใชงาน
Drafting เบือ
้ งต ้น, การ Import ชน
การสร ้าง Standard Template และการจัดเก็บ
เทคนิคการทา Drawing/Drafting, การใชค้ าสงั่ Section แบบต่างๆ
การให ้ขนาดโดย Fast dimension, Composite dimension
เทคนิคการกาหนด Tolerance และ การแก ้ไข

วันที่ 4

-

่ วั อักษรลงไปใน Drawing, การให ้สญ
ั ลักษณ์ตา่ งๆ
การใสต

-

่ า่ ต่างๆ เข ้าไปใน Title block
การสร ้าง Title block และการใสค

การสร ้าง Bill of material จาก Standard หรือ จาก การกาหนดเอง
การสร ้าง Index แบบ Manual และ แบบ Automatic
การ Import/Export ตารางวัสดุสู่ Excel

