รายละเอียดการ Training Mold Design
วันที่ 1

-

แนะนา USER INTERFACE (alpha bar, แถบ layer ,สเี สน้ ,status bar,Compass)
Setting up the options and configuration
่ IGES
การ save งาน , Import , Export เป็ น ไฟล์นามสกุลอืน
่ เชน
้
์ ละคียบ
เทคนิคการใชเมาส
แ
์ อร์ด
การเปลีย
่ นมุมมองและการเปิ ดมุมมองแบบหลายหน ้าต่าง
การสร ้างเสน้ (basic sketch line) (2 มิต)ิ ในชุดคาสงั่ คาสงั่ Curve
การสร ้างเสน้ (basic sketch line) (2 มิต)ิ ในชุดคาสงั่ คาสงั่ Sketch
่ คาสงั่ Extrude, Trim, Pocket, Unite, Subtract
การสร ้างโซหลิด (ขึน
้ รูปเป็ น 3 มิต)ิ เชน
การสร ้างระนาบ โดยคาสงั่ Coordinate system และ การเปลีย
่ นระนาบ โดยคาสงั่ Current coordinate
system

-

เทคนิคการแก ้ไขโดย คาสงั่ Modify parameter, Modify

วันที่ 2
-

เทคนิคการแก ้ไขโดย Assembly Tree

-

แบบฝึ กหัด การเขียน 2 มิต ิ และ 3 มิต ิ

-

่ การหามวล การหาปริมาตร การวัดระยะห่าง
การ analysis ต่างๆ เชน

-

่ การกาหนด Material , การทาให ้ โปร่งแสง , การกาหนด Texture
การกาหนดคุณสมบัต ิ เชน

-

่ คาสงั่ flat shape, rule shape, loft, 3-4curves, flat shape, swept
การสร ้าง surface เชน

-

่ มผิวทีร่ ับไฟล์จากโปรแกรมอืน
่ IGES
เทคนิคในการซอ
่ เชน

-

แบบฝึ กหัด การเขียน Surface

-

เทคนิคการทา Assembly แบบ Bottom - up และ Top – Down

-

การใชค้ าสงั่ Include sub assembly part, Include Standard

วันที่ 3

-

การกาหนด Constraint ต่างๆ โดยคาสงั่ Add constraints, Redefine Positioning
้
การสร ้าง standard component แบบเปลีย
่ นค่าได ้เมือ
่ เรียกมาใชงาน
และ การสร ้างเป็ น Catalog
การใชค้ าสงั่ Define part ,Define Assembly, Define Driver, Define key-point
้
ิ้ 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 ้ ขนาด โดย Fast dimension, Composite dimension
เทคนิคการกาหนด tolerance และ การแก ้ไข
่ วั อักษรลงไปใน Drawing, การให ้สญ
ั ลักษณ์ตา่ งๆ
การใสต

วันที่ 4

-

การสร ้าง Bill of material จาก Standard หรือ จากการกาหนดเอง

-

แนะนาไอคอนคาสงั่ และการทางานของ Mold Design

-

การรับไฟล์ CAD จากโปรแกรมอืน
่ ๆ

-

ิ้ งาน จุดอ ้างอิง และ การตรวจสอบเบือ
การเตรียมชน
้ งต ้น

-

ิ้ งาน
การ Import งานเข ้ามาใน Top’Mold, การกาหนดค่า shrinkage ของชน

-

Work Shop การสร ้าง Parting Line, Parting Surface, การสร ้าง Core and Cavity

การสร ้าง Index แบบ Manual และ แบบ Automatic
การ Import/Export ตารางวัสดุสู่ Excel
่ า่ ต่างๆเข ้าไปใน title block โดยทีค
การสร ้าง title block และ การใสค
่ า่ เหล่านัน
้ จะ link กับ Computer ทีใ่ ช ้
งานอยู่

วันที่ 5
-

เทคนิคการตรวจสอบ Part, Parting Line, Parting Surface

-

เทคนิคการสร ้าง Multi cavity

-

่ บบไม่มาตรฐาน
การใส่ Mold Base แบบมาตรฐาน และ การใสแ

-

การกาหนดค่าและข ้อมูลสาหรับสว่ นประกอบทีไ่ ม่ได ้สร ้างจาก Top’Mold (BOM)

-

้
เทคนิคการใชงาน
Ejector แบบต่างๆ

-

้
้
การใชงานและแก
้ไข Mold base library, การใชงาน
Standard parts library

-

เทคนิคการสร ้าง Cooling line ตรวจสอบการทางาน และวิเคราะห์ผลทางความร ้อน

-

่ Undercut, Draft
การตรวจสอบต่างๆ เชน

-

เทคนิคการสร ้าง Parting Line, การสร ้าง Parting Surface, การสร ้าง Core and Cavity

-

การสร ้าง Insert, Slide, Guiding rails, Angular Pin, Lifter, Back Lock, Guiding, Screw

-

เทคนิคการสร ้าง Gates และ Runners etc…

-

การสร ้าง Bill of materials (BOM) และ Mold drawing/Drafting

